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Una quarantena de propostes per millorar la mobilitat a Rubí
El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Rubí presenta un 
total de 47 propostes classifi cades en relació amb la mobili-
tat a peu, en bicicleta, en transport públic, en vehicle privat 
motoritzat, sobre l’aparcament i altres propostes. De la 
quarantena d’inicia� ves, hi ha algunes que són de prioritat 
molt alta, com ara establir quina és la xarxa principal de mo-
bilitat a peu a la ciutat, el Pla Director de Bicicleta, millorar 
els accessos en vehicle a l’estació de Renfe o implantar una 
nova estructura de circulació del cotxe segons el seu ús. 

Entre les més destacades, hi ha l’ampliació de l’illa de 
vianants, la construcció d’una passera per connectar l’Es-
cardívol amb la Plana de Can Bertran, la introducció del bus 
a demanda a les urbanitzacions on ara mateix no arriba el 
transport públic o a l’estació de Renfe, la creació de vies 
pacifi cades o un carril de gir a la cruïlla entre els carrers 
Marconi i Edison. / C.C.-M.C.

VIANANTS
- Jerarquitzar la xarxa de vianants: Defi nir i concretar la xarxa 
principal, la connectora i la saludable.
- Millora de l’amplada de les voreres fi ns a 1,80 m. 
- Adaptació de 178 passos de vianants. 
- Creació de 166 nous passos de vianants. 
- Creació de zones més pacifi cades: Ampliació de l’illa de via-
nants als c. Torrent de l’Alba (entre Magí Raméntol i Magallanes); 
Cervantes (entre av. Barcelona i García Lorca); Llobateras (entre 
García Lorca i Dr. Turró); Balmes (entre Llobateras i General Prim); 
Pintor Coello (entre Pintor Murillo i Llobateras); Torrijos (entre 
St. Sebas� à i Dr. Turró); Sant Sebas� à (entre Torrijos i Sant Joan); 
i Sant Joan (entre St. Sebas� à i St. Llúcia). 
- Elaboració d’un Pla d’Accessibilitat. 
- Millorar les condicions dels i� neraris de vianants a les urbanit-
zacions: A la ctra. de Rubí a Ullastrell i al Camí de Can Tapis. 
- Promoure l’hàbit de caminar. 
- Millorar la permeabilitat a l’av. Estatut: Passos de vianants als 
c. Belchite, Albacete i Iriarte. 

BICICLETA
- Elaborar un Pla Director de la Bicicleta. 
- Establiment i implantació de la xarxa ciclable. 
- Ampliació de la xarxa d’aparcaments per a bicicletes.
- Garan� r la reserva d’espai per a carrils bici segregats en 
calçada en futures execucions de vials principals. 
- Elaboració d’estudis per a la creació d’i� neraris a les urba-
nitzacions: Al Camí de Can Tapis i al Camí d’Ullastrell.
- Campanyes de promoció de l’ús de la bicicleta.

TRANSPORT PÚBLIC
- Millora de l’accés a l’estació de Renfe per a vehicle motorit-
zat.
- Increment de les freqüències i horaris del bus urbà: L1, L2 i L3 
interval de pas de 22 minuts; L4 i L5, de 15 minuts. L6 circulació 
d’un vehicle diürn. 
- Millora de la infraestructura de les parades del bus urbà. 
- Increment del nombre de llicències de taxi per a persones 
amb mobilitat reduïda. 
- Millores en l’oferta de serveis de transport interurbà: Segona 
estació d’FGC i millora de l’R8. 
- Modifi cació del recorregut urbà: Ajustar les línies L1, L2, L3 i 
L5 per canvis en els vials. 
- Potenciar la intermodalitat amb el servei de FGC. 
- Servei de transport públic a demanda per a l’estació de 
Renfe. 
- Millora del servei de transport públic a les urbanitzacions a 
demanda. 
- Millora de la informació a l’usuari. 
- Revisió de la concessió del servei de transport urbà. 
- Millora sobre la informació del servei de busos interurbans. 

VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT
- Implantació d’una nova estructura de circulació. Classifi car 
les vies segons el � pus de xarxa. 
- Creació de zones pacifi cades. 
- Pas de vials de doble sen� t a sen� t únic de circulació: En 
trams dels carrers Lepant, Gral. Castaños, pl. de Jesús Maria, 
Santa Eulàlia, Sant Jordi, Cadmo i Pl. Salvador Allende. 
- Canvis de sen� ts de circulació: En trams dels carrers Narcís 
Monturiol, Marconi, Duran i Bas, Lumiere i Dr. Gimbernat. 
- Carril de gir a la cruïlla Edison-Marconi. 
- Realitzar control periòdic de la velocitat. 

APARCAMENT
- Ges� ó de les places d’aparcament en la via pública: Estudiar 
zones d’aparcament de rotació, d’alta rotació i de residents. 
- Pla d’aparcaments municipal.
- Creació de noves bosses d’aparcament: Als carrers Mallorca 
i Antoni Sedó. 
- Senyalització d’aparcaments fora de la calçada. 
- Minimitzar els estacionaments indeguts i control efec� u de 
les zones d’aparcament regulat. 
- Garan� r l’aparcament fora de la calçada en els nous desen-
volupaments. 
- Aparcament i persones de mobilitat reduïda: Complir la 
norma� va. 

ALTRES
- Campanyes de promoció de la mobilitat sostenible i segu-
ra. 
- Realitzar un control periòdic de soroll dels vehicles moto-
ritzats.
- Promoure l’ús de vehicles més ecològics: Ampliar la fl ota 
municipal i incrementar el número de fotolineres.
- Reducció de l’efecte barrera de la Riera: Ampliar els ponts dels 
carrers Sant Joan, Cadmo, Vivaldi, av. Cova Solera i la passera 
de vianants del viaducte de FGC.  Nous ponts al pg. del Bullidor 
i a la rotonda de la ctra. de Terrassa. Nova passera de vianants 
a l’Escardívol.
- Revisió de l’ordenança de circulació.
- Estudis i accions per als polígons d’ac� vitat econòmica.
- Creació de la Taula de Mobilitat.
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Aprovat de manera inicial el Pla 
de Mobilitat Urbana Sostenible 
C.C. / M.C.

La Junta de Govern Local 
va aprovar a fi nals de maig 
el Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible, un document 
que dibuixa les actuacions 
que s’haurien d’aplicar a 
la ciutat per millorar la 
mobilitat interna i facilitar 
desplaçaments més soste-
nibles, a peu, en bicicleta o 
en transport públic. 

La redacció del Pla es 
va iniciar el 2014 i es va 
reprendre el 2017, actu-
alitzant les dades de la 
diagnosi inicial i plantejant 
diverses propostes. Entre 
els mesos de gener i febrer 
del 2018 es va realitzar 
un procés de par� cipació 
ciutadana, que va constar 
d’un qüestionari en línia, 
la ubicació de punts de 
participació presencials 
en diferents equipaments 
del municipi i sessions sec-
torials amb diferents col-
lec� us (diversitat funcional, 
AMPA, ciclistes, gent gran, 

i, en defi ni� va, a assolir un 
model de mobilitat més 
segur, sostenible, equita� u 
i efi cient. 

L’aplicació d’aquest pla 
de mobilitat � ndria un cost 
de prop de 4,5 milions d’eu-
ros. Les dues actuacions 
més costoses són la creació 
de la xarxa de carrils bici 
(2.740.000 euros) i la mi-
llora de l’amplada ú� l de les 
voreres (850.500 euros).

Cecot, comerciants, taxistes 
i transport públic urbà). 

El document de treball 
es va actualitzar amb les 
aportacions recollides al 
procés par� cipa� u i a les 
reunions tècniques i fi nal-
ment, es va aprovar de 
manera inicial en Junta de 
Govern el 22 de maig. Ara, 
el document se sotmet a 
informació pública durant 
el termini de 45 dies hàbils, 

moment en què es poden 
presentar al·legacions. 

El pla proposa 47 ac-
tuacions basant-se en una 
diagnosi prèvia dels princi-
pals problemes de mobili-
tat a Rubí i encaminades a 
racionalitzar l’ús del vehicle 
motoritzat, a donar més 
protagonisme a vianants i 
ciclistes, a fomentar l’ús del 
transport públic col·lec� u, 
a millorar la seguretat viària 

Vianants, vehicles motoritzats i un ciclista, en una cruïlla del centre. / Arxiu

- Parc mòbil: 46.500 vehicles (2013), índex de motorització 
per sota de la mitjana de la comarca i de Catalunya. Turismes 
(72%), motocicletes (14%) i camions i furgonetes (11%), 
principals vehicles. 
- Desplaçaments interns: un 65% són a peu i un 30% en 
transport motoritzat. El transport públic (4%) i la bicicleta 
(1%), molt minoritaris.
- Desplaçaments externs: domina clarament el transport 
motoritzat (77%), però hi ha un pes notable del ferrocarril 
(19%). Els principals municipis de connexió són Barcelona, 
Sant Cugat i Terrassa.
- Vies amb més trànsit: accessos al municipi (carreteres de 
Terrassa, Sabadell i Sant Cugat), la comarcal C-1413, l’av. de 
l’Estatut, l’av. Electricitat i el c. Vivaldi (Can Jardí).
- Places d’aparcament: elevat percentatge d’ocupació tant 
en les places no regulades (90%) com en les regulades del 
centre (80%). Als barris amb més pressió, hi ha indisciplina 
per aparcar a la nit. Hi ha dèfi cit de places de càrrega i 
descàrrega.
- Voreres accessibles i passos de vianants: Només el 36% 
dels carrers tenen voreres accessibles, el 41% són millorables 
i el 23% inaccessibles. Un 59% de les cruïlles entre carrers no 
disposen de pas de vianants o aquests no estan adaptats. 
- Bus urbà i interurbà: 7 línies de bus urbà, 4 línies de bus 
interurbà diürn i 2 de nocturn, amb un baix interval de 
pas (1h). Les parades de bus són millorables pel que fa a 
accessibilitat i es detecten mancances en les parades on 
s’aturen busos interurbans. 
- L’Estació d’FGC està ben connectada amb el servei de bus, 
però l’Estació de Renfe està allunyada. 
- Taxis: 3 parades i 25 llicències, una adaptada per a persones 
amb mobilitat reduïda. 
- Infraestructures per a ciclistes: mínimes i sense con� nuïtat 
o connexió. La bicicleta comparteix espai amb el vianant o 
circula per la calçada.
- Històric d’accidentalitat: no mostra una clara tendència 
a la baixa. L’any 2016 es van produir 155 accidents amb 
víc� mes. 
- Immissions contaminants: es compleixen els valors límit.

LA MOBILITAT A RUBÍ EN L’ACTUALITAT
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Desar� culat a la comarca un 
grup especialitzat en el 
cul� u i tràfi c de marihuana
Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir el 17 de juny vuit homes 
i una dona, tots de nacionalitat 
espanyola i veïns de Terrassa, 
Viladecavalls, Rubí i Matadepera, 
com a presumptes autors, en 
diferents graus de par� cipació, 
dels delictes de lesions, roba-
tori amb violència i in� midació, 
organització criminal, tràfi c de 
drogues, defraudació de fluid 
elèctric i amenaces. 

Els fets es remunten al 30 de 
maig, quan un home va veure 
tres homes que podrien estar 
perseguint un altre amb pals pel 
bosc. Aquest home va alertar la 
Policia Local de Vacarisses que 
minuts després va trobar en 
una zona boscosa un individu 
malferit. Aquest va confirmar 
que havia estat agredit per tres 
homes amb pals i pedres perquè 
es pensaven que anava a robar a 
la seva plantació de marihuana 
i li havien sostret el mòbil per 
després fugir en dos vehicles. 
La víc� ma va ser traslladada a 
l’hospital amb ferides i fractures 
diverses.

Agents dels Mossos i de 
la Policia Local van localitzar 
posteriorment els vehicles. En 
l’escorcoll van trobar quatre pals 
i els conductors van ser de� nguts 
per delictes de lesions i robatori 
amb violència. 

L’1 de juny, els dos de� nguts, 
germans de 35 i 27 anys, veïns 
de Terrassa i amb diversos ante-
cedents, van passar a disposició 
judicial i van quedar en llibertat 
amb càrrecs. Les inves� gacions 
policials van permetre localitzar 
una plantació de marihuana dins 
una casa al carrer de la Rasa de 
Vacarisses i altres proves de-
terminants que van reforçar la 
hipòtesi que la víc� ma realment 
anava a robar dins la plantació. 

La inves� gació va concloure 
amb la detenció de nou perso-
nes com a integrants del grup 
criminal dedicat al cul� u i tràfi c 
de marihuana. Els de� nguts, vuit 
homes d’entre 27 i 57 anys i una 
dona de 56 anys, tots de naciona-
litat espanyola, amb antecedents 
per fets similars, han quedat en 
llibertat amb càrrecs. / DdR

Més de 700 sol·licituds d’ajuts per pagar 
el lloguer, un 7% més que en el 2018
REDACCIÓ

L’Ofi cina Local d’Habitatge ha re-
but 738 sol·licituds per optar a les 
subvencions per al pagament del 
lloguer que atorguen el Ministeri 
de Foment i la Generalitat de Ca-
talunya. Aquesta xifra representa 
un augment del 7,11% respecte al 
nombre de sol·licituds registrades 
l’any passat, que va ser de 689. 

