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«Mitja humanitat riu de l’altra mitja, però uns tenen gràcia i els altres no.» (Noel Clarasó, escriptor català)

El govern local vol abaixar
els impostos l’any vinent
>> L’execu�u d’Ana M. Mar�nez comença a redactar els nous pressupostos
i anuncia que està disposat a negociar-los en trobades mul�laterals
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Un crèdit de 8 milions per
començar la rehabilitació
del Casino i la millora del
parc de Ca n’Oriol

L’ediﬁci del Casino ha de ser rehabilitat. / Arxiu

L’Ajuntament de Rubí va
aprovar en el darrer Ple,
celebrat el 20 de juliol,
demanar a la Diputació de
Barcelona un crèdit de 7,9
milions d’euros per poder
�rar endavant la primera
fase de rehabilitació del
Casino, la primera fase de
la millora del parc de Ca
n’Oriol i el nou aparcament
del carrer Mallorca.

del deute per davant de la
inversió pública.
La modiﬁcació pressupostària per amor�tzar el
deute va ser aprovada amb
els vots de Par�t dels Socialistes de Catalunya (PSC),
el regidor Sergi García,
Ciutadans (C’s), Iniciativa
per Catalunya Verds (ICV),
el PP i els dos regidors no
adscrits. Esquerra Republi-

L’Ajuntament va tancar
el 2016 amb un superàvit
de 12 milions d’euros
Paral·lelament, el consistori farà efectiva una
amor�tzació del deute de
7,8 milions d’euros després
que es generés a la ﬁnalització del 2016 un superàvit
de 12 milions d’euros. El
fet d’haver d’amor�tzar el
deute i demanar un préstec pel mateix valor és
un dels requisits de la llei
pressupostària i sostenibilitat ﬁnancera aprovada
pel Partit Popular (PP),
que prioritza el pagament

cana de Catalunya (ERC),
l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP), Convergència
Democrà�ca de Catalunya
(CDC) i Veïns per Rubí (VR)
es van abstenir.
Pel que fa a la votació
per demanar un crèdit de
gairebé 8 milions d’euros
a la Diputació, hi va votar a
favor el PSC i Sergi García,
C’s i el PP. ERC, l’AUP i els
regidors no adscrits es van
abstenir i ICV i VR van votarhi en contra. / DdR

El govern vol rebaixar l’IBI
L’execu�u té la intenció de reservar 200.000 euros per
�rar endavant un projecte de pressupostos par�cipa�us
MARTA CABRERA

L’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, ha anunciat la voluntat del govern de rebaixar
l’Impost de Béns Immobles
(IBI) de cara al 2018. Durant
els anys de la crisi econòmica, l’Ajuntament va apujar
aquest impost, que després
va pa�r una doble pujada
el 2012 per la decisió del
govern de Mariano Rajoy
de pujar l’IBI dels municipis
que �nguessin una revisió
cadastral anterior al 2002,
com era el cas de Rubí.
Aquest increment es va
compensar amb una reducció durant el 2014 i el 2015 i
en els dos darrers exercicis
va quedar congelat.
Ara, l’equip de govern té
la intenció de posar sobre la
taula una disminució de la
contribució. La màxima responsable municipal no ha
volgut parlar de percentatges de rebaixa, perquè les
noves ordenances s’hauran
de negociar amb l’oposició,
però grups com Ciutadans
(C’s), Convergència Democrà�ca de Catalunya (CDC),

el Par�t Popular (PP) i Veïns
per Rubí (VR) feia anys que
reclamaven a l’execu�u una
rebaixa d’aquest impost i,
per tant, és probable que
el govern comp� amb prou
suports per �rar endavant la
baixada del principal impost
que recapta el consistori.
La darrera vegada que
es va rebaixar l’IBI va ser el
2015, concretament un 12%,
en les darreres ordenances
aprovades sota el mandat
de Carme García. “La salut
ﬁnancera de l’Ajuntament
ens permet fer aquesta
rebaixa ﬁscal”, explica Ana
M. Mar�nez. Cal destacar
que l’Ajuntament ha tancat
el 2016 amb un superàvit de
12 milions, la majoria dels
quals ja només es poden fer
servir per amor�tzar deutes
bancaris.
Trobades mul�laterals
D’altra banda, l’alcaldessa
ha avançat que ja estan treballant en els pressupostos
del 2018 per tal d’evitar que
succeeixi el que ha passat
en aquest exercici, quan
els comptes municipals del

2017 no es van poder aprovar ﬁns a mitjans del maig
passat. En aquest sentit,
ﬁnalment l’equip de govern
ha cedit a les demandes de
la majoria dels partits de
l’oposició per fer trobades
conjuntes entre tots els
par�ts per negociar el pressupost, unes trobades mul�laterals inèdites ﬁns ara en
la negociació dels comptes
municipals: “Les circums-

L’execu�u
negociarà el
nou pressupost
amb trobades
mul�laterals
tàncies són diferents, no
volem treballar d’esquena
als grups polí�cs, volem que
sigui un bon pressupost,
amb un bon resultat i que
puguem aprovar-lo abans
que acabi el 2017”, apunta
Ana M. Mar�nez.
Pressupostos par�cipa�us
Entre les novetats de l’esborrany de pressupost que

el consistori ha posat sobre
la taula, destaca la inclusió
de dues par�des des�nades
a pressupostos par�cipa�us.
La primera és una reserva
de 50.000 euros per tal de
vehicular un projecte que
caldrà decidir en el marc del
Consell dels Infants i les escoles de la ciutat. La segona
és un fons de 150.000 euros
en què es pretén involucrar
en�tats i veïns. En els dos
casos, encara no se sap
quins �pus de projectes es
podrien dur a terme ni el
mètode de par�cipació.
La proposta de l’execu�u preveu una despesa de
70,9 milions d’euros, una
rebaixa de 4 milions d’euros
respecte al pressupost del
2017 i que s’explica, principalment, per una davallada
en la inversió destinada
als passius ﬁnancers. Ana
M. Martínez ha apuntat
que l’objec�u dels comptes
con�nua sent “atendre les
persones i famílies amb
diﬁcultats, reac�var l’economia a través de la indústria
i treballar per la qualitat i la
millora de l’espai públic”.

Nomenats els nous membres del Consell Assessor de
Ràdio Rubí dos anys després de l’inici del mandat
REDACCIÓ

El Ple de l’Ajuntament, celebrat dijous de la setmana
passada, va acordar nomenar els nous membres del
Consell Assessor de Ràdio
Rubí, després de més de dos
anys de l’inici del mandat.
El consell és un òrgan que
té caràcter orientador i que

està format per representants dels par�ts polí�cs, representants de les en�tats,
dos professionals de Rubí
independents i representants del teixit econòmic.
D’aquesta forma, els
nous membres del Consell Assessor de l’emissora
municipal són Elisabeth
Caro (PSC), José Luis Cas-

quero (PP), Núria Climent
(PDeCAT), Marta Esparza
(ERC), Marta Casas (AUP),
Eric Laserna (C’s), Mercedes Rodríguez (VR), Maria
José Munuera (entitats),
Emma Ansola (periodista independent) i Miquel
Ortuño (teixit econòmic).
La resta de membres de
l’òrgan con�nuen respecte

al consell anterior: Purificació Barceló (ICV), Josep
Puigventós (en�tats), Moisés Rodríguez (periodista
independent) i Jordi Gatell
(teixit comercial).
La nominació va comptar amb el suport de tots els
grups i l’abstenció dels dos
regidors no adscrits a cap
grup municipal.
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L’Ajuntament destina 360.000€
a renovar l’ediﬁci Rubí Forma

El vermell és el protagonista de la nova imatge de l’ediﬁci. / Iban Coca

REDACCIÓ

El Ple de l’Ajuntament, celebrat el
20 de juliol, va aprovar un projecte
de renovació del Rubí Forma –antic
Rubí+D– amb una partida econòmica
de 359.991,61 euros. Les millores
pretenen reformar la planta baixa per
crear nous espais d’atenció al públic,
recepció i espera, amb la intenció de
donar un millor servei per la recerca
i orientació de feina.
El nou programa funcional preveu tres àrees, una de recepció;
una d’informació i orientació; i una

d’inserció. En els nous espais hi
haurà una sala d’espera, un taller
de recerca de feina, quatre sales
d’atenció individualitzada i dues sales
d’administració, entre altres.
Pel que fa a la façana de l’ediﬁci,
se substituirà la fusteria i es col·locarà
una nova porta automàtica per millorar la climatització.
El projecte va ser aprovat amb el
vot en contra de l’Alternativa d’Unitat
Popular (AUP) i l’abstenció d’Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC),
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV),
Convergència Democràtica de Cata-

lunya (CDC) i Veïns per Rubí (VR).
Aparcament al carrer Mallorca
També en la darrera sessió plenària
es va aprovar el projecte per fer un
nou aparcament al carrer Mallorca,
entre els carrers Getafe i Casp, amb
una inversió prevista de 162.764,11
euros. Les obres pretenen crear 54
places noves per donar resposta a les
necessitats del barri i oferir aparcament en l’accés al parc de Ca n’Oriol.
El projecte va tirar endavant amb el
vot en contra d’ERC i les abstencions
de l’AUP i CDC.
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Acord al Ple per instal·lar una
trentena de semàfors adaptats
per a persones invidents
El Ple de juliol va aprovar quatre produeix a l’entrada i la sortida de
mocions per Junta de Portaveus, les escoles.
entre les quals un text que demana
Agilitzar la concessió de llicènmillorar l’accessibilitat a la ciutat cies urbanístiques va ser un altre
per a les persones amb discapacitat dels acords de la Junta de Portaveus.
visual o mobilitat reduïda.
La moció aprovada contempla
La moció proposa la instal·lació redactar una nova ordenança per
de 30 semàfors adaptats per a perso- millorar l’eﬁciència, fer un estudi per
nes invidents. La Taula de Diversitat determinar les carències de personal
Funcional haurà de decidir a quins o materials i accelerar la implantació
punts de Rubí es col·loquen les es- de la tramitació telemàtica per a les
tructures. A més, el text també recla- llicències d’obertura urbanístiques.
ma que es planiﬁquin, s’arrangin, es
La darrera moció aprovada va
reparin i es mantinguin les voreres ser un text impulsat pel Consell
i els passos de vianants amb pavi- d’Alcaldes del Vallès Occidental per
ment especial per a persones amb lluitar contra la pobresa. Amb aquest
discapacitat visual i mobilitat reduï- acord, l’Ajuntament es compromet
da. D’altra banda, es proposa que a estudiar l’establiment d’un salari
s’adeqüi el transport públic i l’accés a mínim de 15.000 anuals entre els
ediﬁcis públics per al col·lectiu.
seus treballadors. / DdR
Una altra de les mocions
aprovades va ser la iniciativa ‘Bus
a peu’ a les escoles del centre de
Rubí, afectades per l’ampliació de
l’illa de vianants: la Schola, el Pau
Casals, el Regina Carmeli i l’Escola
Montserrat. La proposta contempla que hi hagi unes parades on
els pares puguin deixar els seus
ﬁlls i acompanyats d’un monitor
o voluntari els infants puguin La Taula de Diversitat Funcional decidirà
anar caminant fins a l’escola i on s’ubicaran els semàfors adaptats per a
així evitar el col·lapse que es invidents. / Iban Coca
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Dos diputats de C’s visiten
la comissaria dels Mossos

CSQP denuncia la manca de voluntat política del
govern català per retirar les línies d’alta tensió
cristina carrasco

Després de la visita, els membres de C’s van atendre els mitjans
de comunicació. / Iban Coca

