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«El més escandalós de l’escàndol és que un s’hi acostuma» (Simone de Beauvoir, ﬁlòsofa i escriptora francesa)
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El Ple es posiciona de forma unànime
contra les línies d’alta tensió a la ciutat
Tots els grups del Ple van
donar suport a una moció
presentada per Inicia�va per
Catalunya Verds (ICV) i Veïns
per Rubí (VR) per demanar
al govern local que convoqui
una trobada de la Comissió
Municipal de l’Energia després de les vacances per
planiﬁcar accions de pressió
i aconseguir la re�rada o el
soterrament de les línies
d’alta tensió que creuen el

terme municipal. L’acord inclou que l’Ajuntament es reuneixi amb el Departament
de Territori per reactivar
accions de cara a aconseguir
aquest objec�u.
La portaveu d’ICV, Ànnia
García, va cri�car l’ac�tud
de l’Ajuntament per no haver fet prou durant tots
aquests anys per aconseguir
que es complís un conveni
de l’any 2006 per la re�rada

de les línies d’alta tensió de
Can Fatjó. Una crí�ca que
no va acceptar el regidor
socialista Moisés Rodríguez,
qui va assegurar que “l’Ajuntament sempre ha des�nat
i des�narà els esforços necessaris per aconseguir el
soterrament o trasllat de les
instal·lacions”.
D’altra banda, diversos
grups van cri�car el fet que
l’Ins�tut Català de l’Energia

(ICAEN) hagi intentat anullar el conveni i trobar una
solució alterna�va. ERC, per
la seva banda, va defensar
aquest posicionament de
la Generalitat, ja que considera que les companyies
elèctriques també han de
contribuir a pagar el soterrament i re�rada de les
línies d’alta tensió, fet que
no contempla el conveni
vigent. / DdR

S’instal·laran
El projecte decendrers
reformaa les
de
papereres
del
centre
l’Escardívol,
a debat
El Ple va donar llum verda a una moció presentada
per Convergència Democrà�ca de Catalunya (CDC) per
elaborar un projecte integral a l’Escardívol que connec�
amb la Plana del Castell i que generi nous equipaments
culturals i espor�us al centre. L’acord, que incorpora
esmenes del govern i d’ERC, planteja diverses propostes
com una passera que connec� el centre amb la Plana del
Castell, recuperar el pàrquing de l’Escardívol com a espai
ú�l pels rubinencs, incorporar un espai espor�u a l’aire
lliure i adquirir les fàbriques del complex Vapor Nou per
a des�nar-les a equipaments.
La moció va comptar amb el suport del PSC, d’ERC,
C’s, CDC i els regidors Sergi Garcia, Jonatan Cobo i Noèlia
Borque, mentre que l’AUP, ICV, VR i els regidors José Manuel Mateo i Maria Dolores Marín es van abstenir.
Els grups que es van abstenir van coincidir que podrien estar d’acord amb l’esperit de la moció i sobre com
abordar grans actuacions de transformació de la ciutat,
però consideren que aquest debat s’hauria d’haver emmarcat en el debat del Pla d’Ordenació Urbanís�ca Municipal (POUM), un document que es va aprovar sense un
ampli consens i que està a l’espera de veure si la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona l’aprova o no. / DdR

S’instal·laran cendrers a
les papereres del centre
La moció de Ciutadans (C’s) per demanar que s’instal·lin
més papereres i cendres per a les cigarretes va aconseguir
prosperar amb el vot a favor del Par�t dels Socialistes
(PSC), Veïns per Rubí (VR) i tres regidors no adscrits. En
canvi, es van abstenir Esquerra Republicana (ERC), l’Alterna�va d’Unitat Popular (AUP), Inicia�va per Catalunya
(ICV), Convergència Democrà�ca (CDC) i dos regidors no
adscrits. L’acord implicarà que s’instal·lin cendrers en les
papereres que estan ubicades al centre de la ciutat. D’altra banda, es va aprovar la moció de l’AUP que demanava
posar en funcionament els col·lectors de les conques 2 i 3
i realitzar un pla de manteniment anual dels col·lectors i
les lleres. El text es va aprovar per unanimitat. / DdR

Es crearà una guia per
evitar ac�tuds xenòfobes

El Ple va aprovar per unanimitat una moció per crear una
guia d’actuació contra les ac�tuds racistes, discriminatòries i xenòfobes. També es desenvoluparà una campanya
an�rumors sobre les persones migrades i es promourà la
formació an�racista i an�xenòfoba a les escoles, ins�tuts
i espais de lleure. D’altra banda, també es va aprovar per
Junta de Portaveus un text amb mo�u del Dia internacional de l’orgull lèsbic, gai, trans, bisexual i intersexual. Es
posaran en marxa mesures per a promoure el respecte
cap a la diversitat sexual i de gènere en l’àmbit educa�u, familiar i fes�u. També es va aprovar una moció per
unanimitat a favor de la ra�ﬁcació del conveni 189 de
l’Organització Internacional del Treball i per la digniﬁcació
del treball de la llar i les cures. / DdR

Aprovats els fes�us del 2019

El Ple de juny també va servir per aprovar els fes�us locals
del 2019. Seran, com és habitual, el dilluns 10 de juny,
coincidint amb la Pasqua Granada, i el 29 de juny, Dia de
Sant Pere, patró de la ciutat i dia de Festa major. D’altra
banda, es va aprovar el Pla d’Infància i de l’Adolescència
de Rubí. / DdR
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El govern obre a la par�cipació ciutadana
el projecte de reforma del parc de Ca n’Oriol

L’oposició havia condicionat el suport a un nou pla d’inversions a negociar aquesta actuació
realitat no tenia els suports
necessaris per aprovar-lo.

REDACCIÓ

L’equip de govern, en mans
del Par�t dels Socialistes de
Catalunya (PSC) i del regidor no adscrit Sergi García,
ha anunciat que obrirà a
la participació ciutadana
el projecte del parc de Ca
n’Oriol. Segons l’executiu
local, aquest dimecres va
presentar a la resta de grups
municipals aquesta proposta de par�cipació sobre el
projecte i va emplaçar als
par�ts polí�cs a iniciar un
debat sobre la reforma.
El govern afirma que
l’obertura d’aquest procés participatiu vol donar
resposta a una moció en
aquest sentit aprovada al
Ple del mes d’abril, presentada pels grups d’Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC), l’Alterna�va d’Unitat
Popular (AUP), Iniciativa
per Catalunya Verds (ICV),
Convergència Democrà�ca

L’oposició demana que la reforma es consensuï amb la resta de forces
polí�ques i la ciutadania. / Arxiu

de Catalunya (CDC) i Veïns
per Rubí (VR).
Tot i això, cal assenyalar
que pràcticament l’oposició en bloc va condicionar
el seu suport al nou pla
d’inversions que l’execu�u
tenia intenció d’aprovar
en el Ple de dijous passat a

l’aturada del projecte de Ca
n’Oriol per obrir un procés
de negociació i par�cipació.
El govern va re�rar de l’ordre del dia aquest paquet
d’inversions, al·legant que
era per buscar el màxim
consens possible en aquestes inversions, tot i que en

L’oposició veu amb bons
ulls l’anunci de l’execu�u
Tres par�ts de l’oposició ja
han reaccionat a l’anunci del
govern d’obrir un procés par�cipa�u per deﬁnir com ha
de ser el parc de Ca n’Oriol,
una pe�ció que l’oposició en
bloc havia demanat al govern. De fet, els grups havien
traslladat al govern que, si
no obria un procés par�cipa�u, no facilitarien l’aprovació
del Pla d’inversions.
ERC, l’AUP i el PDeCAT
veuen posi�u aquest primer
pas, tot i que, en el cas de
l’AUP i el PDeCAT, han mostrat els seus recels.
El portaveu d’Esquerra,
Xavier Corbera, ha valorat positivament l’anunci,
que considera que és “una
oportunitat per treballar
de forma consensuada” per
millorar un parc de 60 hectàrees. Pel dirigent republicà,
ara el que cal és “escoltar
la ciutadania, elaborar uns
projectes, posar en coneixement de la ciutadania els
projectes i que aquesta esculli”. Corbera assenyala que
la reforma requereix “certa

urgència, però no es pot fer
de forma precipitada”.
Per la seva banda, la regidora de l’AUP, Mireia Gascón, ha aﬁrmat que l’anunci
de l’execu�u és “bo”, però
considera que “cal concretar
molt més com serà el procés
participatiu” i ha recordat
que el que demanava la moció aprovada al Ple era que
aquest procés s’allargués
ﬁns al desembre, aturant i
replantejant tot el projecte.
Gascón assenyala que
per a la seva formació és fonamental “respectar la part
agrària del parc i restaurar
la zona de La Bombonera, a
més de fer un projecte que
englobi tot el parc”. A més,
l’Alterna�va considera que
no són necessaris 4 milions
d’euros per reformar el parc
i intentaran que el procés
par�cipa�u del parc de Ca
n’Oriol parteixi des de zero.
Per la formació, el projecte
“no és urgent” i, per tant,
cal treballar per tenir un bon
projecte que pugui estar acabat entre el 2020 i el 2022.

Per la seva banda, el
portaveu del PDeCAT, Víctor
Puig, ha dit que el seu par�t
“no té conﬁança en el govern, ni cap garan�a que un
cop s’aprovi el Pla d’inversions, l’execu�u no acabi �rant
endavant el seu projecte
per Ca n’Oriol amb algunes
modificacions”. Per això,
el regidor ha demanat que
les partides econòmiques
destinades al parc de Ca
n’Oriol passin pel Ple per tal
de congelar-les. Puig també
creu que l’anunci del govern
arriba perquè “l’alcaldessa
s’ha vist forçada, perquè ja
no té majories per comprar
favors al Ple”.
D’altra banda, respecte
al pla d’inversions, Víctor
Puig ha apuntat que estan
disposats a negociar-lo però
ha avançat que hi ha aspectes del Pla que no els agraden: “Hi ha moltes par�des
per fer renders de projectes
que no tenen contingut i
que al ﬁnal serà la campanya
electoral del PSC pagada per
tots”. / M. Cabrera

Màxim consens
Segons ha informat l’execu�u, amb la proposta de
procés participatiu en relació al parc de Ca n’Oriol,
la voluntat és “propiciar
un treball compartit que
garanteixi el màxim consens
possible i que faci d’aquesta
actuació un projecte global de ciutat”. Tot i això,
defensa la seva proposta.
“Estem convençuts que el
projecte inicial és molt bo i
que és capaç d’aglu�nar els
interessos de bona part dels
rubinencs i rubinenques, especialment dels veïns de Ca
n’Oriol”, apunta l’alcaldessa,
Ana M. Mar�nez.
A més, Mar�nez aﬁrma
que “malgrat no entendre
les veus en contra, la nostra
intenció és escoltar tothom
i no tancar-nos a possibles
millores”.

Un procés en sis fases
La inicia�va de par�cipació
ciutadana proposada pel govern municipal contempla
sis fases. La primera consisteix en una diagnosi de la
situació actual del parc, amb
especial atenció als espais
abandonats i degradats,
així com als valors de l’entorn que caldria mantenir
de manera indispensable.
La segona servirà per deﬁnir les millores en matèria
d’accessibilitat i aquelles
actuacions que afectin la
connec�vitat del parc amb
el seu entorn.
En una tercera fase,
s’analitzaran els elements
patrimonials i paisatgís�cs
de Ca n’Oriol, i es proposaran mesures per afavorir el
seu coneixement i revalorització. La quarta servirà per
avaluar mesures d’eﬁciència
energè�ca, així com la u�lització de materials reciclats,
ecològics i responsables

amb el medi ambient. A la
cinquena, s’estudiaran possibles nous usos del parc o
el foment dels ja existents.
En darrer lloc, s’analitzaran
les millores relacionades
amb l’equipament del parc:
mobiliari d’estada, equipaments infan�ls, etc.
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L’AUP denuncia que els residus
de les obres municipals s’estan
abocant a les extrac�ves 22 i 9
MARTA CABRERA

L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) ha denunciat
que els residus de les obres
municipals, especialment
dels treballs del centre de
la ciutat i les obres de Sorea, van a parar a l’Extrac�va 22 i l’Extrac�va 9, dues
instal·lacions que no són
abocadors i que, per tant,
no poden acollir residus.
Les dues extractives són
propietat d’Excavaciones y
Áridos Rubí, una empresa
sense permís per ges�onar
residus.
S e go n s h a ex p l i cat
Montse Rousse, de l’AUP i
membre de la plataforma
Rubí Sense Abocadors, la situació és greu perquè sense
cap control “es col·loquen
els residus sota la ca�fa a
dalt a la muntanya, al mateix municipi, com si no hi
visqués ningú allà”.
Per Rousse, és incom-

Residus d’obres que s’estan fent al municipi. / Cedida

prensible que “les obres
públiques que es fan a Rubí
vagin a càrrec de diverses
empreses diferents, però
a l’hora de gestionar els
residus vagin curiosament a
parar a la mateixa empresa
que no té permís per ges�onar residus”.
Des de l’AUP, demanen

a l’administració local que
es controli aquesta situació
i que s’acabi amb l’abocament il·legal a les dues
extrac�ves.
Sancions a la 22
De fet, aquesta empresa
ha estat sancionada per la
Generalitat, que el 2017

va revocar la llicència per
excavar a l’Extractiva 22
arran de les irregularitats
detectades, un total de 16
sobre 19 possibles.
La 22 també va ser condemnada i multada pel
Tribunal Superior de Jus�cia
de Catalunya el 1996 per fer
abocaments sense permís.
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Arrenquen les votacions ﬁnals
dels pressupostos participatius
REDACCIÓ

Els pressupostos participatius entren a la fase final
després que s’hagin analitzat, valorat i prioritzat totes
les accions proposades per
la ciutadania. En aquesta
fase de votació, a més de la
participació digital, els veïns
que no disposin d’ordinador
tindran la possibilitat d’emetre els seus vots a través de
l’Oﬁcina d’Atenció a la Ciutadania (OAC).
A l’apartat de votació
ﬁnal de propostes, hi apareixen els 17 projectes deﬁnitius, que s’han prioritzat a
partir dels suports donats a la
plataforma i dels debats a les
sessions presencials.
A partir d’aquesta llista,
les persones interessades
a participar-hi han de votar
tantes accions com desitgin
sempre que entre totes no
superin el pressupost total
de 150.000 euros. Així, a
l’hora de votar les propostes
cal tenir en compte la dotació
econòmica.

1. Prova pilot d’aparcament intel·ligent en zones amb més problemàtica d’aparcament. Cost
estimat de l’actuació: 48.400 euros.
2. Construcció de mur de contenció i neteja de
pins al carrer Antic Camí de Ximelis. Cost estimat
de l’actuació: 48.400 euros.
3. Millora de carrers de la ciutat. Cost estimat
de l’actuació: 150.000 euros.
4. Restauració dels béns arquitectònics o arqueològics degradats. Millora de l’accessibilitat en espais culturals. Cost de l’actuació: 36.300 euros.
5. Papereres a les parades bus i en les portes
dels centres escolars. Cost estimat de l’actuació:
1.570 euros.
6. Millores al parc de Ca n’Alzamora: més jocs
infantils, espai esportiu i arranjaments a l’espai
verd. Cost estimat: 36.300 euros.
7. Millora plataformes parades bus al carrer
Santa Eulàlia i al carrer Zamenoﬀ per fer-les
accessibles. Cost de l’actuació: 8.704 euros.
8. Millora per la conservació i distribució de sal
per risc de glaçades. Cost estimat de l’actuació:
29.420 euros.
9. Més ombra al parc de l’escola Rivo Rubeo
de Can Serrafossà plantant nous arbres. Cost
estimat de l’actuació: 18.150 euros.