El creixement de les deman-
des és encara més signifi ca� u si 
es comparen amb les dades de  
l’any 2016, quan es van presentar 
només 399 pe� cions. L’any 2017 
es van registrar 571 demandes. 
Entre el 2016 i el 2019, el nombre 
de sol·licituds pràc� cament s’ha 
doblat.

Durant les properes setmanes, 
la Generalitat avaluarà les sol-
licituds presentades i es preveu 
que doni  resposta a les persones 
interessades durant l’úl� m trimes-
tre de l’any.

L’any 2018, del 88,96% de 
les persones sol·licitants, 613 
van rebre l’ajuda al lloguer, que 
oscil·la entre els 20 i els 200 euros 
mensuals.

Les ajudes al lloguer del Mi-
nisteri de Foment i la Generalitat 

van des� nades a persones � tulars 
d’un contracte d’arrendament que 
compleixi diversos requisits. 

Entre aquests, residir legalment 
a Catalunya i tenir uns ingressos de 
la unitat de convivència sufi cients 
per poder pagar el lloguer i que 
els de l’any 2017 no superin els 
22.558,77 euros. Aquesta quan� -
tat variarà en funció de la unitat de 
convivència, excepte en els supò-
sits de víc� mes de terrorisme.

També es demana no pagar un 
lloguer mensual de l’habitatge su-

perior a 750 euros o de 900 euros 
en el cas de famílies nombroses i 
estar al corrent del pagament de 
les rendes de lloguer en el moment 
de presentar la sol·licitud.

A més, s’ha de pagar el lloguer 
de l’habitatge a través d’una en� -
tat bancària per mitjà de transfe-
rència bancària, rebut domiciliat, 
ingrés en compte o rebut emès per 
l’administrador de la fi nca, com a 
mínim a par� r del mes següent a 
la data de presentació de la sol-
licitud.

El nombre de sol·licituts presentades gairebé s’ha doblat en quatre anys a la 
ciutat de Rubí. / Font: Ajuntament
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El Vallès Occidental ha acollit més de 400 refugiats
REDACCIÓ

El Vallès Occidental ha acollit 
un total de 413 persones de-
mandants d’asil i refugi que 
han iniciat una nova vida a 
la comarca durant el 2018. 
Entre els municipis que 
més persones refugiades 
han acollit hi ha Sabadell, 
Terrassa, Rubí i Cerdanyola. 

Les dades del Comitè per 
a l’Acollida de les Persones 
Refugiades del Departa-
ment de Treball, Afers Soci-
als i Famílies indiquen que 
el 2018 es van registrar a 
Catalunya 8.034 sol·licituds 
d’asil en territori català, més 
del doble que l’any anterior. 
Per nacionalitats, el 36% són 
d’origen veneçolà, el 16% de 

Colòmbia i un 5% de Síria. 
Pel que fa a les dades 

del territori, al Vallès Occi-
dental, les persones refu-
giades s’han distribuït en 8 
municipis, entre els quals 
hi ha Rubí. La població que 
més acull és Sabadell, on hi 
ha 215 demandants d’asil. 
La major part dels deman-
dants, un 57,1%, es troben 
en una segona fase d’inte-
gració o autonomia.

Des de la Generalitat 
de Catalunya s’ofereixen 
programes de voluntariat 
per l’acollida de persones 
refugiades. El Programa 
Català de Refugi contempla 
la fi gura del mentor, cons-
tituïda en tàndems. En el 
Vallès Occidental hi ha 24 

tàndems formats per 48 
persones refugiades, amb 
88 mentors. La mentoria té 
l’objecti u d’acompanyar les 
persones sol·licitants per 
assolir una autonomia soci-
oeconòmica en la societat. 
En el cas de joves i adoles-
cents, la intenció és facilitar 
la relació del refugiat amb 
persones o famílies que li 
permeti n conèixer i vincular-
se amb la societat d’acollida 
i afavorir la construcció del 
seu projecte de vida migra-
tòria, així com acompanyar 

el jove en l’adquisició de 
competències lingüísti ques 
i laborals. 

Rubí celebra el Dia del Re-
fugiat
Coincidint amb el Dia Mun-
dial del Refugiat, Rubí Acull 
i Rubí Solidari, amb la col-
laboració d’altres enti tats, 
van organitzar un acte a 
la plaça de Pere Aguilera 
el dijous de la setmana 
passada. 

L’acte va comptar amb 
la parti cipació de persones 

refugiades que fa temps 
que conviuen a la ciutat, 
menors estrangers que quan 
van arribar estaven sols i 
professionals que treballen 
amb aquest col·lecti u. 

També es van oferir ac-
tuacions musicals i danses 
del món i un recital de po-
emes. A banda d’aquestes 
acti vitats, el 18 de juny es 
va organitzar una xerra-
da ti tulada ‘Els menors no 
acompanyats més enllà dels 
estereoti ps’, que va tenir lloc 
a la Biblioteca. 

Els pressupostos parti cipati us 
2020 reben una trentena de 
propostes a través d’internet

Més de 200.000 euros per 
renovar carrers a Vallespark, 
Can Mir i Castellnou

Els pressupostos partici-
patius 2020 han recollit a 
través del portal digital Rubí 
Parti cipa més d’una trente-
na de propostes de veïns 
per millorar la ciutat amb 
els 250.000 euros desti nats 
a aquest efecte. 

Entre les propostes pro-
posades destaca el gran 
nombre d’iniciati ves de mi-
llora urbana de voreres, 
carrers, passos de vianants, 
places i parcs. També hi ha 
propostes per implementar 
mesures per a la reducció 
de la velocitat en les urba-
nitzacions, per fer carrils 
bicicleta, per substi tuir tota 
la lluminària de la ciutat per 
llums led, per construir una 
passarel·la que connecti  la 
plaça Marquès de Barberà 
amb l’Escardívol, per desti -
nar recursos als infants amb 
necessitats especials o per 
instal·lar a la ciutat lavabos 

públics. 
A banda d’aquestes pro-

postes, els pressupostos 
parti cipati us també recullen 
iniciatives amb sessions 
presencials. Així, la setmana 
passada es va presentar el 
projecte i es van prioritzar 
algunes propostes en una 
sessió al Rubí Forma. A més, 
el dimarts es va muntar un 
punt d’informació al Centre 
Cívic de Can Fatjó per tal de 
recollir propostes. 

Un cop fi nalitzi la fase 
de recollida de propostes, 
arribarà el moment de la 
validació tècnica, a càrrec de 
treballadors municipals, que 
durarà tot el mes de juliol. 
El programa es reprendrà al 
setembre, quan s’estableixin 
prioritats entre les diferents 
idees recollides i es votaran 
defi niti vament durant l’oc-
tubre, per tal d’executar-les 
durant el 2020. / DdR

L’Ajuntament de Rubí ha 
iniciat unes obres de millora 
a Vallespark, Can Mir i Cas-
tellnou que ascendeixen a 
224.500 euros i que consisti -
ran en l’asfaltatge de carrers 
i la renovació de voreres. 

A Can Mir es destina-
ran 72.819,08 euros, a Va-
llespark, 74.192,77 euros 
i a Castellnou, 77.564,53 
euros. 

Els treballs, dels quals 
s’encarrega Pabasa Euroas-
falt, tenen per objecti u mi-
llorar l’estat actual de la via 
pública en aquestes zones 
de la ciutat, solucionant les 
actuals defi ciències. 

Durant el darrer trimes-
tre de l’any, està previst que 
també es realitzin treballs a 
les urbanitzacions de Can 
Solà i Can Barceló. / DdR



Per fi  l’Ajuntament de Rubí ha aprovat, 
encara que només sigui de forma inicial, 
el Pla de Mobilitat. Una eina impres-

cindible, a més d’obligatòria, que ha provocat 
un retard important en el desenvolupament 
sostenible, segur i equilibrat de la mobilitat a la 
ciutat, certament molt complicada. Si bé és cert 
que durant aquest temps s’han fet progressos 
–l’ampliació de l’illa de vianants, les millores 
correctores de la rotonda d’accés a la Renfe, el 
canvi de sentit de la circulació en alguns car-
rers, la construcció de fotolineres o l’habilitació 
d’alguns nous aparcaments– aquests han estat 
puntuals i, en algunes ocasions, mancats de 

coordinació. 
El Pla de Mobilitat ha de permetre una cosa 

bàsica i imprescindible per qualsevol municipi de 
la mida de Rubí: una mobilitat sostenible, efi ci-
ent i segura. Si observem l’anàlisi de la mobilitat 
en la ciutat, actualment aquesta no és sostenible, 
els trajectes motoritzats representen un 30% de 
la mobilitat interna i la bicicleta i el bus tenen 

un impacte pràcticament residual. 
No és menys cert que l’accessibilitat és una 

assignatura pendent, només una de cada tres 
voreres de la ciutat és accessible. Són només dos 
exemples de la quantitat de millores que són 
necessàries en aquest àmbit. No ens enganyem, 
el Pla de Mobilitat no porta una vareta màgica 
que farà que Rubí sigui una ciutat còmoda per 

transitar. La construcció, els carrers i la pressió 
demogràfi ca en algunes zones són, per ara, ina-
movibles, però el que és segur és que el document 
permetrà avançar i millorar. 

Impulsar el Pla de Mobilitat és un gran repte 
per al nou govern local, però primordialment 
representa una enorme oportunitat per a la ciu-
tat. Cal veure com s’apliquen moltes d’aquestes 
propostes de mobilitat, algunes de difícil encaix, 
com ara l’ampliació de l’illa de vianants, l’incre-
ment d’aparcaments de rotació o la disminució 
del trànsit de vehicles motoritzats. Cal desplegar 
les iniciatives sense pressa, però sense calma, per 
tal que Rubí no quedi enrere.

Mobilitat sostenible
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana                  26 de juny

Raúl Velasco @Rul_Velasco
Dando ejemplo @AjRubi. #rubicity 
#PoliciaLocal  #festamajorRubi 
#comencembe #motorizados

Voreres impracticables a Sant Muç
Adjunto imatges de l’avinguda de Sant Muç, on és impossible caminar amb seguretat per 
les voreres per la manca d’actuacions i serveis que pertoquen a l’Ajuntament

Salvador López Ruiz

Respuesta a José Antonio Ávila
En referencia al artículo de opinión titulado ‘El 
movimiento de las pensiones dignas’, quisiera 
contestar a la pregunta que se hace en dicho 
artículo su autor.

El Movimiento por unas Pensiones Públicas 
Dignas (MPPD) de Rubí es totalmente trans-
versal, es decir coge y da voz a todas las personas 
que desean defender su derecho, y fundamen-
talmente el de sus hijos o nietos, a una pensión 
pública digna.

En ningún caso, ni de forma pública ni 
tampoco privada, se pregunta a nadie la ten-
dencia política o si ha cotizado mucho o poco 
a la Seguridad Social y con ello el importe de la 
pensión que recibe.

Con un importante esfuerzo, pero sin desfa-
llecer, el MPPD de Rubí lleva desde febrero de 
2018 reuniéndose en la plaza del Ayuntamiento, 
todos los martes a las 10,30 de la mañana, con 
el objetivo de defender fundamentalmente las 
pensiones públicas, pero sin dejar de lado aspectos 
como la sanidad o el tema del almacenaje de resi-
duos, cuestiones estas igual de importantes, vistas 
como derechos sociales de todas y todos.

Por desgracia, hasta la fecha solo se ha 
conseguido, con el esfuerzo y la dedicación de 
muchas personas, parar la caída libre que llevaba 
el sistema público de pensiones en España, pri-

mero con la reforma aprobada en 2013, que trajo 
como consecuencia la congelación encubierta de 
las pensiones, y con ello el aumento del 0,25% 
durante varios años, en lugar del IPC. Tal como 
explico, solo se ha conseguido la revisión del IPC 
en 2018 y 2019 aunque entiendo que esto si lo 
debe conocer porque lo habrá visto refl ejado en 
su pensión, claro si es pensionista. Otro aspecto 
conseguido es la paralización del llamado factor 
de sostenibilidad, previsto a poner en marcha en 
2019 y ‘dormido’ hasta el 2023.

Hoy en día, el sistema público de pensiones 
en España sigue seriamente amenazado por 
aspectos como los planes de pensiones privados 
o la implementación del modelo de la mochila 
austríaca.

A partir del martes 17 de septiembre, volve-
remos a recobrar la actividad. Ahora toca cuidar 
los nietos para que sus padres puedan defender 
con la precariedad laboral actual, sus hogares. 
Espero haber contestado a su pregunta y si lo 
desea, estaríamos encantados de contar con usted 
en persona y poderle explicar con el máximo 
detalle la situación de algo tan preciado como 
resulta una pensión pública digna para millones 
de familias.