Els diputats de Ciutadans
(C’s) Jean Marie Castel i Maria del Valle, acompanyats
pels regidors José Abadías i
Francisco Javier López, van
visitar divendres passat al
matí la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Rubí.
Castel va lamentar
que les ràtios de policia
“s’incompleixin arreu” i va
demanar al govern català
“menys paraules i més fets”
per millorar el cos. A més
de demanar més efectius,
el diputat va reclamar millores en el vestuari i més
mitjans per als mossos. Per
la seva banda, Del Valle, va
explicar que l’objectiu de la

visita era conèixer el funcionament de les comissaries
per poder fer propostes de
millora.
Abadías també va insistir en la necessitat de
complir la ràtio de mossos
per habitant a Rubí: “Calen
més mossos, ells diuen que
la situació és normalitzada,
però la percepció que tenim
no és la mateixa, a Rubí,
per exemple, hi ha molts
polígons”.
La Generalitat ha obert
una convocatòria per incorporar 500 nous efectius
policials després de 7 anys
sense convocar noves places. / DdR

La diputada de Catalunya
Sí que es Pot (CSQP) Marta
Ribas i el portaveu d’Iniciativa per Catalunya Verds
(ICV) a Rubí, Ramon Capolat, han denunciat aquest
dilluns “la manca de voluntat política” del govern
de la Generalitat, en mans
de la coalició Junts pel Sí
(JxSí), per soterrar o desviar les línies d’alta tensió
a Rubí i altres poblacions
catalanes, complint així el
conveni signat l’any 2006
entre l’Institut Català de
l’Energia i els ajuntaments
implicats.
En aquest sentit, Ribas
ha referit que dijous de
la setmana passada, en
el marc de la Comissió
d’Empresa i Coneixement
del Parlament, JxSí tenia
previst presentar una resolució per revocar el conveni
vigent. Segons l’ecosocialista, la intenció del govern
català era proposar un nou
conveni amb vigència a 10
anys més i on no es recull

L’AUP crida a la ciutadania a
“prendre la iniciativa” l’1-O

Ramon Capolat i Marta Ribas, durant la roda de premsa. / C.C.

res sobre qui ha d’assumir
els costos del desviament o
soterrament de les línies.
La diputada rubinenca
ha explicat que la resolució
no es va arribar a debatre
perquè JxSí va optar per
retirar-la per la manca de
suports, però alerta que
tornarà a passar per la
comissió del mes de setembre. “És un nou intent
de tirar la pilota endavant a
10 anys vista”, critica Ribas,

qui ha exigit al govern català que no intenti esquivar
les seves responsabilitats,
que es retirin les línies i
que es faci com més aviat
millor.
Ribas també reclama a
tots els grups representants
al Ple municipal, i especialment al Partit Demòcrata
Europeu Català (PDeCAT)
i Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC), que
conformen al Parlament la

coalició de Junts pel Sí, a
què reclamin amb fermesa
als seus respectius grups
parlamentaris el compliment d’allò que s’ha aprovat per unanimitat al Ple
de Rubí: el soterrament o
el desviament de les línies
d’alta tensió.
Per la seva banda, Ramon Capolat ha recordat
que l’Ajuntament ha complert la seva part, pressupostant des de fa 11 anys
en cada exercici la part que
li pertocava per fer l’actuació segons el conveni. El
portaveu d’ICV també ha
assenyalat que un conveni
entre administracions no
es pot rescindir de forma
unilateral i especialment si
l’objecte del mateix encara
perdura, com és el cas de
les línies d’alta tensió al
nucli urbà. Finalment, Capolat ha demanat a l’executiu local que sigui més
“proactiu” en aquest tema,
que es convoqui la Comissió Municipal d’Energia de
forma immediata i que “es
portin els deures fets”.

Gabriela Serra defensa a
Rubí el Sí a la independència
Redacció

L’AUP està formada per quatre forces polítiques: Alternativa Ciutadana de Rubí, la Candidatura d’Unitat
Popular, Esquerra Unida i Alternativa i Pirates de Catalunya. / M.C.

L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) considera que Catalunya està vivint un “moment històric a través d’un
moviment popular” i com a
formació política mostra el
seu suport a “la lliure participació” en el referèndum
de l’1 d’octubre i aposta pel
Sí per “trencar amb el règim
totalitari franquista a través
dels valors republicans, el
respecte al medi ambient,
per la cultura i la llengua i
per construir una nova rea-

litat més justa socialment”,
segons ha expressat a través
d’un manifest.
El portaveu de l’AUP, Jordi
Muntan, ha insistit en el fet
que el paper de la formació
no és només defensar el Sí
al referèndum, sinó també
fer una crida a la participació: “La gent ha de prendre
la iniciativa, tenen llibertat
per fer el que vulguin, més
enllà de consignes i de si
és o no és legal”. El regidor
ha expressat que no tenen

por a “possibles denúncies
o amenaces” que es puguin
produir durant les pròximes
setmanes i ha criticat el
govern local, que encara no
s’ha pronunciat sobre l’1-O:
“Tots els ciutadans tenen
dret a saber quina és la
posició del seu ajuntament
respecte al referèndum”.
Està previst que al Ple de setembre, pocs dies abans del
referèndum d’independència, es presenti una moció en
aquest sentit. / M.C.

La plaça Montserrat Roig
va ser l’escenari triat per
la Candidatura d’Unitat
Popular (CUP) de Rubí per
fer el primer acte destacat
a favor del Sí al referèndum de la independència
previst per l’1 d’octubre. La
diputada de la CUP Gabriela Serra i l’exregidor d’Esquerra Unida i Alternativa
(EUiA) Iván Hernáez van
ser els dos protagonistes
de l’acte.
La representant de la
CUP al Parlament va ser
molt crítica amb l’estat espanyol i amb l’actual Constitució del 1978 i va afirmar
que l’1-O el referèndum se
celebrarà: “El referèndum
es farà perquè estem cansats de resistir”.
Per Serra, el Sí a la independència és una oportunitat per construir un
“país diferent: sense desnonaments, un país que
no contamini l’atmosfera,
que garanteixi drets com la

La diputada de la CUP Gabriela Serra, durant l’acte a Rubí. / Cedida

salut, l’educació i l’habitatge, que escurci la distància
entre rics i pobres”.
“Els comuns hi serem”
Per la seva banda, Iván
Hernáez va afirmar que “el
dret d’autodeterminació
no es pot discutir, és un
principi bàsic de qualsevol
defensor del marxisme”.
Per l’exregidor d’EUiA a
l’Ajuntament, els drets socials i els nacionals estan a la
mateixa alçada i considera
que l’1 d’octubre els cata-

lans tenen l’oportunitat de
“construir una República
Catalana socialment justa
que respecti els drets de la
classe treballadora”.
Pel que fa a l’actual indefinició del sector de Catalunya en Comú, Hernáez
es va mostrar segur que la
força política donarà suport al referèndum: “Tots
tenim contradiccions en el
moment actual, però estic
absolutament convençut
que els comuns hi serem”.

ACTUALITAT
Nou pàrquing
públic provisional
a la Plana de Can
Bertran
L’Ajuntament està habilitant un nou aparcament
públic provisional a la
Plana de Can Bertran,
que estarà enllestit la
setmana vinent. Amb
l’adequació d’aquest solar, el veïnat guanyarà
més d’una trentena de
places per estacionar
els seus vehicles. Aquest
pàrquing és una de les
noves zones d’estacionament que l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, va
anunciar que s’habilitaran en els pròxims mesos. Les altres s’ubicaran
al passeig de Les Torres
(100 places) i a dos punts
del carrer Mallorca: un a
tocar de l’Escola Teresa
Altet (60 places) i l’altre a
l’alçada de la conﬂuència
amb el carrer Miquel
Gomita (75 places).
“Tot plegat situa Rubí
com una de les ciutats
amb més places d’aparcament gratuïtes de tota
la comarca”, ha comentat Mar�nez. / DdR
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Veïns del centre de la ciutat es
mobilitzen contra l’illa de vianants

Reclamen més aparcament i una reorganització de la circulació

El carrer Maximí Fornés és d’ús prioritari per a vianants. / M.C.

M. CABRERA

Veïns del centre de la ciutat
s’estan organitzant contra l’actual model d’illa de
vianants i demanen la collaboració de la resta de la
ciutadania, que consideren
també surt perjudicada
amb l’ampliació de l’illa de
vianants.
Des de principis de juliol

no es pot circular pel carrer
Maximí Fornés ni per alguns
carrers de l’entorn del Mercat. A més, alguns carrers han
pa�t canvis en el sen�t de la
circulació, un fet que ha provocat molès�es als veïns.
“Ens sembla bé tenir
una illa de vianants en condicions, però no volem viure
aïllats, cal replantejar el
model d’illa”, explica Núria

Climent, de l’Associació de
Veïns del Centre.
La representant veïnal
considera que per impulsar
una illa de vianants cal habilitar aparcaments propers
i accessibles. En aquest
sen�t, recorda que les dues
opcions que ha posat l’Ajuntament sobre la taula són
l’aparcament de la Plana de
Can Bertran, un terreny que
s’està adequant, i el carrer
Mallorca, que “està massa
lluny”.
“No entenem com és
possible causar tantes molès�es amb el trànsit per als
qui vivim i per als qui volen
accedir”, apunta Climent,
que explica que ara mateix
hi ha molts problemes de
mobilitat per als veïns que
viuen al centre.
Fa 15 dies que l’Associació de Veïns lidera la recollida de signatures i l’objec�u
és aconseguir-ne més de
7.000. “Sabem que l’època
és complicada”, reconeix

Climent, però avisa que
“quan comencin les escoles
això serà un col·lapse”.
La representant veïnal
reconeix que l’orograﬁa de
Rubí “és complicada, però
rumiem-ho bé, pensem en
el comerç, en les persones
amb poca mobilitat i en el
transport públic”.
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L’escola 25 de Setembre
inicia els prepara�us del
50è aniversari del centre
L’escola 25 de Setembre
celebrarà el curs vinent el
50è aniversari del centre
amb diferents activitats.
Per començar a preparar
la celebració, la direcció
de l’escola ha fet una crida
a alumnes, exalumnes, famílies, mestres, conserges,
monitors i altres persones
que al llarg d’aquests anys
hagin estat relacionats d’alguna manera amb el centre
per fer arribar tots aquells
documents o imatges que
podrien ser útils per als
actes de l’aniversari.
L e s p e rs o n e s q u e
puguin aportar algun
d’aquests records poden

enviar-ho per correu electrònic a 50aniversari@
escola25desetembre.cat o
bé portar-los en mà.
L’escola 25 de Setembre es va posar en marxa el
19 d’abril de 1966, segons
publicava Rubricata, en una
entrevista a la directora
de l’escola Milagros Vera,
al novembre d’aquell any.
El centre tenia capacitat
per a 600 alumnes, que
estava distribuït per sexes:
sis graus per nens, cinc per
nenes i tres parvularis. L’escola donava servei al barri
del mateix nom, construït
arran de la rierada de l’any
62. / DdR

El 21 de maig i el 29 de juny,
festes locals del 2018
El Ple de l’Ajuntament corresponent al mes de juliol
va aprovar, amb l’abstenció d’ERC, decretar els dies
21 de maig i 29 de juny del
2018 fes�us locals.

