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New Yorker, tu sala de fi esta de 
Rubí llega fuerte con las cenas 
temáticas de Fiesta Mayor 2017!
Aprovechando la semana 
más celebrada por todos 
los rubinenses, la sema-
na de Fiesta Mayor, desde 
NewYorker hemos pen-
sado en ofrecer al público 
algunas de las animaciones 
que tenemos en nuestras 
sesiones nocturnas para que 

los mas jóvenes y niños pue-
dan disfrutar de nuestras 
animaciones en un entorno 
más familiar. Y es por eso 
que nos hemos centrado 
en presentaros a nuestro 
IRON MAN y a nuestros 
ALIENS Predator en unas 
cenas temáticas llenas de 

atrezzo, efectos y sonido 
que no dejaran a nadie 
indiferente. Toda la magia 
de la sala NewYorker con-
centrada para que pases la 
mejor velada con los tuyos 
con la gran posibilidad de 
fotografi arte con nuestros 
actores durante el show.

Cabe recordar, para to-
dos aquellos que aun no nos 
conozcan, que NewYorker 
es una sala que a lo largo de 
prácticamente 7 años, se ha 
dedicado al ocio nocturno 
tratando de ofrecer a la gen-
te de Rubí un lugar diferente 
con un conjunto de fi estas 
semana tras semana para 
que no tengas que despla-
zarte fuera de la ciudad. 

La sala dispone de 3 
ambientes, la sala principal 
Chillout, llamada también 
Rocking en las tardes de 
entre semana, donde podrás 
tomarte desde una buena 
cerveza a poder tapear 

nuestras exquisitas tapas. 
Por otro lado tenemos la 
perla de nuestro proyecto, 
la terraza interior, con la 
que arrancamos hace ya 
años. Dicha terraza clima-
tizada, lo tiene todo para 
que puedas tomarte tu gin 
o cocktail las noches de 
viernes y sábados con la 
mejor música R&B. Y por 
último, nuestra nueva sala 
de baile y eventos privados 
donde reina la fi esta cada fi n 
de semana con los mejores 
éxitos hasta las 05.30 h de 
la madrugada.

Muchas opciones para 
que disfrutes junto a noso-
tros de tus días festivos. ¡Si 
no nos conoces, Ésta es tu 
oportunidad para hacerlo!

Gracias a toda la ciudad 
por hacer posible que en 
este próximo mes de no-
viembre, cumplamos ya la 
friolera de ¡7 años de vida 
junto a vosotros!
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Gran part de l’oposició considera precipitada 
la decisió d’ampliar l’illa de vianants al juliol 
REDACCIÓ

Excepte Ciudadans (C’s), 
el Par� t Popular (PP) i els 
regidors no adscrits José 
Manuel Mateo i María Do-
lores Marín, la resta de 
grups a l’oposició –Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC), l’Alterna� va d’Unitat 
Popular (AUP), Iniciativa 
per Catalunya Verds (ICV), 
Convergència Democrà� ca 
de Catalunya (CDC) i Veïns 
per Rubí (VR)– consideren 
que la decisió del govern 
d’ampliar l’illa de vianants a 
par� r del 3 de juliol és pre-
cipitada. Per aquest mo� u, 
van demanar a l’executiu 
que ajorni l’ampliació.

Aquesta pe� ció va ser 
exposada durant el debat 
de l’aprovació del projecte 
d’urbanització del carrer 
Maximí Fornés i Doctor 
Robert, un dels punts del 
Ple corresponent al mes 
de juny celebrat dijous de 

El carrer Maximí Fornés ja no s’obrirà al trànsit després de Festa 
Major. / M.C.

El Ple del mes de juny serveix per aprovar una quinzena de nous projectes del Pla d’Inversions
la setmana passada, que 
fi nalment es va aprovar amb 
les abstencions de CDC, VR i 
els regidors no adscrits.

Per aquestes formaci-
ons, s’hauria de posposar 
l’ampliació uns mesos i fer-
la coincidir amb l’inici de les 
obres a Maximí Fornés, fet 
que ajudaria a la ciutadania 
a adaptar-se a les noves 
rutes. A més, han alertat 
del “caos” que es pot viure 
a principi de curs quan les 
famílies vulguin accedir als 
centres educa� us a l’entorn 
de l’illa de vianants. També 
van defensar una visió més 
global del centre i la redac-
ció d’un Pla de mobilitat. 

Més informació per a ve-
ïns i comerciants de la zona, 
un calendari de les obres del 
projecte i un projecte de re-
vitalització del comerç local 
van ser altres demandes de 
l’oposició. 

La � nenta d’alcalde Ma-
ria Mas va defensar la deci-

sió del govern, assegurant 
que s’havien fet diverses 
reunions amb els centres 
educa� us afectats per co-
municar la mesura a les 
famílies, amb comerciants i 
veïns. Mas va assegurar que 
l’ampliació de l’illa de via-
nants serà una gran fi ta per 

a la ciutat, ja que suposa la 
recuperació per als vianants 
dels carrers Maximí Fornés i 
Doctor Robert. 

Nous projectes
El Ple també va donar llum 
verda a més d’una desena 
de nous projectes del Pla 

d’Inversions. Entre aquests, 
es van aprovar de forma 
unànime el projecte de re-
paració de la xemeneia de 
l’Escardívol, la subs� tució 
de les plaques de fibroci-
ment d’equipaments i esco-
les municipals i el projecte 
de millora de la senyalitza-
ció als parcs infan� ls. 

També es va aprovar el 
projecte de remodelació de 
la Font del Ferro que inclou 
la reforma de l’edifi ci exis-
tent, la construcció d’una 
nova nau per al projecte 
Rubiclac i la remodelació de 
la façana, només amb l’abs-
tenció de CDC, votació que 
es va repe� r en l’aprovació 
dels projectes de la Xarxa 
d’i� neraris Est i Oest. 

D’altra banda, va tirar 
endavant la creació de nous 
aparcaments al carrer d’An-
toni Sedó, amb l’abstenció 
dels grups municipals de 
CDC, ICV i l’AUP; el pro-
jecte de creació de noves 

places d’aparcament al car-
rer Mallorca, aprovat amb 
l’abstenció dels grups de 
CDC i l’AUP; i el projecte de 
senyalització d’i� neraris de 
camins i xarxa de bicicleta 
que va prosperar malgrat 
l’abstenció dels grups d’ERC, 
CDC i els dos regidors no 
adscrits. 

També va � rar endavant 
el projecte de millora de 
l’accessibilitat de cinc parcs 
infan� ls, amb les abstenci-
ons d’ICV i CDC, i la creació 
d’un parc infantil a Sant 
Muç, amb els vots en contra 
de l’AUP i les abstencions 
d’ERC, ICV i CDC.

Finalment, es va aprovar 
el projecte de reubicació de 
les instal·lacions del Mercat 
Municipal afectades per la 
implantació d’un nou opera-
dor, tot i l’abstenció d’ERC i 
els dos regidors no adscrits, 
i la millora del carrer Puccini 
a Can Jardí, amb l’abstenció 
de l’AUP.
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El Ple aprova regular el mercat de 
lloguer d’habitatges a la ciutat 
REDACCIÓ

El Ple de l’Ajuntament va do-
nar llum verda a una propos-
ta d’Iniciati va per Catalunya 
Verds (ICV) per a la regulació 
del mercat de lloguer, amb 
l’única abstenció del regidor 
de Veïns per Rubí (VR). La 
moció recorda que durant 
l’any 2016 el preu de l’habi-
tatge de lloguer a Rubí s’ha 
disparat un 18,14% i que 

actualment el preu del llo-
guer supera el que hi havia 
abans d’esclatar la bombolla 
immobiliària.

L’acord preveu demanar 
a la Generalitat la ràpida pu-
blicació de l’índex de preus 
de lloguer i que aquest 
sigui vinculant, i crear una 
comissió de treball en la 
Taula d’Habitatge de Rubí 
que defi neixi les estratègies 
per implementar l’índex una 
vegada aquest es publiqui. 

També contempla que 
s’estableixin les possibles 
bonifi cacions i penalitzaci-
ons en l’aplicació d’aquest 
índex i que aquestes s’in-
corporin a les Ordenances 
Fiscals de cara a l’exercici 
vinent.

Ocupacions il·legals
El Ple també va aprovar 
una moció del grup de Con-
vergència Democràti ca de 
Catalunya (CDC) contra les 
ocupacions d’habitatges a 
parti culars i per a la protec-
ció de les famílies afectades, 
amb l’única abstenció d’ICV. 
Entre els acords presos, 
es troba instar al Deganat 
del Parti t Judicial de Rubí, 
amb la participació dels 
Serveis Jurídics municipals 
i la Policia Local, a redactar 
un protocol d’actuació per 
evitar situacions d’engany 
que acabin provocant la 
indefensió dels propietaris 
legíti ms d’habitatges quan 
es produeixin ocupacions 
il·legals.

El nou contracte de gesti ó de les 
escoles bressol externalitzades 
inclourà millores en les condicions 
salarials del personal 
REDACCIÓ

La sessió plenària del mes 
de juny va aprovar per 
àmplia majoria una moció 
presentada per Iniciati va 
per Catalunya Verds (ICV) 
i l’Alternati va d’Unitat Po-
pular (AUP) que preveu la 
millora de les condicions 
salarials del personal de 
les escoles bressol Lluna i 
Sol Solet, actualment ges-
ti onades per una empresa 
externa.

Les millores s’inclouran 
en el procés de licitació del 
nou contracte de gestió 
que s’ha de formalitzar 
de cara el curs 2018-2019. 
Tots els membres del Ple 
van votar a favor, excepte 
el grup municipal del Parti t 
Popular i els dos regidors 
no adscrits.

D’altra banda, la pro-
posta d’ERC per declarar 
Rubí ciutat per al comerç 
just va posar d’acord a tots 
els membres del Ple. El 
text compromet al govern, 
entre altres coses, a elabo-

rar un pla municipal que 
englobi el conjunt de polí-
ti ques i mesures per tal de 
promoure i esti mular l’ús 
de productes de comerç 
just i implementar de for-
ma efecti va el comerç just 
als serveis, dependències i 
equipaments municipals.

Només una de les mo-
cions que es van tractar al 
Ple no ha prosperat. Ciuta-
dans (C’s) va proposar un 
text sobre l’ensenyament 
trilingüe a Catalunya que 
van tombar els vots en 
contra del Parti t dels Soci-
alistes de Catalunya (PSC), 
ERC, l’AUP, ICV i CDC. Els 
regidors no adscrits, el PP 
i C’s hi van votar a favor. El 
regidor de VR va abando-
nar la sala i no ha votat la 
moció.

Finalment, dues de les 
mocions previstes es van 
reti rar. És el cas del text de 
l’AUP de suport al referèn-
dum independenti sta i el 
de C’s per agilitzar la con-
cessió de llicències d’ober-
tura i urbanísti ques.

La sessió plenària va tenir lloc dijous de la setmana passada. / Cedida
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MARTA CABRERA

L’Ajuntament ha posat en 
marxa un pla extraordinari 
de desbrossament de la 
ciutat davant l’estat actual 
de deixadesa que presenten 
les zones verdes de Rubí.

El regidor d’Obra Públi-
ca, Juan López, ha recone-
gut que el desbrossament 
és necessari “pel risc que 
suposen les elevades tem-
peratures”, però que no s’ha 
pogut començar fi ns ara pel 
retard en l’aprovació del 
pressupost del 2017, que 
no va estar llest fi ns al mes 
passat.

Actualment, el manteni-
ment de les zones verdes de 
la ciutat va a càrrec de l’em-
presa Parcs i Jardins, que 
percep anualment 900.000 
euros per fer aquestes tas-
ques, malgrat que el con-
tracte del servei està cadu-
cat des de fa un any.

Tot i això, les tasques que 
realitza no són sufi cients, 

motiu pel qual l’equip de 
govern ha engegat aquest 
pla extraordinari.

El pressupost d’execució 
d’aquests treballs és de 
99.500,72 euros i l’executa-
rà, també, Parcs i Jardins.

Està previst que es ne-
tegin marges de carreteres, 
carrers i camins, voreres, 

parcs i places, especialment 
aquells que presenten risc 
d’incendis.

L’Ajuntament impulsa un pla 
extraordinari de desbrossament

Terrenys que depenen de l’església al parc de Ca n’Oriol i que no 
estan desbrossats. / M.C.

L’estat actual de la vegetació suposa un risc alt d’incendi
Per fer-ho, l’Ajuntament 

ha hagut de demanar auto-
rització de la Generalitat per 
a la realització de tasques 
al bosc durant el període 
es� val, ja que el mateix sis-
tema de desbrossament pot 
comportar risc de foc.

L’actuació s’allargarà 
durant tres mesos i, de 
moment, ja s’ha realitzat a 
la urbanització d’Els Avets, 
La Perla i en part del Camí 
d’Ullastrell.

Nova màquina de neteja 
d’aigua a pressió
D’altra banda, el Servei de 
Ges� ó de Residus i Neteja, 
que depèn de FCC, ha in-
corporat una nova màquina 
escombradora que es posa-
rà en marxa després de la 
Festa Major. Es tracta d’una 
màquina de neteja viària 
d’alt rendiment de treball 
dotada de dos propulsors 
d’aigua a pressió per netejar 
els carrers.

Es tracta de la primera 

màquina d’aquestes carac-
terís� ques que s’incorpora 
al servei, tot i que anteri-
orment ja s’havia u� litzat 
alguna a través de lloguers. 
El vehicle ha costat 194.000 
euros i té una vida ú� l de 
10 anys.

A més, l’Ajuntament farà 
un nou pla de reforç de 
neteja a la ciutat. Al juliol, 
l’agost i al setembre, un 
camió especialitzat farà una 
neteja setmanal dels conte-
nidors d’orgànica i de resta i 
es reforçarà el buidatge dels 
contenidors de recollida se-
lec� va d’envasos i paper.

Es reforçarà la 
neteja vial durant 
els mesos de juliol, 
agost i setembre



REDACCIÓ

Rubí va celebrar una re-
vetlla de Sant Joan força 
tranquil·la, sense incidèn-
cies remarcables. Malgrat 
les altes temperatures i 
l’ús de pirotècnia, només 
es van produir alguns pe-
� ts focs que, en la majoria 
dels casos, ni tan sols van 
requerir la intervenció dels 
Bombers. 

El cos de Bombers sí que 
van haver d’intervenir en 
l’ex� nció d’un incendi que 
va afectar entre 40m2 i 50 
m2 del parc del Torrent dels 
Alous i un altre foc de poc 
abast al marge de la C-16, a 
l’alçada d’El Pinar. En total, 
els Bombers van rebre 13 
avisos durant la nit. 