Un saludo,
Pablo Navarro Sánchez 

(Colaborador de MPPD)

Cartes de la Ciutadania Fotodenúncia

FE D’ERRADES
La informació que Diari de Rubí va publicar el 21 de juny sobre les activitats del CRAC per Festa 
Major, tot i que ens l’havia fet arribar l’entitat pocs dies abans, no es correspon amb la realitat. Així, 
els vermuts no aniran a càrrec de Sergi Estella, Traver Cigar Box & Mister Praiets ni Carla Collado, 
sinó de DJ Swing A Ling Sound System, El Glande de Schröndinger i Cuchilla y Diazepan. 
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Encetem una nova etapa, 
els resultats històrics que 
hem obtingut fan d’Es-
querra el principal partit de 
l’oposició, i única alternativa 
per Rubí. Treballarem amb 
el sentiment d’haver sor-
tit guanyadors moralment, 
perquè la veritat sempre 
és millor que la mentida, i 
perquè per davant de tot hi 
ha el compromís ètic, i amb 
tot, no amago les ganes que 
teníem de fer un canvi a la 
ciutat.

La nit del 26 de maig a 
mesura que s’anaven conei-
xent els resultats a favor de 
la continuïtat de l’alcaldessa 
i el seu equip, es posava de 
manifest que una part de la 
ciutadania de Rubí havia 
decidit premiar o no donar 
importància a un projecte 
caduc, a la compra d’un 
regidor a amagar la veritat 
del Casino, a la incapacitat 
d’arribar a consensos de ciu-
tat, o la utilització electoral 
de qüestions socials molt 
sensibles, fent com l’Albiol 
havia fet a Badalona.

Tot i així, em reconforta 
saber que gràcies a totes que 

La força de Rubí, set regidors 
d’Esquerra Republicana al teu servei

Esquerra Republicana aquelles persones que heu 
valorat la veritat, l’honeste-
dat, l’esforç i les capacitats 
d’un equip preparat i amb 
ganes de treballar per la 
ciutat, avui Esquerra tenim 
més força que mai, i la farem 
sentir els 365 dies de l’any. 
La nostra oposició serà com 
sempre ha sigut, respectuosa 
però contundent, i tindrà la 
força d’aquells que volem 
polítiques socials inclusives i 
d’aquelles que desitgem que 
la ciutat doni resposta als 
grans reptes, Pensant amb 
cada racó de la ciutat, som 
els barris, les urbanitzacions, 
les places i els carrers, som 
Rubí.

Fiscalitzarem l’equip de 
govern, seguirem denun-
ciant la corrupció moral i 
ètica. Vetllarem perquè els 
treballadors de l’Ajuntament 
tinguin les màximes garan-
ties en els processos de con-
solidació i estarem atents a 
què l’ajuntament no serveixi 
com agència de col·locació 
del Partit Socialista.

Posem a disposició de la 
ciutat els coneixements dels 
nostres set regidors i també 
de tantes persones properes 
a Esquerra que volen col-

laborar en un projecte de 
present i de futur per Rubí. 
La ciutat comptarà amb la 
nostra força per aconseguir 
allò que la ciutat necessi-
ta, com l’Escola del Bosc, 
l’Hospital i la millora de 
l’espai públic.

Col·laborarem amb tots 
els projectes de millora de 
la ciutat, però sempre i quan 
participem des del minut 

zero en l’elaboració. La ciutat 
ha atorgat aquesta força a 
Esquerra i ha de ser escol-
tada. Rubí ha de ser una 
ciutat sostenible, agradable 
per viure-hi i eficient per 
treballar-hi,

El pas de gegant que 
hem aconseguit, i la feina 
constant durant aquests 
propers anys, serà la base on 
construirem la victòria.

Els regidors d’Esquerra Republicana. / Cedida
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 www.britishhouse.es - info@britishhouse.es - 935860825 - Av. Barcelona 21, RUBÍ

El curs acadèmic a Bri sh 
House ha finalitzat, però 
això no vol dir que l’escola 
s’aturi. Durant aquesta 
úl ma setmana de juny ha 
començat una nova edició 
de les INTERNATIONAL 
WEEKS, l’esplai infan l en 
anglès per a nens i nenes, i el 
campus juvenil en anglès per 
a adolescents que con nuarà 
al juliol, i les 2 primeres 
setmanes de setembre. Les 
INTERNATIONAL WEEKS 
combinen la diversió amb 
ac vitats de lleure dinàmiques 
i diver des, com tallers de 
música, ball, cuina, pintura, 
teatre, cine i un llarg etcètera, 
en un context d’immersió 
total en l’anglès. Els alumnes 
s’ho passen d’allò més bé i 
aprenen sense adonar-se’n 

envoltats per l’anglès en tot 
moment.Les INTERNATIONAL 
WEEKS també tenen 1 hora 
de classe diària on es treballa 
el llenguatge de forma ac va 
fent projectes i presentacions 
en anglès. A banda de l’esplai 
i el campus en anglès que es 
poden fer també en setmanes 
soltes, durant el mes de juliol 
Bri sh House ofereix un 
ampli ventall d’opcions per 
a joves, adults i empreses 
com cursos de conversa per 
a millorar la comunicació 
oral ràpidament, cursos de 
preparació per a exàmens 
oficials com el First Cer ficate, 
Advanced o Proficiency, i 
cursos de Business English per 
a la feina, per tal de treure el 
màxim profit a l’es u. Aquests 
cursos comencen l’1 de juliol, 
per tant encara sou a temps 
per a apuntar-vos. No us 
quedeu sense plaça, úl mes 
inscripcions obertes!
A banda dels cursos d’es u, 
també estan obertes les 
inscripcions per al nou curs 

2019-2020 que comença el 
proper 2 de setembre. Per 
a informar-vos i reservar la 
vostra plaça, us podeu dirigir 
a Bri sh House Central, a 
l’Av. Barcelona 21 de 10 a 
22 h, o trucar al 935860825 
per parlar amb l’Úrsula o la 
Vanesa directament. A més, a 
tothom que s’informi, Bri sh 
House us obsequiarà amb un 
imant “Keep calm & Speak 
English”! 

Moltes felicitats alumnes i professors per aquest gran curs!

I gràcies a tots els rubinencs per la vostra confiança, 

molt bona Festa Major!

KEEP 
CALM

AND

SPEAK
ENGLISH

www.britishhouse.es

Comencen les INTERNATIONAL WEEKS i 
els cursos d’es u d’idiomes de Bri sh House

REDACCIÓ 

L’aplicació del projecte Rubí 
Brilla als equipaments mu-
nicipals ha signifi cat un es-
talvi d’electricitat, aigua i 
gas entre 2015 i 2018 de 
340.197,96 euros. La princi-
pal reducció s’ha aconseguit 
en l’àmbit de la despesa elèc-
trica: en els darrers quatre 
anys, l’Ajuntament de Rubí 
ha estalviat 297.940,89 eu-
ros en electricitat, 31.036,14 
euros en el consum d’aigua i 
11.220,93 euros en gas. En 
totes les fonts d’energia, la 
reducció de la despesa ha 
estat progressiva: cada any, 
des del 2015, s’ha pagat 
menys que l’any anterior. 
Així, el 2015, l’Ajuntament 
va gastar en electricitat 
prop de dos milions d’euros 
(1.969.473,18 euros), men-
tre que a fi nals del 2018 la 
factura ha estat un 15,13% 
més baixa (1.671.532,29 
euros). 

Segons el consistori, a 
més, aquest estalvi s’ha 
aconseguit augmentant el 
confort i mantenint el con-
sum elèctric, que ha crescut 
només de 10.798.361 kWh 
el 2015 a 10.813.534 kWh 
l’any passat. Durant el pas-
sat mandat, es va treballar 
per augmentar la confor-
tabilitat dels equipaments 
municipals coincidint amb 
hiverns especialment freds 
i estius calorosos, a més, 
s’ha optat per millorar la il-
luminació en algunes zones 
de la ciutat per fer-les més 
segures. La despesa elèctri-
ca correspon a 219 quadres 
elèctrics que donen submi-
nistrament a 13.000 punts 
de llum de carrer, semàfors 

L’Ajuntament estalvia en quatre 
anys més de 340.000 euros 
a través de la iniciati va Rubí Brilla

i contenidors soterrats i un 
centenar d’edifi cis públics.

“El Rubí Brilla ens per-
met no només mantenir, 
sinó millorar el confort dels 
equipaments municipals i, al 
mateix temps, gastar menys 
en energia. Rubí Brilla està 
assolint ja el seu primer 
objectiu que és reduir el 
consum energèti c al mínim 
necessari. A partir d’ara, 
amb l’elaboració del nou 
Pla director 2020-2023, la 
proposta Rubí Brilla avan-
çarà per promoure fonts 
energèti ques més sosteni-
bles”, diu l’alcaldessa, Ana 
M. Martí nez.

La despesa en gas s’ha 
reduït en un 4,19%: va ser 
de 267.550,75 euros el 2015 
i al fi nal del 2018 la factura 
ascendia a 256.329,82 eu-
ros. Pel que fa a la despesa 
d’aigua, va ser de 227.067,38 
euros el 2015 i ha baixat 
fins als 196.031,24 euros 
el 2018.

Les principals mesures 

que han permès l’estalvi 
econòmic en totes les fonts 
d’energia que utilitza la 
corporació són el projecte 
50/50 que s’ha aplicat a 
escoles i equipaments es-
portius, l’optimització de 
les potències elèctriques, 
la reclamació de factures, el 
canvi a la baixa de les dife-
rents pòlisses que han pas-
sat de 365 a 330 i la millor 
compensació de l’energia 
reacti va.

El primer àmbit d’actua-
ció de la proposta Rubí Brilla 
és la mateixa corporació 
municipal. La gestió dels 
equipaments municipals és 
una manera d’estalviar i ser 
respectuosos amb el medi 
ambient i també de “ser 
exemple per a tots els veïns i 
veïnes per després estendre 
els mateixos objecti us i me-
sures equivalents a la resta 
de la ciutat: la indústria, el 
comerç i l’àmbit domèsti c, 
principalment”, conclou 
Martí nez.

L’estalvi en la despesa energèti ca s’ha aconseguit malgrat un lleuger 
augment del consum. / Localpres-Ajuntament
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REDACCIÓ

Amb l’objectiu de garantir 
una Festa Major tranquil·la i 
sense incidències, es tornarà 
a posar a disposició de la 
ciutadania un servei especial 
d’autobús en horari nocturn. 
Així, del 27 al 30 de juny, els 
autobusos de les línies 1, 2, 
3, 4, 5 i 7 con� nuaran funci-
onant a par� r de les 22 hores 
amb una freqüència de pas 
d’una hora. 

El servei, gestionat per 
Rubí Bus, estarà opera� u en 
els següents horaris: diven-
dres 28 de juny, fi ns a les 5 
hores; dissabte 29 de juny, 
fi ns a les 6 hores i diumen-
ge 30 de juny, fi ns a les 24 
hores.

“El perllongament de 
l’horari de les línies princi-
pals de transport urbà a la 
nit permetrà a la ciutadania 
apropar-se a la Festa Major i 
tornar a casa seva amb major 
seguretat. A més, amb aques-
ta mesura promocionem la 
mobilitat sostenible i reduïm 
l’ús del vehicle privat”, ha 
explicat el regidor de govern, 
Moisés Rodríguez.

D’altra banda, també del 

27 al 30 de juny i a causa dels 
talls de circulació programats 
amb mo� u de la Festa Major, 
es faran diverses modifi-
cacions als i� neraris de les 
següents línies d’autobusos 
urbans. 

Les línies 1 i 4 en sen� t 
nord no pararan a l’estació 
de Rubí Forma. La parada de 
referència serà la d’Edison a 
la C-1413 (L1) i Joan Puig (L4). 
La parada de referència del 
centre serà Riera-Guardiet, 

a l’Escardívol.
En sen� t sud, les línies 1 i 

5 es desviaran des del carrer 
Cadmo a la C-1413 i queda-
ran anul·lades les parades 
Torrijos, Espoz i Mina i Rubí 
Forma.

Restriccions fi ns al juliol
Pel que fa als autobusos 
interurbans, circularan pel 
passeig de la Riera amb pa-
rada a l’Escardívol.

Les restriccions per apar-

La parada de referència del centre durant els dies de Festa Major 
serà Riera-Guardiet. / Mariona López-Arxiu

Habiliten un servei especial de bus en 
horari nocturn durant els dies de la festa

car a l’Escardívol s’allargaran 
fi ns al dilluns 1 de juliol a la 
nit, ja que un cop s’hagin des-
muntat les infraestructures 
de Festa Major, s’aprofi tarà 
per repintar les places d’es-
tacionament d’aquest espai. 
El mateix passarà a l’apar-
cament del Rubí Forma, on 
no es podrà aparcar fi ns al 
dimarts 2 de juliol.

Vermuts del 
CRAC per 
Festa Major
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L’Ajuntament repar� rà ampolles d’aigua 
per combatre les elevades temperatures
REDACCIÓ

L’onada de calor a Catalu-
nya coincideix de ple amb la 
celebració dels actes de la 
Festa Major de Rubí. Davant 
la previsió de temperatures 
de calor extremes i després 
de l’ac� vació en fase d’alerta 
del PROCICAT per part de la 
Generalitat, l’Ajuntament ha 
decidit impulsar un conjunt de 
mesures extraordinàries per 
prevenir les elevades tempe-
ratures i reduir-ne l’impacte 
entre la població. 