ACTUALITAT
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El 21 de maig coincideix
amb el dia de la Pasqua
Granada i la Festa dels
Xatos, mentre que el 29 de
juny és Sant Pere, patró de
la ciutat. / DdR

L’AV Zona Mercat lliura els premis
‘Gent del Barri, Gent de Rubí’
REDACCIÓ

L’Associació de Veïns de la
Zona Mercat va entregar
divendres passat els reconeixements ‘Gent del Barri,
Gent de Rubí’ corresponents al primer semestre
d’aquest 2017.
L’acte, que va tenir lloc
a l’Ateneu, va aplegar un
nombrós públic. Enguany,
els guardons han estat per
Noela Madrid, del Gimnàs
Seül, una promesa del taekwondo que ha guanyat
nombrosos �tols espor�us,
entre ells el campionat d’Espanya cadet i júnior; i pel
Sènior Femení de l’HCR Cent
Pa�ns, per haver aconseguit
el triplet: Lliga Elit, Copa de
la Reina i Lliga Europea. La
capitana de l’equip, Ainhoa
Merino, va recollir el premi
en nom de totes les integrants.
També es va premiar
l’Escola Municipal de Música Pere Burés, per la seva
trajectòria de més de 30
anys sent un referent en el

Foto de família dels guardonats, amb les autoritats i els membres de l’AV. / Localpres

món de l’ensenyament a la
ciutat. La seva directora,
Susana Fernández, va recollir el guardó. En aquesta
edició, també s’ha reconegut Lorena Franco, actriu,
presentadora i escriptora,
que té molts vincles amb
la Zona del Mercat; i la
Fundació Vicente Ferrer

no només per la seva tasca
a escala local, sinó també
nacional i internacional.
Aquest premi va ser recollit
per Lancy Dodem, portaveu
de la Fundació i primer apadrinat d’aquesta.
L’alcaldessa, Ana M.
Mar�nez, i els regidors de
Cultura, Moisés Rodríguez,

d’Esports, Juan López, i
de Serveis a les Persones,
Marta García, van ser els
encarregats de lliurar els
premis. Durant l’acte, membres de l’Escola de Música
van interpretar diverses
peces, mentre que Montse
Clemente va recitar uns
versos.

Actualitat
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Prop de 3.500 infants i adolescents
gaudeixen de l’oferta dels casals d’estiu
L’alcaldessa reitera el compromís del govern per possibilitar
l’educació en el lleure a totes les famílies rubinenques

Els casals proposen als infants activitats de lleure, però sense perdre de vista objectius pedagògics. / Cedida

Redacció

Uns 3.425 infants i adolescents gaudeixen de l’àmplia
oferta pública de casals d’estiu existent a la ciutat. Els casals són propostes d’educació
en el lleure que cada cop tenen més demanda. Conciliar
les llargues vacances estivals
d’infants i adolescents amb
la jornada laboral de pares
i mares que, com a molt,
gaudeixen de tres setmanes
o un mes de vacances, s’havia
convertit en un mal de cap
per a moltes famílies que no
sabien ben bé què fer amb els
fills durant aquest període.
En els darrers anys, cada
cop són més les famílies que
opten per inscriure els seus
fills o filles a casals d’estiu, on
els infants gaudeixen del seu

temps d’oci amb altres infants
però a la vegada es reforcen
determinats aspectes educatius. Els casals acostumen
a tenir un fil conductor al
voltant del qual giren les
activitats proposades.
La principal oferta de
casals d’estiu està organitzada per les Associacions de
Mares i Pares d’Alumnes de
les escoles públiques amb el
suport de l’Ajuntament i s’està oferint durant tot aquest
mes de juliol. Enguany, 2.625
infants han participat en
aquests casals a les escoles.
També destacada és l’oferta
dels clubs esportius de la
ciutat, que es realitzen a
equipaments esportius municipals cedits pel consistori i
que aquest juliol ha comptat
amb la participació de 800

infants i adolescents.
Compromís del govern
La inscripció dels fills i filles
a casals d’estiu suposa una
càrrega econòmica extra per
a les famílies, algunes de les
quals no poden fer front a la
despesa. Altres l’afronten fent
veritables esforços en uns
pressupostos familiars molt
ajustats a causa de la crisi.
En aquest sentit, la primera edil ha reiterat que pel
govern local és una prioritat
garantir l’educació en el lleure
per a tots els infants. “El nostre compromís i responsabilitat és clar: garantir la igualtat
d’oportunitats de participació
a tots els infants de la ciutat”,
ha assenyalat l’alcaldessa de
Rubí, Ana María Martínez.
Amb aquest objectiu,

l’Ajuntament ha destinat enguany 40.000 euros, 10.000
euros més que l’any passat,
per bonificar tots els nens
i nenes inscrits als casals
d’estiu d’aquest mes de juliol.
A més, ha establert bonificacions específiques per a
les famílies monoparentals i
nombroses i pels germans a
partir del segon.
D’altra banda, l’administració local també ha destinat
més de 21.000 euros perquè
els infants de famílies que
són objecte de seguiment
per part de Serveis Socials
poguessin participar en casals
o campus esportius. En total,
109 famílies s’han beneficiat
d’aquests ajuts: 87 han pogut
dur els seus fills a casals d’estiu, 16 a campus esportius i 6
a colònies.

TESTIMONIS

“Els casals d’estiu em salven la vida, sense
aquests no podria conciliar família i feina”
Míriam és una rubinenca separada amb
dos fills, d’11 i 7 anys. Té la seva mare a
càrrec seu perquè està malalta i l’ha de
cuidar. No està rebent la manutenció de
la seva parella i no disposa d’una xarxa
de suport familiar suficient. Reconeix
que la seva situació ara mateix és complicada. “Estic contractada 10 hores en
un restaurant i al migdia treballo”, explica Miriam, que afegeix que “la meva
nòmina és de 400 euros, que són pel
lloguer, amb les hores extres que puc
fer aconsegueixo més o menys arribar

a final de mes”. Ha hagut de canviar
diverses vegades de feina pels horaris
i la precarietat laboral fa que els seus
ingressos siguin escassos.
La rubinenca reconeix que habitualment li resulta complicat conciliar vida
familiar i laboral, però que a l’estiu les
dificultats s’agreugen perquè els nens
no van a escola.
“Els casals d’estiu em salven la vida,
sense aquests no podria conciliar”,
apunta.
Aquest any, el consistori li ha sub-

vencionat el 100% dels casals dels seus
fills, altres anys, quan tenia una nòmina
millor, rebia ajuts per pagar una part. Miriam assenyala que “estic molt agraïda
perquè pagar el casal m’hagués estat impossible i no tinc amb qui deixar-los”.
A més, explica que “els nens s’ho
passen pipa, genial, al juliol fan el casal
a la seva escola i coincideixen amb companys, al setembre aniran al de l’escola
25 de Setembre perquè en el seu centre
ja no en faran, però també coneixen
nens d’altre escoles”.
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Els casals d’agost garanteixen
l’alimentació bàsica dels infants de
famílies en situació de risc
L’Ajuntament torna a oferir a
l’agost casals adreçats als infants de famílies en situació
de precarietat econòmica.
L’objectiu d’aquesta mesura és garantir que aquests
nens i nenes tinguin resoltes
les necessitats bàsiques
d’alimentació durant les
vacances escolars, alhora
que se’ls proporciona una
bona alternativa de lleure
i educativa per a aquest
període.
Seguint la línia encetada
ara fa tres anys, el consistori
sufraga dos casals amb una
oferta total de 120 places.
El primer el gestiona l’entitat ASAV a l’Escola 25 de
Setembre entre l’1 i el 31
d’agost, en horari de 9 a 17
h, i es dirigeix a infants de 4
a 13 anys. De les 80 places
disponibles, 55 estan destinades a nens i nenes de
famílies ateses pels Serveis
Socials.
D’altra banda, l’entitat
Compartir-Grup Social Ma-

rista torna a gestionar un
casal subvencionat a l’Escola
Mossèn Cinto Verdaguer
de l’1 al 31 d’agost, en horari de 9 a 15 h. En aquest
cas, s’ofereixen 40 places a
infants derivats també des
dels Serveis Socials.
Ambdós casals contemplen activitats lúdiques i servei de menjador. A l’activitat
gestionada per ASAV, l’Ajuntament destina una partida econòmica de 18.000
euros, mentre que el casal
de Compartir compta amb
una aportació municipal de
16.952 euros.
“Amb aquest tipus d’activitats, volem garantir que
cap infant se salti àpats durant les vacances, tenint en
compte que és un període
en què les famílies beneficiàries dels ajuts de menjador
escolar durant el curs ja no
poden fer ús d’aquest servei”, ha afirmat la màxima
responsable municipal, Ana
María Martínez.

Infants amb necessitats especials,
igualtat d’oportunitats

El casal d’estiu del CEE Ca n’Oriol ha permès a infants amb necessitats especials gaudir de l’educació en el lleure. / Cedida

Durant aquest mes de juliol, 34 nens i nenes amb
necessitats especials han
gaudit del casal d’estiu del
Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol. Es tracta
d’una iniciativa de l’AMPA
de l’escola que l’any passat
es va incorporar a l’oferta
de casals d’estiu amb el
suport de l’Ajuntament. “La
incorporació d’aquest casal
l’any passat a l’oferta de casals de la ciutat ha estat una
decisió encertada que forma
part del nostre compromís
amb l’educació, el lleure, la
infància i la ciutat inclusiva”,
ha ressaltat l’alcaldessa Ana
María Martínez.
El Casal, gestionat per
l’Associació L’Estel, ha ofert
activitats de lleure i educatives semblants a les de la
resta de casals. Aquest any,

les activitats s’han estructurat al voltant del personatge
Ramon Rodamón i cada
setmana s’ha dedicat a un
país. “Agraïm la feina de
l’AMPA i l’associació Estel
per fer possible que aquests
34 nois i noies hagin pogut gaudir en condicions
d’igualtat del lleure que és
més que necessari per a
tots els infants”, ha ressaltat
Martínez.
L’Ajuntament subvenciona aquest casal amb 18.120
€. Igualment, amb l’objectiu
de garantir el lleure inclusiu,
el consistori també ha assumit el cost de contractació
de vetlladors o vetlladores
en aquells casos que un
infant amb necessitats especials s’hagi inscrit a algun
dels altres casals d’estiu que
s’han ofert a Rubí.
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La Policia Local deté una rubinenca
que conduïa sota els efectes de
l’alcohol per resistència a l’autoritat
La Policia Local va detenir una rubinenca per un
presumpte delicte contra
la seguretat viària i per
atemptat contra agents de
l’autoritat, segons fonts del
cos de seguretat. Dimarts
de la setmana passada,
els agents van ser alertats
per un accident de trànsit
al carrer Primer de Maig.
En arribar, van observar
que un automòbil havia
col·lidit amb altres vehi-

ACTUALITAT
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cles estacionats i diversos
testimonis els van informar que la conductora
havia fugit del lloc amb
el seu vehicle. Els agents
van localitzar el cotxe fugit, conduït per una dona
de 43 anys que mostrava
evidents símptomes de
trobar-se sota els efectes
de l’alcohol. Segons la versió policial, la rubinenca va
agredir els agents, que van
acabar detenint-la. / DdR

Un arbre caigut al passeig de la Riera
provoca danys materials en un cotxe
Un arbre del
passeig de la Riera, molt a prop
de l’empresa
Brugarola, va
caure dilluns a
la tarda sobre
un vehicle que
hi havia apar- L’arbre va caure sobre d’un vehicle al passeig
cat al carrer. Les de la Riera. / J.A. Montoya
fortes pluges i
el vent de diumenge podrien ser l’origen de la caiguda
de l’arbre, de grans dimensions. Els Bombers van acudir
a la zona i van tallar la part de l’arbre que ocupava la via,
a més de netejar la zona. / DdR

De�nguts tres menors i un
adult per robatoris a l’interior
de vehicles a Can Fatjó
Un ciutadà va trucar la matinada de dimecres de la
setmana passada a la Policia
Local per informar que havia
vist un grup de joves al carrer
de la Perla, a Can Fatjó, intentant obrir els maleters de
diversos cotxes estacionats.
Dos agents de la Policia
Local van iniciar la recerca
de les persones i van localitzar dos joves amb una
motxilla, que es van posar
a córrer quan van detectar
la presència policial. Moments després, els agents

van aconseguir atrapar-los
i, molt a prop, van localitzar
dos joves més a l’interior
d’un vehicle que els van fer
aixecar sospites.
Mentre interrogaven els
dos primers rubinencs, els
altres agents van parlar amb
el propietari del cotxe on es
trobaven els altres dos joves,
que els va aﬁrmar que no havia donat permís a ningú per
accedir-hi i que el seu cotxe
havia d’estar tancat.
En revisar els efectes que
duien els joves, els agents

van trobar caràtules de CD i
altres objectes que, segons
van reconèixer, no eren seus
i que havien estat robats de
vehicles estacionats.
A la vista dels fets, els
agents van detenir els quatre joves, tres d’ells menors
d’edat i l’altre de 19 anys,
per un delicte de robatori
amb força a l’interior de vehicle. També es van posar en
contacte amb els propietaris
dels vehicles afectats per
poder retornar els objectes
recuperats. / DdR

Cotxe amb el vidre trencat en una imatge d’arxiu.