Durant la revetlla, els 
cossos de seguretat van 
comptar un cop més amb 

el suport de dos voluntaris 
de Protecció Civil, que van 
col·laborar en el control i 
l’ex� nció de la foguera de 
Sant Joan i que es van en-
carregar d’apagar dos focs 
produïts en contenidors. 

Tres persones, amb crema-
des lleus
La manca d’incidents im-
portants durant la revella 
també es va veure refl ec� -

da en el servei d’urgències 
de Mútua de Terrassa, que 
només va haver d’atendre 
tres persones per crema-
des lleus per l’ús de pe-
tards. 

Pel que fa a molès� es 
relacionades amb la festa, 
la Policia Local va rebre 
cinc requeriments d’actu-
ació en habitatges i a la 
via pública, resolts en la 
primera intervenció. 
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La ciutat viu una revetlla de Sant 
Joan sense incidències importants Els actes de la revetlla 

de Sant Joan programats 
per l’Ajuntament amb el 
suport de la Colla de Dia-
bles de Rubí es van iniciar 
a la plaça Pere Aguilera, 
on el regidor de Cultura, 
Moisés Rodríguez, i re-
presentants de diversos 
grups municipals van re-
bre la Flama del Canigó 
i es va fer la lectura del 
tradicional manifest rei-
vindica� u de la iden� tat 
i la cultura catalana.

Posteriorment, els Di-
ables van traslladar el foc 
fi ns a l’Escardívol, on hi 
havia preparada, llesta 
per ser cremada, la tra-
dicional foguera, formada 
per una muntanya de pa-
lets i mobles vells, i al cim 
un ninot i diverses cadires 

amb noms dels diferents 
par� ts polí� cs. 

La foguera es va po-
der encendre al seu em-
plaçament habitual, el 
solar de Correus, gràcies 
a l’acord de cessió de l’es-
pai que s’ha assolit amb 
el propietari, qui també 
el posarà a disposició de 
l’Ajuntament de forma 
excepcional durant la 
Festa Major.

La nit més curta de 
l’any es va tancar amb 
l’actuació de l’Orquestra 
Liberación, que va oferir 
als assistents un repertori 
basat en versions, tot i 
que l’actuació va ser cri� -
cada pel públic perquè el 
grup va desafi nar i fi ns i 
tot desconeixia les lletres 
d’alguns temes. / DdR

Foc i música a l’Escardívol

Durant aquesta re-
vetlla, alguns ciuta-
dans del nucli urbà 
han expressat les 
seves queixes pel 
llançament de pe-
tards i coets des de 
balcons i en comu-
nitats de propietaris 
que causen desper-
fectes que després 
han d’assumir els 
mateixos veïns o les 
assegurances.

És el cas dels 
propietaris d’alguns 
baixos del passeig de Les 
Torres, on el llançament de 
material pirotècnic des de 
balcons i à� cs ha provocat 
que alguns acabessin a les 
seves terrasses. “Al ma�  tenia 
més d’una vintena de restes 
de petards a la terrassa, 
alguns havien cremat part 
de les rajoles i altres direc-
tament les havien trencat”, 
explica Anna Segura, qui 
demana a la gent “una mica 
de consciència”.

Els veïns d’una comunitat 
del carrer Verge de Fà� ma 
van veure el dia de Sant Joan 
com un coet amb forta càr-

Queixes pel llançament de 
petards i coets des de balcons

rega explosiva, segurament 
llençat des d’un balcó dels 
edifi cis de l’entorn, havia fo-
radat la claraboia de l’immo-
ble. “És una claraboia refor-
çada i preparada per suportar 
fins i tot una pedregada”, 
explica Miquel Raso, veí de 
la comunitat, qui afegeix que 
“el coet, un dels més potents 
del mercat, podria haver ferit 
algú si en aquell moment hi 
hagués hagut algú allà”. No 
es van haver de lamentar 
desgràcies personals, “però 
cal que la gent sigui consci-
ent del que té a les mans”, 
apunta Raso. / DdR

Els Diables de Rubí van ser els encarregats d’encendre la foguera 
de Sant Joan. / J.A. Montoya

Imatge del petard i del forat que va fer a la 
claraboia de l’immoble. / Cedida
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Obres d’adequació a l’entrada 
de l’illa de vianants ampliada
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí durà 
a terme obres d’adequació 
a les noves entrades de 
l’illa de vianants ampliada. 
Concretament, s’actuarà a 
les interseccions del car-
rer Cadmo amb el carrer 
Pau Claris i la del carrer 
Vapor amb el carrer Doc-
tor Robert. Els treballs 
començaran el 3 de juliol i 
s’allargaran uns 15 dies.

L’actuació consis� rà en 
millorar les voreres, esta-
blint passos de vianants 
més estrets pels cotxes, 
crear passos de vianants 
elevats i elements que con-
tribueixin a la reducció de 
la velocitat dels vehicles.

Amb motiu  de les 
obres, quedarà tallat al 
trànsit el carrer Pau Claris, 
entre Cadmo i Vapor, i el 
carrer Vapor, entre Terrassa 
i Rafael Casanova. Mentre 
s’execu� n els treballs, els 
vehicles no podran accedir 
a la zona, excepte aquells 
que � nguin garatge.

L’encreuament entre els carrers Cadmo i Pau Claris, on començaran 
les obres dilluns. / Cedida

Pe� t incendi 
de vegetació 
a Can Fatjó

Els Bombers van rebre di-
lluns passat al ma�  un avís 
per un foc que s’havia de-
clarat al parc de la masia de 
Can Fatjó, just a tocar del 
Centre Cívic. Una dotació 
d’aquest cos de seguretat 
va aconseguir apagar les 
fl ames de seguida i només 
s’han calcinat 200 m2 d’her-
bes i matolls, segons han 
explicat els Bombers.

L’àrea que ha cremat 
no estava desbrossada, 
tot i que la resta del parc 
sí que ho està, un fet que 
han cri� cat des de l’Asso-
ciació de Veïns del barri, 
que alerten que tampoc 
està desbrossada la zona 
de l’antiga Masia de Can 
Fatjó. / DdR

L’accés als carrers Doc-
tor Robert i Narcís Menard 
serà restringit a vehicles 
autoritzats i a aquells que 
hagin de fer tasques de 
càrrega i descàrrega.

Canvi de sentit al carrer 
Nou
Des del dimarts, el carrer 
Nou ha canviat de sentit 
de la circulació per tal de 
millorar la mobilitat de la 
zona. Els vehicles poden 
accedir al carrer a través de 
Sant Gaietà i sor� r pel carrer 

Magallanes.
A par� r del 3 de juliol, 

els carrers Maximí Fornés, 
Pere Esmendia i Doctor 
Turró quedaran tallats al 
trànsit permanentment. 
També quedaran tancats 
el carrer Doctor Robert, 
la plaça Pere Aguilera, el 
carrer Narcís Menard, Unió 
i un tram del carrer Ter-
rassa.

També s’habilitarà una 
zona de vianants a la zona 
de la plaça Onze de Se-
tembre.

El foc va cremar 200 m2. / M.C.
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Apartir del 3 de juliol, un cop 
fi nalitzada la Festa Major, l’illa 
de vianants s’ampliarà. Això 
suposa que carrers com Maximí 

Fornés, Doctor Turró i Pere Esmendia, a 
més del carrer Unió, els del voltant de la 
plaça Aguilera i els carrers propers al Mer-
cat passaran a ser de vianants, amb pas de 
vehicles restringit. Les línies d’autobús que 
passen per aquests carrers es desviaran pel 
carrer Santa Llúcia, com ja passa els caps 
de setmana.

La decisió presa per l’equip de govern 
de tancar aquests carrers aprofi tant la Festa 
Major i ja no tornar-los a obrir ha estat 
considerada pels grups de l’oposició com a 
precipitada. El cert és que va ser d’aquesta 
forma com va arrencar el primer carrer de 
l’illa de vianants del centre, aprofi tant que 

estava tancats pels actes festius. En aquells 
moments, la mesura va generar forta polèmi-
ca. Els autobusos van continuar passant per 
l’illa fi ns que temps després es van desviar i 
es van plantejar rutes alternatives.

Ara bé, el gran volum de trànsit que van 
absorbir vies com Doctor Robert, carrer 
Unió o Maximí Fornés, ara s’haurà de des-
viar cap a altres vies. El caos de les primeres 
setmanes està assegurat, tot i que hauria de 
ser, en principi, inferior al que s’hagués pro-
duït al setembre o en mesos posteriors quan 

els infants van a escola i quan el ritme de 
la ciutat no està alentit com ho està durant 
els mesos d’estiu. 

Per molts, el fons d’aquesta qüestió va 
més enllà de la idoneïtat del moment esco-
llit. El fons és que la ciutat ara per ara no 
disposa d’un pla de mobilitat que afronti 
i doni respostes efectives al caos que ja és 
avui en dia la mobilitat al municipi. I això 
fa pànic. Perquè són molts els que cada dia 
pateixen la manca d’aparcament, els que 
circulen per vies col·lapsades...

L’illa de vianants pot ser un gran pas per 
la ciutat, per la dinamització del centre i n’hi 
ha milers d’exemples de localitats que així 
ho demostren. Però també pot ser un fracàs 
que només comporti inconvenients i agreugi 
altres problemes endèmics. 

Evidentment, caldrà que molts ciutadans 
es mentalitzin i canviïn certs costums com 
el d’anar en vehicle privat a tot arreu. Cal 
apostar per hàbits més sostenibles i salu-
dables. Però també és indispensable que la 
mobilitat a la ciutat estigui ben plantejada i 
resolta efi caçment. Si no, el més senzill serà 
plantar-se en cinc minuts a Terrassa o Sant 
Cugat.  Esperem que aquest pla de mobilitat 
sigui una veritable prioritat per a l’executiu 
local, perquè més enllà de si l’illa és més o 
menys maca, és aquest qui pot determinar 
si és un èxit o un fracàs.

Cartes de la ciutadania

L’illa de vianants
EDITORIAL
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Segueix-nos a @DiarideRubi i també a Facebook

Visita’ns a www.diariderubi.com

El Tuit de la setmana               28 de juny

Rubén Cabús @rubencabus

És trist i penós que la gran majoria de grups Festa Major 
contractats x @AjRubi es neguin a atendre mitjans de 
comunicació locals #rubicity

FOTODENÚNCIA
Aquest cop la imatge és de la Plana del 
Castell. Sra. alcaldessa, els de l’altra part 
de la Riera també paguem puntualment els 
nostres impostos. Li suggereixo que passi 
pel passeig de la Riera amb un carro de la 
compra carregat i que passi per la vorera 
entre el pont de Sant Joan fi ns a la plaça 
Marquès de Barberà i ja m’ho explicarà. 
També es van posar unes baranes per con-
templar la riera. Per a què? Ara s’ha vist el 
resultat: es farà un carril bici i es podran 
veure els ciclistes còmodament. Esperem 
que no baixi un cop de rierada i algú baixi 
nadant. A aquell que se li hagi acudit, que 
sàpiga que aquesta Riera té molta mala llet. 
Jo l’he vist vessar per l’Escardívol.

Al Diari de Rubí del 9 de juny, el sr. 
Víctor Puig es fa ressò de les queixes ciu-
tadanes, ja que molts considerem que Rubí 
és un desastre de deixadesa. També diu que 
no es trobaria actualment una ciutat com 

Trobada extreballadores Linger
Hacía tiempo que no había sido tan feliz. 
Han tenido que pasar 50 años para reunir-
nos las compañeras de la fábrica Confección 
Linger. Fue muy emocionante. No había 
vuelto a ver a muchas de ellas. A pesar de los 
años, estaban todas guapísimas, simpáticas, 
cariñosas... Hubo muchos besos y abrazos. 
Éramos muchas compañeras: Juanita Mén-
dez, Lisa Sala, Gloria Boladeras, Carmela 
Sánchez, María Mestre, una encargada 

ejemplar, ... Lástima que muchas no pudie-
ran venir. Hicimos una comida en el Hostal 
del Gall. Fue la bomba, que bien lo pasamos, 
nos olvidamos del colesterol, de la tensión, 
de la artrosis... Yo hasta me olvidé de Rajoy 
que se está quedando sin manos de tanto 
ponerlas en el fuego para defender a sus 
corruptos, que si Pablo Iglesias no se quiere 
cortar la coleta, que si Iñigo Errejón está 
enfadado porque no le sale barba, que para 
Sánchez ‘no es no’, que Puigdemont quie-

re la independencia, 
que si Ciudadanos se 
arrima, aunque sea al 
mismo diablo. Todos 
problemas, pero yo 
me olvidé de todo. 
Todas hemos que-
dado para volver a 
reunirnos dentro de 
50 años en el mismo 
sitio. Nunca lo olvi-
daré y soy muy feliz. 

Antonia Montilla

està Rubí. Mandat nou, cada vegada pitjor. 
Sra. alcaldessa no cal que defensi una cosa 
indefensable. Ciutat lletja? El Sr. Puig no 
podria trobar una paraula més adequada.

Francesc Gilibets



Ja fa dos anys que vam comen-
çar el mandat 2015-2019. Des 
de llavors a la nostra ciutat ha 
passat de tot: intent de moció 
de censura, trànsfuga, primave-
ra POP... Una mica de tot. Però 
també han deixat de passar 
coses necessàries per millorar 
el dia a dia de l’Ajuntament 
i sobretot de la ciutat. Desta-
quem algunes qüestions.

Gestió de la plantilla mu-
nicipal: el procés de regula-
rització de la plantilla no ha 
avançat gens, i de moment 
l’únic que el PSC ha fet ha 
estat col·locar els seus. A més, 
falta personal en àrees clau, 
sobretot a Territori, concreta-
ment a Medi ambient i Urba-
nisme, però també a Recursos 
Humans i a Contractació.

Contractació: els fets par-
len per si sols. Hi ha pendents 
diversos contractes, alguns 
amb partides anuals força 
signifi catives, que actualment 
estan prorrogats o fi ns i tot en 
pròrroga forçosa: grua, parcs 
i jardins, deixalleria, escoles 
bressol, transport urbà. A més, 
la gestió d’alguns d’aquests 
serveis externalitzats és pèssi-
ma. Recordem que el pàrquing 
de la plaça Salvador Allende 

fa prop d’un any que ja hauria 
de funcionar 24 hores i que el 
mateix servei a la plaça Onze 
de Setembre és lamentable i 
intolerable (amb queixes dels 
usuaris i veïns, no ens inven-
tem res). El servei de grua els 
caps de setmana no funciona, 
només en casos d’excepciona-
litat (per la resta del temps ni 
està ni se l’espera). Del servei 
de recollida de residus i neteja 
viària encara esperem l’audito-
ria que s’havia de fer per saber 
si FCC, la concessionària, ha 
enganyat l’Ajuntament amb 
els serveis realment prestats. 
Però potser el servei que pit-
jor funciona és el de Parcs i 
jardins; el manteniment de les 
zones verdes és nefast. Aquest 
és un dels contractes pels quals 
encara tenim pendent una 
nova contractació, i des de fa 
temps. Diversos grups hem 
demanat sense èxit veure el 
contracte abans de ser licitat.