Per aquest mo� u, s’ha ac-
� vat en fase d’alerta el Pla de 
Protecció Civil i s’han iden� fi -
cat les ac� vitats més afectades 
per la calor per extremar les 
precaucions. Així, el consistori 
ha adquirit 6.000 ampolles 
d’aigua que es distribuiran de 
forma gratuïta entre la ciuta-
dania en punts sensibles com 
la rambla del Ferrocarril, on hi 
ha programades les ac� vitats 
familiars, l’Escardívol durant 
la celebració del Holi Dolly i les 
Gitanes al Carrer o la sor� da de 
la missa de Sant Pere a la plaça 
Doctor Guardiet. 

A més, aquests tres espais 
comptaran amb mànegues 

d’aigua per tal que els rubi-
nencs es puguin refrescar. 
També es doblaran el nombre 
d’aixetes durant el Holi i es 
remullarà el terra per rebaixar 
la temperatura en esdeveni-
ments com el Correfoc o les 
Gitanes al Carrer. 

No es descarta que algu-
nes ac� vitats hagin de canviar 
d’emplaçament per reduir 
l’exposició a la calor.

La Biblioteca, refugi contra 
la calor
D’altra banda, s’obrirà la Bibli-
oteca per tal que les persones 
que ho necessi� n s’hi puguin 
dirigir per passar una estona 
en un ambient refrigerat i mi-
nimitzar l’impacte de les tem-
peratures. L’equipament obrirà 
divendres de 10 a 20.30 hores i 
dissabte de 10 a 18 hores.

Davant la calor extrema, es 
recomana beure molta aigua, 
evitar sor� r al carrer durant 
les hores de més calor, no fer 
exercici � sic i portar gorres o 
barrets. També és aconsellable 
visitar la gent gran o malalta 
que viu sola i assegurar-se que 
estan ben hidratats i es troben 
en bones condicions. 

El Centre Cultural d’Alter-
natives Culturals (CRAC) 
organitza dos vermuts 
musicals en el marc de la 
Festa Major. Totes dues 
propostes � ndran lloc de 
12 a 15 hores a la plaça 
Salvador Allende, on es 
concentren moltes de les 
ac� vitats de Festa Major 
per al jovent. 

El primer serà aquest 
divendres 28 de juny i 
anirà a càrrec de DJ Swing 
A Ling Sound System. El 
segon arribarà dissabte 
29 de juny amb els grups 
El Glande de Schröndinger 
i Cuchilla y Diazepan. Eli 
Chavarria, del CRAC, ha 
explicat que l’entitat ha 
apostat per projectes mu-
sicals locals.  / DdR

S’ubicaran 
mànegues d’aigua 
a la rambla 
del Ferrocarril, 
l’Escardívol i a 
Doctor Guardiet

El Holi, una de les ac� vitats per les quals s’han previst mesures ex-
traordinàries per minimitzar l’impacte de la calor. / El Gra-Arxiu

Servei de FGC 
ininterromput 
fi ns a l’1 de juliol
Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya (FGC) 
habilitarà un servei inin-
terromput de tren entre 
les estacions de Nacions 
Unides i plaça de Cata-
lunya coincidint amb la 
Festa Major de Rubí, Ter-
rassa i Sant Cugat. El ser-
vei extraordinari nocturn 
consis� rà en un tren cada 
hora a plaça Catalunya en 
direcció a Terrassa entre 
les 02.05 i les 4.05 hores i 
en un tren cada hora a Na-
cions Unides en direcció a 
Barcelona entre les 02.05 i 
les 4.05 hores. / DdR 

Imatge del vermut del CRAC de 
la Festa Major 2018. / Arxiu



Una Festa Major lliure 
de violències masclistes
La Festa Major � ndrà de nou 
un punt d’atenció a l’Escar-
dívol per prevenir i atendre 
possibles casos d’agressions 
masclistes. Tal com ja s’ha 
fet en altres esdeveniments 
mul� tudinaris, com la Festa 
Major de l’any passat o el 
macro concert de Los 40 Pri-
mavera Pop del maig, l’Ajun-
tament reforçarà durant els 
quatre dies de Festa Major 
la campanya ‘No és no’ per 
lluitar contra les violències 
masclistes. 

Així, s’ha previst un dis-
positiu de quatre profes-
sionals, de les quals dues 
treballaran de manera i� -
nerant fent sensibilització 
i intervenció als espais i 
carrers amb més afl uència 
de públic. Les altres dues 
persones estaran a la carpa 
atenent el públic i disposa-
ran també d’un espai més 
reservat a l’Oficina dels 
Jocs Espor� us Escolars per 
aquelles situacions que re-
quereixin una atenció més 
individualitzada i privada. 
El punt d’informació a l’Es-
cardívol estarà obert els 
dies 27, 28 i 29 de juny, a 
par� r de les 23 hores i fi ns 
a l’hora d’acabament de les 
ac� vitats nocturnes.

A més, les dones que pu-
guin ser víc� mes d’agressi-
ons masclistes en qualsevol 
altre horari poden sol·licitar 
el suport del personal de 
l’organització de la Festa 
Major, que anirà sempre 
amb una iden� fi cació visi-
ble, del personal dels bars i 
dels diferents cossos de se-
guretat (Policia Local 93 588 
70 92 i Mossos d’Esquadra 
93 581 79 00).  

Durant la Festa Major de 
2018, el punt d’atenció ‘No 
és no’ de l’Escardívol va fer 
sensibilització a un total de 
820 persones i va intervenir 
en dos casos de noies que 
s’havien sentit agredides 
durant algun dels concerts. 

Rubí disposa des del 
mes de maig d’un Protocol 
municipal per a l’abordatge 
de la violència masclista, un 
document que vol regular la 
resposta de l’administració 
local en situacions de vio-
lència envers les dones. El 
text és un document marc 
a par� r del qual es poden 
desenvolupar altres proto-
cols específi cs per a casos 
de violències concretes, 
com ara la mu� lació genital 
femenina o l’assetjament en 
festes. / DdRL’Ajuntament torna a apostar pels gots reu� litzables 

i retornables per reduir la generació de residus
REDACCIÓ

En aquesta Festa Major, 
l’Ajuntament torna a promou-
re l’ús de gots reu� litzables 
que, com l’any passat, seran 
retornables. El got, lliure de 
bisfenol, es podrà adquirir als 
mateixos bars per 0,50 euros, 
tot i que la ciutadania també 
podrà portar el seu got reu� -
litzable de casa, sempre que 
sigui de la mateixa capacitat 
que el got ofi cial de la Fesa 
(300 ml). 

Després de ser u� litzats, 
els rubinencs podran optar 
per quedar-se aquests re-
cipients o bé retornar-los a 
l’espai habilitat a l’Escardívol, 
on se’ls reintegrarà l’import 
del got. 

L’objec� u fi nal és minimit-
zar la producció de residus, ja 
que l’ús d’aquests � pus de 
gots permet estalviar prop 
de 77.000 gots compostables 
en forma de residus que es 
generaven quan no s’aplicava 
aquesta mesura. Per poder 

portar el got amb comoditat i 
no perdre’l, també es podran 
adquirir portagots amb pinça 
(0,50 euros) o cinta (1 euro) 
als mateixos bars de l’Escar-
dívol. A més, s’instal·larà un 
punt d’aigua a l’Escardívol i a 
la plaça Salvador Allende per 
poder netejar el got. 

Ac� vitats mediambientals
D’altra banda, enguany la Fes-
ta Major inclou tres ac� vitats 
de sensibilització mediambi-
ental. Es tracta de l’escape 

MARTA CABRERA

Un dia abans de l’arrencada 
de la Festa Major de Rubí, 
com és habitual, l’Ajuntament 
va organitzar la recepció d’en-
� tats, una trobada del teixit 
cultural, espor� u i associa� u 
de la ciutat que va tenir lloc als 
jardins de l’Ateneu el dimecres 
a la tarda. 

Durant l’acte, el consistori 
va entregar una placa d’home-
natge a les tres en� tats que 
el 2019 compleixen 25 anys 
d’inscripció en el REC: l’Asso-
ciació Espor� va Terranova, el 
Centre Cultural Raja Ioga i el 
Club Espor� u Horitzó 1994. 
Representants de totes tres 
en� tats van recollir el guardó 
de mans de l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, qui va dirigir 
paraules d’agraïment a totes 
les en� tats per la tasca que 
fan durant tot l’any i per la 
seva implicació en la Festa 
Major: “Aquesta que comença 
és la vostra festa, aquella que 
vau començar a idear amb 
la il·lusió del primer dia uns 
mesos enrere. Sense aquest 
treball col·lectiu, anant de 
bracet ins� tucions i en� tats, 
seria impossible imaginar una 

L’Associació Espor� va Terranova, Raja Ioga i 
l’Horitzó, guardonats a la recepció d’en� tats

room Retorn a la terra, que 
� ndrà lloc els dies 28 i 29 de 
juny al Celler i d’una sessió de 
Dimecres Manetes al carrer, 
que serà dissabte al ma�  a la 
plaça Pearson, i on la ciuta-
dania pot aprendre a reparar 
objectes de la deixalleria. 
Finalment, i també a la plaça 
Pearson, durant tot dissabte 
tindrà lloc el Festroc, una 
jornada d’intercanvi d’objec-
tes amb l’objec� u d’allargar 
la seva vida útil i prevenir 
residus. 
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Selecció d’immobiliàries del 
col·lectiu API

Gestionem conjuntament el teu immoble

Amb nosaltres guanyes 
temps i rendibilitat

maxim

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

Ara també a Rubí 
i Cerdanyola!

Pere Bel, de Raja Ioga; Ana M. Mar� nez, alcaldessa de Rubí; Josep Bernabéu, del Club Espor� u Horitzó; 
i Montse Corderas, de l’Associació Espor� va Terranova. / M.C.

Festa Major, seria impossible 
inclús plantejar-la”. 

Després del discurs de la 
màxima representant munici-
pal, els assistents van visualit-
zar una animació que projec-
tava com serà el futur Casino: 
“És un símbol que hem recu-
perat per a la població, però 
que sereu vosaltres els qui 
haureu d’omplir-lo de vida”, 
va dir Mar� nez just abans de 
projectar l’audiovisual.  

L’acte va acabar amb un 
aperi� u i es van repar� r mo-
cadors de la Festa Major i una 
planta com a obsequi. 

Quatre persones s’encarregaran d’oferir el servei. / Arxiu-El Gra

Els jardins de l’Ateneu van acollir la recepció d’en� tats. / M.C.



DIVENDRES 28 DE JUNY 
11 h  Rocòdrom i tirolina
Pl. Salvador Allende 
11 h Espai de jocs i in� ables 
Rbla. Ferrocarril
11.30 h Exhibició de dansa hip-hop
Pl. Catalunya
12 h Un passeig per la història dels 
anys vint
Illa de vianants
12 h Vermut musical
Pl. Salvador Allende
12.30 h Vermut musical amb Jazz Pre-
tenders
Jardins de l’Ateneu
17 h Espai de jocs i in� ables 
Rbla. Ferrocarril
17.30 h Rocòdrom i tirolina
Pl. Salvador Allende
17.30 h 40 anys de democràcia munici-
pal i 50 anys de l’arribada a la Lluna
Illa de vianants
17.30 h Retorn a la Terra
El Celler (Accés per c. García Lorca)
18 h Fira d’atraccions i artesania
Pàrquing Rubí Forma
18 h Un passeig per la història dels 
anys vint
Illa de vianants
18 h Casal Xou de la Gent Gran 
Teatre Municipal La Sala
18 h Espai de furgoteques / Food trucks
Pl. Dr. Pearson
18 h El MMUC al carrer. L’arqueologia de 
Rubí 
Església de Sant Pere
18 h Exhibició de patinatge artístic
Rbla. Ferrocarril
18 h Classe oberta de hatha ioga
YogaOne Rubí
18 h La Biblioteca al carrer. Gambari-
masho
Placeta del Celler
18.30 h Celebració del Dia Internacional 
de l’Orgull LGTB+
Pl. Salvador Allende
18.30 h Tallers i mostra d’o� cis
C. Maximí Fornés
18.30 h El procés d’elaboració de vins i 
caves
C. Maximí Fornés
18.30 h Animació itinerant amb perso-
natges d’època

Illa de vianants
19 h Jam session electrònica 
St. Patrick’s Rubí
19 h IV Holi Dolly Rubí Festival
L’Escardívol
19 h Exhibició de capoeira
Pl. Nova Estació
19.30 h Exhibició de gimnàstica artís-
tica
Pavelló poliesportiu La Llana
19.30 h Audició de sardanes
Pl. Catalunya
20 h Músiques i danses tradicionals 
aragoneses
Rbla. Ferrocarril
20.30 h Dusan Jevtovic & Tòfol Martinez 
Blues Band
Pl. Anselm Clavé
20.30 h Exhibició de capoeira
Pl. Pere Esmendia
21 h Cooking Mix. Tastets del món
Pl. Salvador Allende
22 h Mosaic a la fresca
Pl. Catalunya
22 h El telescopi al terrat
Torreta de l’Ateneu
22 h Correfoc
Pont del c. Sant Joan
22.30 h Estrella Morente
Am� teatre del parc del Castell
22.30 h Alex Zayas Blues Band
Pl. Anselm Clavé
22.30 h Laia Porta Quartet
Jardins de l’Ateneu
23 h Jambo Brothers
El Celler
23 h Tribade
Pl. Salvador Allende
24 h Ball d’envelat
Pl. Dr. Guardiet
24 h Sweet California
L’Escardívol
00.30 h Ladilla Rusa
Pl. Salvador Allende
2 h Sessió de DJ
Pl. Salvador Allende
2 h Els40 On Tour
L’Escardívol