Obertes les
inscripcions dels
casals per a dones
majors de 60 anys
La regidoria de Polítiques
d’Igualtat de l’Ajuntament
de Rubí torna a oferir aquest
mes d’agost casals d’estiu
gratuïts per a dones majors
de 60 anys. La proposta consisteix en un taller de manualitats del 21 al 24 d’agost i
un taller de relaxació del 28
al 31 d’agost. Tots dos tallers
�ndran lloc a la Biblioteca
Mestre Mar� Tauler en dos
torns: de 16 a 17 hores i de
17.30 a 18.30 hores.
Una vintena de dones podran beneﬁciar-se d’aquests
casals, que s’organitzen des
del 2006 i que “són una proposta de lleure gratuïta per
a dones que passen l’es�u a
Rubí que els permet ampliar
i mantenir el seu espai de
relació”, ha explicat la regidora de Polí�ques d’Igualtat,
Maria Mas.
Les dones interessades
a assistir al casal poden
inscriure’s de forma gratuïta ﬁns aquest divendres a
la regidoria de Polítiques
d’Igualtat, situada al Rubí
Forma -abans Rubí+D- de 10
a 12 hores. / DdR

¿Los niños pueden
decidir algo
en un divorcio?
Los menores de edad nunca
deciden nada en caso de divorcio. Simplemente, en los
divorcios contenciosos, los
niños, a partir de los 12 años
deben ser oídos por el Juez.
Es decir, se les explora, el
juez recaba información sobre la familia directamente
a través del menor, pero
lo que el niño diga NO es
vinculante para el juez.
Los menores pueden,
antes de los 12, y deben,
después de los 12, ser oídos
pero no puede recaer sobre
sus espaldas las decisiones
que corresponden tomar a
los adultos. Son los adultos, o bien sus padres o en
último término la autoridad
judicial, quienes deben tomar las decisiones que les
afecten, siempre pensando
en el máximo beneﬁcio del
menor.
Esto es así, precisamen-

te, para impedir que los
adultos puedan manipular a
los menores (un progenitor
que no quiere que el otro
tenga la custodia o ni siquiera visitas) o que, incluso, pueda ser al revés, que el
menor pueda manipular al

adulto, queriéndole mostrar
una parte de la realidad para
adaptar las visitas o custodias a su antojo.
Edurne Zunzunegui Lasa
Abogada de Familia
Sant Cugat del Vallès
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El col·lector de Can Xercavins es repararà
per posar ﬁ al vessament d’aigües residuals
MARTA CABRERA

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Ajuntament
de Rubí signaran aviat un
conveni per tal de tirar
endavant la millora del collector de Can Xercavins,
que recull les aigües residuals de Castellnou, Sant Muç
i una part de la zona de Can
Xercavins.
Fa gairebé dues dècades
que veïns de la zona i en�tats locals denuncien el mal
funcionament d’aquesta
instal·lació, que discorre
per la mateixa llera que
el rierol de Can Xercavins,
un espai natural on no fa
molts anys encara hi havia
peixos. El problema durant
tots aquest temps ha estat
que cada cop que plou el
col·lector s’embussa i vessa al rierol, contaminant
l’aigua.
De fet, el 2006, l’Associació de Veïns de la Plana
del Castell va denunciar a la
Generalitat un vessament
d’aigües residuals al torrent
i el 2009 l’Ajuntament es va
comprometre a solucionarho, tot i que la competència
d’actuar correspon a l’ACA,
que en aquells anys es trobava una situació ﬁnancera
molt delicada.
El projecte plantejat pel

consistori no va agradar als
veïns, que el trobaven insuﬁcient. Per aquest mo�u,
el 2010 més d’una desena
d’en�tats van signar un manifest exigint que es posés ﬁ
a la contaminació del rierol
de Can Xercavins.
En�tats com l’Associació
de Veïns de la Plana del
Castell, l’Associació per la
Defensa i l’Estudi de la Natura, el Centre Excursionista
de Rubí, el Centre d’Estudis
i Protecció de la Natura,
diversos esplais de la ciutat
i en�tats del món de la cultura i l’associacionisme van
signar aquest manifest.
Finalment, el 2012,
l’Ajuntament, davant la
inacció de l’ACA, va tirar
endavant un arranjament
que aviat es va revelar com
a insuﬁcient, ja que el vessament d’aigües residuals
no es va aturar.
Ara, després d’anys de
lluites veïnals i reclamacions, sembla que per fi
es pot acabar amb aquest
problema ambiental.
Desviament del traçat
L’ACA i el consistori tenen
previst impulsar conjuntament el projecte, que
consis�rà a fer una rehabilitació interior, actuacions
fora del tub i, el més im-

Els autobusos urbans
incorporen wiﬁ gratuït

També s’han instal·lat càmeres de control d’accidents. / Cedida

RubíBus, l’empresa que gestiona el servei d’autobús
urbà de la ciutat, ha installat wifi gratuït a tots els
vehicles de la ﬂota. Amb la
incorporació d’aquest sistema, els usuaris del transport
públic es podran connectar
a internet de forma lliure
durant el trajecte des dels
seus disposi�us electrònics.
Per fer-ho, només caldrà
habilitar el wiﬁ a l’apartat

de conﬁguració de l’aparell i
seleccionar RubíBus quan el
disposi�u localitzi les xarxes
disponibles.
A més, els busos també
incorporen un sistema de
càmeres de control d’accidents, que permet enregistrar les imatges i les
dades de conducció abans
i després d’un accident o
de qualsevol altra situació
crí�ca. / DdR

portant, un traçat nou per
tal de separar el col·lector
de la llera del rierol de Can
Xercavins, canalitzant les
aigües residuals provinents
de les urbanitzacions per un
altre camí.
L’Ajuntament reconeix
que en els darrers anys
s’han produït múltiples
incidències en el col·lector,
mo�u pel qual ha aprovat
destinar una partida de

gairebé 2,5 milions d’euros
a �rar endavant l’obra. Per
la seva banda, l’ACA també
ha reservat una par�da per
�rar endavant el projecte,
que es realitzarà entre el
2017 i el 2018. L’agència
inclou aquests treballs dins
de la planiﬁcació hidrològica catalana, que contempla
accions fins al 2021 per
millorar la qualitat dels
ecosistemes aquà�cs.

Imatge del torrent de Can Xercavins contaminat. / Arxiu
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A

poc a poc han anat passant els dies
i ja estem a les portes de l’agost, un
mes que la majoria de gent aprofita
per agafar vacances i relaxar-se de
les tensions acumulades durant l’any.
En el cas de Rubí, l’agost potser hauria de
ser més llarg, perquè les tensions acumulades
durant tot aquest curs polític han estat moltes i
d’elevada intensitat. L’entrada al govern de Sergi
García al novembre va suposar un terratrèmol
polític difícil d’imaginar, amb l’oposició acusant
el PSC de practicar el ‘transfuguisme’ per desactivar una moció de censura que pretenia fer fora
Ana M. Martínez de l’alcaldia. Uns dies després,
el municipi era de nou protagonista en ser l’única
ciutat catalana que ‘celebrava’ la Constitució.
Les relacions del govern amb C’s i el PP es
van fer més estretes al mateix temps que s’allu-

EDITORIAL

nyaven antics socis com ERC i CDC i la resta de
partits: l’AUP, ICV i VR. L’estabilitat de la ‘nova
majoria’ va permetre aprovar els pressupostos, tot
i que amb 5 mesos de retard, però no va durar
massa, perquè al maig dos dels quatre regidors
de C’s van abandonar el partit per ser regidors
no adscrits.
Una de les conseqüències de tot el terrabastall polític ha estat el ‘refallit’ POUM, que
s’havia de presentar al febrer, però que per falta de

Cartes de la Ciutadania

Enfrentamiento
Ya se acerca, despacio pero sin pausa, el 1 de octubre, y si
nadie lo evita, el tan reiterado choque de trenes entre España y
Catalunya. ¿Quién vencerá? Creo que nadie, porque los dos se
necesitan. Pienso que lo más sensato sería negociar una salida
al conflicto satisfactoria para ambas partes. El problema, a mi
parecer, es básicamente económico. Partiendo de esta premisa
habría de buscarse una solución que, aunque no satisfaga
totalmente a ninguna de las dos partes, sí complaciera a una
y otra. Sé que estas líneas no servirán para nada, pero también
que todos nos lamentaremos.
Jesús García
Respuesta al Sr. Ticó
Debo aclarar que antes de escribir mi carta consulté con
FGC telefónicamente a fin de confirmar los horarios y me
reafirmaron que coincidían con los de los fines de semana
que tenían publicados en su web, por tanto los cambios en los
horarios propuestos por FGC son posteriores a la fecha en que
envié mi correo (el pasado 7 de julio), naturalmente ignoro
si estos cambios ya estaban planificados con anterioridad, lo
cierto es que los propios empleados que atienden las consultas
entendían lo mismo que yo, que las f recuencias serían
idénticas a los fines de semana, esto es, dos trenes por hora
en sentido Barcelona en las horas punta de la mañana.
Quiero agradecer sinceramente la atención prestada a
mi escrito por parte del Sr. Ticó, me ha sorprendido que
me haya respondido personalmente y tan rápido. Yo sólo
quiero que FGC nos dé el mismo buen servicio que nos ha
dado durante muchos años, espero que en esto no estemos
en desacuerdo.
Atentamente.
José Miguel Lozano

El Tuit de la setmana
Èlia @EliaGFerrer
#Cobi és viu! El
tenim a #rubicity
mig tapat, però
resis�nt com
un campió
#Barcelona92

Final de curs

suports encara no s’ha pogut aprovar i ha quedat
a l’aire. La delicada situació ha obligat a l’equip
de govern a replantejar-se la seva estratègia i de
cara al 2018 té previst fer trobades multilaterals
amb tots els partits per aprovar els nous comptes. Esperem que en resultin uns pressupostos
realistes, ambiciosos i que serveixin per millorar
la ciutat, incidint entre altres coses en la neteja
viària, una de les grans queixes veïnals dels darrers anys.No ha estat l’única, els rubinencs s’han

mobilitzat durant aquest any per reivindicar el
trasllat de les línies elèctriques d’alta tensió, han
sortit al carrer per protestar contra la transfòbia
i, més recentment, recullen signatures contra
l’illa de vianants.
Els ciutadans de Rubí també han sortit al
carrer per celebrar en massa la Festa Major, la
Cavalcada de Reis i altres festes, demostrant que
la ciutat és un municipi actiu i participatiu. Falta
per saber quina serà la mobilització del referèndum previst per l’1 d’octubre, si és que finalment
se celebra, i quina serà la posició del govern local,
que fins ara ha guardat silenci.
Amb aquest balanç, ens acomiadem per desitjar-los bones vacances, tornarem en l’edició en
paper l’1 de setembre, mentrestant podeu seguir
tota l’actualitat a través de www.diariderubi.com
i les xarxes socials. Gaudiu de les vacances!