Les votacions ja es poden
fer efectives, tant al web com
a l’OAC, i el termini s’allargarà
ﬁns al pròxim 15 de juliol.
Per a fer les votacions de

10. Creació d’aparcaments públics videovigilats per a bicicletes. Cost estimat de l’actuació:
36.300 euros.
11. Reposició d’arbres morts a diferents carrers
de la ciutat. Cost estimat de l’actuació: 36.300
euros.
12. Parcs, jardins i zones esportives en condicions a les urbanitzacions. Cost estimat de
l’actuació: 94.380 euros.
13. Arranjament i adequació del parterre situat
a l’alçada de la rotonda del carrer Antic Camí
de Ximelis. Cost estimat de l’actuació: 36.300
euros.
14. Camí escolar segur cap a l’escola Rivo Rubeo
des de Sant Jordi Parc. Cost estimat de l’actuació:
150.000 euros.
15. Horaris d’autobusos actualitzats a les pantalles de les marquesines i instal·lació d’aquestes
on no hi hagi. Cost de l’actuació: 14.520 euros.
16. Arranjament zona esportiva a Can Vallhonrat, a la pista propera a l’avinguda Pep Ventura.
Cost estimat de l’actuació: 66.550 euros.
17. Zones d’aparcament per bicicletes: 11.616
euros

manera presencial, cal dirigir-se a l’OAC durant l’horari
d’atenció al públic que és de
dilluns a dijous de 8.30 a 14
hores i de 16 a 18.30 hores,

els divendres i vigílies de
festiu de 8.30 a 14 hores i,
a partir del 2 de juliol serà
de dilluns a divendres de 8
a 15 hores.
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Detingut un home per
cometre dos robatoris a
Sant Cugat i Rubí
Els Mossos d’Esquadra van
detenir el 20 de juny un
home de 46 anys, nacionalitat espanyola i veí de Rubí,
com a presumpte autor de
dos robatoris a domicilis
comesos el 4 i 13 de juny a
Sant Cugat del Vallès i Rubí,
respectivament.
Els lladres violentaven
el bombí de la porta d’accés per accedir a l’interior
i endur-se joies i material
electrònic, especialment
televisors. El 15 de juny, els
agents de Mossos van identiﬁcar un home, amb diversos
antecedents per robatori.
En l’escorcoll se li van trobar
diverses targetes de titulars
diferents, algunes de les
quals havien estat sostretes
en els domicilis violentats.
A partir d’aquest moment i
a través d’una exhaustiva i
curosa anàlisi de la informació, els agents de la unitat
d’investigació van poder
establir la connexió amb els
robatoris i imputar-li la seva
autoria, juntament amb una
segona persona.

El 20 de juny, els agents
van detenir aquest home,
que va quedar en llibertat
amb càrrecs per ordre del
Jutjat de Guàrdia de Rubí el
22 de juny.
A hores d’ara, la investigació continua oberta i no es
descarta la detenció del segon identiﬁcat, també amb
nombrosos antecedents per
robatoris. / DdR
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La Zona Mercat ha celebrat
les festes del barri amb
ac�vitats molt variades

Comença la tercera fase de
l’ampliació de l’illa de vianants
REDACCIÓ

Dissabte, va tenir lloc una cercavila. / Cedida

La festa de barri de la Zona
Mercat va ser molt par�cipa�va i amb ac�vitats molt diverses i per a tots els públics.
Van ser tres dies de festes,
entre el 15 i el 17 de juny,
amb gairebé una trentena
d’actuacions i espectacles i
sis ac�vitats infan�ls, i amb
la par�cipació de prop d’uns
200 ar�stes. Els espectacles
i les actuacions van tenir una
elevada par�cipació, tot i que
les festes van coincidir amb
diverses ac�vitats a la ciutat i
amb el Mundial de futbol.
El divendres hi va haver actuacions de l’Esbart
Dansaire, l’Escola 8 temps,
Juan Gallardo i Rubén, entre

altres.
El dissabte es va organitzar una cercavila amb Tronats
del Tabal i durant tot el dia
van par�cipar en les ac�vitats en�tats com el Club Boxa
Rubí, Arts Marcial Shrei Kan,
la Irmandade Galega o Duo
Star, Ana & Humberto.
El diumenge va ser per
les exhibicions de Denali
Bolliwood, Mery y Sueños de
Andalucia i Toni Torres i Ana
Sánchez, entre molts altres.
A banda d’aquestes ac�vitats, el barri ha comptat
amb fira, paradetes, inflables, una xocolatada, una
festa de l’escuma i un vermut
musical. / DdR

Les obres de la tercera i úl�ma fase de les obres d’adequació de l’illa de vianants
començaran a par�r del 2
de juliol. Els treballs, que
afectaran el tram del carrer
Doctor Robert entre els carrers Vapor i Jus�cia, inclouen tasques d’urbanització
i de renovació de la xarxa de
clavegueram i abastament
d’aigua i �ndran afectacions sobre la mobilitat. Les
obres �ndran una durada
de quatre mesos.
La primera actuació serà
la millora de la xarxa de clavegueram a càrrec de Sorea
i es dividirà en dues fases.
La primera s’executarà del
2 al 13 de juliol i el carrer
Doctor Robert entre els carrers Jus�cia i Narcís Menard
quedarà tallat al trànsit.
En la segona fase, que es
desenvoluparà entre el 16
i el 27 de juliol, s’actuarà al
carrer Doctor Robert entre
els carrers Narcís Menard

Es preveu que les obres es�guin acabades al novembre. / Cedida

i Vapor.
Un cop acabades les
obres del clavegueram,
s’iniciaran les tasques
de renovació de la xarxa
d’abastament d’aigua. En
la primera fase, que serà
entre el 30 de juliol i el 10
d’agost, el tram del carrer
Doctor Robert entre els car-

rers Jus�cia i Narcís Menard
tornarà a quedar tallat al
trànsit. En la segona part, es
duran a terme els treballs al
tram del carrer Doctor Robert entre els carrers Narcís
Menard i el Vapor, del 13 al
20 d’agost.
Quan es�guin enlles�des les obres al clavegue-

ram i a la xarxa d’abastament, s’urbanitzarà el tram
entre els carrers Vapor i
Jus�cia. Es crearà una plataforma única i es donarà
con�nuïtat a la resta d’illa
de vianants.
Es preveu que les obres
estiguin acabades al novembre.

Treballs per fer una franja de protecció contra incendis forestals a Sant Muç
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí, a
través del Servei de Medi
Ambient, ha planiﬁcat la creació d’una franja perimetral
privada a la urbanització de
Sant Muç. La Llei d’incendis
forestals obliga a disposar
de franges perimetrals netes
de vegetació al voltant dels
nuclis de població situats a
prop del bosc. Les franges
són una de les mesures que
estableix la normativa per
a les urbanitzacions que,

com és el cas de Sant Muç,
estan aïllades del nucli urbà
i estan situades a menys
de 500 metres de terrenys
forestals. En aquests casos,
la franja de seguretat ha de
ser de 25 metres d’amplada
a comptar des del perímetre
exterior.
Així es recull també al
Pla de Protecció (PPU) de
Sant Muç, un document
elaborat per l’Ajuntament
i la Diputació de Barcelona
que detalla la necessitat de
crear la franja com a mesura

Les tasques van començar la setmana passada. / Cedida

d’autoprotecció. A més, a la
urbanització de Sant Muç hi
ha un conjunt de parcel·les

privades que presenten també risc de caiguda dels arbres
en situar-se la zona forestal

a menys de 25 metres dels
habitatges més propers.
Les ﬁnques on és necessari accedir per fer la neteja
són terrenys boscosos sense
cap aproﬁtament aparent, la
gran majoria no disposen de
tanca de limitació i on no hi
ha habitatges. La formació
de la franja de seguretat, de
super�cie total d’unes 10,14
ha, amb una amplada de 25
metres des del límit fixat
pel planejament urbanís�c,
consisteix en la tala d’arbres
per assolir la densitat de 150

peus/ha, la poda inferior dels
arbres fins a 2,20 metres
d’alçada i la trituració de
resta de poda i estassada.
La Diputació subvenciona l’actuació amb 23.704,11
euros que correspon al cost
total de les obres. L’ajut
econòmic arriba a través del
Pla Xarxa de Governs Locals
2017-2018 de la Diputació
de Barcelona. Els treballs van
començar la setmana passada a càrrec de l’empresa
Ilex SL i s’es�ma que estaran
enlles�ts en dos mesos.
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Obert el termini per sol·licitar una parcel·la
dels horts municipals per a l’autoconsum
Redacció

Fins al 13 de juliol, ciutadans i entitats poden sol·
licitar l’atorgament d’una
autorització per a poder
utilitzar una de les parcel·
les dels horts municipals de
Cova Solera per a l’autoconsum. En total, l’Ajuntament
ofereix 65 permisos de 3
anys de durada, adreçats
a diferents col·lectius de
la ciutat.
Concretament, s’atorgaran 2 autoritzacions
per a entitats, que hauran
d’adjuntar un projecte a
la sol·licitud, i 63 més per
persones físiques amb els
següents perfils: persones
derivades dels Serveis Socials de l’Ajuntament (16),
pensionistes (16), persones
aturades de llarga durada
—1 any o més a l’atur—
(16) i altres persones interessades que no pertanyin
a cap d’aquests col·lectius
(15).
El termini per a poder
lliurar les sol·licituds, que
s’han de presentar a les

Rubi_258x162,5.indd 1

Els horts municipals estan ubicats a Cova Solera, al costat de la deixalleria, i tenen una parada del bus a l’entrada de l’equipament. / Cedida

Oficines d’Atenció a la Ciutadania del Centre o de Les
Torres, finalitzarà el proper
13 de juliol. Si la demanda
excedeix l’oferta, es realitzarà un sorteig.
L’autorització tindrà una
vigència de 3 anys i comportarà poder utilitzar 39
m² dins una parcel·la de
270 m², de forma individual
o col·laborativa amb altres
usuaris, d’acord amb els
objectius del programa

d’Horts municipals. A més,
es disposarà d’1 m³/m²
anual d’aigua (si se supera
aquest consum d’aigua,
s’haurà de pagar).
Les persones beneficiàries hauran d’abonar la corresponent taxa municipal,
que ascendeix a 57,9 euros
a l’any, tot i que existeixen
diverses bonificacions. Els
usuaris i usuàries disposaran de taquilles personals
i lavabos. Els horts muni-

cipals són ecològics. Per
tant, les persones que no
tinguin coneixements en
aquesta matèria hauran de
fer un curs.
El regidor de Medi Ambient, Moisés Rodríguez,
ha parlat dels objectius
que persegueix el projecte
d’horts urbans: “D’una
banda, treballem en l’àmbit
de l’agricultura ocupacional, oferint una activitat
d’oci que millori el benestar
personal de rubinencs a
l’atur o en risc d’exclusió”, ha apuntat Rodríguez,
qui ha afegit que també
es “fomenta l’agricultura
ecològica, buscant la producció per a l’autoconsum
de verdures ecològiques
produïdes a la mateixa ciutat”. Aquest projecte, com
ha recordat el regidor, dona
resposta a una reiterada
petició ciutadana que va
obtenir llum verda al Ple el
desembre de 2015.
L’horari dels horts és de
dilluns a diumenge de 8 a
18 hores a l’hivern, i de 7 a
21 hores a l’estiu.
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S’obre la convocatòria pels ajuts
del Programa d’atenció social a les
persones amb discapacitat
Redacció

El Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de
la Generalitat ha obert la
convocatòria pels ajuts del
Programa d’atenció social
a les persones amb discapacitat (PUA). L’objectiu
d’aquestes prestacions és
contribuir a les despeses
de l’adquisició de productes o actuacions destinades a promoure l’autonomia de les persones amb
discapacitat física, psíquica
o social amb mesures compensatòries.
El programa d’ajuts
inclou prestacions per a la
mobilitat i transport, com
ara l’obtenció o reconversió del permís de conduir,
adaptació de vehicles i
transport per acudir a determinats serveis. També
preveu ajuts per a l’autonomia personal i la comunicació com, per exemple,
productes de suport per a
persones amb discapacitat visual, auditiva, física,

intel·lectual o mental.
Les persones que vulguin optar a aquests ajuts
han de presentar la seva
sol·licitud fins al 16 d’agost
a les oficines d’Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Hi ha
dues oficines ubicades a
Terrassa.
El full es pot descarregar des del web del Departament de Treball i
Afers Socials o bé es pot
demanar al taulell de l’Àrea
de Serveis a les Persones
de l’Ajuntament de Rubí,
situat al carrer General
Prim, 33-35, 2a planta.
Els rubinencs i rubinenques interessats a
obtenir més informació
sobre aquestes prestacions
també poden adreçar-se
a l’Oficina d’Atenció a la
Diversitat, que obre els
dilluns i dimarts de 15.30
a 19.30 hores a les dependències municipals del
carrer General Prim, o bé
trucar al telèfon 93 588
75 75.

21/6/18 13:20
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Una desena de rubinencs en
risc d’exclusió social treballen al
servei de neteja viària de Rubí
redacció

Deu rubinencs estan fent pràctiques en el servei de neteja viària. / Cedida

Una desena de rubinencs
en risc d’exclusió social
s’han beneficiat d’un acord
entre l’Obra Social La Caixa i
Fomento de Construcciones
y Contratas (FCC), l’empresa que ofereix el servei de
neteja viària i de recollida d’escombraries a Rubí.

L’empresa i l’entitat financera han signat un conveni
dins del marc Incorpora, un
projecte de La Caixa que té
l’objectiu d’incrementar la
contractació de col·lectius
vulnerables, a més d’oferir
informació, formació i assessorament a les empreses
que hi participen.
En el marc d’aquest conveni entre FCC i La Caixa,
l’empresa es compromet a
gestionar la contractació de
persones en risc d’exclusió
en col·laboració d’Incorpora. A través d’aquest
programa, l’empresa informarà dels diferents perfils
professionals a cobrir.
A Rubí, el programa ha
ofert formació a un total
de 10 persones d’entre 25
i 40 anys, que ara estan realitzant la part pràctica del
curs, de 35 hores. La seva

missió consisteix a prestar
suport als equips de FCC,
que realitzen tasques de
neteja viària, especialment
en parcs i places. Quan finalitzin les pràctiques, FCC
es plantejarà contractar algunes d’aquestes persones
per a cobrir les substitucions d’estiu de la plantilla
o possibles baixes laborals
que es produeixin.
El regidor de Medi Ambient, Moisés Rodríguez,
aplaudeix la iniciativa i
avança que des de l’Ajuntament, estan treballant per
“repetir formats similars
per promoure la inserció
d’aquests col·lectius”.
El programa Incorpora va néixer el 2006 i des
d’aleshores ha aconseguit
més de 300 insercions laborals en diverses comunitats
autònomes.