DISSABTE 29 DE JUNY
8 h Matinades gralleres
Pl. Pere Aguilera
8 h Torneig Open Internacional de Pe-

tanca Ciutat de Rubí
Pistes de petanca de Cova Solera
8 h Campionat de Catalunya de Gimnàs-
tica Femenina i Masculina
Pavelló poliesportiu La Llana
8 h Melé de petanca
Pista de petanca Santa Rosa
9 h Campionat de frontenis per parelles
Pista de frontenis de Ca n’Oriol
9.30 h Carrera 1/8 pista i touring ex-
plosion
Circuit de cotxes de radiocontrol
10 h Despertada i plantada de gegants
Pl. Pere Aguilera
10 h Campionat de Festa Major de Tenis
Sportenis Rubí
10 h Exposició col·lectiva de fotogra� a 
en 3D: “L’altra dimensió”
General Òptica 
10 h Torneig Open Popular de Ping-Pong
Centre Cívic de Can Fatjó
10 h Exhibicions i curs d’iniciació a la 
capoeira
Gimnàs de l’escola Schola
10 h Retorn a la Terra
El Celler (accés per c. Garcia Lorca)
10 h Photocall amb la tècnica lightpain-
ting
Pl. Antiga Estació
10.15 h Ball institucional dels Gegants 
de Rubí
Pl. Pere Aguilera
10.30 h Iniciació al tenis i al minitenis
Sportenis Rubí
10.30 h Petit seguici de Sant Pere
Pl. Pere Aguilera
10.30 h Gimcana refrescant
Rbla. Ferrocarril
10.30 h Dimecres manetes al carrer
Pl. Dr. Pearson
10.30 h Festroc
Pl. Dr. Pearson
10.30 h Torneig infantil d’escacs
Pl. Onze de Setembre
10.30 h Exhibició de grups de dansa de 
competició
Rbla. Ferrocarril
11 h Espai de jocs i in� ables 
Rbla. Ferrocarril
11 h Rocòdrom i tirolina
Pl. Salvador Allende
11 h Bombolles de sabó gegants
Rbla. Ferrocarril

11 h XV Baixada d’andròmines
Camí de Sant Muc
11 h Futbolins per a tothom
Pl. Salvador Allende
11 h Jornada de portes obertes al Mu-
seu Etnogrà� c Vallhonrat
Pl. Montserrat Roig
11.30 h Missa solemne de Festa Major
Església de Sant Pere
11.30 h Demostració d’activitats dirigi-
des
Rbla. Ferrocarril
11.30 h Iniciació al tenis i al minitenis
Sportenis Rubí
12 h Un passeig per la història dels 
anys vint
Illa de vianants
12 h Animació itinerant amb personat-
ges d’època
Illa de vianants
12 h Partit de veterania i trobada de 
jugadors i jugadores d’altres temporades
Pavelló CEB Sant Jordi
12 h Vermut musical 
Pl. Salvador Allende
12 h Tallers i mostra d’o� cis
C. Maximí Fornés
12 h El procés d’elaboració de vins i 
caves
C. Maximí Fornés
12 h Concert de Festa Major
Teatre Municipal La Sala
12 h Jocs de fusta gegants
C. Maximí Fornés
12 h La Pianola d’en Pep
Pl. Pere Esmendia
12.30 h Vermut musical amb Battle of 
the Tenors
Jardins de l’Ateneu
12.30 h Vermut musical amb Quantum 
Blues
Pl. Anselm Clavé
13 h Ball de plaça dels Gegants de Rubí 
amb l’escola de dansa de l’Esbart Dan-
saire de Rubí
Pl. Dr. Guardiet
13 h Exposició ‘Foto viva 2019’
Pl. Antiga Estació
13.45 h Trobada de Peres, Petres, Paules 
i Paus
Pl. Pere Aguilera
15 h Festa de l’Esport Adaptat. 25 anys 
d’esport adaptat

PROGRAMA FESTA MAJOR 2019
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Pavelló i pista de gespa arti� cial de Can 
Rosés
17 h Fira del Disc i del Col·leccionisme
Pl. Dr. Pearson
17.30 h Rocòdrom i tirolina
Pl. Salvador Allende
17.30 h 40 anys de democràcia munici-
pal i 50 anys d’arribada a la Lluna
Illa de vianants
17.30 h Torneig d’escacs de partides 
ràpides
Pl Onze de Setembre
17.30 h Futbolins per a tothom
Pl. Salvador Allende
18 h Festroc
Pl. Dr. Pearson
18 h Un passeig per la història dels 
anys vint
Illa de vianants
18 h Jocs de fusta gegants
C. Maximí Fornés 
18 h Fira d’atraccions i d’artesania
Pàrquing Rubí Forma
18 h Actuació de Festa Major
Teatre Municipal La Sala
18 h El MMUC al carrer. L’arqueologia de 
Rubí 
Església de Sant Pere
18 h Espai de furgoteques / Food trucks
Pl. Dr. Pearson
18.30 h Tallers i mostra d’o� cis
C. Maximí Fornés
18.30 h Animació itinerant amb perso-
natges d’època
Illa de vianants
18.30 h El procés d’elaboració de vins i 
caves
C. Maximí Fornés
18.30 h Jocs tradicionals coreans i Dan-
ce Dance Revolution (DDR)
Pl. Salvador Allende
19 h Sortida de la XXXVII Ballada de 
Gitanes al Carrer
Rbla. Ferrocarril
19 h Mostra d’entitats culturals andalu-
ses de Rubí
Pl. Catalunya
19 h Jam session electrònica 
St. Patrick’s Rubí
19 h La catifa de Sant Pere
Pl. Dr. Guardiet
19 h Festa no Major
Pl. Salvador Allende 
19.30 h Concert amb Toi&Moi
Pl. Anselm Clavé
19.30 h XXXVII Ballada de Gitanes al 
Carrer
L’Escardívol

20 h Diada castellera
Pl. Pere Aguilera
20 h Cursa de Fons a Sant Muç
C. Dr. Robert (cantonada c. Vapor)
20 h Campionat de petanca per dupleta 
mixta
Pistes de petanca Vallès
20 h La cigala i la formiga
Pl. Dr. Guardiet
21 h Cooking Mix. Tastets del món
Pl. Salvador Allende
21 h  Big Moves Records
Pl. Salvador Allende
21.30 h Concert amb La Penúltima
Pl. Anselm Clavé
21.30 h Ball golfo infantil “La Jana i 
els sentiments”
Pl. Catalunya

NIT GOLFA
22 h 34è Concurs de Colles Sardanistes 
de Rubí
Rbla. Ferrocarril
22.30 h Ballada de l’Esbart Dansaire de 
Rubí
Am� teatre del parc del Castell
23 h AJR miniconcert
Ateneu Municipal
23 h Nit de revival
Los Brincos-Los Diablos-Sabor de Gràcia
Pl. Dr. Guardiet 
23 h La Sonik takes the city Vol. II
La Gossa d’Era - Cronopios - Bo� rax - DK 
Brothers
Pl. Salvador Allende
23 h Envà
El Celler
23.30 h Pau Bombardó Quartet
Ateneu Municipal
23.30 h Concert amb Pasos de Mono
Pl. Anselm Clavé 
24 h Tequila
L’Escardívol
24 h Nit bruixa
Jardins de l’Ateneu
1 h Escena 13: L’ultima improvisació
Jardins de l’Ateneu
2 h La Unión
L’Escardívol
4 h Versión Imposible
L’Escardívol
6 h Xocolatada
L’Escardívol

DIUMENGE 30 DE JUNY
8 h Campionat de Catalunya de Gimnàs-
tica Femenina i Masculina
Pavelló poliesportiu La Llana

9 h Torneig Open Internacional de Pe-
tanca Ciutat de Rubí
Pistes de petanca de Cova Solera
10 h Exposició col·lectiva de fotogra� a 
en 3D: “L’altra dimensió”
General Òptica
11 h Espai de jocs i in� ables 
Rbla. Ferrocarril
11 h Futbolins per a tothom
Plaça Salvador Allende
11.30 h Correaigües de Festa Major
Pl. Onze de Setembre
12 h Un passeig per la història dels 
anys vint
Illa de vianants
12 h Tallers i mostra d’o� cis
C. Maximí Fornés
12 h Mostra de zumba i hip-hop
Rbla. Ferrocarril
12 h Dissenya, dibuixa i pinta un plat 
de ceràmica grega
Museu Municipal Castell (MMUC)
12 h La Pianola d’en Pep
Pl. Pere Esmendia
12 h El procés d’elaboració de vins i 
caves
C. Maximí Fornés
12 h Vermut musical amb Aziza Brahim
Pl. Salvador Allende
12 h Jocs de fusta gegants
C. Maximí Fornés
12.30 h Jam session de cloenda de les 
XVIII Jornades de Jazz de Rubí
Jardins de l’Ateneu
12.30 h Correaigües de Festa Major
Rbla. Ferrocarril
13 h Exposició de fotogra� a 
‘Foto Viva 2019’
Pl. Antiga Estació
17 h Fira del Disc i del 
Col·leccionisme
Pl. Dr. Pearson
17.30 h Futbolins per a tothom
Pl. Salvador Allende
17.30 h 40 anys de democràcia munici-
pal i 50 anys d’arribada a la Lluna
Illa de vianants
17.30 h Festival de dansa clàssica i 
contemporània
Rbla. Ferrocarril 
18 h Un passeig per la història dels 
anys vint
Illa de vianants
18 h Activitats de sensibilització i de 
cooperació internacional
Pl. Salvador Allende
18 h Cercavila de la Irmandade Galega
C. Monturiol

18 h Jocs de fusta gegants
C. Maximí Fornés 
18 h Espai de furgoteques / Food trucks
Pl. Dr. Pearson
18 h Exhibicions esportives
Pl. Catalunya
18 h Escola de Música Núria Garriga
Pl. Anselm Clavé
18.30 h Tallers i mostra d’o� cis
C. Maximí Fornés
18.30 h El procés d’elaboració de vins i 
caves
C. Maximí Fornés
18.30 h IX Torneig d’estirada de corda
Av. Barcelona (cant. c. General Prim)
18.30 h Músiques i danses 
tradicionals gallegues
Rbla. Ferrocarril
18.30 h Concert de sardanes i música 
per a cobla
Església de Sant Pere
19 h Tabalada
Pl. Pere Aguilera
19 h Jam session electrònica 
St. Patrick’s Rubí
19 h Mostra de dansa de bollywood
Pl. Catalunya
19.30 h Gaspatxo popular
Rbla. Ferrocarril
20 h Mrs. Brownie
Jardins de l’Ateneu
20 h Tuna de Rubí
Pl. Catalunya
20 h Concert amb Callejón Canalla
Pl. Anselm Clavé
20 h Poetry Jam Vol. IV
Pl. Salvador Allende
20.30 h DeMarco Flamenco 
Am� teatre del parc del Castell
20 h Tabalada estàtica
Pl. Onze de Setembre
20.30 h Correfoc infantil
Pl. Onze de Setembre
20.30 h Havaneres i rom cremat
Pl. Catalunya
22 h Infest 2019
Pl. Salvador Allende
23 h Piromusical
L’Escardívol
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CLÍNICA DENTAL

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

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

COPISTERIA

CRISTALLERIA                           

DECORACIÓ LLAR               

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ

ARRANJAMENTS    
DE ROBA

BIJUTERIA                         

ACUPUNTURA

ACADÈMIA

ARQUITECTURA

ASSEGURANCES                           

BICICLETES                         

CALÇAT                           

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES
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MARBRES

MERCERIA                           

ÒPTICA                           

PAPERERIA                           

FERRETERIA                           

FRUITERIA

INFORMÀTICA                           

PERRUQUERIA

PERRUQUERIA
CANINA                               

TALLERS COTXES                           
 

REFORMES                           

ROBA                           

SÒL LAMINAT

TELEFONIA

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

JUNY I JULIOL 2019

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

28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79

CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11

PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4

SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23

ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86

FARELL - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28

MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4

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

BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3

ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35

SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12

PROGRÉS - 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79

CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11

PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4

SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23

ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86

Salut Pública informarà del grau de compliment dels 
controls de seguretat dels establiments alimentaris
L’Agència de Salut Pública de 
Catalunya va anunciar el 4 
de juny la voluntat de crear 
un sistema que informi a la 
ciutadania dels resultats dels 
controls ofi cials en matèria de 
seguretat alimentària que es 
fan als establiments alimen-
taris d’arreu de Catalunya. 
D’aquesta manera, la iniciati -
va, que ja funciona a algunes 
ciutats com Nova York, perme-
trà als consumidors identi fi car, 
fàcilment, el grau de seguretat 
d’allò que consumeixen, es-
pecialment al sector de la 
restauració i l’hostaleria, on 
des de fa uns cinc anys s’està 
experimentant un ascens en el 
nombre de brots de toxiinfec-
cions alimentàries.

