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«Educar la ment sense educar el cor no és educació en absolut.» (Aristòtil, ﬁlòsof de l’Antiga Grècia)

ELECCIONS MUNICIPALS 26 DE MAIG

Victòria clara del PSC

>> Els socialistes surten reforçats de la cita amb les urnes i obtenen
quatre regidors més que en l’actual mandat
>> ERC, tot i

créixer ﬁns als
7 regidors, no
aconsegueix
ser el relleu

>> Junts per

Rubí i Partit
Popular, sense
representació
Pàg. 2-5

Mobilitzacions a favor
i en contra del centre
d’acollida de menors
Pàg. 7

Pàg. 17

El festival Teatre sense teatre arriba
amb 12 espectacles de gran nivell

La UE Rubí guanya i
aconsegueix salvar
la categoria de Primera
Divisió Catalana

Pàg. 21
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14 cares noves per a un Ple amb menys partits
10

Ana M. Martínez
46 anys
Treballadora social
i antropòloga

3

7

Yolanda Ferrer

44 anys
Tècnica d’Igualtat

Xavier Corbera
43 anys
Mestre

Sandra Casas

44 anys
Gestora comercial

Ànnia García
37 anys
Periodista

3

Roberto Martín
38 anys
Periodista

1

Toni García

40 anys
Enginyer Tècnic
d’Obra Pública

1

Betlem Cañizar
45 anys
Professora i
consultora social

MAPA DEL RESULTAT ELECTORAL
PER SECCIONS
PSC

Moisés Rodríguez

Víctor García

Montse Soler

42 anys
Tècnic d’Inserció
Laboral

42 anys
Director d’institut

36 anys
Professora en
Cicles Formatius

M.Carmen Cebrián

Annabel Cuesta

Xavier Cots

41 anys
Administrativa

26 anys
Periodista

41 anys
Docent, paisatgista
i jardiner

Oscar Arnaiz

51 anys
Tècnic de sistemes
informàtics i
processos industrials

Andrés Medrano

F. Javier López

Pau Navarro

Yasmina Sánchez

48 anys
Doctor en
Bioquímica

40 anys
Emprenedor al
sector de Recursos
Humans

ERC

42 anys
Transportista

30 anys
Mestra

Els nous regidors prometran o juraran el càrrec el 15 de juny
Rafael Güeto

42 anys
Diplomat en
Relacions Laborals

Marta Oliva

36 anys
Administrativa
comptable

Marta Esparza

Juan López

M. Ángel Romero

Robert Masalías

50 anys
Professional de la
construcció

43 anys
Treballador
municipal

41 anys
Enginyera
agrònoma

61 anys
Pèrit mercantil

El Ple de l’Ajuntament es constituirà el 15 de juny a la Biblioteca en un acte en el qual els
representants electes recolliran la seva acta de regidor. En
el nou Ple, hi haurà 10 regidors
del PSC, dels quals quatre repeteixen de l’anterior mandat
(Ana M. Martínez, Moisés
Rodríguez, Rafael Güeto i Juan
López) i sis seran edils per primer cop (M. Carmen Cebrián,
Yolanda Ferrer, Víctor García,
Annabel Cuesta, Marta Oliva i
M. Ángel Romero).
Pel que fa a ERC, el grup
estarà format per 7 regidors,
dels quals repeteixen tres

(Xavier Corbera, Montse Soler
i Sandra Casas) i quatre són
nous (Xavier Cots, Marta Esparza, Robert Masalías i Òscar
Arnaiz). En Comú Podem té
tres representats, dels quals
dos han estat en aquest mandat en el grup d’Iniciativa per
Catalunya Verds (Ànnia Gracía
i Pau Navarro), mentre que
Andrés Medrano serà regidor
per primer cop. A Ciutadans,
només repeteix un dels tres
regidors (F. Javier López) i entren Roberto Martín i Yasmina
Sánchez. Veïns per Rubí i l’Alternativa d’Unitat Popular tenen un representant cadascú.

En el cas de Veïns, Toni García
repeteix mandat, mentre que
a l’Alternativa, Betlem Cañizar
serà regidora per primer cop.
L’edil de més edat és Robert Masalías, que presidirà la
Mesa d’Edat, juntament amb
Annabel Cuesta, la més jove.
Aquest òrgan investirà l’alcalde o alcaldessa, que haurà de
tenir el suport de 13 regidors
en primera instància. Si no és
així, quedarà automàticament
proclamada alcaldessa com a
cap de la llista més votada Ana
M. Martínez, que és la regidora
que porta més temps al Ple, 16
anys. / DdR
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El PSC guanya amb claredat les municipals amb 10
regidors i evita un possible govern alternatiu
M. CABRERA / C. CARRASCO

El Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) ha guanyat
amb claredat les eleccions
municipals d’aquest diumenge amb 10.487 vots
i un 33,02% dels sufragis
emesos. Els socialistes obtenen d’aquesta manera
10 regidors a l’Ajuntament,
quatre més dels que han
tingut en aquest mandat.
Als darrers comicis locals, la
candidatura encapçalada per
Ana M. Martínez va obtenir
5.636 vots i 20,67 punts, és
a dir, que pràcticament ha
doblat el suport rebut.
Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) es manté
com a segona força més
votada a la ciutat, amb 7
regidors, dos més que ara fa
quatre anys. Els republicans
han rebut 7.231 sufragis i
un percentatge de vots del
22,77%.
La tercera força més votada ha estat En Comú Podem
(ECP), que ha aconseguit
tres regidors amb els 3.378

Eufòria a la seu
del PSC per
la victòria

Carla Abril

ERC es manté com
a segona força
més votada, amb 7
regidors, dos més
que el 2015
vots aconseguits a les urnes
(10,64%). La coalició entre
els comuns i Podem entra

així per primera vegada a
l’Ajuntament. Cal recordar
que a les passades eleccions, Iniciativa per Catalunya
Verds, integrada a la coalició,
n’havia tret dos.
Per la seva banda, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs) ha passat a la
quarta posició, amb 3.308

vots (10,41%) i tres regidors,
és a dir, un menys que als
anteriors comicis locals.
Veïns per Rubí (VR) ha
passat de ser la darrera formació del plenari a ocupar
la cinquena plaça, gràcies
als 2.054 vots obtinguts
(6,47%), malgrat que ha
obtingut igualment un únic

Els resultats de les
eleccions del 26 de
maig van desfermar
l’alegria i l’optimisme
–ﬁns i tot es va
veure alguna llàgrima d’emoció– a la
seu del PSC, que va
celebrar la victòria
després d’un mandat complicat amb
només 6 regidors
socialistes al govern.
regidor.
Per útim, l’Alternativa
d’Unitat Popular (AUP) ha
passat de tenir tres representants a només un, en aconseguir 1.621 vots (5,1%).
Junts per Rubí (JXR), amb
1.378 vots (4,34%) i el Partit
Popular (PP), amb 1.171 vots
(3,69%) han perdut la seva

representació al plenari. Cal
recordar que el 2015, Convergència i Unió (CiU) havia
obtingut dos regidors, els
mateixos que els populars.
Vox, amb 715 vots
(2,25%), i Primàries Rubí,
amb 282 vots (0,89%), no
han aconseguit entrar a
formar part del Ple.
El nou consistori es constituirà el proper 15 de juny.
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Ana M. Martínez: “La ciutadania ERC celebra un resultat
ha parlat i ens ha donat les històric agredolç,
regnes del govern municipal” “insuﬁcient pel canvi polític”
L’escrutini electoral del 26 de
maig es va viure amb molta
alegria a la seu del Partit
dels Socialistes de Catalunya
(PSC), on es van congregar
nombrosos militants i simpatitzants. Segons avançava l’escrutini de vots i es
conﬁrmava la clara victòria
socialista, amb 10.487 vots i
10 regidors, l’alegria es transformava en eufòria. Ampolles
de cava, felicitacions i ﬁns i
tot llàgrimes d’emoció van
ser les protagonistes de la nit
electoral a la seu del carrer
Cal Príncep.
La candidata i actual alcaldessa, Ana M. Martínez,
amb emoció continguda, va
mostrar la seva satisfacció
pels resultats aconseguits i
va agrair en el nom de l’equip

socialista el suport “de totes
les persones que han tornat
a dir que Rubí és socialista” i
que “han fet conﬁança al PSC
per poder treballar millor per
la ciutat”.
Martínez va assegurar
que “no decebrem ningú
i treballarem molt per la
ciutat” i va afegir que “la
ciutadania ha parlat i ens ha
donat les regnes del govern
municipal, treballarem amb
aquest mandat”.
Tot i que no va voler entrar
a valorar possibles pactes de
cara a la conﬁguració del nou
govern, l’alcaldable considera
que, amb quatre regidors més
que en el mandat que ﬁnalitza, podran treballar millor i
espera que la resta de grups
els “acompanyin”. / M.C.

ERC ha registrat un resultat
històric a les eleccions municipals i es manté com a segona
força política amb un augment de més de 3.000 vots
i 2 regidors, passant de 7 a 5
representants a l’Ajuntament.
Xavier Corbera, portaveu
d’Esquerra, va declarar que
estan enormement orgullosos
per aquest resultat històric,
però “tristos perquè malauradament els vots no han estat
suﬁcients perquè hi hagi canvi
a la ciutat”.
Els membres de la llista
electoral, apoderats i simpatitzants d’Esquerra començaven la nit electoral amb
somriures esperançadors
davant les previsions de poder arribar a batre el PSC pel
govern de Rubí, però a mesura que avançava el recompte,

l’actitud general va passar a la
resignació i la sorpresa davant
el triomf clar de la candidatura d’Ana M. Martínez. Corbera
va aﬁrmar que “per davant del
partit hi ha el país i la ciutat”
i que, tot i que la ciutadania
no ha votat aquest canvi, des
d’ERC seguiran treballant i
esforçant-se al màxim des
de l’oposició per millorar la
ciutat. Corbera va insistir en
el fet que són persones de
paraula i no pactaran amb el
PSC. “La nostra feina és ajudar
a la ciutat i lluitarem perquè
d’aquí als propers 4 anys sigui
possible un canvi polític”, va
sentenciar.
D’altra banda, el partit
s’ha mostrat satisfet per l’augment de la força d’Esquerra a
Barcelona i l’àrea metropolitana. / L. López