La Xarxa Rubí Empresa
ja compta amb més
de 40 companyies

La sessió va tenir lloc a la masia de Can Serra. / Cedida

La Xarxa Rubí Empresa ha
arribat a la seva cinquena
edició amb la incorporació de quatre noves
empreses, que fan que
la xarxa estigui composta
per 42 companyies. Les
últimes en incorporar-se
han estat Rovalma, Cipsa
Circuits, Grumeber i Rubí
Social.
Dins del projecte, les
empreses participen en
dos workshops i dues
sessions grupals. La primera d’aquestes sessions
va tenir lloc el dijous de
la setmana passada a la
Masia de Can Serra sota el

títol ‘La transformació digital: l’adaptació a un nou
paradigma empresarial’.
Pel regidor de Desenvolupament Econòmic Local, la Xarxa Rubí Empresa
“treballa la innovació des
de diferents punts de
vista i genera un marc
de confiança entre les
empreses integrants que
augmenta el valor afegit
de la proposta”.
El projecte Xarxa Rubí
Empresa es va iniciar el
2014 amb el suport de la
Diputació de Barcelona a
través de l’Oficina de Serveis a l’Empresa. / DdR
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na nova Festa Major està a punt de
començar. La ciutat ja està engalanada, les activitats estan preparades i
les entitats ho tenen tot a punt. Seran quatre
dies amb més de 200 propostes, la majoria
impulsades per les entitats locals, per celebrar
Sant Pere, la festa gran, la més multitudinària
i participativa de la ciutat.
Amb el Pregó, es donarà el tret de sortida
a la Festa Major, tot i que enguany, el festival
RRandom s’ha avançat per anar escalfant
motors per a la Festa Gran de la ciutat. Un
festival que ha ampliat el nombre de concerts
respecte al darrer any, amb una proposta variada
i de qualitat, però al qual alguns han trobat a
faltar un cap de cartell de renom. Tot i això,
no tenim cap dubte que el públic rubinenc –i
també d’altres poblacions– tornarà a gaudir de
forma massiva dels concerts a l’Escardívol.

EDITORIAL

Sant Pere!

En aquesta edició hi ha novetats molt
destacables i interessants. I algunes han vingut
per quedar-se. És el cas del Bòjum, la nova
bèstia festiva de la ciutat impulsada per Les
Anades d’Olla, que tindrà un protagonisme
molt especial, ja que participarà en el Seguici,
en el Correfoc i al Correaigües, tres activitats i
tres propostes diferents pel Bòjum, que tirarà
confeti, foc i aigua respectivament en cadascuna d’aquestes activitats.
L’Ajuntament també ha decidit obrir les

portes per tal que els ciutadans puguin conèixer i veure de prop el rellotge de la Casa de la
Vila per primera vegada. Celebrem aquesta
iniciativa que intenta apropar els rubinencs al
seu patrimoni.
Aquesta Festa Major també serà la del
centenari de l’arribada del Ferrocarril a Rubí,
una efemèride que recorda la profunda transformació que va suposar per la vila l’arribada del
tren i la connexió amb Barcelona. Coincidint
amb Sant Pere, s’inaugurarà una exposició a

l’Antiga Estació amb fotografies i imatges
sobre aquest fet històric tan important per
Rubí. A més, entre les activitats infantils, estan
previstes diverses cercaviles relacionades amb
la temàtica dels trens i la història de la seva
arribada a la ciutat.
A banda de les activitats innovadores, la
Festa Major comptarà com sempre amb activitats tradicionals, com les gitanes, el correfoc, les
sardanes, els castellers, els gegants o la baixada
d’andròmines, i altres que s’han consolidat els
darrers anys, com el Holi, els espectacles de circ
o els espectacles de blues i jazz. El programa
fa patxoca. L’únic que se li pot retreure, per dir
alguna cosa, és la inexplicable absència d’un
espectacle teatral i el cartell escollit, amb colors
poc festius i un pèl massa seriós. Tot i això, no
tenim cap dubte que la festa tornarà a ser un
èxit. Bona Festa Major a tots i totes!

ARTICLE D’OPINIÓ

L’habitatge a Rubí,
llogar o hipotecar-se?
MAAB CONSULTING
Advocats Rubí

El Tuit de la setmana
edRa @edradisseny
Bòdum!!
Felicitats!!!
Graﬁ� de Los
Petardos Crew i
Sr. Chen. @rubi_
ciutat #bodum
#pepborras
#rubicity
#rubiciutat

26 de juny

L’oficina oficial d’habitatge de Rubí està
rebent, i continuarà fent-ho fins aquest
mateix dijous, sol·licituds dels habitants
d’aquesta localitat per a ajudes al lloguer.
L’ajuda màxima que es pot obtenir són
2.400 euros a l’any. El que significa 200
euros al mes. No és molt, i en la majoria
d’ocasions no s’arriba a aquest import. No
obstant això, pot complir la seva missió
d’ajudar a les famílies a tenir un habitatge digne. Perquè la compra mitjançant
hipoteca cada vegada es torna més complicada.
En el nostre bufet d’advocats no deixem
de veure casos de famílies que tenen problemes amb les seves hipoteques
per les clàusules sòl. I ells van
ser en qualsevol cas uns
afortunats, ja que en
el seu moment
van aconseguir
que el

banc els donés el sí al seu crèdit hipotecari.
Però com és ben sabut, la problemàtica
de les clàusules abusives ha remogut el
mercat. Els sol·licitants d’una hipoteca
han de mirar ara els documents bancaris
amb una lupa més precisa que mai. I si
existeixen condicions abusives, saber que
la llei els dona suport per demanar al banc
que les elimini abans de signar el contracte.
És recomanable, per tant, abans de signar
la hipoteca, acudir a un lletrat especialista
que la revisi.
Com a especialistes en Dret Hipotecari i Financer a Rubí, vivim de prop tota
aquesta incertesa que regna en la nostra localitat. L’actual bombolla del lloguer també
fa que sorgeixin problemes en aquesta àrea.
Però, de nou, la llei està darrere per donar
suport a als inquilins. Si una persona ha de
llogar una casa o un pis, ha de saber que
les lleis 29/1994 d’Arrendaments Urbans
(LAU) i 18/2007, del Dret a l’Habitatge
el protegeixen. En elles, s’estableix que
abans de signar un contracte de lloguer,
o lliurar qualsevol quantitat a compte, el
propietari no ha de deixar-se res al tinter.
Això evitarà –o donarà suport– a
futures reclamacions legals sobre
aquest tema.
Al cap i a la fi , la dicotomia entre compra i lloguer en
l’actualitat és senzilla. Perquè,
com assenyalàvem abans, el
més “fàcil” per a la butxaca
en aquest moment és llogar.
S’eviten així despeses fi xes i
posteriors reclamacions per
possibles pràctiques bancàries
incorrectes. No obstant això, per a moltes
unitats familiars no és el desitjable de cara
al futur. El veritablement desitjable seria
que els lloguers reduïssin el seu preu i els
requisits per aconseguir una hipoteca no
fossin tan exigents. Però res d’això està
ocorrent, encara que esperem que en el
futur això canviï.

OPINIÓ
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Posicionament de l’AUP respecte
a l’Escola de Música Pere Burés
Aitor Sànchez
Regidor de l’AUP
Recentment, podíem llegir a la
premsa que un grup de mares i
pares de l’Escola de Música Pere
Burés denunciaven el seu elevat
cost, denunciaven aquest com
una barrera d’accés en molts casos
insalvable i per aquesta raó han
impulsat una recollida de signatures per a convertir l’escola en un
conservatori.
Com AUP, rebem la notícia
com la constatació d’un problema
endèmic de la ciutat (un de tants),
un problema, que com tants altres,
no ha estat abordat per un equip de
govern més interessat a acumular
fotografies inconnexes (primaveres pop, desplaçaments a partits
de veterans, projectes faraònics
inviables...) que en transformar
la realitat de la ciutadania de la
ciutat.
L’Escola Municipal de Música
Pere Burés fa anys que arrossega
una sèrie de mancances. Fa anys
que vaga sense un rumb ni objectius clars. No tenim model, queda
clar la funció d’una escola municipal i com tants altres equipaments
o projectes, el govern ha optat per
abocar els recursos justos per no
haver d’afrontar la seva necessària
reformulació. Ja sigui per aquest
fet, per falta de capacitat o per una
alarmant inexistència de lideratge.
La realitat de l’Escola de Música
resulta avui dia preocupant. No
és tan sols la problemàtica d’uns
preus realment prohibitius pel
gruix d’una ciutadania com la de
Rubí, també els constants i reiterats
problemes de personal, falta de
planificació en la gestió de baixes
que generen la sensació perenne
d’improvisació constant.
Des de l’AUP tenim molt clar
que cal apostar de manera decidida
per les escoles municipals, apostar

pel paper transformador i cohesionador que poden aportar. L’escola
Pere Burés mereix, però, una aposta
més enllà del titular. Una aposta
que comporti una implicació en
la reformulació de la seva funció i
sobretot del seu rol transformador.
Creiem que l’escola de música com
a servei públic no ha de perseguir
com a objectiu essencial la rendibilitat econòmica. No podem caure
en la fal·làcia comptable d’avaluar
un servei pel seu retorn econòmic.
Sense descuidar l’aspecte econòmic, i garantint-ne la sostenibilitat, hem de valorar del servei
públic l’impacte real en la vida
dels ciutadans, la possibilitat de
transformació i emancipació social
que obre. Per tant la nostra visió
no esdevé determinada tant en
reduir l’impacte econòmic sinó en
maximitzar la incidència social del
servei en la comunitat. Cal afavorir
aquest potencial transformador i
cohesionador que un projecte com
aquest pot tenir per a la ciutat. Cal
trobar fórmules d’accessibilitat no
tan sols econòmiques (tarifes) sinó
sobretot de format i oferta (cursos
puntuals i reduïts en el temps, monogràfics, tallers, col·laboracions
d’entitats...)
El nostre principal objectiu envers el projecte és el de treballar en
l’obertura de l’escola a la ciutat. Fer
accessible la música al conjunt de la
ciutadania, abandonar el paradigma de formació en excel·lència per
un model més inclusiu, integrador
i transversal.
Per poder assolir aquest objectiu cal definir un projecte educatiu
(inexistent avui dia) que reculli
aquesta vocació d’expansió i difusió
cultural, que defineixi un projecte
curricular amb objectius i ítems
clars a treballar. Cal impulsar el
reciclatge del professorat i permetre un canvi de paradigma que
obri i descentralitzi l’escola perquè

assumeixi la seva funció social.
Cal treballar per aconseguir
un major grau de penetració i
permeabilitat en les diferents àrees
(serveis socials, joventut... ) de
l’Ajuntament. Instaurant l’escola de
música i els serveis que d’aquesta
es deriven com oportunitat i recurs
real, establint xarxa i sinergies que
permetin desenvolupar la potencialitat del recurs.
L’Escola Pere Burés ha d’esdevenir a partir de l’obertura una
eina real i accessible per al conjunt
de la ciutadania i ha d’assumir un
rol proactiu envers aquesta. Cal
descentralitzar l’activitat i superar
els límits físics de l’equipament,
i ha de guanyar presència real a
la realitat de centres educatius i
barris, implicant-se i col·laborant
amb el teixit cultural, associatiu i
educatiu de la ciutat. Cal obrir la
possibilitat al professorat de treballar a partir de projectes temporals i
puntuals no limitats a l’horari propi
de l’escola (mot limitat).
Cal que l’escola esdevingui útil i
atractiva fora del model més clàssic,
basat en formació d’excel·lència,
un model que esdevé econòmicament poc viable i sobretot té un
retorn social molt limitat. Cal una
obertura a la música moderna, a
mòduls limitats en el temps, a
sessions d’assessorament a músics
locals. Crear noves dinàmiques
més atractives i que permetin una
maximització de recursos com les
classes grupals o tallers oberts
L’AUP, més enllà de les fotografies o dels titulars, intentem
construir propostes sobre la base
de treball, rigor i anàlisi. No podem
continuar desbaratant els recursos
municipals, no mirem cap a una
altra banda. Per conèixer el nostre
posicionament podeu consultar el
document a http://www.auprubi.
cat/wp-content/uploads/2018/06/
escola-de-m%C3%BAsica-2.pdf
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Governança amb
perspectiva de gènere
tració pública assumir de manera
inequívoca un compromís amb la
lluita contra el masclisme. Aquest
Fa uns dies, l’AE Guspira va eme- és un objectiu col·lectiu i institutre un comunicat per les xarxes cional que cal exercir a partir del
denunciant el comentari sexista compromís personal de tothom qui
d’un/a tècnic/a de l’ajuntament. El tingui un paper com a servidor/a
comentari suggeria, que a la baixa- públic: personal municipal, funda d’Andròmines, les companyes cionariat i càrrecs electes, essent
de l’AE Guspira havien de cuidar aquestes darreres les que han de
millor la seva vestimenta per evi- treballar per garantir les condicions
tar els comportaments masclistes de formació i fiscalització que perque la brigada municipal hauria metin l’assoliment d’aquesta meta
tingut.
irrenunciable.
Després d’aquest comunicat,
Existeix un protocol per al
l’Ajuntament va intentar posar el llenguatge no sexista? Si la resposta
focus cap al tècnic/tècnica, sense és no, és fàcil, dins d’un sistema
cap autocrítica en relació al comen- patriarcal, que es produeixi la sitari i sense intentar esbrinar que tuació que varen patir les persones
havia passat i com calia intervenir. de l’AE Guspira. Si la resposta és
El problema d’això és que desvia sí, queda clar que és un altre paper
i depura responsabilitats. Primer mullat per a la floritura més que
intent de desviar l’atenció.
un document amb intenció de ser
El ressò a les xarxes socials i el treballat i assumit.
rebuig generalitzat cap a l’actitud
La qüestió que ens hem de fer
del consistori va
a nosaltres, com
L’administració ha
provocar un segon
a ciutadania, és:
d’assumir de manera
comunicat per part
volem una instiinequívoca un
de l’ajuntament,
tució immòbil al
amb actitud pater- compromís amb la lluita llarg del temps o la
nalista, on deien
volem modernitcontra el masclisme
que s’hauria d’haver
zada? Volem una
tractat amb més discreció per ‘la administració impermeable a les
seva delicadesa i l’edat de les per- demandes de les organitzacions,
sones implicades’. Seguien sense per exemple feministes, o la volem
assumir cap responsabilitat i no atenta i disposada a complir les
semblava que tinguessin intenció exigències del carrer?
de resoldre la qüestió. Segon intent
No es tracta de culpabilitzar
de desviar l’atenció.
a la víctima ni de culpabilitzar als
És clar que no és un problema treballadors, es tracta de responsaindividual, observem la mateixa bilitzar l’Ajuntament.
actitud fins i tot als comunicats
Aprofitem aquest comunicat,
emesos per l’administració local. ara que estem a prop de la Festa
Intentar ‘sortir en defensa dels Major, per demanar corresponsatreballadors i treballadores’ com bilitat en els comportaments de
si aquest fos el problema és que- tota la ciutadania, i que fem pinya
dar-s’hi amb una mirada parcial si observem en qualsevol moment
i interessada de la desigualtat de cap indici de violència de gènere
gènere. Aquesta no és individual, (no només física, també social o
és estructural i sistèmica.
psicològica). Perquè volem un Rubí
És responsabilitat de l’adminis- feminista, NO és NO.
CERCLE
PODEM RUBÍ
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fotografia

Nova Zelanda protagonitza
l’Explica’ns el teu rotllo del
Grup Fotogràfic ‘El Gra’

Cultura popular

El Bòjum, l’elefant que llença
aigua, confeti i foc, es presenta
en el 40è aniversari del Bòdum
Lara López

Una de les imatges de l’audiovisual ‘Un any a les antípodes’. /
Martin Zavrel

La darrera activitat Explica’ns
el teu rotllo, que organitza El
Grup Fotogràfic ‘El Gra’ i que
va tenir lloc el passat 21 de
juny, va estar dedicada a Nova
Zelanda, amb l’audiovisual ‘Un
any a les antípodes’ del txec
Martin Zavrel, qui va estar
uns mesos a aquest país en
un programa de col·laboració
treballant a feines del camp. El
públic assistent, que omplia la
seu d’El Gra, va gaudir amb un
excel·lent reportatge fotogrà-

fic, fotos de natura i paisatge,
preses amb una tècnica molt
depurada, il·luminació, composició i enquadrament, que
van delectar els espectadors.
Zavrel va anar explicant detalls
i anècdotes de les seves vivències durant la seva estada
al país. En finalitzar els precs
i preguntes es va oferir un
piscolabis als assistents, i es
va continuar amb una animada tertúlia sobre la projecció
sobre Nova Zelanda. / DdR

disseny

Lliurats els Premis del 24è
Concurs de Punts de llibre
a la Biblioteca Municipal

La plaça Pearson va acollir
aquest dissabte la presentació oficial del Bòjum, germà
del Bòdum, un elefant de fibra de vidre que pretén convertir-se en la bèstia festiva
de la ciutat amb una trompa
preparada per llançar foc,
aigua i bombolles de sabó, i
confeti. La figura, creada pel
col·lectiu Les Anades d’Olla,
participarà per primer cop a
alguns actes d’aquesta Festa
Major. La presentació va
formar part de la celebració
dels 40 anys d’història del
Bòdum, la famosa escultura
de l’elefant blau de Rubí, que
s’ha convertit en un símbol
emblemàtic de la nostra
ciutat.
Durant tot el matí de
dissabte, es van dur a terme
diversos tallers i activitats
d’animació infantil a la plaça,
com taller de dibuixos, retallables per a la construcció
d’elefants de paper, una mostra de grafits amb Petados
Crew i Sr. Chen, i les actuacions del músic rubinenc Sergi
Estella i l’Escola Municipal de
Música Pere Burés. A més,
l’escola Dinàmic Crescendo
va animar els assistents amb
un divertit espectacle infantil
i diversos escriptors de Rubí
van relatar microcontes durant la jornada.
L’escultor Pep Borràs,
conjuntament amb l’il·lustrador Francesc Mateu
i altres amics del Col·lectiu

En la presentació, el Bòjum va fer les delícies dels més petits expulsant confeti.