“De la mateixa manera 
que als restaurants es con-
sulten els menús, voldríem 
aviat que el consumidor pugui 
saber els nivells d’higiene de 
l’establiment. És una mesura 
de transparència més que 
donarà més seguretat al client 
i que incenti varà els operadors 
a treballar millor”. Així ho ha 
explicat en roda de premsa el 
secretari de Salut Pública, Joan 
Guix, en el marc de la celebra-
ció, el proper divendres, del 
Dia Mundial de la Seguretat 

Alimentària. Aquest sistema 
d’informació s’haurà d’imple-
mentar en col·laboració amb 
els operadors econòmics i els 
ajuntaments, que són “el dar-
rer esglaó en els controls de la 
cadena alimentària i que estan 
fent una tasca inspectora amb 
molts bons resultats” segons 
Catalina Chamorro, cap del 
Servei de Salut Pública de la 
Diputació de Barcelona.

Aquesta mesura anirà 
acompanyada d’altres en la 
mateixa direcció; per exemple, 
Salut Pública establirà conti n-
guts estàndards de formació 
pels manipuladors d’aliments 
i impulsarà l’acreditació de 
formadors, combatent així la 
falsa creença -generada amb 
la desaparició del carnet de 
manipulador- que la formació 
no és necessària o que es pot 
fer de forma arbitrària. “Cal 
subratllar que la formació no 
pot ser un pur tràmit, sinó 
que ha de ser efecti va i espe-
cialitzada, tan necessària com 
ho és el carnet per a conduir 
un vehicle”, ha emfati tzat la 
subdirectora de Seguretat 
Alimentària i Protecció de la 
Salut, Carme Chacón.

Per últi m, la directora ge-
neral d’Agricultura i Rama-
deria, Elisenda Guillaumes, 
ha posat en valor el sistema 
integral de vigilància de la 
seguretat alimentària a Catalu-
nya, emmarcat “en un control 
ofi cial de tota la cadena, des 
del camp a la taula”.

Els resultats del Pla de segure-
tat alimentària
A Catalunya, la políti ca pública 
de seguretat alimentària està 
definida al Pla de seguretat 
alimentària de Catalunya, que 
preveu compromisos explícits i 
actuacions coordinades i com-
plementàries que impliquen 
diferents departaments de la 
Generalitat amb responsabili-
tats, en matèria de medi am-
bient, agricultura i ramaderia, 

salut pública i consum, així com 
les administracions locals.

Com a resultat de l’apli-
cació i seguiment del Pla, 
s’ha recollit informació sobre 
la situació de la seguretat 
alimentària de Catalunya en 
el període 2006-2016, així 
com observar les tendències 
en aquest àmbit. L’Informe 
d’avaluació del Pla mostra 
que s’han assolit el 91,3% 
dels objecti us i el 98,4% de les 
intervencions.

Les informacions més 
destacades resultat d’aquest 
seguiment de més de 10 anys 
són les següents:

· Cada any es realitzen, 
de mitjana, més de 35.000 
inspeccions en establiments. 
Les dades corresponents als 
resultats d’inspecció d’acti vi-
tats alimentàries de l’any 2017 
mostren taxes de conformitat 
del 81,6%.

· Entre 2004 i 2016 s’ha 
reduït a la meitat el nombre 
de brots de toxiinfeccions 
alimentàries. Pel que fa al 
nombre d’afectats, entre 2006 
i 2016 va decréixer un 48%, 
passant de 1.720 a 891. Des 
de 2008, el nombre de brots 
es manté estable al voltant 
de 80 brots anuals i creixen en 
restauració, baixen en escoles i 
s’estabilitzen en residències de 
gent gran. En l’àmbit domès-
tic s’observa una tendència 
decreixent.

· La reducció del nombre 
total de brots s’explica per 
diferents factors, com l’entra-
da en vigor dels Reglaments 
de la UE i un reforçament de 
les mesures de promoció de 
bones pràctiques, com les 
Guies de pràcti ques correctes 
d’higiene. No obstant, el factor 
més incident és la reduc-
ció del nombre de brots per 
salmonel·la, que van baixar un 
80% en el període 2005-2016; 
aquest fet s’associa també a 
la baixada de la prevalença 
d’aquest patogen a explotaci-

ons avícoles, com a resultat de 
l’esforç efectuat en els darrers 
anys pel sector i pel Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca i Alimentació. De fet, 
pel que fa a casos noti fi cats de 
salmonel·la, la sèrie històrica 
també mostra una tendència 
decreixent: d’un 52%, passant 
dels 3.790 l’any 2004 als 1.811 
al 2016.

· Els resultats indiquen 
una baixa incidència en la 
gran majoria de malalti es de 
transmissió alimentària, ex-
cepte en campilobacteriosi (62 
casos per 100.000 habitants), 
salmonel·losi (24) i listeriosi 
(1,3). Tot i que els nivells són 
similars a la resta de la UE, cal 
seguir treballant per reduir 
aquesta incidència, amb el 
reforçament del control a 
les explotacions primàries, 
a les empreses de la cadena 
alimentària i a les llars, on es 
poden aplicar mesures molt 
efi caces com la conservació 
en fred a menys de 4°C, el 
tractament higiènic a més de 
70°C i evitar les contaminaci-
ons creuades.

· Les analítiques practi-
cades a aliments que es tro-
ben al mercat -amb més de 
15.000 anàlisis realitzades 
anualment- mostren que, en 
termes de resultats globals, 
s’han assolit tots els objecti us 
del Pla, ja que les conformitats 
globals superen el 95% previst 
com a objecti u.

· En matèria d’exposició 
de la població a contaminats 
químics a través de la dieta, els 
estudis mostren una davallada 
considerable (70%) en l’expo-
sició a dioxines i policlorobife-
nis, així com també al plom, el 
que refl ecteix l’efecti vitat de 
les mesures mediambientals 
preses en els darrers anys. Pel 
que fa a l’acrilamida, els nivells 
d’exposició són baixos i mos-
tren un marge de seguretat 
molt ampli.

Generalitat de Catalunya
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Aquest any, Rodamons de Rubí parti cipa en la Festa 
Major amb l’objecti u de recaptar fons per seguir 
ajudant els animals desemparats de la nostra ciu-
tat. I per això, posarà a la disposició de tothom una 
carpa on es podran delectar hamburgueses veganes, 
elaborades amb productes d’alta qualitat, genti lesa 
del Restaurant Kombu de Sant Cugat, especialitzat 
en menjar macrobióti c i vegetarià. 

A més, en el nostre servei de bar podràs trobar 
patates, begudes i refrescs, així com gaudir dels 
nostres combinats, mojitos i gintonics. 

Una excusa doblement perfecta per sorti r i a més 
col·laborar amb la causa, ja que tots els benefi cis 
aniran desti nats íntegrament a pal·liar i millorar la 
vida de centenars de gats emparats anualment i els 
que estan per arribar. 

Us esperem a l’aparcament ESCARDÍVOL - CARPA 
N. 4 en les següents dates i horaris: 
· Divendres 28 juny de 18h a 5h 
· Dissabte 29 juny de 18h a 6h 

Un moti u més per viure la Festa Major i quina millor 
manera que gaudint de totes les acti vitats progra-
mades i alhora ajudar a fer la vida més fàcil dels gats 
sense llar de la nostra localitat. 

Us esperem!
Rodamons Rubí

Rodamons de Rubí 
se’n va de Festa Major 

Vols 
que la teva 

mascota
 aparegui 
al Diari 

de Rubí?
Envia’ns una fotografi a 

amb una breu descripció a: 
diariderubi

@diariderubi.cat

Les mascotes 

de Rubí
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TAROT. Lucy. 646 98 13 08
SE REPARAN PERSIANAS. 
694.506.473 

DIVERSOS

ALQUILO hab. 610.467.363
SE ALQUILA hab. 605.282.465

LLOGUER 
I VENDA

SE OFRECE CHICA para cuidado 
de personas mayores o niños. 

OFERTES I 
DEMANDES

PUBLICITAT

Disponibilidad de horario. Inter-
na o externa. 666.653.661
CHICA SE OFRECE para cuidado 
ancianos o limpieza por horas. 
631.779.15
CHICA SE OFRECE para cui-

dado de personas mayores, 
niños y limpieza. Con disp. 
612.529.889
SRA. SE OFRECE para limpieza, 
cuidado ancianos y niños. Hora-
rio mañanas. 637.25.61.40

ME GUSTARIA que me rega-
lasen perrita Yorkshire me-
diana o pequeña castrada. 
660.205.926 Dolores
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El foc i la música protagonitzen la tradicional 
revetlla de Sant Joan a l’Escardívol
REDACCIÓ

Rubí va celebrar la revetlla 
de Sant Joan amb la segona 
nit del Rubí Random Music 
Fes� val, que va acompanyar 
la tradicional foguera a l’Es-
cardívol. El regidor de Promo-
ció i Dinamització Cultural, 
Moisés Rodríguez, va rebre la 
Flama del Canigó diumenge a 
les 23.15 hores a les portes 
de l’Ajuntament de Rubí. 

Després de la lectura del 
manifest sobre la cultura 
catalana, la Colla de Diables 
de Rubí va traslladar la fl ama 
en cercavila fi ns a l’Escardí-
vol pels carrers Pau Claris, 
Cadmo i Joaquim Blume. 
Unes 750 persones, segons 
fonts municipals, van assis� r 
al raval de foc i la posterior 
encesa de la foguera de Sant 
Joan, que va donar inici a 

Els Diables de Rubí van organitzar l’Escardilarre. / J.A. Montoya

l’Escardilarre 2019. 
La segona nit de concerts 

del RRandom va fer allargar 
la revetlla fi ns a la ma� nada. 
A par� r de les 24 hores, el 
funk’n’roll dels Chocadelia 
Internacional va fer ballar 
l’Escardívol. Els barcelonins 
van obrir la nit de música 

que, a par� r de les 2 hores, 
va con� nuar amb els Nación 
Funk DJ’s, el duo de discjò-
queis integrat per Miguelito 
Superstar i Lalo López, de la 
Fundación Tony Manero.

El RRandom havia co-
mençat la nit de divendres 
amb sis bandes que van 

portar el rock a l’Escardí-
vol. Els rubinencs Timeless, 
Stringcordz i Soak in Bleach, 
primer, i Los Zigarros, Kao� ko 
i Sin/City més tard van obrir 
la quarta edició del fes� val, 
que culminarà aquesta set-
mana en el marc de la Festa 
Major de Sant Pere.

TRADICIONS

Pe� ts incendis durant la nit del 23 de juny 
Segons la Policia Local, durant 
la revetlla de Sant Joan el ser-
vei d’urgències de Mútua de 
Terrassa no va haver d’atendre 
ningú per cremades ni lesions 
relacionades amb la celebra-
ció de Sant Joan. Només es 
va requerir una ambulància a 
l’Escardívol per atendre dues 

persones, una amb una ferida 
incisa contusa al front i una 
altra amb una ferida incisa 
contusa al llavi inferior. Això sí, 
la policia va rebre nombroses 
trucades, sobretot abans de la 
1 de la ma� nada de dilluns.

Durant la revetlla, es van 
produir pe� ts incendis d’entre 

8 i 35 m2 de vegetació baixa 
que es van extingir sense 
conseqüències greus als car-
rers Mallorca, Gràcia i Castell 
i també al Pinar. El cos de 
seguretat local també va ser 
alertat de la col·locació d’un 
petard a la bús� a de l’escola 
Rivo Rubeo al carrer Gràcia. 

Al voltant del centre educa� u, 
els Bombers van haver d’ex-
� ngir el foc que cremava dos 
contenidors i els agents locals 
van precintar la porta d’una 
presa de corrent que havia 
estat malmesa. També va 
cremar una paperera al camí 
d’Ullastrell i un contenidor al 
carrer Barcelona. Finalment, 
cap a les 3 hores es va alertar 
d’un incendi a la tanca de 
l’empresa Eurofragance, a la 
plaça de la Verneda. L’incident 
va requerir la presència de 
voluntaris de Protecció Civil i 
l’ADF de Sant Cugat, que van 
controlar el foc fi ns que van 
arribar els Bombers per aca-
bar-lo d’ex� ngir. El foc només 
va afectar 8 metres quadrats 
de la vegetació que conforma 
la tanca. / DdRAixí van quedar els contenidors cremats a prop de l’escola Rivo Rubeo. / Cedida

MÚSICA

Concert solidari de Momo, 
una banda tribut a Queen

L’Associació de Solidaritat i 
Ajuda Veïnal (ASAV), una en-
� tat que ajuda als rubinencs 
en risc d’exclusió social, ha 
organitzat un concert solidari 
a càrrec de Momo, una banda 
de tribut a Queen. 

No és el primer cop que 
aquest grup musical actua a la 
ciutat, ja que va tocar durant 
la Festa Major del 2017.

El concert tindrà lloc el 
5 de juliol a les 21 hores al 
teatre municipal La Sala i les 
entrades ja es poden comprar 
a través de www.4� ckets.es 

per 17 euros. La recaptació 
anirà destinada als projec-
tes que l’en� tat desenvolu-
pa al voltant de la infància. 
També es poden fer dona-
cions a través del compte 
ES6121000611100200198943.