Més enllà dels contractes, 
la gestió directa de l’Ajunta-
ment pel que fa a l’espai urbà 
és també lamentable: pilones 
arrencades, arbres mal podats o 
directament mal tallats, forats 
a la calçada (el carrer principal 
de la ciutat, en té diversos 
exemples), etc. Simplement 
desídia i manca d’interès. On 
és la brigada?, per què no 

funciona com hauria de ser? 
Un exemple clar de desídia: 
quan l’AUP va presentar la 
moció per redactar un Pla 
del Verd Urbà per prendre 
mesures per millorar la gestió 
i incrementar el verd urbà a la 
ciutat, el govern, amb els seus 
socis de C’s (abans 4 regidors) 
i PP, van votar-hi en contra 
dient que no era una prioritat. 
I així ens va. I què n’hem de dir 
de la mobilitat? On és el Pla 
de Mobilitat? Quan es pensa 
presentar el projecte fi nal de 
l’illa de vianants i quan ens 
passaran la informació? Quan 
se’ns presentarà el projecte de 
carrils bici per fomentar una 
mobilitat activa dins de l’àmbit 
urbà, així com l’anella verda 
que el PSC volia impulsar? I 
així podríem seguir.

El PSC d’Ana María 
Martínez és simplement un 
desastre. No té capacitat de 
gestió. Els motius? Diversos, 
però el principal és que s’ha 
prioritzat la foto maca a una 
bona gestió. El model del PSC 
és tenir al personal entretingut 
amb concerts i festes, per així 
sobreviure fi ns al 2019 sense 
haver fet realment res (cal re-
cordar que les inversions fetes 
fi ns ara són projectes aprovats 
durant el mandat anterior). 
Els representants polítics no 

estem aquí per organitzar 
concerts, sinó per gestionar i 
fer que la ciutat tiri endavant 
i millori. Agonia per la ciutat 
de Rubí, que només li faltarà 
l’aprovació d’un Pla urbanístic 
(POUM) basat en la bombolla 
immobiliària i l’especulació de 
principis de segle per acabar 
de dinamitar qualsevol pos-
sibilitat de fer les coses mí-
nimament bé. La cirereta del 
pastís. Ana María Martínez 
faria bé de repensar si aquest 
és el model de ciutat que vol 
deixar a futures generacions; 
aturar el POUM en tràmit 
seria benvingut per diverses 
forces polítiques del Ple.

Queden 2 anys encara, 
massa temps perquè Rubí 
segueixi agonitzant i caient 
en decadència. D’ara fi ns al 
2019, caldrà seguir treballant 
perquè la decadència no sigui 
tan pronunciada, però en tot 
cas cal que aquells que ens 
estimem la ciutat i que encara 
tenim una mica d’esperança 
fem un esforç per bastir una 
alternativa que il·lusioni i ani-
mi a la ciutadania a ser partícip 
del seu propi futur, del futur de 
Rubí. És responsabilitat de tots 
i totes que qui governi ho faci 
pensant en la ciutat i no en la 
poltrona i l’egocentrisme, com 
els que ara governen.
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ALTERNATIVA 
D'UNITAT POPULAR

PSC, relat de com sobreviure fi ns al 2019
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El 17 de març d’enguany 
es van complir 100 anys 
de l’aparició del TBO, la 
revista d’historietes que 
va donar nom als tebeos.
TBO va ser una revista 
de còmics catalana es-
crita en castellà i alguns 
números en català que 
es va publicar amb inter-
rupcions fi ns al 1998.

La revista, dirigida 
al públic infantil, es va 
dividir en 3 etapes. 

De la primera etapa 
destaquem l’evolució de 
l’imprès, ja que al principi 
estava impresa en un sol 
color (blau), però, a partir 
del número 9, amb la incor-
poració de Joaquim Buigas 
Garriga a la direcció, van 
passar a utilitzar dos colors 
(vermell i negre) Entre els 
dibuixants i il·lustradors hi 
havia Donaz, Urda, Tínez, 
Nit, Opisso, Méndez Álvarez 
i Castanys.

Un minut després de la 
convocatòria del referèn-
dum per part del president 
de Generalitat de Catalu-
nya, Carles Puigdemont, 
totes les mirades anaven 
focalitzades a l’espai dels 
Comuns. I més quan, a la 
mateixa pregunta del refe-
rèndum, de forma encerta-
da, s’inclou com a model 
d’estat la República.

Ara, l ’estadística ens 
posa al sector del ‘comuns’ 
(m’incloc dins d’aquest es-
pai, donat que sóc militant 
d ’Esquerra Unida i Al-
ternativa), com a clau per 
desenllaçar aquest procés. 
Els ‘comuns’ demanem una 
‘garantia legal’ per donar 
suport al referèndum. És 
cert que com a societat ca-
talana no podem repetir un 
9-N, que finalment va te-
nir un caràcter de consulta, 
que es va simplificar amb 
els vots dels favorables i la 
no participació del conjunt 
de la societat catalana.

Passat el temps, podem 
veure diferències entre 
la ‘consulta’ no vinculant 
(9N) i la pròxima convoca-
tòria 1 d’octubre. Hem tin-
gut eleccions municipals 
i autonòmiques, on s’han 
produït canvis de summa 
importància per incloure 
dins del debat del procés 
constituent que està vivint 
Catalunya: el creixement 
de l ’ independentisme i 
sobiranisme dins de l’àrea 
metropolitana de Barcelo-
na, amb ajuntaments que 
aposten per obrir processos 
constituents, no és qualse-
vol cosa. La victòria a les 
eleccions catalanes del sec-
tor independentista amb 
una majoria parlamentària, 

la construcció del Pacte 
Nacional del Dret a De-
cidir, amb organitzacions 
polítiques, socials, sindi-
cals, agrupant més d’un 
80% de representació de 
la societat catalana, és més 
que representant per con-
vocar un referèndum...i la 
‘garantia’?

Abans d’entrar, respec-
te al debat del ‘garanties’, 
estimaria visualitzar l’altra 
part del conflicte. Un estat 
espanyol, que en un context 
d’una greu crisi econòmica, 
es reafirma amb un vot de 
centredreta, amb una con-
firmació que el seu model 
d’estat implica seguir sent 
monàrquic i amb una única 
proposta: continuació amb 
l’actual model autonòmic. 
Si mirem, més enllà del 
parlamentarisme, a la so-
cietat espanyola no trobem 
una mobilització de masses 
que estigui per poder tenir 
la suficient força per obrir 
un procés constituent, que 
abasti el qüestionament 
de l’actual model d’estat 
espanyol de forma oberta 
i transversal. En canvi, a 
Catalunya Sí.

Als meus companys/es 
dels comuns, i no cal dir, 
que són realment referents 
en les lluites socials i sin-
dicals, els hi diria que la 
‘Garantia’ ja la tenim. Que 
la Comissió de Venècia ens 
reconegui és important, 
clar que sí, tot reconei-
xement internacional que 
vingui, benvingut sigui! 
Però la garantia més gran 
que pot tenir un referèn-
dum és la del mateix poble 
català. Així sempre m’heu 
educat!! Que el poble és 
sobirà, que la llibertat in-
dividual i com a poble és 
de justícia social, que el 

dret a l’autodeterminació 
dels pobles és ser marxista, 
que la lluita nacional tam-
bé és social. La garantia 
‘legal’ de qualsevol Dret a 
reivindicar sempre ha estat 
la mobilització... i jo dic, 
quan fem costat una vaga 
general o una gran mani-
festació hi ha ‘garanties’? 
Sí, la força de la unitat, no 
la de l’estat.

Ara és hora de la valen-
tia, de no desil·lusionar-
nos, ara toca decidir que 
volem ser-hi, ara és hora 
de deixar els equilibris. La 
‘garantia legal’ ja la tenim, 
som tots i totes nosaltres 
i la nostra representació 
par lamentàr ia com òr-
gan sobirà. La llei mai ha 
d’estar per damunt de la 
voluntat del poble. Ara 
és hora, de les aliances 
entre independentistes i 
sobiranistes, lliures a ple 
dret per decidir i sempre 
amb la perspectiva de fer 
ruptura amb el règim del 
78, aplicant l’‘obediència 
legal catalana’, que és tan 
simple com donar la veu a 
la majoria del poble català 
que vol ser consultat de-
mocràticament.

Digueu-me si no seria 
un bon homenatge a la 
memòria històrica, donar 
suport a un referèndum 
que l’objectiu és proclamar 
una República i que faci 
justícia i reparació social 
a la memòria històrica, 
que avui dia segueix im-
pugnada.

Si obrim aquest pro-
cés constituent a Catalu-
nya, ajudarem els nostres 
companys i companyes de 
l’Estat espanyol a obrir el 
seu propi procés.

Referèndum i Repúbli-
ca Catalana!

El  Gr up  de  Col-
laboradors del Museu 
de Rubí-Centre d’Es-
tudis Rubinencs (GC-
MR-CER) organitza 
durant la Festa Major 
d’enguany un taller de 
Prehistòria, que se situarà al 
Passeig Francesc Macià, 80, 
i que comptarà amb diversos 
voluntaris, als quals volem 
agrair el seu suport.

Aquest taller de Pre-
història al carrer tindrà lloc 
concretament el dissabte 1 de 
juliol i diumenge 2, de 17 a 
22 hores. El taller s’impartirà 

És de sentit ‘COMÚ’‘100 anys del TBO’

La festa major a la Prehistòria

Després de la Guerra 
Civil, la revista va conèixer 
una segona etapa, d’apari-
ció irregular, entre 1942 i 
1952. Es van publicar 131 
exemplars diferents, que van 
aparèixer com a publicacions 
independents i amb un títol 
diferent en cada ocasió. Les 
sèries més reeixides d’aquesta 
etapa van ser de Benejám i 
Muntanyola.

El 1952 va començar 
la tercera etapa, que es 
prolongaria fi ns al 8 de 
desembre del 1972. En 
aquesta etapa, destaquen 
autors importants com 
Benejam, Coll, Mun-
tanyola, Blanco Ayné, 
Ramon Sabatés, Benet 
Toledano i Serra Mas-
sana entre altres.

Tots aquests dibui-
xants, els podeu trobar 
al llarg de l’exposició 
que podreu visitar fi ns 
al 9 de juliol de dilluns a 
dijous de 19 a 21 hores, 
divendres i dissabte de 
18 a 21 hires i diumen-

ge d’11 a 14 hores i de 18 a 
21 hores.

Podreu veure dibuixos de 
Lluís Giralt, un apassionat i 
coneixedor del TBO, en pro-
pietat del Museu Vallhonrat, 
Joan Camps, l’Opisso rubi-
nenc que ha col·laborat amb 
5 dibuixos seus, i Manolo 
Dopacio, que aporta amb una 
col·lecció de casetes en mini-
atura fetes per ell mateix.

en una recreació d’una caba-
na de l’Edat de Pedra, amb 
taules, mobiliari i estris, on 
aquells que es vulguin apro-
par podran practicar la talla 
de destrals, eines, ganivets, 
arcs i fl etxes, etc.

En el taller també po-
sarem a la venda Butlletins 
del Museu, i especialment el 

darrer número d’aquesta 
publicació, que es va 
presentar tot just fa una 
setmana.

Cal destacar que el 
GCMR-CER compta 
entre les seves fi les amb 
Francesc Margenat, un 
referent, descobridor i 
gran expert en temes de 

la prehistòria a la comarca. El 
company Margenat apareix 
en nombroses obres d’arque-
ologia (veure el Butlletí 48 
del Grup de Col·laboradors). 
Tampoc no podem oblidar 
que a Rubí hem trobat nom-
broses restes de l’home pre-
històric, de més de 100.000 
anys enrere.

PERE BEL
GCMR-CER

MUSEU 
VALLHONRAT IVAN HERNÁEZ
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La Festa Major arrenca amb el Pregó
El Pregó de Festa 

Major ha donat 
el tret de sorti-
da a cinc dies de 

festa gran a la ciutat. Les 
jugadores de l’Hoquei Rubí 
Cent Patins van ser les pro-
tagonistes d’un Pregó també 
marcat per l’estrena de les no-
ves vestimentes dels gegants 
Roc i Paula, de Geganters 
de Rubí.

Després de l’entrada a la 
plaça de totes les entitats que 
participaven en el Seguici, les 
autoritats i les pregoneres van 
pujar al balcó de l’Ajunta-
ment, des d’on es van fer els 
tradicionals discursos.

L’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Martínez, va convidar a 
tots els ciutadans a participar 
i gaudir de la festa, sigui quina 
sigui la climatologia, i també 
va animar els rubinencs a 
compartir les seves experi-
ències a les xarxes socials. A 
més, va agrair a totes les enti-
tats la feina que fan perquè la 

Les jugadores del Cent Patins van ser les grans protagonistes del Pregó de Festa Major. / M.C. El Roc i la Paula han estrenat nous vestits per Festa Major. / M.C.

Festa Major de Rubí sigui de 
referència a la comarca.

Posteriorment, van pren-
dre la paraula les jugadores 
del Cent Patins, que aquesta 
temporada han aconseguit el 
triplet. Les tricampiones van 
fer un pregó divertit, recor-

FESTA MAJOR 2017
fi ns al 2 de juliol

dant tots els èxits que han 
aconseguit aquesta tempora-
da i fent participar el públic 
assistent a la plaça Pere Agui-
lera. A més, van encoratjar els 
rubinencs a participar de les 
activitats festives.

Després, els Castellers 

de Rubí van destapar la nova 
vestimenta dels gegants Roc i 
Paula. Les pregoneres, acom-
panyades per l’alcaldessa, 
van baixar fi ns a la plaça per 
entregar a la geganta Paula 
la toia i tot seguit els dos 
gegants van poder lluir les 

vestimentes durant el ball 
que van oferir a la plaça Pere 
Aguilera.

L’activitat es va tancar 
amb un pilar a càrrec dels 
Castellers de Rubí davant del 
balcó de l’Ajuntament, com 
és habitual.

Abans de marxar, les ju-
gadores del Cent Patins van 
signar en el Llibre d’Honor 
de la ciutat i l’alcaldessa de 
Rubí els va fer entrega de la 
‘Dansaire’, la fi gura emblema 
de la ciutat. 