Bòdum, van fer discursos
d’homenatge a l’elefant rubinenc, que consideren un
regal que es va fer pels nens
i nenes de Rubí. Segons
Borràs, els rubinencs “s’han
fet seu l’elefant, que és del
poble i els seus habitants,
i no s’entén Rubí sense el
Bòdum”.
Com és, qui l’ha creat i quina
funció tindrà el Bòjum?
El Bòjum, germà petit del
Bòdum i nova bèstia festiva
de la ciutat, és una escultura
de porexpan, recoberta de fibra de vidre i va mecanitzada

amb unes rodes per poder
moure’s amb facilitat pels
carrers de la ciutat. Jaume
Comas, president de l’entitat
Les Anades d’Olla, explica
que al seu interior compta
amb una maquinària que fa
possible l’expulsió d’aigua
i altres substàncies per la
trompa de l’elefant, i compta
amb uns ferros adaptadors
per a poder llençar pirotècnia. El col·lectiu rubinenc Les
Anades d’Olla va començar
a crear el Bòjum l’octubre
passat, amb la construcció
del motlle, i han estat treballant per acabar-lo fins a

Música

Tres dels guanyadors del concurs de punts de llibre d’aquest any,
durant el lliurament dels premis. / Cedida

Anna Maria García (7 anys),
Dana Palop (8 anys), Emma
Martín (11 anys) i Joan Moreno (15 anys) han estat els
guanyadors del 24è Concurs
de punts de llibre, organitzat per la Biblioteca Mestre
Martí Tauler. Enguany, el
certamen estava dedicat al
centenari de l’arribada del
ferrocarril a Rubí.
El concurs ha registrat
una participació de prop de
600 treballs, repartits en
quatre categories en funció
de l’edat dels participants.

El lliurament dels premis
va tenir lloc dimecres de la
setmana passada a l’auditori
de la Biblioteca, que es va
omplir de públic. Tant els
guardonats com els deu finalistes de cadascuna de les
categories, es van endur un
regal a casa. A més, els quatre punts guanyadors s’imprimiran i es repartiran entre
els usuaris de la Biblioteca.
Tots els treballs presentats
s’exposaran a la sala infantil
de la Biblioteca fins al 8 de
setembre. / DdR

Landry el Rumbero porta a la terrassa de
la Biblioteca les seves rumbes catalanes
La terrassa de la Biblioteca Mestre Martí
Tauler va acollir dijous de la setmana passada a la tarda una actuació musical molt
animada a càrrec de Landry el Rumbero.
Un nombrós públic, especialment familiar, va sortir a la terrassa per gaudir de la
música del grup, que va fer ballar, cantar,
cridar i tocar les palmes als assistents,
amb el seu recull de cançons populars
a ritme de rumba catalana. De fet, cada
cançó s’acompanyava d’un joc diferent
per fer participar els espectadors, amb
l’objectiu de crear un espai de participació, educació i diversió mitjançant la
rumba. Infants i grans van gaudir de l’experiència. La proposta es va organitzar
en el marc de la celebració de la Festa
de la Música. / DdR

L’actuació va ser a la terrassa de la Biblioteca. / Iban Coca

la mateixa setmana de la
presentació oficial.
Durant la seva primera
posada en escena, el Bòjum
va fer les delícies dels més
petits llançant confeti sobre
el públic assistent. El primer
acte on participarà l’elefant
després de la presentació
és al Seguici de Festa Major,
dijous 28 de juny, que dona el
tret de sortida a les festes locals. El divendres 29 de juny
participarà en el Correfoc
(22 h) i el dissabte 30 de juny
al migdia serà el protagonista
del Correaigües (12.30h) a la
rambla del Ferrocarril.

astronomia
Conferència a
l’Ateneu sobre
el descobriment
de planetes
L’Associació d’Amics de
l’Astronomis TRI-A ha organitzat pel 5 de juliol
una conferència titulada
‘La intel·ligència artificial
com a eina per descobrir
planetes fora del sistema
solar’.
La xerrada anirà a càrrec d’Artur Llabrés i Brustenga i serà a les 19 hores
a l’Ateneu. L’activitat servirà per cloure la quinzena
astronòmica. / DdR
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entitats

L’Aula d’Extensió Universitària tanca
el curs amb un gran èxit de participació
cristina carrasco

L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí (AEUR) ha tancat
el curs 2017-2018 amb gran
èxit de participació en les diferents propostes organitzades. En total, 1.672 rubinencs
i rubinenques han assistit als
seminaris, les conferències,
xerrades, sortides i viatges
que s’han programat al llarg
del curs.
Una quarantena d’activitats que han tractat temes
molt diversos com història
local, història contemporània, salut, literatura, l’islam,
la presó Model i la repressió
franquista, el canvi climàtic,
les obres d’art de Sixena o la
Maternitat d’Elna, entre altres. Temàtiques que interessaven especialment els participants, segons una enquesta
que l’entitat va realitzar a
principis de curs. Totes les
activitats han comptat amb
reconeguts ponents o experts
de l’àmbit universitari.
A c t u a l m e n t , l ’A E U R
compta amb uns 120 socis,
que paguen una quota de 40

euros anuals i que els dona
dret a participar gratuïtament
a totes les activitats i a tenir
descomptes en sortides i
viatges. La voluntat de la
junta de l’entitat és treballar
per arribar a un nombre de
públic més gran i créixer en
el nombre de socis.
Sota el lema ‘Aprendre
ens fa lliures’, l’AEUR va néixer
fa un any per cobrir la necessitat de totes aquelles persones grans que ara disposen
de temps per fer tot allò que
no han pogut realitzar durant
la seva vida laboral, com ara
formació continuada. Cal
destacar que la majoria de les
ciutats de l’entorn comptaven
des de fa temps amb una
Aula d’Extensió Universitària,
iniciativa que a Rubí era una
assignatura pendent fins a
l’any passat.
Tot i que l’entitat ja agafa
vacances, ha avançat que
el pròxim curs 2018-2019
s’iniciarà el 26 de setembre,
en el marc de la Setmana per
a la Gent Gran, amb una conferència del periodista Màrius
Serra a l’Ateneu.

Música

Èxit de la primera edició
de Vespres a l’era de Can
Xercavins
La primera edició de Vespres
a l’era de Can Xercavins, que
va tenir lloc el 16 de juny, va
ser un èxit de participació. La
Masia de Can Xercavins ha
recuperat un espai on antigament els pagesos treballaven
en equip per batre els cereals, moment important dins
del cicle de la vida rural. En
aquest espai, és on va tenir
lloc el sopar i la música en
directe des de les 8 del vespre
fins a la mitjanit.
Al voltant de 250 persones van gaudir de les actu-

acions de la violoncel·lista
Núria Puigbò i la violinista Elisabet Bataller, de ConturbatMe & Chorito Antiquo, Late
Mondays, Quantum Blues i
Gansos Roses. Els assistents
van poder passar una bona
estona, sopar a l’aire lliure i
en un entorn privilegiat.
Aquesta iniciativa popular
ha estat possible gràcies a la
suma d’esforços i il·lusió i ha
superat totes les previsions i
expectatives de l’organització,
que ja pensa en una segona
edició de la iniciativa. / DdR

Els assistents van poder gaudir d’una vetllada amb sopar i música
en un entorn privilegiat. / Cedida

Visita a la Maternitat d’Elna
La darrera proposta de l’AEUR
va ser una sortida a Cotlliure,
Argelers i la Maternitat d’Elna. El grup, format per 78
persones i guiat per la historiadora Assumpta Montellà,
va visitar la tomba d’Antonio
Machado, on es van recitar
poemes seus i el ‘Compliment
a Antonio Machado’, de Miquel Martí i Pol. Després es

van dirigir a Argelers i més
tard van visitar la Maternitat d’Elna, on Assumpta
Montellà va redescobrir la
mestra i infermera Elisabeth
Eidenbenz, que va salvar la
vida de 597 infants, fills de
les exiliades que malvivien en
els camps de refugiats. Finalment, van visitar el cementiri
dels espanyols i les platges
d’Argelers.

Membres de la junta directiva de l’entitat, a l’Ateneu. / Arxiu
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Unes 5.000 persones, a la festa Un miler de persones
de la revetlla de Sant Joan
gaudeixen del concert
d’Ecos del Rocío

Una persona del públic va donar una bandera republicana als components de La Raíz. / Helena Creixell

Rubí va viure una de les nits de
revetlla més participatives dels
úl�ms anys. La Colla de Diables de
Rubí, Òmnium i l’Ajuntament van
organ�zar novament la revetlla,
que va coincidir amb l’inici del
fes�val musical RRandom.
Abans de la mitjanit, les autoritats van rebre la ﬂama del Canigó
a les portes de l’Ajuntament, on
es va llegir el manifest sobre la
llengua catalana. El foc es va traslladar ﬁns a l’Escardívol per iniciar
l’Escardilarre, amb un raval de foc
i l’encesa de la foguera.
A par�r de la mitjanit, l’ac�vitat es va concentrar a l’aparcament de l’Escardívol, on tot estava
preparat per la primera actuació
del RRandom: el concert del grup
valencià La Raíz. Van ser gairebé
dues hores de música ska, reggae, rap i fusió davant d’un públic
totalment entregat. Unes 5.000
persones de totes les edats, que
van omplir pràc�cament la meitat
de l’Escardívol, van corejar algunes
de les cançons més populars de
la banda.
En alguns dels temes més reivindica�us de La Raíz, com ‘Rueda

la corona’ i ‘Entre poetas y presos’,
persones del públic van cremar
fotograﬁes del rei Felip VI i van
llançar una bandera republicana
a l’escenari, que Pablo Sánchez,
el cantant del grup, va onejar. El
concert també va deixar moments
per l’emo�vitat amb les cançons
‘A la sombra de la sierra’ i ‘La hoguera de los con�nentes’ i alguns
temes van estar acompanyats

per elements pirotècnics entre
el públic. ‘Nos volveremos a ver’
va ser la cançó de comiat de La
Raíz, que ha anunciat una re�rada
temporal.
El grup valencià va donar pas
a Bliblibribri, un grup de tribut
d’Extremoduro, que per tancar la
nit va interpretar temes com ‘La
vereda de la puerta de atrás’, ‘So
payaso’ o ‘Si te vas’.

Una vintena de requeriments durant
la revetlla i una trentena de ferits
Durant la nit de dissabte, la Policia Local va registrar una vintena de
requeriments vinculats a la revetlla, principalment com a conseqüència de pe�ts focs en contenidors o matolls, llançament de petards a
zones properes a masses forestals i molès�es diverses a la via pública.
Les incidències més remarcables van ser l’incendi d’un arbre al carrer
Topazi i dos focs molt visibles que es van generar en balcons de pisos
elevats: una 8a planta de la plaça de la Cons�tució i una 14a planta
de l’avinguda de Catalunya. Aquests darrers incidents, relacionats
amb la presència d’elements combus�bles i/o inﬂamables a balcons i
terrasses, no van causar danys importants perquè no es van propagar
cap a l’interior dels habitatges.
La revetlla es va tancar amb 21 assistències amb ambulància a
l’Escardívol, la majoria per ferides i contusions, i 9 al servei d’urgències
del CAP Mútua, principalment per cremades.

Ecos del Rocío va oferir un concert amb els seus èxits i nous temes. / Localpres

Ecos del Rocío va omplir l’amﬁ- del concert.
L’actuació musical, que pràcteatre del Castell amb les seves
cançons, molt relacionades amb �cament va durar dues hores, va
l’amor i la família, un concert que ser molt emo�va, ja que entre
va fer les delícies dels fans del cançó i cançó, el grup anava expligrup gadità, que va fer un repàs cant el sen�t i el signiﬁcat de les
de pràcticament tota la seva lletres. El grup musical va arrencar
l’actuació el 24 de juny al vespre
discograﬁa.
De forma amena i partici- amb ‘Himno para un luchador’ i, a
pativa, Miguel González, Jesús banda dels seus èxits de sempre,
González, Francisco Izquierdo també va interpretar algunes de
i Juan Manuel Niño van oferir les peces del seu darrer disc, ‘Una
un recital de dues hores durant nueva vida’. / DdR
les quals van cantar
prop de 30 cançons,
algunes de les quals
només fragments
que van anar enllaçant. ‘Hablando
solo’ o ‘La casa de mi
madre’ van ser algunes de les cançons
més corejades per
un públic que ﬁns i
tot va poder pujar a
l’escenari per ballar
en alguns moments L’amﬁteatre es va omplir per l’actuació. / Localpres
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PROGRAMA FESTA MAJOR 2018
DIJOUS 28 DE JUNY
19.30 h Seguici de Festa Major
Pl. Antiga Estació
20.30 h Pregó de la Festa Major
Pl. Pere Aguilera
21h Audició de sardanes
Pl. Catalunya
21h Fira d’atraccions i d’artesania
Pàrquing Rubí Forma
21 h Jam-session electrònica
St. Patricks Rubí
21.15 h Dia de l’Orgull LGTBI
Olímpic Gais, Bollovisión...
Pl. Salvador Allende
21.30 h Espectacle familiar
Pati de l’Ateneu
22.30 h Concert Antonio José
Festival RRandom
Amfiteatre del parc del Castell
22.30 h Telescopi al carrer TRI-A
Pl. Pere Esmendia
23 h Karaoke
Pl. Catalunya
23 h XVII Jornades Jazz Rubí amb Smack Dab
Jardins de l’Ateneu
23 h Etxea / Casa / Home
Cicle de circ i dansa contemporanis
El Celler
23.30 h Concert Marcel i Júlia
Festival RRandom
L’Escardívol
23.45h Ball d’envelat
Pl. Dr. Guardiet
24 h Night Pride
Hidrogenesse - The Tripletz
Pl. Salvador Allende
1 h Concert Buhos
Festival RRandom
L’Escardívol
2.30 h Concert
La Banda del Coche Rojo
Festival RRandom
L’Escardívol