ASAV és una en� tat local 
que treballa amb les per-
sones amb pocs recursos 
per millorar la seva inserció 
laboral, la formació, l’asses-
sorament, la cerca activa 
de feina, que ofereix tallers 
ocupacionals i la bo� ga soli-
dària. / DdR

Momo va actuar a la Festa Major del 2017. / Arxiu

TEATRE

Coincidint amb la Festa 
Major, el grup de Teatre de 
Ca n’Alzamora ubicarà una 
paradeta el dissabte a par� r 
de les 11.15 hores davant 
del Casal Popular. En aquest 
estand, es podran comprar 
entrades per a la funció ‘Peter 
Pan’, que el grup de teatre 
oferirà el 14 de juliol i que 

servirà per recollir fons per 
a la construcció del Pediatric 
Cancer Center de l’Hospital 
de Sant Joan de Déu. A més 
de la venda d’entrades, també 
es farà un taller infantil de 
dibuixos dels personatges 
de Peter Pan i es podran fer 
fotos amb els Nens Perduts i 
Campaneta. / DdR

Paradeta del grup de 
Teatre de Ca n’Alzamora
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Dones de cor celebra el Dia 
de la música amb un concert

La coral Dones de Cor va 
oferir el divendres passat al 
vespre a l’església de Sant 
Pere el seu Concert d’Estiu, 
que enguany coincidia amb 
la commemoració del Dia 
Internacional de la Música. 
Una dotzena de cantaires, 
acompanyades al piano per 
Laura Taulera i sota la direc-
ció de Joaquim Sabater, van 

interpretar peces de Johan-
nes Brahms, Antonin Dvorak 
i Pau Casals, entre altres. 

“Va ser un concert íntim, 
petit, de 35 minuts, amb 
un repertori molt bonic 
i va anar molt bé, la part 
central de l’església estava 
plena”, ha explicat Conxita 
Albalate, del grup Dones de 
Cor. / DdR

El concert de Dones de cor va tenir lloc a l’església de sant Pere el 
divendres passat al vespre. / j.a. montoya

música art

L’artista rubinenc Pep Borràs exposa 
una mostra restrospectiva a La Claraboia
rEDacció

L’espai d’art La Claraboia 
acull fins al 30 de juny una 
mostra retrospectiva de l’ar-
tista rubinenc Pep Borràs. La 
inauguració de l’exposició, 
que va tenir lloc divendres 
passat, va comptar amb la 
presència de l’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, i del re-
gidor de Cultura, Moisés 
Rodríguez.

Per completar aquest 
repàs a la seva trajectòria, 
Borràs mostra un total de 
26 escultures i 19 copes 
que exemplifiquen la seva 
particular visió de l’art. Són 
peces que mostren l’obses-
sió del rubinenc per l’objet 
trouvé ─que ja van elevar a 
categoria d’art els dadaistes 
i els surrealistes─, per la ma-
nipulació dels trastos vells i 
la deconstrucció de tot allò 
que ja ha gaudit d’una vida 
útil anterior. 

Sovint, Borràs treballa 
les seves obres en sèries 
temàtiques i les acompanya 
d’un procés de documenta-
ció previ. El collage, però so-

Dues imatges de la inauguració de la mostra de l’artista local a La 
claraboia. / j.a. montoya

bretot l’assemblatge, són les 
tècniques que prefereix per 
convertir en escultura el fer-
ro, la fusta o els plàstics. Així 
es constata en una mostra 
en la qual destaquen grans 
clàssics de l’artista, com ara 
la seva reinterpretació de 
‘Las Meninas’ de Velázquez 
o les composicions amb 
banyes.

L’alcaldessa va animar 
els rubinencs a aprofitar 
aquests dies de Festa Major 
per gaudir d’aquesta selec-
ció d’obres de Borràs, “un 
dels artistes locals amb més 
personalitat i més compro-
mesos amb la ciutat, ja sigui 
des de la seva faceta de pro-
fessor d’edRa o com a autor 
d’elements tan populars 
com l’elefant Bòdum, o més 
recentment el Bòjum”.

L’exposició retrospectiva 
de Pep Borràs es podrà visi-
tar fins a aquest diumenge al 
local de La Claraboia, situat 
al carrer Sant Miquel, núme-
ro 9. Els dies feiners estarà  
oberta de 19 a 21 hores, i 
els festius, de 12 a 14 hores 
i de 19 a 21 hores.

AgendA
exposicions

nus-os. Exposició fotogràfica col·lectiva. A 
l’Antiga Estació fins al 20 de juliol.

retrats de la posteritat. Exposició de Miquel 
Mas a l’Espai de Llibres, Lectors al tren. Fins 
al 2 d’agost.

Fu la Spagna! La mirada feixista sobre la 
Guerra civil Espanyola. Fins al 20 de juliol 
al Castell.

Testimoni Sensible. Pintures de Carme Llop. 
Fins al 20 de juliol a l’Aula Cultural.

apadrinem el patrimoni. Fins a l’1 de juliol 
al pati del Museu Castell.

La memòria de les flors extraviades. Pintures 
d’Anna Tamayo. Fins al 28 de juliol al Celler.

Exposició de Pep Borràs. Escultures i copes. 
A la Claraboia fins al 30 de juny. 

································································
divendres 28 de juny

Hora del conte
‘Gambarimasho’, a càrrec de Pep Tort. A les 
18h al Celler.

Festa Major alternativa
A les 17h activitats amb aigua per a grans i pe-
tits, bodypaint, exposicions i mural col·lectiu. 
A les 18h taller de mocadors serigrafiats.
A les 19h concerts de Las Carpantes, Amrita 
Dinamita, DJ Natura i karaoke. 
A les 20h sopar vegà a càrrec de Siham. 
A l’Hort Comunitari El Mirlo. Org.: Assemblea 
Feminista La Indòmita i Ateneu Anarquista La 
Hidra.

································································
dissAbte 29 de juny

Paradeta del grup de teatre de ca n’alzamo-
ra
A partir de les 11.15h davant del Casal Popular. 
Taller de dibuixos. 

Portes obertes al Museu Etnogràfic Vallhon-
rat
A les 11h i a les 12.15h. Entrada per la pl. 
Montserrat Roig.

································································
dilluns 1 de juliol

‘amanece, que no es poco’

Dins del cicle RubiCine. A les 18h a la Biblio-
teca.

································································
dimArts 2 de juliol

Taller Biopolis Sport
A càrrec de Francesc Martínez, coach i entrena-
dor personal. A les 18h a la Biblioteca.

‘A de Brossa’
Any Joan Brossa. A càrrec de  la companyia 
Assumpta Mercader. A les 18h a l’Ateneu.

································································
dimecres 3 de juliol

Hora del conte en anglès
‘Summer time’. A càrrec de British House. A les 
18h a la Biblioteca.

‘El so dels objectes’
Poemes visuals a càrrec de Chema Madoz. A 
les 18.30h a l’Ateneu.

································································
dijous 4 de juliol

Hora del conte
‘Contes d’arreu del món’, a càrrec de Joan de 
Boer. Per a infants de 4 a 8 anys. A les 18h a la 
Biblioteca.

Brossa. Poemes de revolta
Any Joan Brossa. A les 19h a l’Ateneu. 
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Les ac� vitats familiars protagonitzen 
la programació d’es� u a l’Ateneu
REDACCIÓ

L’Ateneu ha preparat una 
nova programació per al 
juliol marcada per les ac� vi-
tats i els tallers familiars. La 
majoria de les propostes de 
l’equipament municipal giren 
al voltant de tres eixos: l’art 
i la crea� vitat, la ciència i la 
tecnologia i els espectacles 
familiars.

Respecte a l’art i la crea-
� vitat, la programació inclou 
un taller de poemes visuals, 
una sessió per crear joguines 
òp� ques i un taller que expe-
rimenta amb el collage i el 
fotomuntatge, propostes di-
rigides a públic familiar amb 
infants de 6 a 11 anys.

Pel que fa a les propos-
tes de caràcter cien� fi c, els 
nens i nenes podran crear un 
autòmat capaç de dibuixar, 
experimentaran amb un ‘moc 
en moviment’ i fabricaran 
catapultes. Les tres sessi-
ons cien� fi ques requereixen 
inscripció prèvia i ofereixen 
places limitades.

Un any més, els espec-
tacles familiars aprofitaran 

L’Ateneu inicia un cicle d’homenatge al poeta Joan Brossa. / Cedida

el bon temps per fer servir 
el pati de l’Ateneu com a 
escenari. S’hi podran veure 
tres muntatges per a tots els 
públics: ‘Embolicant la troca’, 
de la companyia Sim Sala-
bim (9 juliol), ‘Fabulós’ de la 
companyia S� gman (16 juliol) 
i ‘Sol i fa plou’ de la compa-
nyia Sabanni (23 juliol). Tots 
els espectacles, que seran a 
les 19 hores, estan adreçats 

a infants majors de 3 anys i 
compten amb la col·laboració 
de La Xarxa.

A banda, l’equipament 
municipal també ha progra-
mat, entre altres, un espec-
tacle de dansa basat en ‘La 
casa de Bernarda Alba’ de 
Federico García Lorca, sota 
la direcció d’Antonio Cas� llo 
de l’Escola 8 Temps, que s’ha 
pogut veure i que es tornarà 

a posar en escena el 9 de 
juliol.

Les inscripcions per als 
cursos, tallers i ac� vitats fa-
miliars es podran formalitzar 
a través d’Internet i presenci-
alment a l’Ateneu. 

Any Brossa
La programació d’aquest 
juliol també se sumarà a la 
commemoració del centenari 
del naixement del poeta Joan 
Brossa (Barcelona, 1919-
1998) amb tres propostes 
culturals. ‘A de Brossa’ (2 de 
juliol) és un espectacle de la 
companyia Assumpta Merca-
der que presenta el poeta als 
infants amb la voluntat d’en-
comanar el plaer de jugar i 
diver� r-se amb les lletres, les 
paraules i els objectes. ‘Bros-
sa. Poemes de revolta’ (4 de 
juliol) és un recital poè� c que 
portarà a l’Ateneu a Mònica 
van Campen, Oriol Tramvia, 
Gemma Deusedas i Lluís A. 
Baulenas. Baulenas serà tam-
bé qui ofereixi la conferència 
‘Brossa Nuclear’ (8 de juliol), 
que tancarà la celebració a 
Rubí de l’Any Brossa.

EQUIPAMENTS

Obertes les inscripcions per a les ac� vitats d’es� u de Rubí Jove
Les inscripcions per a les 
activitats de l’Estiu Jove es 
poden fer fi ns aquest diven-
dres. En el cas dels tallers, cal 
formalitzar-les a través del 
web de Rubí Jove, mentre 
que la sol·licitud dels cursos 
s’ha de fer presencialment a 
l’Espai Jove Torre Bassas. Les 
ac� vitats són d’accés gratuït 
i s’adrecen a joves d’entre 12 
i 29 anys.

Rubí Jove aprofi ta l’es� u 
per donar continuïtat a la 
seva oferta formativa. Així, 
aquest mes de juliol s’impar-
� rà un nou curs de 100 hores 
de monitors d’activitats de 

lleure infan� l i juvenil dirigit 
a persones de 18 a 29 anys 
(del 3 al 30 de juliol); un curs 
de 20 hores de premonitors 
en què s’oferirà un pe� t tast 
de l’educació en temps de 
lleure (del 8 al 12 de juliol); 
i una nova formació � tulada 
‘Educar en la sexualitat i la 
diversitat de gènere’, per a 
persones que es dediquin 
al camp de l’educació i que 
vulguin obtenir eines per 
treballar aquests aspectes (9 
de juliol).

A banda, s’han programat 
al juliol quatre tallers adreçats 
a nois i noies de 12 a 18 anys. 

Entre aquests, fi guren el ja 
habitual ‘Fem deures’, en què 
s’oferirà suport als estudiants 
que hagin de fer repàs; el ta-
ller de teatre ‘Improvisem?!’; 
l’espai per prac� car l’expres-
sió oral en anglès ‘English pi-
� nglish’; i el diver� t taller de 
cuina ‘Les mans a la massa’. 
Per als joves de 18 a 30 anys, 
en canvi, s’ha programat el ta-
ller ‘Sonorització de directes’, 
que introduirà les persones 
assistents en la tècnica de so 
de directe.

Rubí Jove també ha pre-
vist algunes activitats als 
barris. Aquest és el cas dels 

tornejos de futbol i ping-pong 
de La nit és jove, que seran els 
dies 12 de juliol i 20 de setem-
bre a la pista de Les Torres i 
per als quals cal inscriure’s 
enviant un correu electrònic 
a rubijovealsbarris@ajrubi.
cat. El 9 de juliol, hi haurà 
un taller de circ al carrer a la 
pista poliespor� va del parc 
de la Pau i la Natura i el 13 
de setembre es projectarà 
al Pinar la pel·lícula ‘Jurassic 
world: el reino caído’.

Durant el juliol i el setem-
bre, Rubí Jove també man� n-
drà la seva habitual oferta de 
serveis d’assessoria. / DdR

L’Aula d’Extensió Universitària 
de Rubí (AEUR) ha acomiadat 
el curs amb un concert de la 
formació de cantants a cap-
pella The Minstrels Quartet 
que va interpretar des d’espi-
rituals negres fi ns a peces de 
clàssic modern. 