Marta Cabrera
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Un any més, la re-
cepció d’entitats 
ha servit com 
a preludi de la 

Festa Major de la ciutat en la 
vigília de l’inici dels actes per 
Sant Pere. Dimarts al vespre, 
les entitats rubinenques van 
participar en els jardins de 
l’Ateneu en una trobada amb 
les autoritats locals i, com 
és habitual cada any, l’Ajun-
tament va distingir aquelles 
entitats que al 2017 arriben 
als 25 anys: el Centro Cultural 
de Enseñanza Flor Gitana, el 
Club Esportiu Maristes Rubí, 
la Colla de Geganters de 
Rubí i la Comunidad Baha’i 
de Rubí.

“No ens cansem de dir 
que és gràcies a les entitats 
que tenim i garantim l’èxit de 
la Festa Major, i també per la 
feina que fan durant tot l’any, 
i això ens fa dir, d’una forma 
una mica presumptuosa, que 
tenim la millor Festa Major 
de la comarca”, va afirmar 
l’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Martínez.

D’esquerra a dreta, Fina Hinojosa, dels Geganters de Rubí, Ana M. Martínez, alcaldessa, Maria Romero 
Redondo, de Flor Gitana, i Valentí Alarcón, del Club Esportiu Maristes. / M.C.

Les entitats que van reco-
llir el guardó pel quart de segle 
es van mostrar emocionades 
i il·lusionades i amb ganes 
que arribi la Festa de Sant 
Pere, especialment la Colla de 
Geganters de Rubí, que té una 
participació molt destacada 
en aquesta festa: “Després 
de 20 anys, el Roc i la Paula 

estrenen nova vestimenta, 
que continuarà sent del segle 
XIX, però amb alguns canvis 
importants”. La nova roba, 
que ha dissenyat la modista 
rubinenca Maria Carbonell, es 
va descobrir dimecres durant 
el Pregó.

Hinojosa explica que, tot 
i que l’Ajuntament reconeix 

L’Ajuntament agraeix durant la 
recepció la feina de les entitats 

l’entitat pels 25 anys, els Ge-
ganters fa 30 anys que van 
iniciar la seva activitat, en 
una època en la qual no era 
necessari estar registrat.

Totes les entitats de la 
ciutat van ser convidades al 
tradicional aperitiu de Festa 
Major i van poder recollir una 
planta de lavanda. / M.C.

La pluja desllueix el 
Seguici de Festa Major

El xàfec que va caure just a l’inici del Seguici no va impedir que les 
entitats desfi lessin pel centre de Rubí. / M.C.

Per primera vegada, la gegantona Matilda, de l’escola Ca n’Alzamora, 
va participar en el Seguici. / M.C.

Un xàfec inoportú i una forta 
ventada a l’inici del Seguici 
de Festa Major va deslluir 
l’activitat, que va comptar 
amb menys públic del que 
és habitual. Tot i això, les 
entitats de la cultura popular 
i tradicional locals van poder 
recórrer el centre de Rubí 
amb normalitat, des de la 
plaça de l’Antiga Estació fi ns 
a la plaça Pere Aguilera.

Al Seguici, que enguany 
organitzava els Castellers 
de Rubí, hi van participar la 
Societat Sant Antoni Abat, 
Òmnium, Diables de Rubí, 
Diables de la Riera, Rubeo 
Diablorum, l’Esbart Dan-
saire, els Gegants d’El Pinar, 
els Gegants del Teresa Altet, 
l’Escola de Sardanes Flor de 

Neu, el Foment de la Sardana, 
que va convidar a la Cobla 
Jovenívola de Sabadell i, per 
primer cop, la gegantona 
Matilda, de l’escola Ca n’Alza-
mora. També hi van participar 
els Gegants de Rubí, tot i que 
sense el Roc i la Paula, que 
es van quedar a la plaça Pere 
Aguilera per no descobrir els 
nous vestits fi ns al fi nal de 
Pregó.

Enguany, al Seguici també 
hi havia les autoritats locals, 
l’alcaldessa, Ana M. Martínez, 
alguns regidors del govern i 
altres de l’oposició.

Un cop la comitiva va ar-
ribar davant de l’Ajuntament, 
totes les entitats van fer la 
seva entrada a la plaça, minuts 
abans del Pregó. / M.C.

Rubí celebra el Dia de l’Orgull amb l’Olimpic Gays
Coincidint amb el 28 de juny, el Dia de l’Orgull 
LGTBI, i l’inici de la Festa Major, el col·lectiu 
LGTRuBI va organitzar el dimecres a la nit 
l’Olimpic Gays, un conjunt d’activitats orienta-
des a sensibilitzar la ciutadania envers el respecte 
i la igualtat de les persones homosexuals, trans-
sexuals, bisexuals i intersexuals.

Un dels moments més divertits de l’Olimpic 
Gays van ser les curses de talons, en què van par-
ticipar diversos ciutadans, que havien de córrer 
amb sabates de taló. Entre els participants, hi 
va haver una cursa que va enfrontar els regidors 
Marta García, Aitor Sánchez i Moisés Rodríguez 
i que va guanyar la regidora socialista.

L’activitat va comptar amb la col·laboració 
del grup de teatre Escena 13 i el col·lectiu 
SiArt. Regidors de l’Ajuntament de Rubí, participant a la cursa de talons. / Localpres



Carlos Baute omple l’amfi teatre 
del Castell de ritmes llatins

Tot i que la gotella-
da que poc abans 
de l’inici del con-
cert inaugural va 

refredar l’ambient, l’artista 
veneçolà Carlos Baute va sal-
tar puntualment a l’escenari 
amb un únic objectiu: fer ba-
llar amb els seus ritmes llatins 
el públic que gairebé omplia 
l’amfi teatre del Castell.

I ho va aconseguir, Baute 
va repassar durant l’hora i 
mitja llarga que va estar a l’es-
cenari alguns dels seus èxits 
de sempre, sovint corejats 
per un públic majoritàriament 
femení. Temes com ‘Mi me-
dicina’, ‘Te ruego perdón’, 
‘Quiero regalarte’ o ‘Quien te 
quiere como yo’ van fer que 
els assistents saltessin de les 
cadires i ballessin els ritmes 
llatins del popular cantant.

L’artista, que va estar 
acompanyat per dos ballarins 
i dues ballarines en els temes 
coreografi ats, també va re-
passar èxits més recents com 
‘Amor y dolor’ o que acaben 
de sortir a la llum com ara 
‘Vamo’ a la calle’, una cançó 

L’artista va fer-se una foto amb el públic rubinenc. / Localpres

dedicada a la seva terra Vene-
çuela i als seus compatriotes 
que s’han llençat al carrer 
contra el govern de Nicolás 
Maduro. Baute va aprofi tar 
per demanar ajut al públic 
per als més desfavorits i per 
al seu país.

El cantant va oferir al 
públic un bis per cloure l’ac-
tuació, on no va faltar la 
popular ‘Colgando en tus 
manos’. / C.C.

Baute va fer ballar els assistents, un públic majoritàriament 
femení. / C.C.
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El RubiSound: la música 
local obre el Rrandom

El Rubí Random 
Music Festival va 
arrencar dimecres 
a la nit amb el Ru-
biSound, un festi-
val de concerts de 
grups locals que 
organitza cada any 
Ràdio Rubí. Per 
l’escenari, situat a 
la plaça Salvador 
Allende, van passar 
Andrea Mir, Pro-
zak, Muyayo Rif  
i Sr. Chen y sus 
moñecos.

Sardanes de Festa Major

La plaça Catalunya va acollir la primera audició de sardanes de 
la Festa Major, que va anar a càrrec de la Cobla Jovenívola de 
Sabadell, organitzada pel Foment de la Sardana. 

La rubinenca Andrea Mir va obrir el Rubi-
sound. / Laia Oller

Sardanistes ballant el dimecres a la nit. / M.C.
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DIVENDRES 30 DE JUNY 
11 h Infl ables 
Rbla. del Ferrocarril 
11 h Jocs MuBe – jocs gegants 
Pl. Dr. Guardiet 
11 h Iniciació al pati natge i hoquei 
Hi col.: HCR Cent pati ns 
Pl. de la Sardana 
11 h Camió de bombers de Rubí 
Hi col.: Ass. Amics d’Automòbils Anti cs de Rubí 
Rbla. del Ferrocarril 
12 h Exposició de fotografi a viva 
Hi col.: Grup Fotogràfi c El Gra 
Pl. Anti ga Estació 
12.30 h XVI Jornades de Jazz: Vermut musical amb 
The Four Nuts 
Hi col.: Ass. Jazz Rubí i Ass. per a la Recerca d’Acords 
i Folklore Imaginari 
Jardins de l’Ateneu Municipal 
16.30 h Torneig infanti l de part. ràpides d’escacs 
Hi col.: Ass. d’Escacs Rubinenca 
Pl. Catalunya 
17 h Taller solidari “Teixint coixins del cor” 
Coixí de suport al benestar de persones afectades per 
càncer de mama. Preu del kit de confecció: 6 €.  
Hi col.: Oncolliga Rubí 
Sala noble Ateneu Municipal 
18 h Casal xou de la gent gran 
Espectacle musical 
Hi col.: Ass. del Casal de la Gent Gran 
Teatre Municipal La Sala 
18 h Un passeig per la història dels anys vint 
Mercat de Festa Major 
18 h Festi val de dansa clàssica i contemporània 

 
Rbla. del Ferrocarril 
18 h Tallers i mostra d’ofi cis 
Mercat de Festa Major 
c. Maximí Fornés 
18 h Passeja amb el trenet 
Mercat de Festa Major . Tiquet: 2 € 
Illa de vianants 
18 h Infl ables 
Rbla. del Ferrocarril 
18 h Food trucks 
Mercat de Festa Major 
Pl. Pearson 
19 h II Holi Dolly Rubí Festi val 
L’Escardívol 
19 h Concerts CRAC 
Amb la parti cipació de Linoti p i Minerva 
Hi col.: CRAC 
Pl. Salvador Allende 
19 h Concert Rapnís 
Hi col.: Societat de Blues de Rubí 
Pl. Anselm Clavé 
19.30 h Audició de sardanes 
Amb la cobla La Principal de la Bisbal 
Hi col.: Foment de la Sardana 
Pl. Catalunya 

19.30 h Zumba, Fightt eam i Kangoo Power 
Org.: Soul Mind Body 
Rbla. del Ferrocarril 
20 h Gala de gimnàsti ca Viva Broadway
Hi col.: Secció esporti va Regina Carmeli 
Pavelló poliesporti u de La Llana 
20 h Exhibició capoeira 
Hi col.: ACBAE 
Pl. de la Nova Estació 
20.30 h Concert La Penúlti ma 
Hi col.: Societat de Blues de Rubí 
Pl. Anselm Clavé 
21 h Rita i Rodolfo 
Cia. Passabarrets. Espectacle familiar 
Hi col.: La Xarxa, Rubí 
Jardins de l’Ateneu Municipal 
21 h Jam-session electrònica amb els Dj’s Kiko Gui-
rado, Juan Prog i discjòqueis convidats 
Org.: Sant Patrick’s Beer 
Sant Patrick’s Beer 
21 h Mostra dansa Bollywood 
Hi col.: AV Ca n’Oriol 
Rbla. del Ferrocarril 
21 h Sopar Temàti c SUPER HEROES amb IRON MAN 
Org.: New Yorker
New Yorker
21.30 h Els telescopis al terrat 
Hi col.: Ass. d’Amics de l’Astronomia, TRI-A Rubí 
Ateneu Municipal 
22 h Correfoc 
Pont del c. Sant Joan 
22 h Concert The Clippers 
Hi col.: Societat de Blues de Rubí 
Pl. Anselm Clavé 
22 h Peacock Electrònic 
Hi col.: Col·lecti u Peacock 
Pl. Salvador Allende 
23 h Rudo. Cia Manolo Alcántara 
Cicle de Circ i dansa Contemporanis 
El Celler 
23 h XVI Jornades de Jazz: Alba Pujals Jazz Quintet  
Hi col.: Ass. Jazz Rubí i Ass. per a la Recerca d’Acords 
i Folklore Imaginari 
Jardins de l’Ateneu Municipal 
23.30 h Concert Fangoria 
Miscelania de canciones para robóti ca avanzada 
Festi val RRANDOM 
L’Escardívol  
23.45 h Ball d’envelat 
Amb La Principal de la Bisbal 
Hi col.: Foment de la Sardana 
Pl. Dr. Guardiet 
1.30 h El Tour 40 - Festi val RRANDOM
L’Escardívol  

DISSABTE 1 DE JULIOL 
8.30 h Torneig Open Nacional Ciutat de Rubí – Me-
morial Antonio Jiménez 
Hi col.: CP Unió Les Torres Rubí 
Petanca Cova Solera 

9 h Torneig 3x3 de futbol sala 
Hi col.: Club Rubí Nord Futbol Sala 
Escola Ca n’Alzamora 
9 h VI Triatló infanti l de Rubí 
Hi col.: CN Rubí 
Zona esporti va de Can Rosés 
9 h Torneig 12 hores de frontennis per parelles 
Hi col.: Club Frontennis Rubí 
Pista Frontennis de Ca n’Oriol 
9.30 h Inici Cat turing 1/10 elèctric 
Hi col.: Club Ràdio Control Rubí 
Circuit de cotxes de Ràdiocontrol 
10 h Curs de Capoeira 
Hi col.: ACBAE 
Gimnàs Escola la Schola 
10 h Dibuixem en el museu. Acti vitat infanti l 
Hi col.: Museu Etnogràfi c Vallhonrat 
Pl. Montserrat Roig 
10 h Campionat de tennis 
Club Sportenis de Rubí 
10.30 h Parti des demostració Màgic 
Org.: Skalibur 
Pl. Catalunya 
10.30 h FesTroc, Intercanvis al carrer 
Hi col.: Servei Educati u de Residus 
Pl. Pearson 
10.30 h XXI Gimcana fotogràfi ca 
Hi col.: Grup Fotogràfi c El Gra 
Pl. Anti ga Estació 
11 h Jocs Juga menut. Per a infants de 0 a 12 anys 
Rbla. del Ferrocarril 
11 h Parti t de veterans 
Hi col.: CEB Sant Jordi 
Pavelló CEB Sant Jordi 
11 h Taller de: “Castañuelas y jota” 
Hi col.: Centro Aragonés de Rubí 
Local Centro Aragonés, c. Marconi, 10 
11 h Acti vitats esporti ves 
Rocòdrom, pont penjat, ti rolina, futbolins. 
Pl. Salvador Allende 
11 h Iniciació al pati natge i l’hoquei 
Hi col.: HCR Cent pati ns 
Pl. de la Sardana 
11 h Baixada d’andròmines 
Hi col.: AE Guspira 
Camí de Sant Muç 
11 h Jornada esporti va de bicicleta adaptada 
Hi col.: Rubí té rodes 
Rbla. del Ferrocarril 
11.30 h Mostra de Hip Hop i Zumba 
Hi col.: AV Districte 5 El Portal de Ca n’Oriol 
Rbla. del Ferrocarril 
12 h Exposició de fotografi a viva 
Hi col.: Grup Fotogràfi c El Gra 
Pl. Anti ga Estació 
12 h Un passeig per la història del anys vint 
Mercat de Festa Major 
12 h Jornades de portes obertes 
Hi col.: Museu Etnogràfi c Vallhonrat 
Museu Etnogràfi c Vallhonrat 
12 h Concert La música de la teva infància 