FOTODENÚNCIA

Limpieza en Can Barceló
Sra. Alcaldesa, después de varias reclamaciones infructuosas hacia los servicios de
mantenimiento de bosques y en este caso
de las calzadas y aceras de Can Barceló para
la limpieza y desbrozamiento de nuestra
calle, Anwar al-Sadat, nos hemos visto
obligados a recurrir de momento a la vía de
los medios de comunicación para expresar
nuestra queja, que sea vista por el resto de la
población, incluida usted Sra. Alcaldesa. Y si
usted no lee el Diario de Rubí, seguro que
alguien se lo dirá o enseñará. Esta opción
ya fue advertida en nuestras reclamaciones
por escrito, así como en las reiteradas quejas
verbalizadas en visitas personalizadas con
la Sra. Ana Balcells, responsable de este
servicio. S¡iempre se nos ha engañado con
palabrería y promesas falsas de que iba a
hacerse la limpieza de nuestra calle, incluso
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antes de San Juan! ¡Totalmente
falso! Eso sí, lo que sí han
limpiado, como siempre, son
las carreteras principales, Camí
Ullastrell y Ada. Can Mir. Sra.
Alcaldesa, todos los vecinos
pagamos los impuestos y todas
las zonas verdes y aceras deben
ser limpiadas con periodicidad,
ya que el riesgo de incendio y
peligrosidad está en todas las
zonas por igual. Si dedicaran
el dinero de un solo vecino por
calle de nuestra urbanización a
la limpieza y mantenimiento
de la misma, sería suficiente y estaríamos
todos un poco más contentos. Pero usted
solo ha utilizado nuestro dinero para organizar una gran Fiesta Mayor, entre otras
cosas. Pues sepa usted que los rubinenses
preferimos más servicios y tener
una Fiesta Mayor más moderada
y sencilla.
No podemos extendernos
más para decir cosas que ustedes,
el Excelentísimo Ayuntamiento
de Rubí ya saben desde hace
tiempo y de sobra. Solo la invitamos a que nos visite, estamos
en la calle Anwar al-Sadat, de
Can Barceló. Así, podrá ver con
sus propios ojos de la vegetación
que disfrutamos, en ocasiones de

la fauna que nos acompaña (algún vecino
tiene cabras), del aspecto de algunas casas
supuestamente deshabitadas (en ocasiones
okupadas), hasta tenemos a su disposición
algunos colchones y almohadas tiradas en
la calle y que ningún servicio se ha dignado a recoger en meses, y hasta algún que
otro zapato para su libre uso, ya que nadie
reclama ni recoge. ¿Esto es tener servicios?
¡Vivimos en la selva, como animales!…
¡Que equivocación, los animales viven mejor
que nosotros!
Venga usted Sra. Alcaldesa y vea nuestra
calle (Anwar al-Sadat), vea la imagen que
está dando y espere usted nuestros votos en
las próximas elecciones.
Vecinos/as de C/ Anwuar al Sadat,
Can Barceló, Rubí.

OPINIÓ

Divendres, 28 de juliol de 2017

L’Ajuntament de Rubí vol garantir
un estiu amb igualtat d’oportunitats
per a tots els infants i joves
MARTA GARCÍA
Regidora de l’Àrea
de Serveis a les Persones
Rubí és una ciutat compromesa amb els drets dels infants
durant tot l’any. Ara a l’estiu,
però, també vol garantir que
tots els nens i nenes, sense
excepcions, tinguin accés a
l’educació en el lleure; garantint així la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i la
inclusió. En aquest sentit, des
de l’Ajuntament s’han endegat tota una sèrie de mesures
per garantir una educació
inclusiva en el lleure de tots
els infants.
En primer lloc, des del
Consistori s’ha augmentat
en 10.000 euros (de 30.000
euros a 40.000 euros) la bonificació a totes les famílies
per la participació dels nens
i nenes als casals de juliol,
organitzats per les AMPA
de les escoles de Rubí. A
més, també s’han dotat de
bonificacions específiques
les famílies monoparentals i
famílies nombroses i pels ger-

mans a partir del segon. Altres
mesures que estem portant a
terme en aquesta mateixa línia
són: la creació d’una oferta
d’activitats d’Educació per
la Pau, a la qual s’han destinat 12.000 euros. A través
d’aquest catàleg, es proposen
tota una sèrie d’activitats
lúdiques i educatives per a la
transmissió de valors com la
solidaritat, l’altruisme, compartir i la companyonia, entre
molts altres.
Finalment, per garantir
un bon estiu a tots els infants,
l’Ajuntament de Rubí també
s’encarrega de gestionar la
cessió d’espais municipals
–assumint les despeses d’electricitat, aigua, etc.– per a la
realització dels casals i dels
campus poliesportius que ofereixen diverses entitats i clubs.
Sens dubte, gràcies a aquesta
cessió d’espais, s’ajuda a molts
col·lectius i entitats de la vila
perquè puguin programar una
oferta molt més variada i de
qualitat.
Aquest estiu no volem
que cap nen o nena se senti exclòs. Considerem que

tots els infants i joves, amb
independència de la seva
procedència o situació econòmica, han de tenir els mateixos
drets al lleure, ja que esdevé
un instrument socialitzador i educatiu clau en el seu
creixement personal com a
futures persones adultes. Per
això, des de l’Ajuntament de
Rubí creiem fermament que
els vostres drets són els nostres deures i, en aquest sentit,
volem garantir un estiu amb
igualtat d’oportunitats per a
tothom.
Tal com s’expressa en l’article 57.3 de la Llei 14/10, dels
drets i les oportunitats en la
infància i l’adolescència: “Les
administracions han d’afavorir
i fomentar l’educació en el
lleure i donar suport a la xarxa
d’entitats socials, i n’han de fomentar la igualtat d’accés dels
infants i els adolescents”.
En definitiva, estem convençuts que entre tots i totes
podem construir una societat
més igualitària i justa, en la
qual, tots i totes, tinguem
els mateixos drets, sense cap
excepció.

El POUM i la falta
de lideratge polític

ANTONI GARCÍA
Portaveu de VR

L’any 2005 es va signar un
conveni amb la Universitat
Politècnica de Catalunya per
iniciar la redacció d’un nou
Pla General d’Ordenació Urbanística a la nostra ciutat.
Han passat 12 anys amb governs liderats pel PSC, es va
fer una aprovació provisional
del POUM el 2010, que va
ser rebutjada per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de
Barcelona (CTUB), i ja situats
l’any 2017, encara no tenim
un projecte de planificació
urbanística que sigui viable,
realista, i adequat a la realitat
socioeconòmica actual, que pugui ser aprovat definitivament
per la Generalitat.
Què tenim, en canvi? Una
proposta de Text Refós del
POUM de 2010, que el govern socialista i l’alcaldessa,
la Sra. Martínez, volen portar
al Ple sense tenir les garanties
mínimes de poder-se executar, i que en cas d’aprovar-se
provisionalment pel nostre

Ple municipal, hauria de ser
rebutjat per la CTUB.
Per què seria rebutjat? Hi
ha, entre altres, una explicació
tècnica, fàcil d’entendre, que
impossibilita que la proposta
de desenvolupament Urbanístic del Text Refós del POUM
no es pugui executar en els
mateixos termes que planteja
el document.
El Text Refós planteja un
creixement urbanístic a la part
Oest de la riera que podria
suposar uns vuit mil habitants
més i per això planifica l’ampliació dels ponts existents o
l’execució d’altres nous, però
amb la premissa que aquests
s’executaran perquè prèviament
el trànsit que passa per la comarcal C-1413 es desviarà per
una nova autovia interpolar,
paral·lela a la C-16, que depèn
de la Generalitat. Sabem que
aquesta nova infraestructura no
està en l’Agenda de la Conselleria de Territori. Amb aquest
argument, el POUM no es pot
desenvolupar en les condicions
que planteja el document i, per
tant, no pot ser aprovat per
l’òrgan competent.

11

Com hem arribat a aquesta
situació? Des d’inici de mandat
gran part dels grups de l’oposició ja vam advertir dels riscos de
voler presentar un Text Refós
de POUM sense garanties,
però el govern socialista i la Sra.
Martínez no van voler escoltar
ni valorar amb seny els nostres
arguments. Volien tirar endavant l’aprovació provisional del
POUM a qualsevol preu i sense
un mínim consens amb la resta
de l’oposició i sense garanties de
ser aprovat per la CTUB.
Cal recordar que un Pla
General d’Ordenació Urbanística és l’instrument essencial
de planificació del futur a mitjà
termini d’una ciutat i cal un
lideratge polític que sigui capaç
de sumar un ampli consens
per projectar quin és el model
urbanístic de ciutat que necessitem, prioritzant els interessos
generals per sobre dels interessos particulars. No oblidem
que els governs canvien amb el
temps, i que el model sigui de
consens garanteix el seu desenvolupament futur, per la qual
cosa no convindria aprovar un
POUM per la mínima.
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PLAçA NOVA /
LeS TORRES
Pis de 70m2 que inclou
2 hab. dobles i una
individual. Menjador,
cuina i bany amb
dutxa gran. Calefacció
centralitzada, aire
condicionat. Armaris
empotrats a dues
habitacions. Preu: 115.000€
C/Lourdes/Basses
Dúplex nou de 3
habitacions situat a una
bona zona d’activitat
comercial i ben
comunicada. L’habitatge
inclou saló-menjador,
cuina, 2 banys i terrassa
solàrium. Pàrquing i traster inclosos al preu. Ideal per
viure en un edifici nou en un barri molt dinàmic a prop
de tots els serveis. Preu: 200.000€
C/La Perla. Rubí
Gran dúplex de 140m2
reformat íntegrament.
Consta d’un gran salómenjador amb balcó, 3
hab. dobles (una amb
vestidor) + sala de jocs,
cuina office de 16m2, 2
banys, armaris encastats, calefacció i aire condicionat.
Preu: 175.000€
C/Unió-Zona Centre
Si el teu somni és viure al
centre, però et desanima
la dificultat per trobar
aparcament, estàs de sort.
T’encisarà aquest preciós
dúplex situat en ple centre
de Rubí i amb DUES PLACES DE PÀRQUING. El seu estat
és impecable; tot exterior i perfecte per a famílies de
dos o tres membres que els agradi gaudir de l’ambient i
l’encís del centre de la ciutat. A un pas de tots els serveis,
comerços de proximitat, escoles…Informa’t!
Preu: 160.000€
C/Riera-Zona centre
Pis ubicat al centre amb
3 hab. Una suite, un bany,
saló-menjador amb sortida
a balcó i cuina americana.
Es ven MOBLAT i amb
plaça de pàrquing.
Preu: 150.000 €
C/ Maximí Fornés, 50
T. 93 588 18 78
administracio@finquesorbis.com