L’acte, que va aplegar 
un centenar de persones 
als jardins de l’Ateneu, va 
comptar amb la presència de 
l’alcaldessa, Ana M. Mar� nez, 
la regidora de Serveis Socials 
Bàsics, Yolanda Ferrer, i la 
regidora de Gent Gran Ac� va, 
M. Carmen Cebrián: “Vull 
agrair als membres de l’Aula 
d’Extensió Universitària de 
Rubí la tasca que fan durant 
tot el curs: darrere del pro-
grama d’ac� vitats hi ha molta 
feina d’organització i planifi -
cació que obté recompensa 
amb l’èxit de les propostes”, 
va ressaltar Mar� nez.

També hi va assistir la 
responsable de l’Agrupació 
d’Aules de Formació Perma-

nent per a la Gent Gran de 
Catalunya, AFOPA, Muntsa 
Lamúa.

L’AEUR va obrir el seu 
segon curs a Rubí el 26 de 
setembre amb la conferència 
‘Jugar, llegir, tal vegada es-
criure’, a càrrec del professor 
Màrius Serra i durant el curs, 
l’alumnat ha pogut assis� r a 
una trentena de propostes 
entre seminaris, conferències 
i visites culturals. 

L’AEUR és una en� tat de 
caràcter cultural i educa� u, 
sense ànim de lucre i amb 
plena autonomia, que forma 
part de l’AFOPA i que compta 
amb la tutela de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona 
(UAB) i el suport de l’Ajunta-
ment de Rubí i la Generalitat 
de Catalunya. El seu objec� u 
principal és difondre la cultu-
ra, despertar l’interès i sa� sfer 
les inquietuds intel·lectuals 
de les persones que desitgin 
ampliar coneixements en 
matèries diverses. / DdR

GENT GRAN

L’Aula d’Extensió Universitària 
tanca el curs amb un concert 
als jardins de l’Ateneu

L’acte de cloenda va tenir lloc a l’Ateneu. / Localpres-Ajuntament

LITERATURA

Par� cipants en la sor� da del club Veus de Dona. / Cedida

Cap de setmana cultural i històric del club literari Veus de Dona
Els integrants del club de lectura Veus de 
Dona, conduït per l’escriptora local Gracia 
Pérez, han gaudit d’un cap de setmana 
cultural, acompanyats per l’historiador 
rubinenc Eduard Puigventós. 

La sor� da portava per � tol ‘Perse-
guits i salvats’ i ha permès els assistents 
viure un cap de setmana cultural intens, 
en el qual s’ha fusionat la història amb 
la literatura. En total, han par� cipat 46 
persones en aquesta sor� da cultural que 
és la primera del cicle Racons Històrics 
de Catalunya. El viatge es va fer a través 
de l’agència de viatges 747 i va recórrer 
diversos indrets de la Cerdanya, de la Vall 
d’Assua i de Sort. / DdR



 Divendres, 28 de juny de 2019 ESPORTS22

El GAER, amfi trió del Campionat 
de Catalunya de Gimnàsti ca Artí sti ca, 
que ti ndrà lloc al pavelló de la Llana

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA  | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Imatge d’una competi ció de gimnàsti ca artí sti ca a Rubí. / Arxiu

El Gimnàs Artístic Espor-
tiu de Rubí (GAER) serà 
l’amfitrió aquest cap de 
setmana del Campionat 
de Catalunya de Gimnàs-
tica Artística Femenina i 
Masculina, que ti ndrà lloc 
al pavelló de la Llana. L’en-
titat rubinenca organitza 
aquest torneig juntament 
amb la Federació Catalana 
de Gimnàstica Esportiva 
i amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Rubí i el 
suport del Consell Català 
de l’Esport.

L’organització d’aquesta 
competició, a més, s’em-
marca en els actes de ce-
lebració del 45è aniversari 
de l’associació esportiva 
rubinenca.

La prova reunirà prop 
de 700 esporti stes d’arreu 
de Catalunya amb edats 
compreses entre els 7 i els 
18 anys. El torneig consta 
de diferents proves: terra, 
anelles, barra, paral·leles, 
poltre, poltre amb anelles 

CICLISME | RUTA

Sorti da dels tres 
grups del Club 
Ciclista de Rubí
El Club Ciclista Rubí ha or-
ganitzat la 18a sorti da dels 
grups ciclistes de l’entitat, 
prevista el 30 de juny. El 
Grup A sortirà a les 7.30 
hores des de Rubí per anar 
fins a Marganell, passant 
per Castellbisbal, Martorell, 
Olesa, Can Sedó, Collbató, 
el Bruc i Can Massana. La 
tornada serà per Castellbell, 
Rellinars i Terrassa per com-
pletar un total de 110 km.

Pel que fa al Grup B, la 
sorti da arrencarà a les 7.30 
hores fi ns a la Urbanització 
Casablanca, passant per La 
Xatarra, Martorell, Gelida 
i Sant Sadurní. La tornada 
serà per Gelida, Martorell 
i La Xatarra per completar 
els 85 km. 

Per últi m, el Grup C farà 
una sorti da de 80 km fi ns a 
Castellbell i el Vilar, passant 
per Terrassa, l’Obac i Relli-
nars. La tornada serà per 
Monistrol de Montserrat, 
Can Sedó, Olesa de Mont-
serrat i La Xatarra. 

El punt de sorti da dels 
tres grups serà la plaça del 
Doctor Guardiet. / CCR
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English, deutsch, français    

H ELLO INTERNATIO-
NAL SCHOOL mas de veinte 
años dedicados a la enseñanza de 
idiomas.

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

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

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

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

De antemano, agradecemos la confi anza 
que nos dispensan.

Texto cedido por Pere Solà 
Gerente del centro de idiomas 

HELLO INTERNATIONAL SCHOOL

i barra fi xa.
El campionat ti ndrà lloc 

dissabte i diumenge al pa-
velló de la Llana. Dissabte, 

les proves s’allargaran de 
8.30 a 21.30 hores i diu-
menge ho faran de 8.30 a 
16.30 hores. / DdR

WATERPOLO  | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Bon resultat de l’Aleví i el 
Juvenil Femení del CNR en 
el Campionat de Catalunya

El Juvenil Femení va quedar en cinquena posició. / Cedida

El Juvenil Femení i l’Aleví del 
Club Natació Rubí van parti -
cipar la setmana passada en 
el Campionat de Catalunya 
de waterpolo. El Juvenil 
Femení va aconseguir la 
cinquena posició després 
de guanyar el CN Terrassa 
en un emocionant parti t que 
va finalitzar 13-14. L’Aleví 
va aconseguir el quart lloc 
en el campionat després 
de guanyar per 10-2 al CN 
Barcelona. 

D’altra banda, el Sènior Mas-
culí A va disputar la Copa 
Federació contra el CN Cata-
lunya de Divisió d’Honor i va 
aconseguir empatar 16-16 a 
la piscina de Can Rosés en el 
parti t d’anada.

Per últi m, la rubinenca 
Elena Ruiz ha estat convoca-
da en la concentració prèvia 
al Campionat d’Europa de 
waterpolo cadet. La con-
centració serà de l’1 al 5 de 
juliol. / CNR
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Pluja de medalles per a la UAR en el 
Campionat de Catalunya de Promoció

L’Estadi Municipal Les Bas-
ses de Lleida va acollir dis-
sabte la jornada final del 
Campionat de Catalunya 
Sub-10, Sub-12 i Sub-14, 
i diumenge les finals del 
campionat Sub-16. Unes 
jornades en les quals els 
atletes de la Unió Atlèti-
ca Rubí (UAR) van obtenir 
grans resultats i una pluja 
de medalles. 

En categoria Sub-14, el 
club rubinenc va aconseguir 
sis medalles: quatre de plata 
i dues de bronze. Aketza Su-
mell es va penjar una plata 
en salt d’alçada, realitzant 
un millor salt d’1’63 m. A 
més, va ser 5è en la prova 
dels 220 m. També Ivan Gar-
cía va quedar subcampió en 
salt de llargada, realitzant 
una millor marca personal 
de 5,01 i superant la barrera 
dels 5 metres. 

Per la seva banda, Alba 
Rodríguez va ser segona en 
la fi nal dels 150 m, penjant-
se la plata amb un registre 
de 19”76, mentre que Vale-
ria Olalla va córrer els 600 m 
llisos, quedant tercera amb 
un temps d’1’43”15. 

Les altres dues medalles 

van ser per a Estefany Ba 
en llançament de pes i de 
disc, on va quedar segona 
amb un registre de 12,49 
m i tercera amb 24,97 m, 
respec� vament. 

A més, Adrian Macías 
es va quedar a les portes 
del podi amb una quarta 
posició en els 1.000 m obs-
tacles i un temps de 3’11”31 
i Mar�  Ardevol va ser setè 
en llançament de martell, 
on va aconseguir una marca 
de 25,78 m. 

Les atletes par� cipants 
en la categoria Sub-10 van 

ser Noelia Valera, que va 
par� cipar en el salt d’alça-
da, quedant quarta amb 
un registre d’1’05 m i Ana 
Chia, que va quedar setena 
en llançament de pilota 
amb un millor llançament 
de 15,34 m.

En la categoria Sub-12 
va participar Dídac Vila, 
quedant novè en el llança-
ment de pes amb un regis-
tre de 7,71 m

Finalment, en catego-
ria Sub-16, Pol Cordero va 
par� cipar en salt d’alçada, 
on va quedar 12è amb un 
salt d’1’54 m i en triple salt 
va quedar 5è amb un millor 
salt de 12,07 m. Per la seva 
banda, Violeta Vilches va 
córrer els 300 m, on va que-
dar setena de la sèrie amb 
44”02, mentre que Lucia Ve-
lázquez va realitzar la prova 
de llançament de martell, 
on va quedar desena amb 
una marca de 20,81 m.

Per acabar la jornada, 
Ona Gombau va par� cipar 
en el llançament de javelina, 
on va quedar vuitena amb 
un millor llançament de 
22,54 m. / UAR

Alba Rodríguez va ser plata en els 150 m. / Fernando Velázques

A l’esquerra, Aketza Sumell, que va quedar segon en salt de llargada, 
superant la barrera dels cinc metres. / Fernando Velázques

ESPORT ADAPTAT | FESTA MAJOR

Torna la Festa de l’Esport Adaptat
El Club Espor� u Horitzó tor-
na a organitzar la Festa de 
l’Esport Adaptat coincidint 
amb la Festa Major de Rubí. 
Després que l’any passat no 
es pogués celebrar aquest 
esdeveniment, que ja és 
tradició durant les festes de 
Sant Pere, l’en� tat rubinen-
ca impulsa l’11a edició de 
la jornada, que � ndrà lloc al 
pavelló de Can Rosés i que 
coincideix amb els 25 anys 
del club.

Hi haurà dos tornejos tri-
angulars de bàsquet adaptat 
per a persones amb discapa-
citat intel·lectual i un torneig 
de futbol cinc, en el qual 
també par� ciparan equips 
d’aquest col·lectiu. En el 
torneig de bàsquet hi par-
� ciparan el Can Parellada, 
de Terrassa; el Fedamar Va-
lldemía, de Mataró; l’Orange 

Stars, del Vendrell; Fedamar 
Joventut B, de Badalona; i 
els dos equips de l’Horitzó. 

Per la seva banda, en el 
torneig de futbol els equips 
participants seran l’EE Els 
Amics, de Sabadell; el FC 
Mollet; i el CF Ciutat de Ma-

taró. 
També s’oferirà un bere-

nar gratuït per a jugadors, 
familiars, tècnics i voluntaris 
i una actuació de l’Escola 8 
Temps. La festa de l’esport 
adaptat serà el 29 de juny de 
16 a 20 hores. / CE Hor� zó

ESPORT ADAPTAT | FESTA MAJOR

El CEB Sant Jordi organitza 
una trobada entre exjugadors 
per celebrar els 60 anys
El CEB Sant Jordi canvia 
aquest any el tradicional 
par� t entre representants 
polí� cs, periodistes i vete-
rans del club per una troba-
da entre an� cs jugadors i ju-

gadores del CEB per celebrar 
els 60 anys del naixement 
del club rubinenc. El par� t 
� ndrà lloc el 29 de juny a les 
12 hores al pavelló del CEB 
Sant Jordi. / CEB Sant Jordi

El CEB Sant Jordi sempre organitza un par� t coincidint amb la Festa 
Major de Rubí. / Arxiu

ATLETISME | F. MAJOR

Cursa de fons 
de Sant Muç per 
la Festa Major

La Unió Atlè� ca Rubí (UAR) 
organitza, com cada any, la 
Cursa de fons de Sant Muç, 
que � ndrà lloc el 29 de juny 
a par� r de les 20 hores amb 
la sor� da al carrer Doctor 
Robert a la cantonada amb 
el carrer Vapor. El preu de la 
cursa és de 3 euros i el re-
corregut és de 6 km. / DdR

La cursa té un recorregut de 6 
km. / Arxiu-El Gra

L’Hor� zó organitza aquest esdeveniment. / Arxiu-Localpres
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