Hi col.: Associació Rubí Musical Segle XXI 
Teatre municipal La Sala
12 h La pianola d’En Pep 
Mercat de Festa Major 
Illa de vianants 
12 h Passeja amb el trenet 
Mercat de Festa Major. Tiquet: 2 € 
Illa de vianants 
12 h Food trucks 
Mercat de Festa Major 
Pl. Pearson 
12 h Tallers i mostra d’ofi cis 
Mercat de Festa Major 
c. Maximí Fornés 
12 h Sergi Estella, ferralla i rock and roll 
Hi col.: Servei Educati u de Residus 
Pl. Pearson 
12 h Vermut musical: Muddy Wine 
Hi col.: Societat de Blues de Rubí 
Pl. Anselm Clavé 
12.30 h Jornada de portes obertes 
Hi col.: HCR Cent Pati ns 
Pista Francesc Calvo 
12.30 h Mostra de dansa i fl amenc 
Org.: Escola de dansa Sara Alajarín 
Pl. Dr. Guardiet 
12.30 h XVI Jornades de Jazz de Rubí: Vermut musical 
amb Joan Torras Swing Trio Featuring Oriol Valles 
Jazz Rubí i Ass. Recerca d’Acords i Folklore Imaginari 
Jardins de l’Ateneu Municipal 
12.30 h Vermut musical electrònic amb els Dj’s 
Paradais i SkizoDanzer 
Hi col.labora: MusikGard 
Pl. Salvador Allende 
15 h Festa de l’Esport Adaptat 
Hi col.: Club Esporti u Horitzó 1994 
Pavelló de La Llana 
17 h Fira del disc i del Col·leccionisme 
Hi col.: Fira del Disc i del Col·leccionisme 
Pl. Pearson 
17 h FesTroc, Intercanvis al carrer 
Hi col.: Servei Educati u de Residus 
Pl. Pearson 
17 h Taller de prehistòria 
Hi col.: G.C.M.B.R. 
Pl. Catalunya 
17.30 h Torneig d’escacs Memorial Julian García 
Hi col.: Associació d’Escacs Rubinenca 
Pl. Catalunya 
17.30 h Acti vitats esporti ves 
Rocòdrom, pont penjat, ti rolina), futbolins. 
Pl. Salvador Allende 
18 h Un passeig per la història dels anys vint 
Mercat de Festa Major 
18 h La pianola d’En Pep 
Mercat de Festa Major 
Illa de vianants 
18 h Passeja amb el trenet 
Mercat de Festa Major. Tiquet: 2 € 
Illa de vianants 
18 h Food trucks 
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Mercat de Festa Major 
Pl. Pearson 
18 h Tallers i mostra d’ofi cis 
Mercat de Festa Major 
c. Maximí Fornés 
18 h Tallers i jocs de pau  
Hi col.: Ass. Catalana d’Enginyeria sense Fronteres, Col-
lecti u Irènia - Jocs de Pau i Fundació Vicente Ferrer 
Pl. Salvador Allende 
18 h Concurs de Cosplay 
Org.: Skalibur 
Jardins de la plaça Figueres 
18.30 h Som gent alegre 
Espectacle musical 
Teatre municipal La Sala 
19 h Exhibició de Hip-Hop 
Hi col.: Secció esporti va Regina Carmeli 
Pl. Salvador Allende 
19 h Cercavila Centro Aragonés 
Hi col.: Centro Aragonés de Rubí 
19 h Jam-session electrònica amb els Dj’s Kiko Gui-
rado, Juan Prog i discjòqueis convidats 
Org.: Sant Patrick’s Beer 
Sant Patrick’s Beer 
19 h Festi val de fl amenc 
Hi col.: CECAR 
Pl. Dr. Guardiet 
19 h Concert 
Hi col.: Societat de Blues de Rubí 
Pl. Anselm Clavé 
19.30 h Inici de la XXXV Ballada de Gitanes al carrer 
Hi col.: Esbart Dansaire de Rubí 
Rbla. del Ferrocarril  
20 h XXXV Ballada de Gitanes al carrer 
Hi col.: Esbart Dansaire de Rubí 
L’Escardívol 
20 h Diada castellera 
Hi col.: Castellers de Rubí 
Pl. Pere Aguilera 
20 h Campionat de petanca per dupleta mixta 
Hi col.: Petanca El Vallès 
Petanca El Vallès 
20 h Cooking Mix. Menjar, música i danses interna-
cionals 
Hi col.: A mi lindo Ecuador, ASCODECA, As. Oudiodial, 
Ass. de Touba ACSOT, Ass. de Mandegane, As. Cultural 
Senegambia Kambeng de Catalunya, Ass. Karambe-
nor di Kassafor 
Pl. Salvador Allende 
20 h Exhibició de gimnàsti ca artí sti ca 
Hi col.: GAER 
Pavelló Can Rosés 
20.30 h Yassa poulet popular   
Hi col.: As. Cultural Senegambia Kambeng de Catalu-
nya i Ass. de Mandegane 
Pl. Salvador Allende   
21 h Sopar Temàti c SPACE INVADERS amb ALIENS 
PREDATOR Led show 
Org.: New Yorker 
New Yorker
21 h Concert Adriana&Charlie blues it 
Hi col.: Societat de Blues de Rubí 
Pl. Anselm Clavé 
21 h Torneig de petanca nocturn 12 hores mixtes 
Hi col.: Club Petanca Santa Rosa –Rubí 
Club Petanca Sta. Rosa - Rubí 
21.30 h Què puc fer jo?  

Espectacle a favor de l’acollida de refugiats 
A càrrec d’Arti xoc  
Pl. Salvador Allende   

NIT GOLFA
21.45 h Concert de Festa Major 
Recorregut pel gospel. Preu: 4€. Accés a les 21.15 h 
Hi col.: Obrador Coral de Rubí 
Amfi teatre del parc del Castell 
22 h 32è Concurs de colles sardanistes. Territorial 
i de Catalunya 
Amb la Cobla Sabadell 
Hi col.: Escola de Sardanes Flor de Neu 
Rbla. del Ferrocarril 
22 h Ball golfo infanti l 
Acti vitat familiar. Cia. Xip Xap 
Pl. Catalunya 
22.30 h Mostra de danses de Bollywood 
A càrrec del grup Centre Asana 
Pl. Salvador Allende 
22.30 h Concert 
Hi col.: Societat de Blues de Rubí 
Pl. Anselm Clavé 
23 h Escena 13, El retorn de la improvisació 
Hi col.: Ass. Juvenil i teatral Escena 13 
Jardins de l’Ateneu Municipal 
23 h Do not disturb. Cia. Vaivén Circo 
Cicle de Circ i dansa Contemporanis 
El Celler 
23.15 h Concert Hombres G 
Gira nº 32. Festi val RRANDOM 
L’Escardívol    
23.30 h Concert La fl or del Otro 
Música mesti ssa 
Pl. Salvador Allende 
23.30 h Nit bruixa 
Espai esotèric. Consulta el teu futur! 
Jardins de l’Ateneu Municipal 
23.30 h Revival The Clippers-El Guateque-La Central 
Hi col.: Societat Sant Antoni Abat 
Pl. Catalunya 
0.30 h Festa Major Comedy 
Nit de monòlegs 
Jardins de l’Ateneu 
1.30 h Concert La Gossa d’era 
Ska, Reggae, Ska-Punk, Rock 
Pl. Salvador Allende 
1.30 h MOMO (Tribut Queen) 
Festi val RRANDOM 
L’Escardívol 
4 h Versión Imposible 
Festi val RRANDOM 
L’Escardívol 
6 h Xocolatada 
L’Escardívol 

DIUMENGE 2 DE JULIOL 
9.30 h Plantada de Gegants 
XXIV Trobada de Gegants 
Hi col.: Colla de Geganters de Rubí 
Pl. Pere Aguilera 
11 h Iniciació al pati natge i hoquei 
Hi col.: HCR Cent pati ns 
Pl. de la Sardana 
11 h Acti vitats esporti ves 

Rocòdrom, pont penjat, ti rolina, futbolins. 
Pl. Salvador Allende 
11 h Espai de jocs: Sonàrium
Acti vitat familiar. Cia. El Pájaro carpintero 
Rbla. del Ferrocarril 
11 h Infl ables 
Rbla. del Ferrocarril 
11.30 h Passejada de Gegants 
XXIV Trobada de Gegants 
Hi col.: Colla de geganters de Rubí 
Pl. Pere Aguilera  
12 h Exposició de fotografi a viva 
Hi col.: Grup Fotogràfi c El Gra 
Pl. Anti ga Estació 
12 h Un passeig per la història dels anys vint 
Mercat de Festa Major 
12 h La pianola d’En Pep 
Mercat de Festa Major 
Illa de vianants 
12 h Food trucks 
Mercat de Festa Major 
Pl. Pearson 
12 h Vermut 
Hi col.: Societat de blues de Rubí 
Pl. Anselm Clavé 
12 h Tallers i mostra d’ofi cis 
Mercat de Festa Major 
c. Maximí Fornés 
12.30 h Cloenda de les XVI Jornades de Jazz de Rubí 
Jam-session a càrrec de músics membres de l’Ass. Jazz 
Rubí i arti stes convidats 
Jardins de l’Ateneu Municipal 
12.30 h Vermut musical electrònic 
amb els DJ’s Paradais, Maddraassoo, SkizoDanzer 
Hi col.: MusikGard 
Pl. Salvador Allende 
13 h Ballada de Gegants 
Hi col.: Colla de Geganters de Rubí 
Pl. Dr. Guardiet 
13 h Foto Viva 
Hi col.: Grup Fotogràfi c El Gra 
14 h Final Cat turing 1/10 elèctric 
Hi col.: Club Ràdio Control Rubí 
Circuit de cotxes de Ràdiocontrol 
17 h Fira del disc i del Col·leccionisme 
Hi col.: Fira del Disc i del Col·leccionisme 
Pl. Pearson 
17 h Taller de prehistòria 
Hi col.: GCMBR 
Pl. Catalunya 
17.30 h Acti vitats esporti ves 
Rocòdrom, pont penjat, ti rolina, futbolins. 
Pl. Salvador Allende 
17.30 h IV Torneig de bombardes 
Hi col.: CE L’Eixam 
Parc de la Pau i la Natura 
18 h Torneig d’esti rada de corda 
Competi ció per equips 
Hi col.: Òmnium Cultural de Rubí 
Av. Barcelona  
18 h Un passeig per la història dels anys vint 
Mercat de Festa Major 
18 h El poblat del laberint 
Taller parti cipati u de construcció d’un poblat de caba-
nes. Acti vitat familiar. Joc ecològic amb molta canya 
Rbla. del Ferrocarril 
18 h Exhibició de taekwondo 

Org.: Gimnàs Seül 
Pista Francesc Calvo 
18 h Food trucks 
Pl. Pearson 
18 h Tallers i mostra d’ofi cis 
Mercat de Festa Major 
c. Maximí Fornés 
18.30 h Músiques i danses tradicionals aragoneses 
Hi col.: Centro Aragonés de Rubí 
Rbla. del Ferrocarril 
18.45 h Audició de sardanes 
Amb la Cobla Marinada 
Hi col.: Foment de la Sardana 
Pl. Catalunya 
19 h Tabalada 
A càrrec de Tronats del tabal dels Diables de la Riera, 
AXÈ, Diabòlics d’Egara i Tabalers de la Colla de Gegan-
ters de l’Escola Teresa Altet. 
Hi col.: Diables de la Riera 
Pl. Pere Aguilera  
19 h Classe oberta i concert de Lindy Hop 
Hi col.: Col·lecti u de balladors de swing 
Pl. de la Nova Estació 
19 h Gaspatxo popular 
Hi col.: Unión Extremeña de Rubí 
Rbla. del Ferrocarril 
19 h Concert Toi&Moi 
Hi col.: Societat de Blues de Rubí 
Pl. Anselm Clavé 
19.30 h Cercavila de la Irmandade Galega 
Hi col.: Irmandade Galega de Rubí 
19.30 h Concert Maria del Mar Bonet 
Preu: 10 € 
Teatre Municipal La Sala 
19.30 h Tastet d’esti u 
Versions de les millors cançons d’esti u 
Hi col.: AMR 
Pl. Salvador Allende 
19.30 h Músiques i danses extremenyes 
Hi col.: Unión Extremeña de Rubí 
Rbla. del Ferrocarril 
20 h Tabalada estàti ca 
A càrrec de Tronats del tabal dels Diables de la Riera, 
AXÈ, Diabòlics d’Egara i Tabalers de la Colla de Gegan-
ters de l’Escola Teresa Altet. 
Hi col.: Colla de Diables de la Riera 
Pl. Onze de Setembre 
20 h Havaneres 
Amb Arrels de la Terraferma. Hi haurà rom cremat 
Pl. Dr. Guardiet 
20.30 h Correfoc infanti l 
Colla de Diables de la Riera, Diables de la Grupa de 
Molins de Rei, Diables de Sant Joan Despí. 
Pl. Onze de Setembre 
20.30 h Músiques i danses tradicionals gallegues 
Hi col.: Irmandade Galega de Rubí 
Rbla. del Ferrocarril 
20.30 h Concert 
Sti x&Stones 
Hi col.: Societat de Blues de Rubí 
Pl. Anselm Clavé 
21.45 h Infest 2017 
A càrrec de les cuques de l’INFEST 
Hi col.: ARKAM 
Pl. Salvador Allende
 23 h Piromusical 
L’Escardívol 
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L’Escardívol té un punt 
per atendre agressions 
masclistes durant la festa
L’Ajuntament ha habilitat un 
dispositiu especial durant la 
Festa Major per tal de donar 
resposta a possibles casos 
d’agressions masclistes i situ-
acions de violència. L’Ofi cina 
d’Esport per a Tothom, situada 
a l’Escardívol, funcionarà com 
a punt d’atenció el divendres 
de 24 a 5.30 hores i dissabte de 
16 a 6.30 hores. La ciutadania 
podrà contactar amb el servei 

trucant al 93 588 72 73. També 
es pot trucar en cas d’agressió 
al 112 o al telèfon d’atenció a 
les dones en situació de violèn-
cia masclista: 900 900 120.