DIVENDRES 29 DE JUNY
8 h Matinades gralleres
Cercavila pels carrers del centre
10 h Finestreta energètica Rubí Brilla
Pl. Antiga Estació
10 h Plantada de gegants
Pl. Pere Aguilera
10 h Activitats esportives: patinatge, bàsquet,
futbol 3 x 3, Gaia bloc d’escalada, patinatge
en línia
L’Escardívol
10 h Taller de creació de làmpades de coure
Local Agrupación de Personas Mayores
10.15 h Ball institucional Gegants
Pl. Pere Aguilera

10.30 h Petit seguici de Sant Pere
Pl. Pere Aguilera
11 h Jocs de circ
Rbla. Ferrocarril
11 h Rocòdrom de dues agulles,
tirolina (a partir de 8 anys) i futbolins
Pl. Salvador Allende
11 h Torneig infantil d’escacs
Pl. Catalunya
11 h Visita al rellotge de l’Ajuntament
Pl. Pere Aguilera
11 h Exhibició de peces gegants d’escacs
Pl. Catalunya
11.30 h Missa solemne
Església de Sant Pere
12 h Amb P de pallasso. Cia. Sabini
Rbla. Ferrocarril
12 h Mercat de Festa Major
Illa de vianants
12 h Col·lectiva al carrer
Exposició de fotografia El Gra
Pl. Pere Esmendia
12 h Passeja amb el trenet
Illa de vianants
12.30 h Vermut musical
Pl. Salvador Allende
12.30 h XVI Jornades de Jazz de Rubí
Vermut musical amb Laia Porta Swing Fourtet
Jardins de l’Ateneu
13 h Ballada de gegants
Pl. Dr. Guardiet
13.30 h Trobada de Peres, Paus, Petres i
Paules
Pl. Pere Aguilera
17 h Finestreta energètica. Rubí Brilla
Pl. Antiga Estació
17 h Taller de chalk paint
Agrupación de Personas Mayores de Rubí
17.30 h Rocòdrom de dues agulles, tirolina (a
partir de 8 anys) i futbolins
Pl. Salvador Allende
18 h Fira d’atraccions i d’artesania
Pàrquing Rubí Forma
18 h Furgoteques / Foodtrucks
Pl. Pearson
18 h Jocs de circ. Activitat familiar
Rbla. Ferrocarril
18 h Mercat de Festa Major
Illa de vianants
18 h Passeja amb el trenet
Illa de vianants
18 h Història en imatges de l’estació de Rubí
Illa de vianants
18.30 h Cooking Mix
Menjar, música i danses internacionals
Pl. Salvador Allende
18.30 h Sonàrium
Rbla. Ferrocarril
18.30 h Demostració d’activitats dirigides
Duet Sports 25 de Setembre
Pl. Catalunya

18.30 h Espectacle musical
Som Gent Alegre
Teatre Municipal La Sala
18.30 h Tallers i mostra d’oficis
C. Maximí Fornés
18.30 h Taller: Procés d’elaboració i varietats
de vins i caves
C. Maximí Fornés
19 h Catifa de Sant Pere
C. Maximí Fornés
19 h Concert de sardanes i música per a cobla
Església de Sant Pere
19 h Especial Hora del Conte
Biblioteca Mestre Martí Tauler
Placeta del Celler
19 h III Holi Dolly Rubí Festival
L’Escardívol
19 h Jam-session electrònica
St. Patricks Rubí
20 h Concert Sí és sí Jazz Band
Societat de Blues de Rubí
Pl. Anselm Clavé
20 h Exhibició de gimnàstica GAER
Pavelló de Can Rosés
20 h Exhibició de capoeira ACBAE
Pl. Catalunya
20.30 h VII Gala de Gimnàstica
Hakuna Matata
Secció Esportiva Regina Carmeli
Pavelló de La Llana
21.30 h Telescopi al terrat. TRI-A Rubí
Torreta de l’Ateneu
21.30 h Concert Daniel Higiénico Blues Experience. Societat de Blues de Rubí
Pl. Anselm Clavé
22 h Correfoc
Pont del c. Sant Joan
22 h Ball de Sant Pere DJ La Puça
Rbla. Ferrocarril
22 h XVII Jornades de Jazz de Rubí amb Geni
Barry Trio & Sabine Van Waesberghe
Pati de l’Ateneu
22.30 h Ballada de l’Esbart Dansaire
Amfiteatre del parc del Castell
23 h Rock Km 0. Imperio Marioneta, Límite,
PenkasDS Batec i Violets
Pl. Salvador Allende
23 h Rubisound. Rancy Candy Girls, D’Callaos i
The Killing Hits
Festival RRandom
Pl. Dr. Guardiet
23 h Des-Habitat. Cia. Vaivén Circo
Cicle de circ i dansa contemporanis
El Celler
23.30 h Concert Sweet Marta & The Blues
Shakers. Societat de Blues de Rubí
Pl. Anselm Clavé
24 h Concert Sidecars
Festival RRandom
L’Escardívol
2 h LOS 40 ON TOUR

Festival RRandom
L’Escardívol

DISSABTE 30 DE JUNY
8.30 h Torneig Nacional Ciutat de Rubí – Memorial Antonio Jiménez
Petanca Cova Solera
9 h Campionat de tenis
Sportenis
9.30 h Inici Cat 1/10 Turing Gas i Pro 10
Circuit de cotxes de radiocontrol
9.30 h Torneig 12 h frontenis parelles
Pista Frontenis de Ca n’Oriol
10 h Activitats esportives: patinatge, bàsquet,
futbol 3 x 3, Gaia bloc d’escalada, patinatge
en línia
L’Escardívol
10 h Taller de paper pintat
Local Agrupación de Personas Mayores
10 h 30a Cursa de Fons a Sant Muç
L’Escardívol
10 h Curs de capoeira. ACBAE
Gimnàs Schola
10 h Torneig de tenis de taula
Centre Cívic Can Fatjó
10.30 h Festroc
Pl. Pearson
10.30 Dimecres manetes al carrer
Pl. Pearson
10.30 h Gimcana inclusiva
Assoc. Riu Roig
Pl. Nova Estació
10.30 h Gimcana sobre patins CPA
Pista Francesc Calvo
11 h Jocs gegants i tallers
Rbla. Ferrocarril
11 h Inflables
Rbla. Ferrocarril
11 h Rocòdrom de dues agulles, tirolina (a
partir de 8 anys) i futbolins
Pl. Salvador Allende
11 h Taller de castanyoles i jotes
Local Centre Aragonés de Rubí
11 h Jornada de portes obertes
Museu Etnogràfic Vallhonrat
Pl. Montserrat Roig
11 h XIV Baixada d’andròmines
Camí de Sant Muç
11.30 h Mostra de grups flamencs
Rbla. Ferrocarril
11.30 h Partit de veterans-polítics
Pavelló CEB Sant Jordi
11.30 h Cap al carrer
Vine i acompanya el Bòjum
El Celler
12 h Tallers i mostra d’oficis
C. Maximí Fornés
12 h La Pianola d’en Pep
Pl. Pere Esmendia
12 h Taller: Procés d’elaboració i varietats de
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vins i caves
C. Maximí Fornés
12 h Jocs de fusta gegants
C. Maximí Fornés
12 h Jornada de portes obertes
Museu Etnogràfic Vallhonrat
Pl. Montserrat Roig
12 h Mercat de Festa Major
Illa de vianants
12 h Concert de musicals i bandes sonores
Teatre Municipal La Sala
12 h Col·lectiva al carrer
Exposició de fotografia El Gra
Pl. Pere Esmendia
12.30 h La SoniK Mornings, vermut musical
amb Eric Moyano, La Sonik Djs, Hariatz i
Godac
Pl. Salvador Allende
12.30 h Correaigües
Rbla. Ferrocarril
12.30 h Exhibició de zumba, fightteam i
kangoo power
Rbla. Ferrocarril
12.30 h Vermut musical amb Andreu Martínez
Trio
Jardins de l’Ateneu
12.30 h Passeja amb el trenet
Illa de vianants
13 h Exposició de fotografia viva
Pl. Antiga Estació
15 h Festa de l’Esport Adaptat
Pavelló de La Llana
17 h Torneig de partides ràpides d’escacs
C. Montserrat
17 h Fira del Disc i del Col·leccionisme
Pl. Pearson
17.30 h Mostra de zumba, hip-hop i dansa del
ventre
Rbla. Ferrocarril
17.30 h Melé de petanca
Club Petanca Santa Rosa
17.30 h Rocòdrom de dues agulles, tirolina (a
partir de 8 anys) i futbolins
Pl. Salvador Allende
18 h Fira d’atraccions i d’artesania
Pàrquing Rubí Forma
18 h Festroc
Pl. Pearson
18 h Mercat de Festa Major
Illa de vianants
18 h Passeja amb el trenet
Illa de vianants
18 h Història en imatges de l’estació de Rubí
Illa de vianants
18 h Furgoteques / Food trucks
Pl. Pearson
18 h Plantada de gegants
XXV Trobada de Gegants
Pl. Pere Aguilera
18.30 h Tallers i mostra d’oficis
C. Maximí Fornés
18.30 h Taller: Procés d’elaboració i varietats
de vins i caves
C. Maximí Fornés
19 h Cooking Mix. Tastets del món
Pl. Salvador Allende
19 h Festa no Major. Exhibicions i classe ma-
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gistral de street dance, kpop, boxa, etc.
Pl. Salvador Allende
19 h Jam-session electrònica
Amb DJ JuanProG, DJ KikoGuirado i DJ’s convidats de Rubí
St. Patricks Rubí
19 h Passejada de gegants
Pl. Pere Aguilera
19 h Festival de flamenc CECAR
Pl. Dr. Guardiet
19 h Jocs per aprendre teatre jugant
Jardins de l’Ateneu
19.30 h Sortida de la XXXVI Ballada de Gitanes al Carrer
Rbla. Ferrocarril
20 h Ballada de gegants
Rbla. Ferrocarril
20 h Campionat de petanca per dupleta mixta
Petanca Vallès
20 h XXXVI Ballada de Gitanes al Carrer
L’Escardívol
20 h Jocs de fusta gegants
C. Maximí Fornés
20.30 h Concert Renegades
Espai Socio-cultural L’Aurora
Pl. Anselm Clavé
21.30 h Ball golfo infantil
Cia. Orelles de Xocolata
Pl. Catalunya

NIT GOLFA
22 h Concert Andrea Mir
Pati de l’Ateneu
22 h Mag Lari. ‘Dolce vita’
Teatre Municipal La Sala
22 h Festa no Major
Concert de Jeebli
Pl. Salvador Allende
22.30 h Concert de Cors d’Òpera
Obrador Coral de Rubí
Amfiteatre del parc del Castell
22.30 h Concert Sin City
Espai socio-cultural L’Aurora
Pl. Anselm Clavé
23 h Revival. Supersingles, Please (tribut U2)
i Rocket Band
Festival RRandom
Pl. Catalunya
23 h Mumusic Circus. Flou Papgayo
Cicle de circ i dansa contemporanis
El Celler
23 h Sonik Takes the City
La SoniK i Col·lectiu Peacock
Pl. Salvador Allende
23.30 h Concert Carolina Alabau
Pati de l’Ateneu
23.30 h Espai esotèric
Jardins de l’Ateneu
23.45 h Final del concurs
#SomRRandom
L’Escardívol
24 h Concert Maldita Nerea
Festival RRandom
L’Escardívol
1 h Festa Major Comedy
Nit de monòlegs

Pati de l’Ateneu
2 h Concert Último Tributo
Festival RRandom
L’Escardívol
4 h Concert Versión Imposible
Festival RRandom
L’Escardívol
6 h Xocolatada
L’Escardívol

DIUMENGE 1 DE JULIOL
9.30 h Inici Cat 1/10 Turing Gas i Pro10
Circuit de cotxes de radiocontrol
11 h Inflables
Rbla. Ferrocarril
11 h El Vermut by Flaix FM & El Bandarra. DJ
Jordi Vèliz
Rbla. Ferrocarril
12 h Diada castellera
Pl. Pere Aguilera
12 h Mercat de Festa Major
Illa de vianants
12 h La Pianola d’en Pep
Pl. Pere Esmendia
12 h Tallers i mostra d’oficis
C. Maximí Fornés
12 h Col·lectiva al carrer
Exposició de fotografia El Gra
Pl. Pere Esmendia
12 h Taller: Procés d’elaboració i varietats de
vins i caves
C. Maximí Fornés
12 h Jocs de fusta gegants
C. Maximí Fornés
12 h Vermut musical: Sergi Estella, Trave Cigar
Box & Mr.Praiets
Pl. Salvador Allende
12.30 h Jam-session amb Jazz Rubí
Jardins de l’Ateneu
13 h Exposició de fotografia viva
Pl. Antiga Estació
14 h Final Cat 1/10 Turing Gas i Pro 10
Circuit de cotxes de radiocontrol
17 h Fira del Disc i del Col·leccionisme
Pl. Pearson
17.30 h Festival de dansa Adanubi
Rbla. Ferrocarril
18 h Fira d’atraccions i d’artesania
Pàrquing Rubí Forma
18 h Mercat de Festa Major
Illa de vianants
18 h Inflables
Rbla. Ferrocarril
18 h Història en imatges de l’estació de Rubí
Illa de vianants
18 h Furgoteques/ Food Trucks
Pl. Pearson
18 h Casal Xou de la Gent Gran
Teatre Municipal La Sala
18 h Cercavila de la Irmandade Galega
Sortida c. Monturiol
18.30 h Tallers i mostra d’oficis
C. Maximí Fornés
18.30 h Torneig d’estirada de corda
Av. Barcelona
18.30 h Músiques i danses tradicionals galle-
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gues
Rbla. Ferrocarril
18.30 h Taller: Procés d’elaboració i varietats
de vins i caves
C. Maximí Fornés
18.30 h Jocs de fusta gegants
C. Maximí Fornés
18.30 h Tuna de Rubí
Pl. Dr. Guardiet
18.30 h Concert Carla Collado
Pl. Salvador Allende
18.45 h Audició de sardanes
Pl. Catalunya
19 h Jocs per aprendre teatre jugant
Jardins de l’Ateneu
19 h Tabalada
Pl. Pere Aguilera
19 h Gaspatxo popular
Rbla. Ferrocarril
19 h Los Herrerita, Circ a les golfes
Cicle de circ i dansa contemporanis
El Celler
19 h Jam-session electrònica
St. Patricks Rubí
19 h Concert Yàiza
Espai Socio-cultural L’Aurora
Pl. Anselm Clavé
19.30 h Músiques i danses tradicionals extremenyes
Rbla. Ferrocarril
19.30 h Tastet d’estiu: versions de les millors
cançons d’estiu de tots els temps
Pl. Salvador Allende
20 h Tabalada estàtica
Pl. Onze de Setembre
20 h Havaneres
Pl. Dr. Guardiet
20 h Concert SAU30
Festival RRANDOM
Amfiteatre del parc del Castell
20.30 h Correfoc infantil
Pl. Onze de Setembre
20.30 h Músiques i danses tradicionals aragoneses
Rbla. Ferrocarril
20.30 h Concert Toi&Moi
Espai Socio-cultural L’Aurora
Pl. Anselm Clavé
21.45 h Presentació Festival INFEST
Pl. Salvador Allende
23 h Piromusical
L’Escardívol
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Las Migas: sabor mediterrani Dani Flaco acosta el seu pop de
cantautor al públic rubinenc
amb aroma de ﬂamenc
MARTA CABRERA

La música d’es�l mediterrani amb arrels flamenques
de Las Migas va encisar
el públic de La Sala, que
presentava mitja entrada,
amb un directe que estava
acompanyat per un contrabaix, una bateria i elements
de percussió.
Les guitarristes Alicia
Grillo i Marta Robles, la
violinista Roser Loscos i la
cantant Bego Salazar van
oferir un concert ín�m que

va suposar un viatge pels
temes de Las Migas, tal com
ho van deﬁnir les integrants
del grup durant el concert.
Van sonar temes clàssics
del grup com ‘Larga vida al
loco’, –una de les cançons
preferides del quartet femení–, ‘Con toda palabra’ o
‘Caricias de sal’. Entre clàssics de Las Migas va arrencar
el concert, que també va
oferir una peça instrumental
ﬂamenca amb dues guitarres i un tema acompanyat
únicament per un violí.