Rubí

Pasos a seguir una vez
encontrada la vivienda
Aspectos que hay que tener en cuenta
Una vez haya decidido comprar una vivienda concreta,
llega la hora de formalizar la compra con la promotora, con el agente inmobiliario o directamente con el
propietario que lo vende. En este momento debe saber
el importe que podrá pagar en caso de solicitar una
hipoteca, si la vivienda tiene la cédula de habitabilidad
vigente y si el edificio dispone de la certificación de
eficiencia energética correspondiente.
Opción de compra
La opción de compra es un derecho que le permitiría
disponer de un margen de tiempo para acabar de
decidirse en la compra de la vivienda,
si todavía no lo tiene
muy claro o encuentra otra vivienda en
mejores condiciones
o prestaciones.
Pero si ya está seguro, póngase en contacto con el vendedor,
que puede ser tanto
una persona particular como una empresa
promotora.
Contrato previo a la compra
Es bastante habitual que en el momento en que se llega a
un compromiso de compra se firme un contrato privado
en el que el comprador puede dar una cantidad a cuenta
de la totalidad de la venta (arras).
En este contrato hay que especificar las características
de la operación: objeto que se transmite, precio, forma
de pago y condiciones en caso de que alguna de las
partes se desdiga.
Arras (o fianza)
Cuando haya decidido qué vivienda desea adquirir, se
puede hacer una reserva durante un corto periodo de
tiempo. Normalmente se pactan las arras penitenciales.
La entrega de arras sirve para garantizar al vendedor
que usted comprará la vivienda.
Este dinero se descontará del precio total de la vivienda una vez se hayan formalizado los papeles. Aunque
sea una formalidad de compromiso, el propietario le
tiene que entregar un documento firmado conforme se
ha hecho esta paga y señal.
La cuantía de las arras puede llegar hasta el 10% del
precio total de la vivienda. Si finalmente decide dar marcha atrás, perderá este dinero. Si el propietario vende el
inmueble a otra persona, tendrá que devolverle el doble
de la cantidad que conste en el contrato de arras.
Firma del contrato de compraventa y escritura pública
El contrato es el documento que le hace legalmente pro-

pietario de la vivienda y donde constan los derechos y
obligaciones de las partes (comprador y vendedor). Debe
incluir la identificación de las partes, la descripción del
inmueble vendido y los anexos (garaje, cuartos de los
trastos, etc.), la superficie útil, las zonas comunitarias y los
estatutos de la comunidad de propietarios, si existen.
También debe establecer el precio y la modalidad
de pago, los impuestos aplicables, como el impuesto de
transmisiones patrimoniales para las viviendas de segunda mano o el IVA para las de obra nueva, las condiciones
de compraventa y las penalizaciones aplicables a las dos
partes en caso de incumplimiento del contrato.
Es recomendable que se pacte la sumisión de ambas
partes a un arbitraje
de consumo, el cual
es gratuito, como vía
para resolver posibles conflictos en el
futuro.
El comprador tiene derecho a escoger
el notario que debe
hacer la escritura pública de la compraventa.
El contrato entre
las dos partes puede ser tanto privado
como público. Se trata del documento que le hará legalmente propietario de la vivienda y donde se informará
de los derechos y las obligaciones, tanto del comprador
como del vendedor.
El contrato privado no está formalizado ante notario y
consiste en el documento donde se identifican comprador
y vendedor, los aspectos físicos y legales de la vivienda,
la forma de pago y las estipulaciones de la compra
(condiciones, el precio exacto, el momento de entrega
de las llaves, etc.).
No se convierte en el propietario legal de la vivienda
hasta el momento de la firma de la escritura pública,
ante notario. La escritura pública también recoge las del
comprador y del vendedor, el estado físico y legal de la
vivienda, su valor, la forma de pago y las obligaciones
fiscales que se derivan.
Registro de la Propiedad
La escritura pública se convierte en la herramienta indispensable para poder registrar la vivienda en el Registro
de la Propiedad de la localidad donde esté situada la
vivienda.
Para proceder a la inscripción en el Registro deberá
presentar el justificante de varios pagos, como el impuesto sobre transmisiones y los actos jurídicos documentados
(vivienda antigua) o el IVA (vivienda nueva).
Aunque inscribir la vivienda en el Registro de Propiedad no es obligatorio, sí que es recomendable, ya que
será la garantía conforme usted se ha convertido en el
propietario legal de la vivienda.

GUIA IMMOBILIÀRIA

Divendres, 28 de juliol de 2017

13

VOLS UN PIS, UNA CASA, UN TERRENY...?
DEIXA DE BUSCAR, TOT EL QUE NECESSITES, A UN COP D’ULL

PIS A CA N’ORIOL
Pis 2 hab. Cuina i bany reformats, en perfecte estat.
Plaça de pàrquing i traster.
Preu: 105.000€ Ref.: 686-1016

PIS ZONA SERRETA
Magnífic pis de 2 hab dobles i 1 individual. Cuina i
bany complet en perfecte estat. Possibilitat de pàrquing
al mateix edifici. Preu: 135.000€ Ref.: 686-1031

ÀTIC-DÚPLEX AV. ESTATUT
3 hab (2 dobles), 2 banys i cuina office molt àmplia.
Saló-menjador amb sortida a balcó i terrassa a 2a
planta. Plaça de pàrquing inclosa al preu.
Preu: 180.000€ Ref.: 686-1025

Pis totalment reformat de tres habitacions, menjador,
cuina i bany. Amb molta llum i unes vistes espectaculars.
Amb ascensor, llest per entrar a viure. Zona Biblioteca.
Preu: 84.000€ Ref.: DV1357

Pis al centre de Rubí de 77m2, dues habitacions dobles,
gran menjador amb molta lluminositat, cuina petita
reformada i dos banys. Petit balcó tancat. Davant
Escardívol zona d’aparcament gratuïta.
Preu: 119.000€ Ref.: DV1976

Pis de 92m2, dues habitacions dobles, menjador amb
sortida a balconada, cuina independent i bany. Amb
traster al vestíbul distribuïdor. Completament reformat.
Zona crta. Sabadell. Preu: 146.000€ Ref.: DV1820

CASA URB. ELS AVETS
Magnífica casa de 4 hab (3 dobles i 1 indv). 1 bany
complet reformat. Cuina independent amb sortida a
pati amb BBQ. Pati i terrassa al 2n pis.
Preu: 269.900€ Ref.: 686-1033

Preciós dúplex seminou amb dues terrasses, dues
habitacions dobles, menjador amb sortida a terrassa
de 20m2, gran cuina independent, bany i lavabo de
cortesia. Traster-estudi de 4m2. Zona Ca n’Oriol.
Preu: 165.000€ Ref.: DV1596

PIS CARRER BARTRINA
Pis 3 habitacions (2 dobles i 1 individual). Cuina amb
sortida a safareig i bany reformat.
Preu: 118.000€ Ref.: 686-1020

Planta baixa de 88m2, tres habitacions, menjador amb
galeria, cuina independent amb sortida a safareig i dos
banys complets. Plaça de pàrquing i piscina comunitària.
Zona Avenida Estatut. Preu: 180.000€ Ref.: DV1983

C/ Víctor Balaguer, 8 de Rubí
T. 93 488 67 31
www.expofinques.com

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

PISO LAS SABINAS
3 hab. (2 dob), 3 arm.
empot, salón 18m2,
cocina, lavad., baño, v.
alum., asc., preinstal.
gas, sol mañanas.
Precio: 78.000€
PISO Z. MÚTUA
3 hab., salón 12m2, cocina reformada, lavad., baño
reformado, gas, calef., alum., roble, gres nuevo,
soleado. Pocos vecinos. Precio: 90.000€

PISO LAS TORRES
3 hab. ext., salón 16m2 a balcón, cocina bien a patio
9m2, baño bien, gas, calef., alum., asc., ext., sol TD,
buen estado. Precio: 99.900€

ÁTICO CA N’ORIOL
3 hab. dob., salón 25m2 a terraza 31m2, cocina 14m2
bien, lavad., baño bien, gas, calef., a. ac., alum., gres,
asc., para vivir.
Precio: 126.000€

PISO CAN ROSÉS
4 hab. ext., salón 23m2 a balcón 8m2, cocina 12m2
ext., 2 baños, gas, calef., parking incluido, asc., ext.,
sol TD, para vivir.
Precio: 186.900€

C/ Sant Cugat, 40 local 08191 - RUBÍ
T. 93 588 17 33 / 637 519 807
www.totfinques.es
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GUÀRDIES NOCTURNES

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

JULIOL I AGOST 2017

28.

BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73

9.

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7

21.

BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23

29.

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

10.

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

22.

ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86

30.

BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23

11.

KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11

23.

FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25

31.

ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86

12.

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

24.

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

1.

FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25

13.

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

25.

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

2.

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

14.

GIBERT - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4

26.

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

3.

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

15.

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

27.

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

4.

CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35

16.

CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11

28.

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28

5.

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

17.

KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11

29.

GIBERT - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4

6.

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28

18.

SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18

30.

BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

7.

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22

19.

BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73

31.

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7

8.

BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

20.

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

SALUT I BELLESA
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Les accions als CAP per prevenir els efectes
de la calor en la salut augmenten durant el
2017 per la pujada de les temperatures
La població més vulnerable durant els mesos d’estiu són persones fràgils,
amb malalties cròniques complexes i bebès menors d’un any
Les altes temperatures registrades durant el mes de
juny han fet augmentar les
accions als centres d’atenció
primària per prevenir els
efectes de la calor en la població susceptible de patirne els efectes. Professionals
d’infermeria s’encarreguen
de recordar les mesures que
han de prendre les persones que, degut a les altes
temperatures, poden patir
problemes de salut.
En total, aquest mes
de juny han dut a terme
126.111 actuacions, respecte de les 121.235 de l’any
anterior, un 10% més. Són
accions proactives, com ara
trucades telefòniques, però
els professionals també
aproﬁten les visites rutinàries o ja concertades per
recordar com la ciutadania
més fràgil ha d’adaptar el
seu dia a dia quan pugen les
temperatures.
L’any passat, les accions
realitzades durant l’època

estiuenca ja van superar
les registrades el 2015. Si
el 2015 se’n van registrar
324.632, l’any següent
aquesta xifra va pujar ﬁns
a les 339.139, aproximadament un 10% més. Per
tant, enguany es consolida la tendència a l’alça
d’aquesta activitat de salut
preventiva.
La població que es pot
veure més afectada a causa
de la calor inclou les persones ateses a domicili, els
pacients amb malalties cròniques complexes, aquelles
que reben atencions palliatives, majors de 75 anys
que viuen sols i/o tenen una
salut molt fràgil i, també, els
menors d’un any.
Les accions preventives
també es duen a terme a
través de xerrades a casals o residències i a les
escoles bressol. Un dels
aspectes que s’hi ressalten
és la importància de detectar a temps patologies

associades, com pot ser la
deshidratació.
Els consells inclouen
mesures a prendre tant
a la llar com durant els
desplaçaments al carrer.
La importància d’una bona

alimentació i una bona hidratació pren especial rellevància en aquesta època per
evitar problemes associats
als canvis ambientals.
Gencat.cat

15

16

CLASSIFICATS

Divendres, 28 de juliol de 2017

LLOGUER I VENDA
SE ALQUILA local. 620.337.604
SE VENDE piso en Las Torres
totalmente reformado con
vistes. 3 hab. 640.860.876
SE TRASPASA parada (carnisseria) del mercado de Terrassa.
640.860.876

SE VENDE bar en Las Torres.
640.860.876
SE TRASPASA panadería en
Las Torres 35 años funcionando, totalmente reformada y
equipada. 640.860.876

OFERTES I DEMANDES
SRA. SE OFRECE para limpieza
y cuidadora. 631.990.836

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

MASCOTES

Divendres, 28 de juliol de 2017

Cachorros que se
merecen una familia

Desde que se diera inicio
a la época de alumbramientos, un gran número
de cachorros que llegaron
a nosotros están ya listos
para marchar a un hogar
con familias dispuestas a
ofrecerle un futuro asegurado para el resto de
sus vidas. Actualmente,
disponemos de hasta más
de 60 cachorros que ya
han pasado su período de
cuarentena y tratamientos
que han podido precisar.
Cada uno de ellos viene con
una triste historia que nos
hemos propuesto forme
parte del pasado y solo tú
puedes dar un giro hacia un
nuevo rumbo.
Os recordamos que
todos nuestros gatos se
entregan con contrato de
adopción, testados, vacunados, con chip y esterilización, que en el caso de los
más pequeños se llevará a
cabo a partir de los cinco

meses.
Porque hoy puede ser el
inicio de una nueva etapa
para ellos... ¡ven a conocerlos!

Puedes contactar con
Rodamons de Rubí de lunes
a viernes de 18 a 20 horas
al teléfono 639 679 777 o
bien a través de email, web

17

o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
rodamonsderubi.com
facebook.com/rodamonsderubi.

Les mascotes de Rubí
Vols que la teva mascota aparegui
al Diari de Rubí?
Envia’ns una fotograﬁa amb una breu descripció
a diariderubi@diariderubi.cat

18

CULTURA

Divendres, 28 de juliol de 2017

AGENDA
··················································
DIVENDRES 28 de juliol
-Circ al Pinar
A les 11.30h davant del Centre
Cívic La Cruïlla.
Org.: Espai Jove Torre Bassas.
-Nits d’observacions astronòmiques
A càrrec d’Amics de l’Astronomia
TRI-A. A les 21.30h a l’Ateneu (c.
Xile, 1-3).