Per la regidora de Políti-
ques d’Igualtat, Maria Mas, 
“l’assetjament verbal o físic 
a l’espai públic és una forma 
de violència que sovint es veu 
com una cosa normal i no ho 
podem permetre”. 

Gots reutilitzables 
en les activitats 
de Festa Major
Els bars de Festa Major servi-
ran les begudes en gots reuti-
litzables, després d’anys sense 
fer-los servir. Els gots tindran 
un preu de 0,50 cèntims d’eu-
ro i es podran adquirir amb 
un portagots simple (0,50 
cèntims) o un portagots amb 
cinta (1 euros). Si ja es disposa 
d’un got reutilitzable de 300 
ml, es pot portar de casa. A 
més, l’Ajuntament instal·larà 
dues fonts a l’Escardívol i a 
la plaça Salvador Allende per 
netejar els gots.

Activitat infantil 
al Racó del Llibre
Coincidint amb la Festa Ma-
jor, la llibreria El Racó del 
Llibre organitza una activitat 
infantil: ‘Contes desexplicats’. 
L’activitat anirà a càrrec del 
grup d’animació Vivim del 
Cuentu i oferirà contes amb 
personatges i relats clàssics 
capgirats, amb arguments 
plens de sorpreses i molt 
d’humor. 

L’activitat serà aquest 
divendres a les 18.30 hores 
a la llibreria, situada al carrer 
Doctor Robert, 12. 

L’església queda petita per 
seguir la missa de Festa Major

Centenars de perso-
nes van abarrotar 
l’església de Sant 
Pere per seguir 

l’ofici de Festa Major, que 
va tenir lloc el dijous al matí. 
La missa va començar amb 
el Ball de l’Homenatge, a 
càrrec de l’Esbart Dansaire, 
i va prosseguir amb diversos 
càntics cristians. Posterior-
ment, els Gegants de Rubí 
van ballar la Moixeranga. 
Per cloure l’ofici solemne, 
l’Esbart Dansaire va ballar 
el Ball de l’Àliga, a l’interior 
del temple.

Tret de sortida a les 
XVI Jornades de Jazz
El concert de Gwen Perry i la pianista Michele Faber va servir 
per arrencar les XVI Jornades de Jazz als jardins de l’Ateneu. 
L’actuació va ser dijous al migdia i va ser seguida per una qua-
rantena de persones en un format vermut. / M.C. 

Ball de l’Homenatge a l’inici de l’ofi ci solemne. / M.C.

Acabat l’ofi ci, va tenir lloc el Ball de Gegants i la Ballada de l’Esbart. / M.C.

La cantant Gwen Perry va oferir el primer vermut musical. / M.C.A la sortida de la missa, ja al 
migdia, es va celebrar la ba-
llada de Gegants i de l’escola 

de l’Esbart Dansaire a la plaça 
Doctor Guardiet, una activi-
tat tradicional. / M.C.
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‘Agujas de papel’, la nova 
obra de Marta Gracia Pons
MARTA CABRERA

L’escriptora rubinenca Mar-
ta Gracia Pons ha publicat 
la seva segona novel·la: 
‘Agujas de papel’. El llibre, 
editat per Maeva, es va 
presentar per primera ve-
gada el dimarts al vespre a 
la llibreria El Racó del Llibre, 
en un acte que va aplegar al 
voltant d’una quarantena de 
persones.

‘Agujas de papel’ és la 
història “d’una dona molt 
lluitadora que trenca l’es-
tereotip de la dona del 
segle XIX burgesa, submisa 
i obedient”, explica Gracia 
Pons, que afi rma que és una 
novel·la “on hi ha una mica 
de tot, intriga, espionatge, 
roman� cisme”.

Com en el seu primer 
llibre, l’autora de Rubí ha 
volgut situar la història en 
un ambient i una època 
molt determinada: “La llui-
ta de la protagonista per 
ser maniquí de moda es 
combina amb la lluita de 
classes socials, fa referència 
al moviment anarquista a 

Barcelona, que va ser molt 
important, i sobretot en la 
revolució cubana, la pèr-
dua de les colònies i la fi  de 
l’imperi espanyol a fi nals del 
segle XIX”, explica l’autora.

‘Agujas de papel’ es po-
drà trobar a les principals 

llibreries del país, un fet 
que no va succeir amb la 
seva primera publicació, ‘La 
historia que nos cambió’, 
que va ser autoeditada: 
“La veritat és que la feina 
que ha fet Maeva ha sigut 
impressionant i ha sor� t un 
llibre, a parer meu, perfec-
te, espero que � ngui més 
repercussió que la primera 
i que es vengui més”.

Marta Gracia Pons és 
llicenciada en Història i 
actualment exerceix la do-
cència.

La novel·la planteja 
la lluita d’una 
dona contra els 
estereo� ps de la 
societat del s.XIX

El nou Butlle�  del GCMR-CER, dedicat 
als alcaldes del franquisme, a la venda
REDACCIÓ

L’Auditori Vallhonrat va 
ser l’escenari dijous de 
la setmana passada de 
la presentació del darrer 
número del Butlletí del 
Grup de Col·laboradors del 
Museu de Rubí i el Cen-
tre d’Estudis Rubinencs 
(GCMR-CER).

En aquesta ocasió, la 
publicació repassa la tra-
jectòria dels primers alcal-
des del franquisme a Rubí: 
Miquel Casanovas, Lluís 
Armengol i Luis Iglesias, i 
del mandat de Josep For-
tino i Miquel Rufé, en un 
període històric que abas-
ta del 1939 al 1962. Els 
historiadors locals Eduard 
Puigventós i Ramon Batalla 
són els autors d’aquests 
articles.

El Butlletí també inclou 
una entrevista a l’exalcalde 
de Rubí Miquel Llugany, 
primer batlle de la ciutat 
de la democràcia, realit-
zada per Guifré Lloses. En 
aquesta entrevista, Llugany 
parla del seu mandat, però 
també opina sobre la situa-

ció actual de la ciutat.
El Butlletí ja està a la 

venda a les principals lli-
breries de Rubí al preu de 
6 euros. L’acte de presenta-
ció va aplegar una quaran-
tena de persones. Després 
de la presentació a càrrec 
dels autors dels diversos 
articles es va generar un 
interessant debat entre el 
públic i els estudiosos.

La presentació va tenir lloc a la bo� ga El Racó del Llibre. / Cedida

Els autors dels ar� cles van fer la presentació del butlle� . / Cedida



En los divorcios de mutuo 
acuerdo, las partes pueden 
llegar a pactar lo que quieran 
(siempre que se respete el in-
terés supremo de los menores); 
por tanto,  se puede haber tra-
tado o no explícitamente este 
asunto.  Habrá que ver, pues, 
cuáles fueron los pactos que 
se plasmaron en el Convenio 
Regulador del divorcio. Puede 
ser, que, aparte de la pensión 
alimenticia establecida, se 
haya pactado tener que pagar a 
medias los gastos escolares, o 
puede que se considere que ya 
están incluidos en la pensión.

Si no se dice nada al res-
pecto, hay que basarse en lo 
que viene estableciendo la 
jurisprudencia. Y lo mismo 
sucede en los divorcios con-
tenciosos.

La mayor parte de la juris-
prudencia considera que estos 
gastos (matrícula, libros y ma-
terial escolar) están incluidos 
en la pensión alimenticia, al 
tratarse de gastos ordinarios 
y previsibles que pueden con-
tabilizarse al hacer el cálculo 
de la pensión. Cálculo que 
suele hacerse por anualidad y 
dividida en 12 meses (ya que la 

pensión se paga los 12 meses 
del año).

Hay otros tipo de gastos, 
como los derivados de activi-
dades extraescolares o clases 
particulares que se suelen 
considerar extraordinarios y, 
por tanto, deben ser pagados 
por ambos progenitores a 
medias, siempre que se hayan 
puesto de acuerdo para su 
realización. 

De todas formas, si estos 
gastos extraordinarios se con-

sideran necesarios (logopedia, 
p.ej.), hay que pagarlos a 
medias, aunque no se haya 
llegado a acuerdo entre los 
progenitores. Es decir, no hace 
falta contar con el consenti-
miento de la otra parte para 
realizar los gastos extraordi-
narios y necesarios, que deben 
sufragarse al 50%.

Edurne Zunzunegui Lasa
Abogada de Familia

Sant Cugat del Vallès

¿Están incluidos los gastos escolares 
en la pensión de alimentos?
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Un total de 38 negocis locals 
integren la Xarxa Rubí Empresa
REDACCIÓ

La Xarxa Rubí Empresa, un 
projecte impulsat per l’Ofi-
cina de Serveis a l’Empresa 
(OSE) de l’Ajuntament de 
Rubí amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, 
està formada per un total 
de 38 empreses.

La xarxa, que es va po-
sar en marxa el 2014, té la 
voluntat de millorar la com-
petitivitat i la innovació de 
les empreses fomentant el 
treball col·laboratiu entre 
empreses, administració 
pública i món universitari 
de proximitat. La proposta 
s’ha consolidat com una 
bona manera de fomentar 
el coneixement compartit 
i l’impuls d’estratègies i 
actuacions innovadores 
de les empreses partici-
pants.

Entre les empreses que 
s’han sumat a aquesta 
iniciativa el 2017, hi ha 
British House, Sucesores 
de José Escuder, Recymet 

Systems, Rema Tip Top, 
Teycars i Wetron Automa-
tion Technology.

Entre les 38 empreses 
que participen en aquest 
projecte, sumen una fac-
turació superior als 467 
milions d’euros i tenen més 
de 3.000 treballadors, dels 
quals un 30% treballen a 
Rubí en l’àmbit industrial.

L’empresa i la recerca
La setmana passada, es va 
posar en marxa a la Masia 

de Can Serra la quarta 
edició del projecte, que 
treballarà sobretot la col-
laboració entre empreses i 
grups de recerca per gene-
rar productes i serveis més 
innovadors, aprofitant el 
coneixement universitari.

La sessió, titulada ‘Fo-
ment de la col·laboració 
per la generació d’aliances 
entre les empreses de 
Rubí’, va comptar amb la 
participació d’una vintena 
d’empreses.

Una de les novetats 
de l’edició d’enguany és 
la incorporació d’un ‘mar-
ketplace’ especialitzat per 
a les empreses de la xarxa 
i els grups de recerca uni-
versitaris i centres tecnolò-
gics de proximitat. A més, 
es realitzaran quatre ses-
sions grupals sobre temes 
vinculats a la innovació, 
als ‘workshops’ temàtics 
sobre l’economia circular, 
la direcció d’equips i la 
transformació digital.

La primera sessió del grup va tenir lloc a Can Serra. / Cedida



Més de 500 rubinencs demanen 
els ajuts per pagar el lloguer
REDACCIÓ

L’Ofi cina Local d’Habitatge 
ha recollit 572 peticions 
de rubinencs que han sol-
licitat les subvencions per 
al pagament del lloguer 
que atorguen l’estat es-
panyol i la Generalitat de 
Catalunya.

Això significa que en-
guany s’han rebut una tren-
tena més de sol·licituds 
que el 2016, quan se’n van 
presentar 537.

A la convocatòria de 
les subvencions per al pa-
gament del lloguer 2017 
que atorga el Ministeri de 
Foment i la Generalitat 
s’hi han pogut acollir totes 
les persones � tulars d’un 
contracte d’arrendament 
que compleixin els requisits 
establerts: que l’immoble 
sigui el domicili habitual, 
tenir la residència legal a 

Catalunya, estar al corrent 
de pagament de les rendes 
i que � ngui domiciliat el co-
brament de la subvenció en 
una en� tat fi nancera.

L’import de la subvenció, 

que assumeix un percentat-
ge del preu del lloguer, pot 
arribar fi ns als 2.400 euros 
anuals, o el que és el mateix 
fi ns als 200 euros al mes.

A par� r del setembre, 

totes les persones que ha-
gin presentat la sol·licitud 
rebran un missatge de text 
al seu telèfon mòbil per 
informar-los si la seva sol-
licitud és acceptada o no.

Rubí s’adhereix a l’Acord Vallès Circular, 
per potenciar l’economia sostenible
L’Ajuntament de Rubí ha 
signat conjuntament amb 
altres municipis i agents de 
la comarca l’Acord Vallès Cir-
cular, una inicia� va que pre-
tén potenciar els principis 
de l’economia circular en les 
polí� ques locals de desenvo-
lupament econòmic, social i 
ambiental per tal de tenir un 
futur més sostenible. 

Aquest � pus de negoci, 
sorgit com una alterna� va a 
l’actual model majoritari de 
caràcter lineal, fa compa� -
ble la rendibilitat de les em-
preses amb la protecció del 

medi ambient. El consistori 
també potencia l’economia 
circular a través del Rubí 
Brilla. 

D’altra banda, la jor-
nada ‘Rubiemprèn’, la cita 
anual de l’emprenedoria, 
va comptar amb la par� ci-
pació d’una seixantena de 
persones interessades en 
les oportunitats de negoci a 
l’economia circular. 