Las Migas també van
regalar al públic una nova
cançó, ‘La Maleta’, una peça
inèdita que van estrenar a
Rubí, i una versió del tema
‘La milonga del moro judío’,
de Jorge Drexler.
La samba de ‘Con lo bien
que estava sola’ va posar el
públic dempeus per anar
preparant el ﬁnal de l’espectacle. El públic ja no va seure
i va acabar ballant una versió
de ‘Vengo venenoso’, d’Antonio Carmona, i la cançó
‘Repompas de tango’.

Dani Flaco, en un moment de la seva actuació a La Sala. / L.L.

LARA LÓPEZ

Las Migas van estar acompanyades d’un contrabaix, una bateria i elements de percussió. / M.C.

Phenomenal People, Stringcordz
i Soak in Bleach, ﬁnalistes del
concurs #SomRRANDOM
Les bandes rubinenques
Phenomenal People, StringcordZ i Soak in Bleach són
les ﬁnalistes del concurs de
talents #SomRRANDOM,
organitzat per l’Ajuntament.
Els tres grups es disputaran
ara la possibilitat de tocar
en directe a l’Escardívol el
dissabte 30 de juny dins la
Nit Golfa de la Festa Major.
La primera edició del
concurs #SomRRANDOM
feia una crida a cantants i

bandes locals perquè enregistressin en vídeo un tema
original i el publiquessin a la
xarxa social Instagram.
Entre aquests ﬁnalistes,
s’escollirà la banda que
pujarà a l’escenari de l’Escardívol dissabte a les 23.45
hores per interpretar en
directe el tema amb el qual
ha par�cipat en el concurs.
L’actuació tindrà lloc just
abans del concert de Maldita Nerea. / DdR

El cantautor Dani Flaco va
encisar els seus seguidors
al teatre municipal La Sala
aquest dilluns a la nit, una
actuació que va donar el
tret de sor�da a la segona
setmana del fes�val RRandom. El cantant de Bellvitge,
amb 10 anys de trajectòria
musical, presentava el seu
úl�m disc ‘Verbenas y ﬁestas menores’ per primer cop
davant el públic rubinenc.
El músic de L’Hospitalet va

diver�r els assistents amb
breus intervencions entre
cançó i cançó, una actuació
en la qual van destacar temes com ‘Otra piel’, ‘Llegó la
primavera’, ‘Hasta la vista’,
‘A ras de suelo’, ‘Fiesta de
pijamas’ o ‘Versos y madera’, acompanyat al piano per
David Sam.
Flaco va interpretar temes de gairebé tots els seus
discos, cançons d’amor,
desamor, amistat i crítica
social en to de balada amb
ànima rockera.

Dani Flaco arriba a Rubí
després d’haver publicat el
seu setè àlbum.
El disc ha estat gravat en
directe amb la seva banda,
formada per Miquel Ballester (bateria), Jordi Cobri
(baix), Pepo López (guitarres), David Sam (piano i
teclats), Diego Galaz (violí) i
Bego Or�z (cors). En aquest
disc, Flaco con�nua amb el
seu esperit de cantautor
amb ànima rockera, oferint
unes lletres molt cuidades i
personals.

‘Food truck’ amb sabor i segell rubinenc al Castell
Coincidint amb la Festa Major de Rubí, des de fa alguns
anys, el consistori instal·la a
la plaça del Doctor Pearson
diverses ‘food truck’, punts
de venda de menjar de tot
�pus. Enguany, una d’aquestes ‘food truck’ té sabor i
segell rubinenc.
Es tracta d’un negoci
impulsat per Elena González
i David Reche, dos rubinencs
que, al marge de les seves feines han decidit �rar
endavant aquest projecte
d’emprenedoria. La Helen’s
Street Food, que és el nom

Els rubinencs Elena González i David Reche, responsables de Helen’s
Street Food. / Cedida

de la caravana de venda ambulant, ofereix hamburgue-

ses, entrepans i aperi�us.
Una de les curiositats de la

food truck rubinenca és que
tota la carn que se serveix
procedeix de la Cansaladeria Milà Vallès, ja que David
Reche és un dels membres
de la família que regenta
aquest comerç local.
Helen’s Street Food ja
va debutar a Rubí durant el
concert d’Ecos del Rocío de
diumenge i estarà ubicada
des de dijous i ﬁns diumenge a l’amﬁteatre del Castell,
coincidint amb els diversos
concerts i espectacles programats durant la Festa
Major en aquest espai.
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Les tendències de circ i dansa més
emergents, a la plaça del Celler
REDACCIÓ

En el marc de la Festa Major,
el Celler acull un Cicle de Circ
i Dansa Contemporània amb
el qual es vol fer arribar al
gran públic les tendències de
circ i dansa més emergents.
En aquesta tercera edició
del cicle, s’ofereixen quatre
propostes escèniques arribades del País Basc, Andalusia i
Catalunya.
El cicle arrencarà aquest
dijous 28 de juny a les 23
hores amb l’espectacle ‘Etxea/Casa/Home’ del grup
basc Aimar & Cia. Es tracta
d’un espectacle de teatre
-circ que combina les tècniques de clown, perxa xinesa,
acrobàcia i equilibri. En el
muntatge, per a tots els
públics, el protagonista és
un estrany personatge que
s’enfronta als seus fantasmes
en un viatge de creixement
personal.
La companyia de Granada
Vaivén Circo, Premi Nacional
de Circ 2016, portarà divendres 29 de juny a les 23 hores
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Plaça del Celler
28, 29 i 30 de juny (23h)
i 1 de juliol (19 h)

Una Festa Major lliure
de violències masclistes
Tal com va fer l’any passat,
l’Ajuntament habilitarà un
punt d’informació a l’Escardívol els dies 28, 29 i 30 de
juny, a partir de les 23 hores
i ﬁns a l’hora d’acabament
de les activitats, per atendre i donar suport a aquelles dones que hagin pogut
ser víctimes d’algun tipus
de violència masclista.
Amb l’objectiu que totes
les dones gaudeixin d’una
festa segura i lliure, des
de l’administració local es
recorda que l’assetjament

físic o verbal o la intimidació per orientació sexual,
així com comentaris ofensius o degradants, insults,
tocaments no consentits,
etc., són agressions que cal
erradicar amb la implicació
de tothom.
En cas de patir alguna
d’aquestes situacions, es
recomana adreçar-se al
punt d’informació, a les
persones de l’organització
que van amb una targeta
identiﬁcativa o als cossos
de seguretat. / DdR

Atenció a les persones
amb diversitat funcional
La companyia Vaivén Circo posarà en escena l’espectacle ‘DES-Hábitat’. / Cedida

l’espectacle ‘DES-Hábitat’. Es
tracta d’un muntatge gestual, de coreograﬁes de circ,
que parla des de l’acrobàcia i
la dansa i incorpora elements
ﬂamencs. El cicle continuarà
dissabte 30 a les 23 hores
amb l’espectacle ‘Flou Papagayo’ de Mumusic Circus,
una companyia catalana amb

gran trajectòria d’espectacles de circ contemporani.
En aquest muntatge, tres
caràcters sensibles i caòtics
peregrinen circularment en
una pista de circ eterna i
universal.
‘Los Herrerita’, amb la
proposta ‘Circ a les Golfes’,
clouran el cicle el diumenge

1 de juliol a les 19 hores. Es
tracta d’un taller de circ per a
tota la família de la mà d’artistes que treballen en diferents
companyies professionals
i on el públic podrà fer de
trapezista, caminar damunt
d’un ﬁl d’equilibrista, anar en
monocicle, fer malabars o fer
girar un plat xinès.

L’Ajuntament vol facilitar
que les persones amb diversitat funcional puguin
gaudir plenament de la
Festa Major. Amb aquesta intenció, s’instal·larà al
recinte de l’Escardívol una
plataforma amb vigilància
i degudament equipada
amb rampes i baranes perquè el públic amb mobilitat
reduïda tingui una bona
visió dels espectacles que

es duran terme en aquest
espai. També es reservaran
espais a l’amfiteatre del
parc del Castell i a La Sala
per a persones amb mobilitat reduïda.
A més, s’ha previst una
reserva d’estacionament
al passeig de la Riera per a
persones amb problemes
de mobilitat que comptin
amb la corresponent identiﬁcació. / DdR
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EXPOSICIONS

El concert de l’Agrupació Musical Segle XXI
repassarà bandes sonores de Hollywood

MUSEU MUNICIPAL CASTELL (MMUC)
«El megalitisme a Catalunya»
Del 3 de maig al 22 de juliol del 2018
Dijous, divendres i dissabtes d’11h a 14h
De dimarts a dissabte de 16h a 20h
Diumenges i festius d’11h a 14h
Dilluns tancat
C. Castell, 35 - 08191 Rubí
Horari especial de Festa Major, del 28 de juny a l’1 de
juliol de 17h a 22h
ESPAI EXPOSITIU AULA CULTURAL
«Sergi Marcos, del poema a la pintura»
Immersions pictòriques inspirades en l’obra poètica de
Joan Margarit
Fins al 14 de juliol del 2018
Dijous i divendres de 17.30h a 20.30h
Dissabtes d’11h a 14h i de 17.30h a 20.30h
Tancat de dilluns a dimecres, diumenges i festius
Av. Barcelona, 84 - 08191 Rubí
Horari especial de Festa Major, del 28 de juny a l’1 de
juliol de 17h a 22h
ESPAI EXPOSITIU ANTIGA ESTACIÓ
«Cent anys de tren»
Del 21 de juny de 2018 al 19 de gener del 2019
De dilluns a dissabte de 12h a 14h
De dijous a dissabte de 17.30h a 20.30h
Diumenges i festius tancat
C. Josep Serra, s/n - 08191 Rubí
Horari especial de Festa Major, del 28 de juny a l’1 de
juliol de 17h a 22h
ATENEU MUNICIPAL
«Homenatge a l’escola paisatgística d’Olot»
Del 22 de juny al 7 de juliol del 2018
De dilluns a dijous de 10h a 14h
De dilluns a divendres de 16h a 21h
C. Xile, 1-3 – 08191 Rubí
Horari especial de Festa Major, del 29 de juny a l’1 de
juliol de 12h a 14h, 28 i 29 de juny de 20h a 00h i el 30 de
juny de 19h a 2h
PUNT INFORMACIÓ DE LA FESTA MAJOR
Ubicat a l’edifici del Celler (c. Pintor Coello, 17-25)
Mostra dels Cartells participants al Concurs de Cartells de
Festa Major 2018
Del 20 de juny a l’1 de juliol del 2018
Horaris:
Dies 20,21 i 22 de juny de 10h a 13.30 i de 17h a 20h
Dia 23 de juny de 10h a 13.30h
Dies 25,26 i 27 de juny de 10h a 13.30h i de 17h a 22h
Dies 29 i 30 de juny d’11h a 13.30h i de 18h a 22h
MUSEU VALLHONRAT	
«Exposició col·lectiva dels socis de Sant Galderic»
Del 22 de juny a l’1 de juliol del 2018
Horari: 23 i 24 de juny d’11.30h a 13.30h, del 25 al 28 de
juny de 18.30h a 20.30h, 29 i 30 de juny d’11.30h a 13.30h
i de 18.30h a 20.30h, i 1 de juliol d’11.30h a 13.30h

30 de juny (12h)
La Sala
Gratuït

El concert de la banda musical, que tindrà lloc a La Sala, serà gratuït. / Arxiu

Redacció

Arriba la Festa Major de la ciutat
i amb aquesta, el tradicional concert de l’Agrupació Musical Segle
XXI, que enguany tindrà lloc el
dissabte 30 de juny a les 12 hores
al teatre municipal La Sala.
Enguany, el concert, que és
d’entrada gratuïta, porta per
títol ‘Entre les estrelles’, ja que
oferirà un recorregut per diverses
bandes sonores de pel·lícules de

Hollywood. Entre aquestes, la
de l’oscaritzada ‘La La Land’, un
recull de música de ‘westerns’
anomenat ‘Moment for Morricone’, passant pel blues dels
‘Blues Brothers’ o ‘On the street
where you live’ del musical May
Fair Lady.
L’actuació de la banda també inclourà bandes sonores de
videojocs com ‘Assassin’s Creed
Revelations’ o musicals clàssics
com ‘Man of la Mancha’. Algunes

de les peces estaran interpretades per la banda i cantades per
diversos solistes de la formació
com Toni Martí i Mary López.
El concert també comptarà
amb una peça inèdita del compositor i director de la banda, Lluís
Calduc, ‘Amanecer’. Un any més,
els vint-i-cinc músics de la banda
de l’Associació Rubí Musical Segle
XXI ompliran La Sala amb una de
les ofertes musicals més glamurosa d’aquesta Festa Major.

El Mag Lari presentarà a La Sala la
seva ‘Dolce vita’, un xou ple d’il·lusions
30 de juny (22h)
La Sala
10€

Redacció

El teatre municipal La Sala acull
aquest dissabte 30 de juny a les 22
hores l’espectacle ‘Dolce Vita’ del
Mag Lari, en el marc de la programació de la Festa Major.
En aquest nou muntatge, el
Mag Lari explica les seves arrels
italianes per desplegar els sorprenents números de màgia. Els
espectadors són traslladats a un
autèntic viatge per Itàlia, en què el
mag imparteix de guia per partida
doble, com a il·lusionista i com a
gran ‘xouman’.
Es tracta d’una sorprenent i
original posada en escena fruit
de la inspiració combinada de la
pel·lícula ‘Dolce Vita’, de Federico Fellini, i l’èxit musical de Ryan
Paris.
Una hora i mitja plena de
màgia visual i participativa, on
de nou el públic s’enganxa des
del primer minut amb tot el que
envolta el muntatge: els números,
llums espectaculars, efectes molt
aconseguits, molta complicitat

El Mag Lari, durant una funció a La Sala. / Arxiu

amb l’espectador, el vestuari i la
música italiana, des de balades
fins a òpera.
‘Dolce Vita’ és un espectacle
per a tots els públics, ambientat en
paisatges d’Itàlia, amb un xou àgil
i divertit en què la ironia i l’humor

repassen els tòpics més simpàtics
que s’atribueixen a la cultura i la
societat del país transalpí.
Les entrades per veure la
funció tenen un preu de 10 euros
i es poden adquirir a la taquilla i
a Ticketea.
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Diversitat d’activitats infantils per la festa gran
REDACCIÓ

Les propostes familiars representen un gruix important de les activitats programades per Festa Major amb
l’objectiu que els més petits
també puguin gaudir de la
festa gran. Espectacles, cercaviles, actuacions musicals
i activitats esportives són
algunes de les propostes
pensades pels més petits.
La rambla del Ferrocarril, com és tradicional, serà
un dels espais que acollirà
aquestes activitats. Així divendres al matí a partir de
les 11 hores hi haurà jocs
de circ i l’espectacle ‘Amb P
de Pallasso’ de la companyia
Sabini. Ja a la tarda, a partir
de les 18 hores, es tornaran
a oferir jocs de circ i a les
18.30 hores tindrà lloc l’activitat Sonàrium, adreçada a
infants de 0 a 5 anys. A més,
a la nit, a les 22 hores serà
el moment del Ball de Sant
Pere, a càrrec del DJ La Puça,
on els més petits i els seus
familiars podran ballar ﬁns
que els cossos aguantin.
Dissabte 30 a partir de
les 11 hores la rambla acolli-

La Rambla serà un dels espais amb més propostes infantils. / Arxiu

rà jocs gegants i tallers diversos i els populars inﬂables. Ja
a les 12.30 hores, arribarà
un dels moments més esperats d’aquesta festa gran: el
Correaigües, amb el Bòjum,
la nova bèstia festiva de la
ciutat, que s’encarregarà de
remullar tothom per anar
ben fresquets. Es recomana
portar banyador, sabates
que no rellisquin i objectes
per poder mullar com pistoles d’aigua.
Finalment diumenge, tant
al matí com a la tarda, els in-
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ﬂables tornaran a ocupar la
rambla del Ferrocarril.
D’altra banda, a l’illa
de vianants, en el marc
del Mercat de Festa Major, també s’organitzaran
diverses activitats per als
infants i el públic familiar.
Així divendres 29, a les 18
hores, hi haurà una cercavila
amb La Locomotora i el Cap
d’Estació; a les 19.30 hores
tindrà lloc l’animació teatral
Els Periodistes i a les 21.30
hores, una nova cercavila
amb La Locomotora i Els

Banyistes.
Dissabte 30, hi ha programades ﬁns a quatre cercaviles: ‘Arribada del tren’
(12.30h), ‘La Locomotora
amb Dr. Pearson (18.30h), ‘El
revisor (19h), i ‘La Locomotora Els Banyistes’ (21.30h).
A més, a les 20 hores s’oferirà una sessió de contes
infantils.
Pel que fa a la programació de diumenge, a les 12
hores es realitzarà una nova
sessió de contes infantils
i a les 13 hores tindrà lloc
l’animació teatral ‘Els Periodistes’. A la tarda, noves cercaviles (18h, 18.30h i 21h) i
jocs de cucanya (20h).
Un altre espai que acollirà propostes infantils seran
l’Ateneu amb l’espectacle
‘Dia de Festa Major’ el dijous a les 21.30 hores, i jocs
per aprendre teatre jugant,
dissabte i diumenge a les 19
hores. Finalment, la plaça
Catalunya acollirà el Ball Golfo infantil, ‘I love rock&roll’,
de la companyia Orelles de
xocolata i al carrer Maximí
Fornés es tornarà a fer la Catifa de Sant Pere divendres a
les 19 hores.