-‘María (y los demás)’
Dins del cicle Cinema a la Fresca.
A les 22h als jardins de l’Ateneu.
··················································
DILLUNS 31 de juliol
-‘Moonrise Kingdom’
Dins del cicle de cinema Juliol
Fantàs�c.
A les 18h a la Biblioteca
(c. Aribau, 5). A par�r de 7 anys.

EXPOSICIONS
-Taller d’Anna Tamayo.
Modernisme
Pintures dels alumnes d’Anna
Tamayo. Fins al 29 de juliol a
l’Antiga Estació (c. Historiador
Serra, s/n). De dilluns a divendres
de 10h a 13.30h o de 16.45h
a 20.15h i dissabtes de 10h a
13.30h.
-Exposició Rrubibarroc
Pintures d’Anna Tamayo. A la

Sala de Tines d’El Celler (c. Pintor
Coello s/n). Fins al 30 de juliol.
Divendres de 18h a 21h, dissabtes de 12h a 14h i de 18h a 21h i
diumenges d’11h a 14h.
-Exposició de pintura
A càrrec d’Albert Vidal. Al Centre
Tècnic (av. l’Estatut, 130) ﬁns al
22 de novembre. De dilluns a
divendres de 9h a 14h i de 16h
a 19h.

SARDANES

Les tres colles Galzeran par�cipen
al Fes�val de Sardanes de Ceret
REDACCIÓ

Les colles sardanistes de l’Escola de
Sardanes Flor de Neu han par�cipat
en el Fes�val de Sardanes de Ceret
just abans de marxar de vacances.
A la capital del Vallespir s’hi
van desplaçar Petits Galzeran,
Brots Galzeran i Galzeran, que van
par�cipar en el fes�val com a colles
lliures. Prèviament al concurs, les
colles van fer el seu galop de fantasia pels carrers de Ceret.
A la plaça de toros de Les
Arenes s’hi van aplegar uns 300
dansaires, a més del Ballet Folklòric
Joventut de Perpinyà, que va alternar les actuacions amb les sardanes
de lluïment de les colles.
La part ﬁnal del fes�val va ser
especialment emo�va per la ballada de la sardana de germanor, que
a Ceret s’interpreta a les fosques
amb els dansaires il·luminats per
les llanternes. En aquesta ocasió,
la Cobla Principal del Llobregat
va interpretar ‘El cant dels ocells’,
de Pep Ventura amb mo�u dels
200 anys del naixement del compositor.
Després de la interpretació de

La plaça de braus de Les Arenes va acollir el 60è fes�val de Ceret. / Cedida

la sardana de germanor, va entrar
a la plaça un enorme pas�s commemora�u del fes�val, ja que fa 60
anys que el Foment de la Sardana
de la població francesa celebra
l’ac�vitat.
La colla infan�l va quedar en

segona posició en la seva categoria,
mentre que Brots i Galzeran van ser
sisena i setena, respec�vament.
Un cop acabat el fes�val, les tres
colles van passar el diumenge a
la platja de Roses com a diada de
germanor.

CULTURA
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EDUCACIÓ

L’Ajuntament incorporarà quatre professors
a edRa per començar el curs amb normalitat
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha assegurat
que l’Escola d’Art i Disseny
de Rubí (edRa) podrà començar el curs amb normalitat, ja que es contractaran
quatre professors per subs�tuir una baixa, dues excedències i una mitja jornada
perduda quan l’escola va
passar de les 37 hores a les
35 hores setmanals. Així ho
van manifestar l’alcaldessa,
Ana M. Mar�nez, la regidora de Serveis a les persones,
Marta García, i el regidor
de Serveis Centrals, Moisés
Rodríguez, en una trobada
amb representants del Consell Escolar d’edRa.
La reunió es va produir
davant els dubtes expres-

El centre reclamava
més personal, docent
i administra�u, per
poder oferir un
servei de qualitat
sats pel centre d’ensenyament de poder iniciar el pròxim curs amb normalitat per
les mancances de personal,
tant docent com administra�u, que estan pa�nt des de
fa mesos i que perjudica, segons apuntaven des d’edRa,
la prestació del servei amb
una qualitat mínima.
En la trobada, el consistori es va comprometre
a incorporar 4 professors
com a autònoms de manera
provisional. A més, ja ha
posat en marxa una borsa

L’Aula d’Extensió
Universitària visitarà
la Model al setembre
L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí
(AEU) arrencarà el
primer curs al setembre amb un programa
d’ac�vitats que inclou
diverses conferències
i visites guiades.
L’AEU té l’objec�u
de difondre la cultura i el coneixement
a través de diverses
ac�vitats i en principi Vista aèria de la presó Model. / Cedida
està orientat a la gent
gran, tot i que no existeix cap quatre conferències sobre
història local, la primera de
límit d’edat.
Entre totes les ac�vitats les quals serà el 7 de setemprevistes pel primer qua- bre. Altres xerrades �ndran
drimestre, destaca la visita relació amb el Modernisme
guiada a la presó Model de (25 de setembre), la salut i
Barcelona, tancada recent- la qualitat de vida (26 d’ocment, que es podrà fer els tubre), la Primera Guerra
dies 21 o 29 de setembre, Mundial (27 de novembre) i
i que anirà acompanyada el malbaratament alimentari
d’una xerrada prèvia el 20 (18 de desembre).
Els socis de l’AEUR �nde setembre a càrrec de
Carles Vallejo, president dran descomptes en les ac�de l’Associació d’Expressos vitats i prioritat en les visites,
però aquestes estan obertes
Polí�cs.
També estan previstes a tothom. L’en�tat ofereix 5
altres visites temàtiques classes per 30 euros per als
i guiades com ‘El Quixot i socis i 35 per als no socis. Pel
Barcelona’ (18 d’octubre), que fa a les ac�vitats guia‘La maçoneria i la seva pet- des, el cost serà variable. Es
jada a Barcelona’ (15 de pot contactar amb l’AEUR a
través del correu aularubi@
novembre).
A més, s’han programat aularubi.cat. / DdR

de treball que estarà opera�va abans d’acabar l’any
i que permetrà regularitzar
aquests quatre llocs de
feina.
Sobre el personal administra�u, l’Ajuntament està
estudiant diverses opcions i
s’ha compromès a traslladar

al centre la millor solució
com a molt tard el 31 de
juliol.
Inici de curs amb normalitat i amb novetats
Amb aquestes mesures,
l’Ajuntament considera que
edRa podrà començar el

curs amb normalitat. Un
inici que arribarà amb novetats, ja que el centre
rubinenc posarà en marxa
el setembre un nou cicle
forma�u de grau superior
pioner a Catalunya d’Espais
Interac�us.
Es tracta d’un cicle disse-

nyat des de la mateixa escola municipal amb l’objec�u
de formar professionals
capaços d’incorporar el
disseny digital i la tecnologia
interac�va a l’espai �sic, responent així a una demanda
creixent d’aquest �pus de
projectes híbrids.
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ENTITATS

FESTES

Centenars de persones
par�cipen al Cubanejant

Cap de setmana de plena ocupació al
càmping de les Festes del carrer Sant Jaume
LARA LÓPEZ

El ball va ser l’ac�vitat més par�cipa�va. / J.A. Montoya

El Cubanejant, la festa
que anualment organitza
el Casal d’Amistat Catalanocubà José Martí de
Rubí, va comptar amb la
par�cipació de centenars
de rubinencs i una representació institucional
destacada en les diferents
activitats, que van tenir
lloc dissabte a la tarda i
ﬁns ben entrada la nit a la
rambla del Ferrocarril.
A més de les autoritats
locals, encapçalades per
l’alcaldessa, i del diputat
Joan Josep Nuet, van estar
presents a la festa el cònsol
de Cuba a Barcelona, el de
l’Equador, l’ambaixador de
Nicaragua a Espanya o el
consol general de Veneçuela, entre altres.
L’ac�vitat va estar presentada i conduïda per
Mariela Begerano, una
coneguda actriu cubana. A les 19 hores va començar el Cubanejant,
amb una xerrada en la
qual van par�cipar Víctor
Ríos, membre de la Red
de Intelectuales y Ar�stas
Movimientos Sociales en
Defensa de la Humanidad;
Pedro Trigos, cofundador

del Moviment 26 de Juliol
a Cuba, a qui es va retre un
homenatge per ser un dels
pocs combatents amb vida
que van lluitar amb Fidel
Castro; Alba Blanco, del
Casal de l’Alba de Catalunya; Gustavo de la Torre,
de l’Associació de Cubans
de Catalunya; i Dora Abad,
de Defensem Cuba.
Els representants de

A la festa hi
van assis�r
l’ambaixador de
Nicaragua i el
cònsol general de
Veneçuela
Nicaragua, Veneçuela i
Cuba també van tenir unes
paraules de salutació durant l’acte.
Posteriorment, va tenir lloc el sopar, que va
comptar amb la par�cipació d’unes 250 persones
i el ball, a càrrec de Los
Angelitos Negros, l’ac�vitat més participativa del
Cubanejant, que va acabar
a l’1.30 hores de la ma�nada. / DdR

El carrer Sant Jaume va
conver�r-se en un càmping
molt especial, el càmping
‘La Concha’, amb palmeres,
xancletes, para-sols, sorra
i una paella gegant, amb
mo�u de la seva tradicional
Festa Major, que enguany
celebrava la 172a edició. La
programació principal es va
celebrar entre la tarda de
dijous i la nit de diumenge.
Roger Monterde, membre
de l’Associació Animació
Cultural del carrer Sant
Jaume, valora les festes
com “molt animades i par�cipa�ves”.
Els veïns van triar la
temà�ca de l’acampada per
votació assembleària, un
decorat que ret homenatge
al desaparegut veí Albert
Gabàs, una persona molt
aﬁcionada a l’acampada i
a la platja. L’ambientació
es�uenca va atreure molts
infants que es van acostar
a jugar amb la sorra i altres
elements de la decoració,
feta com sempre a través
de materials i objectes

Un nombrós públic va omplir el carrer el dissabte a la nit per la bo�farrada i el concert de La ﬂor del
otro. / J.A. Montoya

reciclats pels veïns. L’acte
més mul�tudinari ha estat
la bo�farrada popular, que
va atreure un nombrós
grup de persones dissabte
a la nit. Monterde explica
que va ser una bo�farrada
especial, ja que va ser la
primera sense el principal
impulsor d’aquesta ac�vitat els darrers anys, Albert
Gabàs. La vetllada va estar
amenitzada per l’actuació
del grup La ﬂor del otro.
Monterde destaca que,

Els veïns van decorar el carrer com un càmping./ J.A. Montoya

tot i ser unes festes pe�tes dins del municipi, no
només hi par�cipa gent de
Rubí sinó també habitants
d’altres municipis propers.
Una de les activitats
imprescindibles de les festes va ser l’exposició collec�va d’ar�stes rubinencs,
un conjunt de pintures,
fotografies i escultures
elaborades per 10 ar�stes
locals, que enguany ha
arribat a la 19a edició amb
la temà�ca ‘Què bé s’està
al càmping!’. L’escultor Pep
Borràs, un dels impulsors
d’aquesta mostra, explica
que enguany han comptat
per primer cop amb la par�cipació de l’ar�sta Marina
Carbonell, qui ha exhibit
una de les seves pintures. Els autors interpreten
des del seu punt de vista
la temàtica del càmping:
paisatges marítims, platges, retrats o cossos nus.
L’artista rubinenc afirma
que l’objectiu d’aquesta
exposició és “sensibilitzar la
gent que l’art està present a

tot arreu i amb molt sen�t
de l’humor”.
E n t re l e s n o v e t a t s
d’aquesta edició cal destacar la projecció audiovisual
de la pel·lícula ‘El zorro’ de
cinema mut amb acompanyament musical que
va reunir un bon grapat
d’espectadors el passat
diumenge a la nit. Els rubinencs i rubinenques també
van gaudir del tradicional
sopar de germanor divendres a la nit, una orxatada
popular organitzada per
la residència Amanecer o
els directes de Jazz People
i el seu vermut musical, i
els grups Malaka Quartet i
Peix Fregit.
Audició suspesa
L’audició de sardanes amb
la Cobla Contemporània,
prevista per diumenge al
vespre, va quedar ajornada
a causa d’una forta tempesta. La missa de difunts
va tancar les festes aquest
dimarts a l’església de Sant
Pere.
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25 par�cipants en el XIII
Ral·li Clàssic Sant Cristòfol
REDACCIÓ

El XIII Ral·li Clàssic Sant
Cristòfol, organitzat per la
secció espor�va de l’en�tat
local Amics dels Automòbils An�cs de Rubí el passat
15 de juliol, va aplegar 25
vehicles de més de 25 anys
d’an�guitat. El recorregut
constava de 170 km en total, amb 90 km de regularitat dividits en 7 trams amb
un pe�t reagrupament.