Per exemplifi car aquests 
casos, l’Ofi cina de Serveis a 
l’Empresa va convidar Zicla, 
Axioma Solucions i Walla-
pop. / DdR
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Al setembre, els rubinencs coneixeran si la sol·licitud ha estat acceptada o no. / Cedida

Nicola Cerantola, d’Ecologing, va fer un recorregut per les caracte-
rís� ques de l’economia circular. / Cedida

C/ Sant Cugat, 40 local 08191 - RUBÍ
T. 93 588 17 33 / 637 519 807

www.tot� nques.es

PISO MÚTUA
83m2, 3 hab (2 dob), salón 25m2 a balcón, cocina b, 
lavad, baño b, gas, calef, vent alum, suelo gres, asc, 
soleado, buen estado. Precio: 140.000€ 

PISO MARISTAS
133m2, 3 hab dob ex, salón 22m2 a gran balcón 8m2, 
cocina 21m2 impec a trza 55m2, 2 baños, parquet, sol 
TD, MB estado, 1995.
Precio: 237.000€ 

DÚPLEX C. ORIOL
2 hab dob ext, salon 19m2 a balc, cocina ext a balcón 
6m2, baño ref, aseo, gas, calef, a ac, asc, park, trast, 
ext, sol, 1995, buen estado. Precio: 144.000€

PISO Z. NORTE
3 hab (2 dob), salón 15m2 a balcón, cocina reform, 
lavad, baño reform, gas, alum, roble, gres, asc, sol, 
amueblado. Precio: 85.000€ 

PISO C. FATJÓ
107m2, 3 hab dob ext, 
salón 24m2 a balcón, 
cocina 8m2, patio 6m2, 2 
baños (1 suitte), gas, calef, 
parquet, asc, park incl, 
ext, sol, 2004. 
Precio: 176.000€
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Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59

www.inmoeuropeas.com

Pis de 45m2, d’obra seminova, una habitació, men-
jador amb sortida a balcó, cuina independent i bany 
complet. Ideal per a inversors! Zona Centre.
Preu: 85.000€ Ref.: DV1999

Pis d’obra seminova, de 65m2, dues habitacions, 
cuina-menjador i dos banys. Ideal per a inversors! 
Zona Centre. Preu: 100.000€ Ref.: DV2000

Pis de 77m2, dues habitacions dobles, gran menjador, 
cuina petita reformada i dos banys. Petit balcó tancat. 
Finca amb ascensor. zona d’aparcament gratuïta. Zona 
Centre. 
Preu: 119.000€ Ref.: DV1976

Pis de 85m2, dues habitacions dobles, amb sortida a 
terrassa, menjador de 20m2 i cuina independent totes 
dues amb sortida a balcó, bany reformat i lavabo de 
cortesia. Terrassa de 6m2. Pàrquing i traster a la matei-
xa finca. Zona Avinguda Estatut. 
Preu: 144.000€ Ref.: DV1957

Dúplex de 125m2, tres habitacions i golfes, menjador, 
cuina independent, i dos banys complets . Terrassa i 
dos balcons. Zona Centre.
Preu: 200.000€ Ref.: DV2005
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Juan Ramón Jiménez, 26 local 3 esq. Bartrina
T. 93 697 34 21 - 607 335 530

www.mrcasas.com

Zona MeRcaDo Muy aMPlio
Vivienda de 90m2, 4 hab. amplias, cocina con 
lavadero, dos balcones.
PReu: 106.000€ Ref.: D-03012

Zona ca n’oRiol PRecioso DúPlex
80m2, dos habitaciones, una con vestidor, cocina 
amplia y dos terrazas de 20m2 y 8m2 la grande a pie 
de comedor, finca semi-nueva solo tres vecinos.
PReu: 163.000€ Ref.: D-03040  

Zona centRo seMi-nueVo
Planta baja de 80m2 3 habitaciones dos baños 
completos, terraza de 15m2 finca de solo 5 vecinos y 
muy bien ubicada y calle tranquila.
PReu: 140.000€ Ref.: D-02774 

OFeRTa ViVienda en ZOna CenTRO
finca de 12 años con ascensor, tiene dos 
habitaciones, calefacción y aire acond, balcón y 
posibilidad de plaza de pk en la misma finca.
PReU: 116.000€ ReF.: d-03036 

Valorem el seu habitatge - Realitzem contracte 
de lloguer i compra - Venda 

tramitem hipoteques - cèdules d’habitabilitat 
certificats energètics

15 anys D’exPeRiÈncia

C/ Maximí Fornés, 50
T. 93 588 18 78

administracio@finquesorbis.com

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 saló-
menjador 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 € 



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: 110.000€ Ref.: 686-1016

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

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

ZONA SERRETA
Átic conservat! 2 hab. Saló-menjador amb sortida a 
terrassa àmplia amb barbacoa. Molta llum i boniques 
vistes. Preu: 85.000€ Ref.: 686-1029

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

www.expo� nques.com 

A ESTRENAR CA N’ORIOL
Planta baixa totalment reformada. 3 habitacions. Saló-
menjador de 20m² amb sortida a balcó. Bany i cuina 
amb molta llum. Preu: 116.000€ Ref.: 686-1011 
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ACE Inmobiliaria
C/ Monturiol, nº5
T. 93 595 06 99

PIS REFORMAT AMB TERRASSA
Situat a la zona Centre de Rubí. 
Sup. 60m2, 2 Hab. (abans 3).
És un primer sense ascensor i amb calefacció.
PREU: 115.000€

PIS TOTALMENT REFORMAT 
Situat a la zona de Ca n’Oriol.
Sup. 140m2, 4 hab. (tres dobles i una individual)
2 Banys, Balcó, calefacció. Sense ascensor (2n).
Possibilitat de pàrking.
PREU: 165.000€

EXCEL·LENT PIS AMB BALCÓ
Situat a la zona del Progrès.
Sup. 89m2, 3 hab. (2 dobles i 1 indv.)
Balcó, 1 bany i calefacció.
PREU: 155.000€

PLANTA BAIXA AMB PATI
Situat a la zona Centre.
Sup. 105m2, 3 hab. (2 dobles), calefacció i acc.
En molt bon estat, per entrar a viure.
PREU: 175.000€

Ps. Francesc Macià nº 80 
T. 93 588 54 99

www.� nquesvallhonrat.es

…Y MUCHOS MÁS

PRODUCTO DESTACADO

CASA AISLADA CON PISCINA EN LA ZONA 
DE CAN MIR
Casa de 116m2. 2 plantas. Jardín de 571m2. 2 
Hab. más estudio. Chimenea. Porche de 25m2 más 
terraza de 20m2.
VENTA: 150.000€ Ref.: 11222/D

DÚPLEX SEMINUEVO DE 100M2 
MÁS TERRAZA 20M2 
Finca situada en Ca N´Oriol. 3 hab. Balcón. 3 
Baños completos. Aire acondicionado y calefacción 
por conductos. Suelos de gres. Párking incluido. 
Finca del año 2011. 
VENTA: 207.260€ Ref.: 11195/D
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GUÀRDIES NOCTURNES

JUNY I JULIOL 2017

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

FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

BARADAD  Av. Barcelona, 55  Prop Estació  93 699 09 53 

BATALLÉ  Francesc Macià, 23  Carrer Major  93 699 04 30 

BATLLORI  Milà i Fontanals, 5  Davant Floristeria Martinez  93 699 03 88 

BLANCA  Ntra Sra de Lourdes, 73  Zona Can Oriol  93 699 55 08 

CALSINA  Ntra Sra de Lourdes, 35  Zona Can Oriol  93 699 22 81 

CONDAL  Calderon de la Barca, 11  Mercadona-Biblioteca nova  93 699 87 09 

CUYÀS  Milà i Fontanals, 43  Avinguda Estatut  93 269 51 03 

ESPERT Francesc Macià, 86  Zona Casino Espanyol  93 699 13 43

FARELL  Sant Jordi, 25  Zona Serreta  93 699 02 91 

GARCIA  Segovia, 1  Zona Alta Can Oriol  93 697 49 42 

GIBERT  Torres Oriol, 4  Zona Col legi Maristas  93 699 68 99 

HIDALGO-MOSCARDÓ  Sabadell, 79  Zona Serreta  93 697 36 40 

KRONOS  Passatge Cronos, 9-11  Zona Rubí 2000  93 586 06 26 

ORIOL  Sa� r, 28  Zona Can Fatjó  93 699 43 98 

PARRILLA Xercavins, 2  Zona Església Sant Pere  93 699 13 05 

LOZANO  Passeig les Torres  Zona Les Torres  93 699 10 72 

PIERA  Plaça Josep Sapés, 4  Zona Sant Jordi Parc  93 697 71 63 

PONT  Magí Ramentol, 7  Zona Mercat Municipal  93 697 34 56 

PROGRÉS  Verge de Fàtima, 13  Davant Congelats La Sirena  93 697 79 93 

RUIZ  Ctra Sabadell, 95  Zona Nord  93 699 50 12 

SANSI  Ctra De Terrassa, 16-18  Zona Centre  93 697 62 73 

XAPELLI  Victor Català, 22  Les Torres  93 588 07 08 

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

30.
1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

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

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/ Sa� r, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

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

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

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

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

Evita els efectes nocius 
del sol sobre el teu cos

Alguns consells pràcti cs a 
l’hora de prendre el sol i 
així mostrar una pell bron-
zejada i radiant de forma 
segura són:

1. Intenta evitar l’ex-
posició directa entre les 
12 del matí  i les 16h i si ho 
fas uti litza cremes de pro-
tecció solar amb un factor 
molt alt. 

2. Utilitza roba i un 
barret, si has d’estar molt 
temps en llocs on el sol és 
molt potent. 

3. Evita exposar el teu 
cos en repeti des ocasions 
en màquines de rajos UVA. 

4. Protegeix la teva cara 

amb una crema o llet de fac-
tor de protecció solar més 
elevat, per així evitar taques 
o que la pell es ressequi. 
Cal dir NO a l’envelliment 
prematur de la pell! 

5. Els cosmètics amb 
perfums produeixen taques 
solars. Pren el sol amb la 
pell neta i amb fi ltres pro-
tectors, res més. 

6. Protegeix els nens 
amb cremes solars de pro-
tecció pantalla total, doncs 
les seves pells són més 
blanques i molt més deli-
cades.

7. Pren especials pre-
caucions si estàs embaras-

sada, ja que un excés de sol 
pot donar lloc a l’aparició de 
taques anti estèti ques, que 
després seran molt difí cils 
d’eliminar. 

8. Uti litza ulleres de sol, 
per protegir els teus ulls. 

9. Beu, almenys, 2 litres 
d’aigua al dia. Intenta estar 
sempre hidratat. Els refrescs 
sense gas i els sucs naturals 
també són grans aliats. 

10. Porta una dieta sana 
i equilibrada.

11. Practica esport a 
parti r de la tarda – nit. Si 
surts a córrer a parti r de les 
20h, el teu organisme i la 
teva pell t’ho agrairan. 
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Xufa, un superaliment 
per descobrir

Tot i ser un aliment mil·lenari 
originari d’Egipte, les xufes 
són uns tubercles tí pics del 
Mediterrani. Més enllà de 
la tradicional orxata de xufa 
valenciana, en què el culti u 
està protegit sota la deno-
minació d’origen Xufa de Va-
lència, aquestes boletes són 
també una font nutricional 
de minerals, vitamines i anti -
oxidants, que l’han converti t 
en un superaliment versàti l 
gràcies a tots els derivats 
d’aquest producte, com la 
farina de xufa, l’oli de xufa o 
com a fruit pelat.

Com a tubercles, les 
xufes són font d’energia 
provinent de sucres com-
plexos que s’alliberen de 
manera estable, cosa que 
benefi cia el nostre intestí  i 
també els nivells de sucre en 
sang. Destaquen també pel 
seu alt conti ngut en fi bra, 
benefi ciosa per regular el 
trànsit intesti nal de manera 
natural. Així mateix, les xu-
fes són una font inesgotable 
de proteïna vegetal amb alt 

poder nutriti u, que es tradu-
eix en una menor incidència 
de grassa i colesterol, així 
com un potent anti oxidant 
que elimina toxines. A més, 
en tractar-se d’un producte 
d’origen vegetal, la llet de 
xufa pot ser un substitut 
perfecte de la llet de vaca 
per a vegans i intolerants a 
la lactosa.

En quant a minerals, la 
xufa destaca per les seves 
altes quanti tats de magne-
si, que contribueix al bon 
funcionament de diverses 
parts de l’organisme com les 
interaccions bioquímiques, 

prevé l’aparició d’infeccions 
i aporta energia; i potassi, 
úti l per controlar la pressió 
arterial i mantenir un bon 
sistema cardiovascular. A 
més a més, també és una 
important font de fòsfor, 
ferro i calci. D’altra banda, 
les vitamines E i C són les 
que més destaquen en el 
seu conti ngut i això signifi ca, 
sobretot, el manteniment 
del sistema immunològic 
fort davant virus i bacteris i 
la prevenció dels danys dels 
radicals lliures.

Per AMIC - Redacció
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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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Este año, Rodamons de 
Rubí parti cipará en la Fes-
ta Major con el objetivo 
de recaudar fondos cuyos 
benefi cios irán desti nados 
íntegramente a paliar y me-
jorar la vida de los cientos 
de gatos que amparamos 
anualmente.

Y para ello, tendrás a 
vuestra disposición una 
carpa donde podrás delei-
tar nuestras hamburguesas 
vegetarianas y veganas, 
elaboradas por el Restau-
rante Kombu de Sant Cugat 

especializados en comida 
macrobióti ca y vegetariana. 
Y además, en nuestro servi-
cio de bar podrás encontrar 
patatas, bebidas y refres-
cos, así como disfrutar 
de nuestros combinados, 
mojitos y gin-tonics.

Este año, ti enes un mo-
ti vo más para vivir la Festa 
Major; somos tu mejor 
opción, os esperamos en 
el aparcamiento ESCARDÍ-
VOL-CARPA N°12.

RODAMONS DE RUBÍ

Rodamons de Rubí 
se va de Fiesta Mayor



TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS
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SE TRASPASA BAR totalmente 
equipado en Rubí con licencia 

LLOGUER I VENDA
para empezar de inmediato. 
639.960.234

Terrassa: Rambla d´Egara 137 
Sant Cugat: Av. Rius i Taulet 29 
CC Baricentro Local 128b 
Rubí: Calle Monturiol 5 

Contáctanos 

 
Buscamos agentes inmobiliarios en Rubí. 

COMISIONES 40%- 80% 

Formamos lideres inmobiliarios 

 
Telf Movil: 690 97 20 52 
                   646 78 03 65  

 
Envia CV a:  rrhh@realtaria.es   

T
Sant
CC 
Rubí

anos

%- 80%

inmobiliarios

rrhh@realtaria.es
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ATLETISME | CAMPIONATS

Jan Badia, de la UAR, aconsegueix l’or 
en el Campionat de Catalunya Cadet
La rubinenca Thais Montoya es penja el bronze en salt 
de llargada en el Campionat d’Espanya de veterans
Jan Badia, de la Unió Atlèti-
ca Rubí, va quedar campió 
de Catalunya Cadet en 
els 1.500 obstacles, amb 
una marca de 4’37”19. 
Les finals del Campionat 
de Catalunya Cadet es 
van disputar diumenge 
passat a Santa Coloma de 
Gramenet. 

Per part de la UAR, 
també hi va participar 
Jan Soler, que va tenir 
problemes i va acabar en 
la 12a posició en els 3.000 
metres, amb un temps de 
10’05”04. Tots dos tenen 
marques mínimes per po-
der participar en el Campi-
onat d’Espanya Cadet, que 
se celebrarà aquest cap de 
setmana a Múrcia.

Campionat d’Espanya
En el Campionat d’Espanya 
veterà, disputat aquest cap 

de setmana a Elx, la rubi-
nenca Thais Montoya va 
aconseguir la medalla de 
bronze en salt de llargada, 
amb una marca de 4,71 
metres, molt a prop de la 
plata. En els 100 metres 
tanques va ser quarta, amb 
una marca de 18”64. 