Torna el torneig d’estirada
de corda per Festa Major

Estirada de corda
1 de juliol (18.30h)
Avinguda Barcelona
El torneig tindrà lloc davant de Cal Gori. / Arxiu

Òmnium Rubí ja ho té tot a
punt per a la vuitena edició
del Torneig d’estirada de
corda que organitza en el
marc de la Festa Major. L’activitat tindrà lloc diumenge
1 de juliol a les 18.30 hores
a l’avinguda Barcelona, a la
cantonada amb el carrer
General Prim.
L’objectiu d’aquesta activitat és animar petits i
grans a participar en aquest
joc tradicional i passar una
bona estona. Es poden inscriure participants a partir
de 6 anys i, segons l’edat,
quedaran distribuïts en
quatre categories i en grups

de cinc: minis (6-9 anys),
infantil (10-13 anys), juvenil
(14 a 17 anys) i adults.
L’organització recorda
que cal portar guants per
no fer-se mal a les mans. Hi
haurà diversos premis per
als primers i segons guanyadors de cada categoria
cedits per diversos comerços de Rubí. Les inscripcions
es podran fer el mateix
dia del torneig a la parada
d’Òmnium des d’una hora
abans (17.30h) i ﬁns a un
quart d’hora abans de l’inici
de l’activitat. Enguany el
torneig comptarà amb una
nova corda. / DdR
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uia Immobiliària de

Pis de 68m2, 3 habs, menjador, cuina i bany. Amb calefacció i balconada. Zona av. Estatut.
Preu: 90.000€ Ref.: DV2390

Pis planta àtic de 73m2 totalment reformat, 3 habs,
menjador-cuina, amb sortida a petit balcó i bany complet.
Petit traster en rebedor. Terres de parquet i gres. Zona
Plana de Can Bertrán. Preu: 149.000€ Ref.: DV2385

Pis de 68m2, 2 habs, menjador, cuina independent i bany,
amb dos balconets. Aparcament inclòs en el preu !!! Nou
a estrenar. Zona Centre.
Preu: 198.746€ Ref.: DV2395

Planta baixa de 93m2, amb terrassa de 45m2 i plaça de
pàrquing per a dos cotxes! 3 habs, menjador de 27m2,
cuina independent, safareig i dos banys complets. Tot immoble a exterior. Plaça d’aparcament doble a la mateixa
finca. Finca del 2004. Zona Nort.
Preu: 243.000€ Ref.: DV2397

Local comercial de 58m2 tot en planta baixa, amb dos
aparadors, lavabo i petit altell. Amb els subministraments
donats d’alta. Zona Mercat.
Preu: 700€/mes Ref.: DL2383

Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59
www.inmoeuropeas.com

El precio del alquiler en
Cataluña cae un -1,4%
en mayo
En Cataluña el precio de
la vivienda en alquiler
experimenta en mayo un
descenso del -1,4 % y se
sitúa en 12,29 €/m2 al
mes, según los datos del
Índice Inmobiliario fotocasa. Este valor se sitúa
un 45,6 % por encima de
la media nacional, que
en mayo es de 8,44€/
m2 al mes.
“Las subidas interanuales del precio del
alquiler no son tan intensas ni tan generalizadas como veíamos
hace un año, aunque
seguimos registrando
fuertes tensiones de precios en grandes ciudades
como Madrid, Valencia y
algunos puntos turísticos.
La tendencia es hacia
la normalización, sobre
todo teniendo en cuenta
que en algunas de estas
zonas ya hemos alcanzado los precios que
registramos durante los
años del boom”, explica
Beatriz Toribio, directora
de Estudios de fotocasa.
De esta forma, en
cuanto al ranking de
CC.AA con el precio
medio de la vivienda
en alquiler más alto en
mayo Cataluña ocupa
la primera posición, y
le siguen Madrid con un
precio medio de 12,36
€/m2 al mes y País Vasco con 9,97 €/m2 al
mes. Cataluña alcanzó
su máximo histórico en
el precio de la vivienda
en alquiler en enero de
2018 con un valor de
12,88 €/m2. Desde entonces ha acumulado un
descenso de -4,6 %.
Cae el precio en las cuatro provincias
De las cuatro provincias
catalanas, ninguna incrementa el precio en
mayo. La mayor caída la

registra Tarragona (-2,6
%), seguida de Girona
(-2,6%).
En 16 municipios se
registran incrementos
mensuales del precio
El precio medio de la vivienda en alquiler aumenta en mayo en 16 de los
43 municipios catalanes
analizados por fotocasa.
Los incrementos de precio
en estos municipios se
encuentran entre el 18,2
% registrado en Sant Boi
de Llobregat (Barcelona)
y el 0,1 % registrado en
Castelldefels.
Por el contrario, la
caída más pronunciada
la experimenta Montcada i Reixac, en la provincia de Barcelona, con
un -20,1% y alcanza un
valor medio de la vivienda de 5,76 €/m2. Por
otro lado, en cuanto a la
vivienda más cara de la
comunidad, Barcelona
Capital se diferencia del
resto con un precio de
15,98 €/m2.
Dos distritos de Barcelona incrementan el
precio
Dos de los diez distritos catalanes estudiados
por fotocasa registran
incrementos en el precio
del alquiler en el mes de
mayo. Las subidas más
altas se dan en Eixample
y Nou Barris con un 1,3
% y un 0,6 % respectivamente.
El distrito de Sarrià –
Sant Gervasi es el distrito
más caro de Barcelona,
con un precio medio de
17,28€/m2 y un ascenso
mensual del 0,0 %. El
más barato es Nou Barris, que tiene un precio
medio de 11,99€/m2
al mes.
Fotocasa

Rubí
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GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
ACADÈMIA

CRISTALLERIA

BIJUTERIA

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

DISTRIBUIDORA
DE SAL

HERBORISTERIA

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

CENTRE MÈDIC
FERRETERIA

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

CLÍNICA DENTAL

ARRANJAMENTS
DE ROBA

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

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

INFORMÀTICA

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

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

APP Informática
T. 677 468 553
c. Montserrat, 11
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TOT EL QUE NECESSITES
A UN COP D’ULL
MÀRMOLS
Mármoles M.P.
T. 93 697 20 95
Av. de la Llana, 63

PERRUQUERIA
CANINA

RENTAT VEHÍCLES

TALLERS COTXES

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

ProService
T. 93 488 52 33
c. Ciclisme, 41
Hermanos Moya
T. 93 697 21 01
c. Lepanto, 28
RubíWagen
T. 93 158 70 71
Av. De la Llana 113

REFORMES

Hobby Cars
T. 93 699 53 13
c. Ciclisme, 37

MERCERIA

Talleres Morral
T. 93 588 28 19
Ctra. Molins de Rei, Km. 12

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

Talleres J. Gonzalez
Ibañez, s.L.
T. 93 699 41 97
Av. L’Estatut, 111, Rubi

REPOSTERIA
CREATIVA

Nama’s Bakery
T. 611 42 85 83
Av. Estatut, 69

NETEJA

Talleres Selva
T. 93 699 07 94
c.Cervantes, 1

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

Seat Rubí | Ondinauto
T. 93 018 14 53
Ctra. Sabadell, Km 12.3

REPARACIÓ

ELECTRODOMÉSTICS

IMMOBILIÀRIA
Finques Ariza
T. 93 144 56 06
c. Monturiol, 16 B Local 5
G.I. Europeas
T. 935 88 31 58
Pg. Francesc Macià, 65

Jesmman Garage
T. 93 760 90 56
c.Atletisme n-14

ROBA

ÒPTICA

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

GUIA DE SERVEIS
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COM ET PODEM AJUDAR?
TINTORERIA
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GUÀRDIES NOCTURNES
DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

Revertir el ventre inﬂat

JUNY - JULIOL2018

28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres
RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95
KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28
MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3
PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35

- 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2
8. PARRILLA
- 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13
9. PROGRÉS
- 93 588 07 08
10. XAPELLI
C/ Victor Català, 22
- 93 697 36 40
11. HIDALGO
C/ Sabadell, 79
- 93 699 87 09
12. CONDAL
Calderón de la Barca, 11
- 93 697 71 63
13. PIERA
Plaça Josep Sapés, 4
- 93 697 62 73
14. SANSI
Ctra. de Terrassa 16-18
- 93 699 59 08
15. BLANCA
Ntra. Sra. de Lourdes, 73
- 93 269 51 03
16. CUYÀS
Milà i Fontanals, 43
- 93 699 04 30
17. BATALLÉ
Pg. Francesc Macià, 23

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86
FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25
LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres
RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95
KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28
MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3
PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7

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

ADREÇA

UBICACIÓ

TELÈFON

BARADAD

Av. Barcelona, 55

A prop de l’Estació

93 699 09 53

BATALLÉ

Francesc Macià, 23

Carrer Major

93 699 04 30

BATLLORI

Milà i Fontanals, 5

Davant la Floristeria Martínez 93 699 03 88

BLANCA

Ntra. Sra. de Lourdes, 73

Zona Ca n’Oriol

93 699 55 08

CALSINA

Ntra. Sra. de Lourdes, 35

Zona Ca n’Oriol

93 699 22 81

CONDAL

Calderón de la Barca, 11

Mercadona-Biblioteca

93 699 87 09

CUYÀS

Milà i Fontanals, 43

Avinguda L’Estatut

93 269 51 03

ESPERT

Francesc Macià, 86

Zona Casino

93 699 13 43

FARELL

Sant Jordi, 25

Zona La Serreta

93 699 02 91

GARCÍA

Segòvia, 1

Zona alta Ca n’Oriol

93 697 49 42

GIBERT

Torres Oriol, 4

Zona Col·legi Maristas

93 699 68 99

HIDALGO-MOSCARDÓ Sabadell, 79

Zona La Serreta

93 697 36 40

KRONOS

Passatge Cronos, 9-11

Zona Rubí 2000

93 586 06 26

ORIOL

Safir, 28

Zona Can Fatjó

93 699 43 98

PARRILLA

Xercavins, 2

Zona església de Sant Pere

93 699 13 05

LOZANO

Passeig Les Torres

Zona Les Torres

93 699 10 72

PIERA

Plaça Josep Sapés, 4

Zona Sant Jordi Parc

93 697 71 63

PONT

Magí Ramentol, 7

Zona Mercat Municipal

93 697 34 56

PROGRÉS

Verge de Fàtima, 13

Davant congelats La Sirena

93 697 79 93

RUIZ

Ctra. Sabadell, 95

Zona Nord

93 699 50 12

SANSI

Ctra. de Terrassa, 16-18

Zona Centre

93 697 62 73

XAPELLI

Víctor Català, 22

Les Torres

93 588 07 08

Els motius pels quals podeu
tenir el ventre inﬂat poden ser
diversos.
Algunes causes i solucions
Algunes causes poden ser
el tipus d’aliments que es
consumeixen, la manera de
cuinar-los i els ritmes entre
els menjars.
El millor per mantenir un
ventre pla és realitzar abdominals regularment.
El problema
Algunes persones mengen de

pressa i no paren ﬁns que se
senten plenes, desconeixent
que multipliquen per tres el
risc de tenir sobrepès. Aquesta situació s’explica en part
perquè la sensació de sacietat
triga entre 20 i 25 minuts a
arribar de l’estómac al cervell.
Per això quan mengem ràpid
tenim gana ﬁns i tot després
d’ingerir suﬁcient aliment com
per estar satisfets. A més, si
ens alimentem així, engolim
més aire. Si no masteguem
prou, els aliments rics en carbohidrats, que requereixen

barrejar-se amb la saliva per
predigerir-se, arriben gairebé
intactes al budell, i la seva digestió provoca gasos i inﬂor.
Les solucions
Els menjars amb amanides
o torrades de pa obliguen a
mastegar-los. Si es menja amb
palets es pot menjar més lentament i millorar la digestió.
Servir-se els plats per separat
ajuda a prendre consciència
de la necessitat de menjar més
lentament.
www.vitadelia.com
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Salut posa en marxa un nou protocol
de seguiment de l’embaràs a Catalunya
La consellera de Salut, Alba
Vergés, va presentar el 21
de juny el nou Protocol de
seguiment de l’embaràs a
Catalunya, dotat amb més
de 330.000 euros i que
s’aplicarà de forma progressiva. El document, que
actualitza el de l’any 2005,
l’ha elaborat el Departament de Salut i ha comptat
amb la participació de més
de 180 professionals i amb
el suport de l’Associació
Catalana de Llevadores i la
Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia.
Durant la presentació,
la consellera ha ressaltat
que “el nou Protocol incorpora avenços tècnics i
vetlla per la salut mental i
la corresponsabilitat en la
criança, i això és rellevant”,
ha reblat. La titular de Salut
ha assenyalat també que el
Protocol respon a un dels
objectius del Pla de salut
2016-2020 en relació amb
la promoció de la salut en
l’etapa maternal, i que vol
desmedicalitzar l’atenció
a l’embaràs tant com sigui
possible i oferir alhora les
activitats preventives i de
promoció de la salut més
adients a cada moment.
Principalment, el Protocol s’adreça als embarassos
que tenen la consideració
de normals, que són la majoria a Catalunya, però a la
vegada incorpora recomanacions adients per a tots
els nivells de risc que es
puguin donar.
Al document es detalla
un calendari més pautat de
les de visites i actuacions

per realitzar i s’avança la
primera visita abans de
les deu primeres setmanes de gestació. Fins ara
es feia abans de les dotze
setmanes. També s’eviten
exploracions innecessàries
com l’exploració mamària
o el tacte vaginal.
Evitar proves invasives
Una de les principals novetats que ha destacat la
consellera, Alba Vergés,
és una nova prova que ha
d’ajudar a detectar anomalies cromosòmiques i que pot
evitar més de mil procediments invasius a l’any, concretament unes mil biòpsies
de còrion i unes dues-centes
amniocentesis. Es tracta
de la prova de l’ADN fetal
en sang materna per a les
gestants que presentin un
risc alt i intermedi, després
del cribratge bioquímic-ecogràﬁc del primer trimestre.
Aquesta prova d’ADN fetal
consisteix en una anàlisi
de sang de la mare per detectar-hi cèl·lules del fetus
i poder analitzar-ne l’ADN.
La prova, que es començarà
a implementar el tercer trimestre d’aquest any, ha de
permetre detectar de forma
precoç anomalies cromosòmiques, com la síndrome
de Down, la de Patau o la
d’Edwards, que són les més
freqüents.
La consellera ha subratllat que “la introducció
d’aquesta prova d’ADN fetal
estalviarà a les dones proves
invasives que comporten
un risc, i això és una gran
notícia”.

les diferents disciplines.