Un dels vehicles par�cipants. / Cedida

Un cop fetes les corresponents veriﬁcacions i

CLASSIFICACIÓ FINAL
Categoria R (amb tots tipus d’aparell)
1. Josep Morlans – Oscar Quiles / Renault 5 GT Turbo / 40.4
2. Marcelí Martí – Carles Datsira / Morris Mini 1000 / 61.4
3. Albert Sánchez – María Sánchez / Porsche 911 / 63.5
Categoria R2 (amb aparells manuals sense electrònica)
1. Manel Ruera – Ignacio Isano / Morris Cooper S / 168.9
2. Juan Sánchez – Antonio Ortuño / Porsche 924 / 284.5
3. Pedro Martínez – Pedro M. Aranda / Mini 850 L / 377.9
Categoria Open (sense cap tipus d’aparell)
1. Oriol Soler – Albert Vendrell / Seat 128 / 2140.6
2. Lourdes Abadía – Biel Pascual / VW Golf GTI / 3290.0
3. José Español – Sergi Español / Seat 600 Abarth / 4618.6
Premi Especial Vehicle Anterior a 1977
- Albert Sánchez – María Sánchez / Porsche 911
Trofeu Mini Clàssic
- Marcelí Martí – Carles Datsira / Morris Mini 1000

lliurats els llibres de ruta i
els dorsals, va arrencar la
prova. El Ral·li es va iniciar
cap a les 17 hores i el primer participant a arribar
al restaurant El Castellet,
punt ﬁnal de la cursa, ho
va fer al voltant de les
21.30 hores. En aquest
establiment, va tenir lloc
el sopar de germanor per
a tots els par�cipants i el
lliurament de premis als
primers classiﬁcats de les
diferents categories.
Cal destacar que dels 25
equips que van prendre la
sor�da, tots van aconseguir
ﬁnalitzar la prova.
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GIMNÀSTICA ARTÍSTICA | CAMPIONAT D’ESPANYA

Albert Félez, campió
d’Espanya en paral·leles
El gimnasta del GAER Albert par�cipar en la compe�ció
Félez va aconseguir procla- estatal amb tres gimnastes
mar-se campió d’Espanya més: Marina Gómez i Sonia
en l’aparell de paral·leles Ruiz en Nivell 2; i Joan Samde gimnàs�ca ar�s�ca en bró en Nivell 4.
el campionat
que es va celebrar entre el 10
i el 16 de juliol a Valladolid.
Félez va aconseguir l’or en
les paral·leles
després de fer
el millor exercici i aconseguir
una puntuació
d’11.750.
El club rubi- El rubinenc, amb la medalla de campió d’Espanenc també va nya. / Cedida
ATLETISME | CAMPIONAT D’ESPANYA

Bon paper d’Iker Gómez,
de la UAR, als Campionats
d’Espanya Absoluts

Iker Gómez, durant la compe�ció. / Miquel Merino

L’atleta de la Unió Atlè�ca Rubí (UAR) Iker Gómez va disputar
el passat cap de setmana els Campionats d’Espanya Absoluts
a l’estadi Joan Serrahima de Barcelona. Gómez, que és júnior, va córrer dissabte en la quarta semiﬁnal dels 400 metres
tanques, on va aconseguir un registre de 54”16, a un segon
de la seva marca de la temporada. L’atleta rubinenc, que ha
realitzat una gran temporada aquest any, es va classiﬁcar
sisè a la semiﬁnal. / UAR

FUTBOL | FORMACIÓ

Julio Alberto visita el Campus de
la Penya Blaugrana Ramon Llorens
L’històric lateral del FC Barcelona va xerrar amb infants
i joves i va supervisar l’entrenament dels par�cipants
REDACCIÓ

Julio Alberto Moreno, qui
va ser jugador del Barça
durant nou temporades en
la dècada dels 80, va visitar
dimecres de la setmana
passada el campus d’es�u
de la Penya Blaugrana Ramon Llorens, que ha �ngut
lloc del 3 al 21 de juliol a
les instal·lacions de Can
Rosés.
Josep Capmany, president de la Penya, i Elvira
Guerrero, vicepresidenta
de l’àrea espor�va del club,
van ser els encarregats de
presentar Julio Alberto als
par�cipants.
L’exblaugrana va mantenir una distesa xerrada,
a peu de gespa, amb els
infants i joves par�cipants
en el campus, els va explicar la seva trajectòria
professional i la seva actual
col·laboració i servei al FC
Barcelona, club al qual va
dedicar la major part de la
seva vida.
Julio Alberto també va
repassar algunes qües�ons
tècniques i va voler transmetre als joves espor�stes
valors com el respecte, el
treball i la formació, valors
que el Barça vol inculcar
com a senyal d’identitat
del club.
Després de respondre
els joves, que li van fer tota
mena de preguntes, el veterà exjugador va supervisar
l’entrenament i després
va compar�r un pica-pica

Par�cipants en el campus d’es�u de la Penya Blaugrana. / Cedida

Julio Alberto, donant instruccions als joves futbolistes. / Cedida

amb els participants del
campus, familiars, socis i
simpa�tzants en un ambient familiar.
Julio Alberto Moreno

va lliurar regals a cadascun
dels infants i també a l’en�tat i es van intercanviar
fotos i obsequis.
L’exblaugana va agrair la

invitació i va assegurar que
en el futur tornarà a visitar
la Penya, ja que Rubí és una
ciutat que ja coneixia i que
li encanta visitar.

ESPORTS

Divendres, 28 de juliol de 2017

WATERPOLO | MUNDIAL

TRIATLÓ | CAMPIONAT D’ESPANYA

Bea Or�z lluitarà per Crisol, subcampiona
l’or contra Estats Units d’Espanya d’Aquatló
La selecció espanyola de
waterpolo ha aconseguit
arribar a la ﬁnal del Mundial
de Budapest, després de superar pel camí la Xina, Grècia
i el Canadà. L’actuació de la
rubinenca Bea Ortiz, que
ha anat de menys a més,
ha estat fonamental per
portar a l’equip de Miki Oca
ﬁns a la ﬁnal del campionat
mundial, especialment en
les eliminatòries de quarts
i a la semiﬁnal, on ha signat
7 gols.
La jugadora del CN Sabadell i les seves companyes no
ho �ndran fàcil per penjar-se

l’or, perquè davant �ndran
als Estats Units, campiona
olímpica, campiona del món
i màxima favorita per revalidar el �tol. El darrer enfrontament entre els dos equips
va ser a la fase de grups i es
va saldar amb victòria per les
nord-americanes per 12-8.
En qualsevol cas, arribant a la
ﬁnal, Bea Or�z ja ha aconseguit el seu primer metall en
compe�ció internacional.
Els Estats Units-Espanya
es disputarà aquest divendres a les 20.30 hores i es
podrà seguir en directe per
Teledeporte. / DdR

Bea Or�z, en una acció durant el Mundial de Budapest. / RFEN

FUTBOL | FESTA CLOENDA

El futbol base de l’Olímpic
tanca la temporada i el
campus amb una festa
JOSÉ VERDE

Monica Crisol, Manuel González i Cris�na Aguilera. / Cedida

La triatleta rubinenca Mònica Crisol es va proclamar
subcampiona d’Espanya
d’Aquatló en el campionat
estatal que va tenir lloc el
cap de setmana passat a Banyoles. Diumenge, l’espor�sta del Club Natació Rubí
(CNR) va aconseguir acabar
en segona posició l’Aquatló.
El triatleta del CNR Manuel
González també va disputar
la compe�ció i va ﬁnalitzar
en setena posició.

El dia anterior, dissabte,
Crisol ja havia aconseguit
la medalla de bronze en el
Campionat d’Espanya de Triatló, en la modalitat esprint,
que també va tenir lloc a
Banyoles.
En aquesta compe�ció, a
més de Crisol, van par�cipar
els atletes del club Manuel
González, que va quedar entre els deu primers de la seva
categoria, Cris�na Aguilera i
Axel Badía. / CNR
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El municipal de Can Fatjó
va acollir divendres passat una festa amb la qual
es posava punt ﬁ nal a la
temporada de futbol base
2016-2017 i al campus
d’estiu. Tots els jugadors
que integren els diferents
equips del club, així com
tots els infants que han
par�cipat en el campus van
gaudir de l’acte fes�u, que
va ser un èxit de par�cipació i d’organització.
Inflables, atraccions,
jocs d’aigua i música van
ser algunes de les propostes de la festa, que va con�nuar amb un pica-pica.
Posteriorment va tenir
lloc l’acte de lliurament de
medalles pels par�cipants
al campus i un trofeu per
a cadascun dels components de les plan�lles dels
16 equips que formen el
futbol base.
També es van lliurar
trofeus als màxims golejadors i als jugadors més

regulars de la temporada.
Els màxims golejadors van
ser Víctor Morales (Aleví
A); Jan Figueras (Aleví B),
Rainer Florentino (Aleví
C); Manel Zurera (Aleví D);
Isaac Morales (Infan�l A);
Kike Villamar (Infan�l B);
Cris�an Reinosa (Cadet A);
Luís Andrés Paqui (Cadet B)
i Óscar Rivas (Juvenil).
Pel que fa als jugadors
més regulars, es va reconèixer la feina d’Iker
Almendros (Aleví A); Alejandro Silvente (Alevín B);
Alejandro Gallardo (Alevín
C); Arnau Plaza (Alevín D);
Carlos García (Infan�l A);
Gerard González (Infan� l
B); Gerard Ros (Cadet A);
Joaquim Moreno (Cadet B)
i Pau Torrescusa (Juvenil).
El lliurament de trofeus
va anar a càrrec de Javier
Pesado i David Galobarde,
acompanyats per membres
de la junta direc�va. L’acte
va cloure amb agraïments
diversos i un d’especial a
Miguel Ángel Cas�llo por la
seva aportació a la festa.

WATERPOLO | CAMPIONAT D’ESPANYA

El Juvenil Femení del CNR, quart al Campionat d’Espanya
El Juvenil Femení del Club
Natació Rubí (CNR) va acabar en quarta posició en el
Campionat d’Espanya que
es va celebrar durant el cap
de setmana a Terrassa i en
el qual el conjunt de Rubí
va demostrar el seu elevat
nivell de joc.
Les jugadores de David Mar�n van arrencar el
campionat molt encertades, guanyant el CN Ciudad
de Alcorcón (13-2), a l’AR

Concepción (9-7), i al CD
Boadilla (11-8).
En les semifinals, les
rubinenques es van creuar
amb les amﬁtriones, el CN
Terrassa, partit que van
perdre per la mínima (8-7).
Posteriorment, van jugar
contra el CE Mediterrani pel
tercer i quart lloc, un duel
que va acabar 9-9 i que es va
haver de decidir a la tanda
de penals, amb victòria per
les barcelonines. / CNR

Jugadores del Juvenil, durant la compe�ció. / Cedida

Els infants van gaudir de jocs inﬂables d’aigua. / J.A. Montoya