Pel que fa al Campionat 
d’Espanya Júnior, disputat 
a Getafe, per part de la 
UAR hi van participar Da-
vid Jiménez, Kilian Miras i 
Adrià Navajón. 

David Jiménez va ser 
7è en els 60 metres llisos 
(11”89) i 19è en salt de 
llargada (5,94m). Kilian 
Miras va ser 14è en llan-
çament de pes (13,43m), 
mentre que Adrià Nava-
jón va ser 7è en Decatló, 
aconseguint, 6.014 punts, 
el que li suposa una  millor 
marca personal. / UAR

Jan Badia va pujar al graó més alt del podi. / Cedida

Thais Montoya va ser bronze en la competi ció estatal. / Cedida

TIR AMB ARC | CAMPIONAT DEL MÓN

El rubinenc Aleix Lobato, setè en el 
Campionat del Món Bowhunter

El jove arquer rubinenc 
Aleix Lobato ha aconseguit 
una meritòria setena po-
sició en el Campionat del 
Món Bowhunter que es va 
disputar a Florència entre 
el 16 i el 23 de juny. Lobato, 
que va parti cipar en la mo-
dalitat Freestyle Unlimited 
Júnior, va ser l’arquer més 
jove de la seva categoria. 

Tot i això i malgrat que 
les distàncies eren molt més 
llargues de les que acostu-
ma a ti rar, el rubinenc va re-
alitzar una gran competi ció 
aconseguint el setè lloc. 

El campionat, que es va 

iniciar amb un dur recorre-
gut, va arrencar malament 
per a Lobato, ja que, tant a 
la primera com a la segona 
jornada, es va veure obligat 
a abandonar per molèsti-
es fí siques. En el moment 
d’abandonar a la primera 
jornada ja era segon a la 
classifi cació. 

Ara, el jove ja pensa en 
la propera cita mundialista 
que es portarà a terme als 
Estats Units l’any 2019, una 
competició en la qual ja 
ti ndrà l’experiència d’aquest 
mundial. / Club Arquers 
Rubí 

Aleix Lobato, durant la competi ció. / Luis Lobato
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L’Amateur A de l’Olímpic ja 
prepara la temporada 2017-2018
L’Olímpic ja està preparant 
la propera temporada 2017-
2018. L’entrenador, Toni 
Centella, i el seu equip tèc-
nic, estan molt il·lusionats 
amb la futura campanya i 
estan dissenyant un equip 
jove, amb el qual esperen 
que l’afició gaudeixi del 
millor joc.

És un equip amb moltes 
possibilitats d’acabar a la 
part alta de la classifi cació, 
tot i que no serà fàcil, ja 
que en el grup que els ha 
tocat hi ha conjunts molt 
competitius. La qualitat, 
la joventut, les ganes i el 
bon ambient auguren que 
l’Olímpic podrà celebrar 
el seu 50è aniversari amb 
un dels millors equips dels 
úl� ms anys.

Els jugadors que con� -
nuen són Pablo (‘89), Ca-
banas (‘88), Nil (‘95), Marc 
Diaz (‘95), Dani (‘94), Genís 
(‘95), Mauri (‘96), Peroni 
(‘94), Marc Ruiz (‘97), Marc 
Sánchez (95) i Babi (‘86).

Pel que fa als fi txatges 
aquests són Rubén (‘89) 

davanter, Óscar (‘89) lateral, 
Mar� n (‘89) davanter, Nan-
do (‘95) porter, Gerard (‘93) 
lateral, Oller (‘90) lateral i 
Vázquez (‘86) migcampista. 
Un equip molt jove amb una 
mitjana d’edat de 25 anys.
També s’incorpora un nou 
fi sioterapeuta, Pol García.

Els entrenaments co-
mençaran el 9 d’agost i es 
disputaran diversos amis-
tosos amb el Llefià, el 12 
d’agost a les 19 hores; el 

Mollet, el 16 d’agost a les 
21 hores; el Sant Cugat, el 
20 d’agost a les 19 hores; el 
Martorell, el 23 d’agost a les 
19 hores i el Castellar a les 
19 hores.

Condol
L’Olímpic ha donat el seu 
sen� t condol als familiars 
de Raúl Molina, gendre de 
José Verde, que va morir 
dissabte passat. Descansi 
en pau.

D’esquerra a dreta, Pol, nou fi sioterapeuta de l’equip, Gerard, Nando, 
Rubén, Mar� n, Óscar, Oller i Vázquez. / Cedida

WATERPOLO | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Bon paper dels alevins i benjamins 
del CNR al Campionat de Catalunya 

Els infants de l’escola es-
portiva del Club Natació 
Rubí (CNR) van fer un bon 
paper en el campionat de 
Catalunya de waterpolo en 
categoria benjamina i alevi-
na, disputat el passat cap de 
setmana a Montjuic. L’equip 
benjamí va assolir dues 

victòries, dues derrotes i un 
empat, resultats que li van 
permetre disputar la fase 
fi nal, que van acabar en 16a 
posició. Els alevins, amb dos 
empats i una derrota, no 
van arribar a la fase fi nal. 
Tots dos han fet una gran 
temporada. / CNR

NATACIÓ | FINAL DE RELLEUS

Tres equips del CNR, en la fi nal de
relleus benjamina i prebenjamina
Les piscines Bernat Pi-
cornell van acollir dijous 
passat la final de relleus 
benjamina i prebenjami-
na. El Club Natació Rubí 
hi va par� cipar amb tres 
equips que van tenir una 
bona actuació. Els equips 
van ser Óscar Van Doorn, 

Nil Monleón, Nacho Pino 
i Noah Romeva, en 4x50 
esquena (2008); Aran Pina, 
Fabio Cagigos, Oriol Váz-
ques i Guillem Canals, en 
4x50 lliures (2007), i Aran 
Pina, Claudia Gómez, Judit 
Gallart i Fabio Cagigos en 
4x80 es� ls (2007). / CNR

Els alevins i benjamins de l’escola del CNR. / Cedida

ENTITATS | ACTIVITATS

El rocòdrom Drac 
de Pedra organitza 
un nou Obert
La sala de ‘Boulder’ i escala-
da rubinenca Drac de Pedra 
organitza dissabte 1 de juliol 
una nova edició de l’Obert 
d’escalada en bloc. La com-
pe� ció arrencarà a les 10 
hores i fi nalitzarà cap a les 
17 hores, amb el lliurament 
de premis de les diferents 
categories. Els interessats 
poden apuntar-se al local de 
Drac de Pedra, a l’avinguda 
Can Rosés, 43, o bé trucar al 
93 697 38 64. / DdR

Combats solidaris
de boxa per 
recollir aliments
El Club Boxa Rubí ha or-
ganitzat aquest dissabte 
1 de juliol una jornada de 
combats solidaris amb l’ob-
jec� u de recollir aliments 
per l’en� tat ASAV. Aquest 
5è torneig interclub solidari 
arrencarà a les 10.30 hores 
a la seu del club, situada al 
carrer Sardana, 22, a Cova 
Solera. L’entrada és lliure 
i hi haurà cinc combats 
d’exhibició i boxa infantil 
forma� va. / DdR



El Club Balmes Rubí ha organitzat durant tot el mes de juny 
unes sessions gratuïtes de jiu-jitsu, a càrrec del professional 
de judo i jiu-jitsu tradicional Pep Rojas. De moment, ja se 
n’han fet tres i, si hi ha interès, el club preveu oferir una 
con� nuïtat a aquest esport durant la pròxima temporada 
espor� va. Les persones interessades poden enviar un correu 
a jiujitsubalmes@gmail.com. / Balmes RubíMARTA CABRERA

-Quins són els motius de 
la moció de censura contra 
la junta directiva del FC 
Barcelona?
-Hi ha dos aspectes que 
expliquen la greu situació 
ins� tucional que viu el club. 
Primer, l’acord que la Junta 
va signar amb la Fiscalia fa 
un any, que va acabar amb el 
Barça condemnat per doble 
delicte fi scal, l’única manera 
que tenien Rosell i Barto-
meu de deslliurar-se de les 
pe� cions de pena de presó 
i multes. L’altra, la detenció 
i empresonament de Sandro 
Rosell per, entre altres, una 
causa que porta a Qatar. La 
vinculació del Barça amb 
Qatar que només s’explica 
per interessos econòmics de 
Bartomeu, Rosell i Faus.
-Per � rar-la endavant ne-
cessita 15.000 socis. És 
massa complicat?
-Fa un any que els demano 
als responsables del Bar-
ça que dimiteixin. Són els 
culpables que el Barça es� -
gui en aquesta situació. Els 
estatuts habiliten un únic 
instrument democrà� c per 
forçar la dimissió, el vot de 
censura. Quan formalment 
s’hagi iniciat, caldrà recollir 
16.500 signatures, que mai 
s’han recollit ni en una mo-
ció ni en eleccions. Per això 
hem iniciat una campanya 
d’adhesions. De moment, ja 
superen les 7.000 i el nostre 
objec� u és arrencar la mo-
ció de censura quan arribem 
a les 10.000.

“Els dos anys de Bartomeu ens han 
dut a la pitjor situació ins� tucional 
que mai ha viscut el Barça”

És di� cil, en període va-
cacional, i molta gent m’ho 
diu, que ens esperem a la 
segona quinzena d’agost. Ho 
estem valorant.
-Quan parla amb els socis 
que donen suport al vot 
de censura, quins motius 
argumenten?
-Hi ha gent que ho impulsa 
perquè és seguidora del 
bàsquet o perquè l’equip de 
futbol no acaba de rutllar o 
perquè la promesa de l’es-
pai barça està paralitzada. 
Les raons són moltes i molt 
diverses, però és molta la 
gent que coincideix que és 
urgent que la direc� va deixi 
d’estar al càrrec i encarar 
una nova etapa.
-Ha mantingut contacte 
amb altres opositors a la 
junta direc� va?
-Amb Joan Laporta i Josep 
Maria Freixa vaig parlar 

abans de plantejar la moció, 
Laporta no s’ha manifestat 
gaire, potser analitza si fi -
nalment la moció de censura 
agafa força o potser té altres 
interessos electorals. Jo, 
quan vaig prendre decisió 
de posar-me davant ho vaig 
fer perquè tenia la sensació 
d’un deute moral, més que 
un interès electoral.
-Si vostè presidís el FC Bar-
celona, què canviaria?
-Segur que el Barça no que-
daria condemnat amb an-
tecedents penals per doble 
delicte fiscal. Qatar esta-
ria eliminat fa molt temps 
del club, l’espai barça el 
racionalitzaríem i seríem 
transparents. A escala es-
por� va, hi ha un procés de 
deteriorament de la masia i 
les categories inferiors i del 
Barça B com a proveïdor de 
talent que ens porta a un 

model de fi txatges externs. 
I les seccions, aquesta Junta 
no ha � ngut interès a pre-
ocupar-se per les seccions 
professionals; la política 
econòmica, fi nancera i so-
cial, els principis de par� ci-
pació del soci, el paper del 
Barça a la societat, etc.
-Com qualifi caria la presi-
dència de Bartomeu?
-Dos anys que ens han dut 
a la pitjor situació ins� tu-
cional que mai ha viscut el 
Barça, que és molt greu.
-La moció de censura pot no 
sor� r bé, en quina posició 
quedaria vostè?
-Si � rem endavant la moció 
de censura i hi ha eleccions, 
és cert que podria no ser 
escollit president. Estaré 
content perquè això només 
passa a Can Barça, aquesta 
riquesa de la vida social és 
una condició única al món. 

ENTREVISTA a Agustí Benedito, impulsor d’una moció de censura al Barça

TRIATLÓ | FESTA MAJOR

ARTS MARCIALS | JIU-JITSU

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

El CNR organitza el sisè 
Triatló infan� l de Festa Major
El Club Natació Rubí (CNR) organitza durant 
la Festa Major el VI Triatló Infan� l de Rubí,  
una prova que també compta amb el suport 
de l’Ajuntament de Rubí, la Federació Cata-
lana de Triatló i la Unió Atlè� ca Rubí, a més 
d’una seixantena de voluntaris. 

Les 150 inscripcions disponibles s’han 
esgotat en només 5 dies, un fet que demos-
tra la popularitat de la prova. 

El Triatló Infan� l es disputarà el dissabte 
1 de juliol a par� r de les 9 hores a les instal-
lacions espor� ves de Can Rosés. / CNR

Fa 6 anys que el club organitza aquesta prova 
coincidint amb la Festa Major. / Arxiu

Sessions de jiu-jitsu 
tradicional del Balmes Rubí

L’Horitzó recull premis 
dels equips B i C de bàsquet

L’Horitzó va assis� r a la cloenda de la Federació Catalana 
d’Esports de Discapacitats Intel·lectuals (ACELL), que va tenir 
lloc al CEM Mundet de Barcelona. El club vallesà va rebre la 
corresponent copa del subcampionat de la Lliga Catalana 
de Segona Divisió, que va aconseguir l’Horitzó B. A més, el 
mateix equip també va quedar segon en la Copa Catalana 
de la mateixa categoria.

Pel que fa a l’Horitzó C, va rebre el trofeu corresponent 
al campionat de la Lliga Catalana de Quarta Divisió A. L’equip 
també va quedar subcampió de la Copa Catalana de la seva 
categoria. / CE Horitzó

Agus�  Benedito es va presentar a les darreres eleccions per ser president del FC Barcelona. / Cedida

Pep Rojas, amb alguns dels par� cipants a les sessions. / Cedida

Els integrants dels dos equips de l’Horitzó, amb les copes dels res-
pec� us � tols. / Cedida
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“Excelentes profesionales, además de un trato 
amable y cercano.”

Atendido por: Dr. Fuertes (implantología)

“Es una clínica con muy buen servicio, he que-
dado muy contento con todo el tratamiento, la 
recomiendo siempre.”

Atendido por: Dr. Fuertes (implantología)
               Dr. Castillo (rehabilitación y prótesis)

“Recomiendo toda esta clínica, las instalacio-
nes son estupendas y el trato insuperable. Yo 
tenía mucho miedo a los dentistas y la verdad 
es que ahora vengo encantada.”

Atendida por: Dra. Baquero (ortodoncia)
                       Dr. Santos (rehabilitación y periodoncia)

“Encantada con el trato y muy contenta con el 
resultado, ¡recomiendo esta clínica!”

Atendida por: Dra. Gadea (estética dental)
                       Dr. Fuertes (implantología)

Antonio Rodríguez 
Mena, 62 años

Antonio Fernández

Isabel González, 
32 años

Antonia Ruiz Carmona, 
64 años

“Clínica con buenos profesionales, recomi-
endo!”

Atendido por: Dr. Fuertes (implantología)

Felipe Nova López, 
69 años

Gracias por vuestra confianza

La mejor 
de tus 

sonrisas
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