El protocol s’aplicarà de forma progressiva. / Arxiu

Salut mental
Una altra de les novetats del
Protocol és que es promou
el benestar emocional de
la dona durant l’embaràs
i el postpart, i s’hi inclou
un cribratge sistemàtic per
detectar estats depressius i
ansiosos. Aquesta avaluació
es du a terme mitjançant un
test que el llevador o llevadora fa a totes les gestants
durant diferents moments
de l’embaràs i del postpart.
En cas que s’identiﬁqui el
risc de patir depressió o
ansietat, es deriva la dona a
l’atenció especialitzada per
fer el tractament adequat.
S’estima que una de cada
quatre embarassades podria
patir un problema de salut
mental i una de cada deu,
una depressió postpart.
Diabetis
El nou Protocol de l’embaràs
també inclou una modiﬁcació del cribratge de la diabetis. Així doncs, en les dones
amb factors de risc, és a dir,
amb obesitat, antecedents

familiars de diabetis o que
hagin tingut un ﬁll molt gran,
s’avança al primer trimestre
la detecció d’aquesta malaltia. En aquest supòsit es
fa un test de cribratge de
glucèmia basal en les primeres visites de l’embaràs
amb l’objectiu de detectar
hiperglucèmies greus.
Violència masclista
El nou Protocol també inclou un cribratge universal
a totes les gestants per detectar i atendre situacions
de violència masclista. Cada
professional haurà de trobar
la manera més adient per fer
el qüestionari a la dona per
tal que rebi l’atenció mes
adequada.
Altres millores i actualitzacions
El Protocol també incorpora
millores en la detecció i actuació en casos de consum
de tabac, alcohol i altres drogues. A més, recull les actualitzacions d’alguns cribratges
de malalties emergents com

la del virus del Zika o la malaltia de Chagas. Al mateix
temps, s’elimina el cribratge universal en algunes
determinacions, com ara la
toxoplasmosi, per a les quals
no hi ha evidència, i s’insisteix en les recomanacions
dietètiques i higièniques per
prevenir-la.
D’altra banda, s’inclou en
el Protocol la recomanació
de les vacunacions contra
la tos ferina i contra la grip
per a les dones gestants. I
ﬁnalment, cal esmentar que
s’hi reforça el paper de la
parella i/o de les persones
de l’entorn més proper de
la dona. L’objectiu és que
la parella s’impliqui i participi a les visites de control
i seguiment de l’embaràs, i
en les classes de preparació
al part.
Aquests són alguns dels
aspectes més destacats del
Protocol que s’hi han incorporat d’acord amb els avenços tecnològics, l’evidència
cientíﬁca i l’experiència assolida pels professionals de

Salut perinatal a Catalunya
Durant el 2017 van néixer a
Catalunya 67.118 nadons,
un 20% menys que fa 10
anys. El nombre de dones
que tenen ﬁlls cada vegada
més tard ha augmentat
en els països europeus. A
Catalunya, l’any 2016, el percentatge de gestants amb
edats de més de 34 anys se
situava al voltant del 40%,
concretament un 38,3%,
segons dades del Registre
de salut maternoinfantil del
Departament de Salut.
La dificultat en el moment del part --vaginal respecte a cesària-- també
resulta incrementada amb
l’edat materna i, a Catalunya, s’observa que el percentatge de cesàries se situa
en el 27,4%. No obstant
això, hi ha un augment de
les conductes saludables,
com l’augment de l’inici de
l’alletament matern, que
se situa en un 87,5%, o la
disminució del consum de
tabac que passa del 22,5% a
l’inici de l’embaràs al 12,4%
després del part.
També és una bona dada
la disminució de més d’un
25% en els darrers tres anys
de la taxa d’embarassos en
les adolescents, que ha passat d’un 22,8 per mil el 2013
al 16,7 per mil el 2016.
L’increment de l’edat de
les gestants i les gestacions
múltiples, que el 2016 es va
situar en el 5,6%, podrien
ser dos dels motius que
explicarien que un 7,6% dels
nadons siguin de pes baix.
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CLASSIFICATS

LLOGUER
I VENDA
SE ALQUILA Piso 620.337.604
SE ALQUILA Hab. 610.467.363
SRA. Responsable con coche e
idiomas, se ofrece para horas
niños, mayores, cocina. T. 636
304 490

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

MASCOTES
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Rodamons de Rubí
s’en va de Festa Major

Les mascotes

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

Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció a:

diariderubi
@diariderubi.cat

A

quest any, Rodamons de Rubí
participa en la Festa Major amb
l’objectiu de recaptar fons per
seguir ajudant els animals desemparats de la nostra ciutat. I per a
això, posarà a la vostra disposició
una carpa on podràs delectar les
nostres hamburgueses vegetarianes i veganes, elaborades amb
productes d’alta qualitat, gentilesa del Restaurant Kombu de
Sant Cugat, especialitzats
en menjar macrobiòtic i
vegetarià.
Però aquí no acaba tot,
aquest any com a novetat,
podràs gaudir dels nostres vermuts de migdia amb els irresistibles
pintxos i croquetes veganes, a més de les
tradicionals truites de patata i truites d’albergínies, d’elaboració pròpia, cortesia de
Pep Arroyo Cuina, de Terrassa.
A més, en el nostre servei de bar podràs
trobar patates, begudes i refrescs, així com
gaudir dels nostres combinats, mojitos i

gin-tonics.
Una excusa doblement perfecta per
sortir i a més col·laborar amb la causa,
ja que tots els beneﬁcis aniran destinats
íntegrament a pal·liar i millorar la vida de
centenars de gats emparats anualment
i els que estan per arribar.
Us esperem en l’aparcament ESCARDIVOL - CARPA N. 18 en les
següents dates i horaris:
·Dijous 28 juny de 21:00
a 04h
·Divendres 29 juny de 12h
a 14h i de 18h a 5h
·Dissabte 30 juny de 12h a
14h i de 19h a 6h
Un motiu més per viure la
Festa Major i quina millor manera
que gaudint de totes les activitats programades i alhora ajudant a fer la vida més fàcil
dels gats sense llar de la nostra localitat.
Aquest any, som la teva millor opció, us
esperem.
Rodamons Rubí
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FESTA MAJOR | ESPORT ADAPTAT

El Club Espor�u Horitzó organitza a La
Llana la 11a Festa de l’Esport Adaptat
REDACCIÓ

El Club Espor�u Horitzó ha
organitzat aquest dissabte
30 de juny a la tarda l’11a
edició de la Festa de l’Esport
Adaptat, que �ndrà lloc al
pavelló de La Llana.
La proposta és un acte
de caràcter esportiu, però
també lúdic, que l’Horitzó
organitza cada any per la
Festa Major, com a punt de
trobada de tots els espor�stes de l’en�tat que al llarg de
la temporada han anat prac�cant el seu esport adaptat.
A més, també vol apropar el
món de l’esport adaptat al
públic en general.
Enguany, la Festa de l’Esport Adaptat estarà dedicada
al bàsquet adaptat per a discapacitats intel·lectuals. En
altres edicions, s’ha centrat
en altres disciplines com la
natació adaptada, boccia,
hoquei en cadira de rodes
elèctrica, etc.
Així es disputaran dos
tornejos quadrangulars de

La Festa de l’Esport Adaptat �ndrà lloc al pavelló La Llana dissabte dia 30. / Arxiu

bàsquet adaptat, que comptaran amb la participació
d’equips convidats vinguts
de Blanes, Vendrell, Mataró,
Premià de Mar, Badalona i
Terrassa, a més dels amﬁtrions, el CE Horitzó de Rubí.
Una de les novetats d’enguany és que en aquesta edició, l’organització ha apostat
per introduir un altre esport que encara no ha estat
present en cap altra de les

festes de l’esport adaptat,
com és el futbol sala per a
persones amb discapacitat
intel·lectual.
Així, també es disputarà
un torneig de futbol sala
adaptat en el qual par�ciparan quatre conjunts ja consolidats en aquesta modalitat
espor�va, com és P. Special
Barça Barcelona; P. Special
Barça Maresme, FC Gurbins
i F. P. Barça Catalunya Nord i

Empordà.
La Festa arrencarà a les
15.30 hores amb la recepció
dels equips, mentre que la
compe�ció espor�va s’iniciarà a les 16 hores i s’allargarà
ﬁns a les 20 hores, amb la
cloenda i entrega de trofeus.
A mitja tarda, participants, tècnics, acompanyants
i voluntaris seran obsequiats
amb un berenar gratuït.

ESPORTS
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FUTBOL | SEGONA CATALANA

TIR AMB ARC | ENTITAT

El tècnic de l’Olímpic, Josep M. Gené,
perﬁla l’equip per la temporada 2018-2019

Arquers Rubí recull ﬁrmes
contra l’actual Llei de l’Esport

JOSÉ VERDE

El nou entrenador de l’Olímpic Can Fatjó, Josep M.
Gené, ha començat a formar
la plantilla de l’equip per a la
temporada vinent. Després
de les xerrades individuals
amb tots els jugadors de la
passada temporada, ha decidit renovar nou jugadors.
Entre aquests, hi ha el
porter Jaume Bracons, els
centrals Marc Ruiz, Iván
Armenteros, Dani García i
Pablo Borges, els migcampistes Nil Chanqué i Arnau
Pons i els mitjapuntes Mauri
José i Santi Peroni.
La setmana vinent arribaran, de moment, sis
noves incorporacions i posteriorment s’incorporaran
ﬁtxatges d’última hora ﬁns
a arribar a completar la
plantilla amb el nombre de

Josep M. Gené ja prepara el primer equip de l’Olímpic Can Fatjó per
a la propera temporada. / J.A. Montoya

jugadors que Gené desitja
per iniciar la pretemporada
a ﬁnals de juliol.
La temporada arrencarà
el 2 de setembre i pròxi-

mament es coneixeran els
equips que formaran el grup
3 de Segona Catalana en el
qual està inscrit l’Olímpic
Can Fatjó.

Gran festa del 50è aniversari del club
D’altra banda, el club recorda que el 7 de juliol, a partir
de les 10 hores i durant tota
la jornada, el Municipal
de Can Fatjó acollirà una
gran festa per celebrar el
50è aniversari de la seva
fundació.
Entre les activitats programades, hi haurà activitats diverses tant per a
petits com per a grans. Així,
s’oferirà un circuit Wipeout
–jocs competitius a l’estil
humor groc–, un torneig de
Fifa 18 de PlayStation (inscripcions al club), classes de
zumba, ball amb l’orquesta
Piratas Rumbversion i cinema nocturn, entre altres
propostes.
L’entrada serà gratuïta i
la festa és oberta a tota la
població.

FUTBOL | SEGONA CATALANA

L’Atlètic Rubí i el Júnior anuncien la seva
fusió i competiran com a Atlètic Júnior

Des de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), així com des
de les diverses federacions
esportives catalanes, s’ha
promogut una Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) per
presentar-la al Parlament
Català i que aquest iniciï la
reforma de l’actual Llei de
l’Esport.
La ILP demana actualitzar aquesta llei, que ja
té 18 anys, per adaptar-la
als nous temps i que tingui
com a objectiu impulsar

l’esport català, millorant la
pràctica esportiva i el sistema de gestió de l’esport.
El nombre de signatures
que calen perquè la ILP
prosperi a Catalunya és de
50.000.
El Club Arquers de Rubí
s’ha sumat a la recollida
de ﬁrmes per a poder presentar la iniciativa al Parlament. Així, a la seu del club,
estan a disposició de totes
les persones que vulguin
adherir-se els formularis
corresponents. / DdR

CICLISME | RUTA

Noves sortides de ruta
del Club Ciclista Rubí
El Club Ciclista Rubí realitzarà aquest diumenge 1 de
juliol dues noves sortides
en grup. El grup A farà una
ruta de 110 km des de Rubí
fins a Marganell, passant
per Castellbisbal, Martorell,
Olesa, Can Sedó, Collbató,
El Bruc i Can Massana. La
tornada serà per Castellbell,
Rellinars i Terrassa ﬁns a la
nostra ciutat de nou.

Pel que fa al grup B, la
sortida serà de 85 km de
Rubí a Piera, passant per La
Xatarra, Martorell, Gelida,
Sant Sadurní i Sant Jaume
Sesoliveres. A la tornada, es
passarà per Esparreguera,
Olesa, Martorell i La Xatarra
ﬁns a Rubí.
Les dues sortides s’iniciaran a les 7.30 hores des de
la plaça Guardiet. / DdR

REDACCIÓ

L’Atlètic Rubí i el Júnior Futbol
Club han arribat a un acord
de fusió, que suposarà la creació d’un nou equip, l’Atlètic
Júnior, que competirà al grup
3 de Segona Catalana.
Segons un comunicat
oﬁcial fet públic pel conjunt
rubinenc, el conveni de ﬁliació es va firmar dilluns.
L’acord estableix el nom del
nou equip, que la propera
temporada jugarà al camp
del Júnior, a Sant Cugat, i que
el projecte esportiu estarà
dirigit i planificat per tots
dos clubs.
Segons l’Atlètic Rubí,
aquesta decisió ha estat
presa després de valorar
i estudiar detingudament
totes les possibilitats que
se’ls havien plantejat. “Sent
rubinencs tots els integrants
d’aquest club, la primera
opció sempre havia estat
quedar-se a la ciutat, però no
hem trobat ni el suport ni els
ajuts necessaris per part de
l’actual equip de govern”.
En el comunicat, el club
agraeix a entitats i patrocinadors el suport durant aquests
dos anys i a la Unió Esporti-

L’Atlètic Rubí, celebrant l’ascens a principis de juny al camp de la UE Rubí. / Arxiu

L’Atlètic diu que no
ha trobat suport
necessari per part
del govern
va Rubí per facilitar-los les
instal·lacions. A més, també
agraeix a aquells que no van
conﬁar en ells i que no van
voler que el seu projecte tirés
endavant que els ha permès
“fer-nos més forts”.
Finalment, es mostren
il·lusionats pel nou projecte
que “afrontarem amb la
mateixa força i passió que
ens ha identiﬁcat durant tot

aquest temps”.
El nou Atlètic Júnior iniciarà la pretemporada el
16 d’agost i estarà entrenat
per Jordi López, exentrenador del Júnior la temporada
passada. La plantilla estarà
integrada per jugadors dels
dos clubs.
L’Atlètic Rubí és un projecte esportiu autogestionat
pels mateixos jugadors que
va néixer fa només dos anys,
temps durant el qual han
tingut prou per aconseguir
dos ascensos consecutius: de
Quarta Catalana a Segona en
només dues temporades.

Un dels membres del club, abans d’iniciar una ruta. / Cedida