ECP valora positivament
Satisfacció a Cs perquè seran
accedir al Ple amb 3 regidors
La coalició En Comú Podem
ha felicitat el PSC per la seva
victòria i ha agraït a les 3.378
persones que els han votat la
seva conﬁança en el projecte.
La candidata de la formació,
Ànnia García, ha valorat positivament, com a nou projecte
polític a la ciutat, accedir a
l’Ajuntament com a tercera
força amb 3 regidors.
Tot i això, García, ha reconegut que “no és el resultat
que nosaltres esperàvem, ja
que des del principi hem dit
que la nostra opció era ser
govern”, un fet que amb la

conﬁguració del nou Ajuntament no sembla possible.
En aquest sentit, García
ha assenyalat que com a
tercera força política, a distància del PSC i d’ERC, els
partits més votats, “no som
qui tenim la responsabilitat
de plantejar cap possibilitat
de govern”. Malgrat tot, la
candidata d’En Comú Podem
ha recordat que “ja vam dir
que estàvem disposats a
parlar amb tothom, un cop
passades les eleccions, i ens
mantenim en aquest posicionament”. / M.C.

decisius, tot i perdre un regidor
Ciutadans (Cs) ha aconseguit
treure 3 regidors a les municipals, un menys respecte
als comicis del 2015. Roberto
Martín, alcaldable de la formació taronja, ha dit que “no és
un bon resultat, però els tres
regidors de Cs tenen un valor
molt especial per la ciutat”.
Martín, tot i el retrocés,
s’ha mostrat força satisfet perquè Ciutadans serà una força
decisiva en la nova composició
del Ple i no tanca les portes a
arribar acords amb cap partit:
“Volem treballar i allargar la

mà a totes les forces polítiques i quan dic totes, és totes,
independentment de la seva
ideologia política, cal avançar
com a ciutat i posar sobre la
taula els problemes reals de la
gent i projectes de ciutat”.
El candidat també ha dit
que amb els seus 3 regidors
volen incidir al màxim en el
nou govern, especialment pel
que fa al manteniment de la
ciutat, la neteja, la seguretat
i les urbanitzacions, prioritats
del partit: “Serem una eina
molt útil per Rubí”. / M.C.

Daltabaix a l’AUP per la pèrdua Decepció a JxRubí i el PP per
de dos representants al Ple quedar-se sense representació
L’Alternativa d’Unitat Popular
(AUP) va acabar la nit electoral
molt decebuda per la pèrdua
de dos dels seus tres regidors
i retrocedint en 1.227 vots.
L’AUP ha mantingut la representació, però amb moltes
diﬁcultats, de fet durant molts
moments del recompte es
quedava sense regidor. “Creiem que les eleccions s’han

polaritzat molt i que el nostre
vot ha anat a Esquerra, que al
ﬁnal tampoc no ha estat un
vot útil, perquè no serveix per
trencar la majoria del PSC”, va
valorar la mateixa nit electoral
Albert Giménez, número 4 de
la candidatura. Giménez va
assenyalar que aquests dies
estan analitzant en profunditat
els resultats. / M.C.

La candidatura de Veïns per Rubí,
satisfeta per l’increment de vots
Veïns per Rubí (VR), la formació liderada per Toni García,
ha fet una valoració positiva dels resultats electorals
d’aquest diumenge, tot i que
amb una sensació “agredolça”. García ha destacat l’increment de vots que ha registrat
la formació, gràcies als quals
el partit passa de vuitena a
cinquena força. El candidat de

VR ha ressaltat que “hem vist
com era molt difícil entrar en
aquest Ple municipal, partits
històrics com l’antiga CiU i
el PP han quedat fora del
Ple”. Per aquest motiu, s’ha
mostrat satisfet per haver
mantingut la representació
al consistori i per haver estat
molt a prop d’aconseguir un
segon regidor. / L. López

Tant Junts per Rubí (JxR) com el
Partit Popular (PP) han mostrat
la seva decepció pel fet d’haver-se quedat sense representació al Ple.
El candidat de Junts per
Rubí, Jaume Buscallà, ha reconegut que els resultats han estat molt dolents per la formació
i ha assenyalat que la situació
d’inici per a la seva candidatura era complicada, després
d’un mandat en el qual han
tingut un regidor “trànsfuga”
i el segon que va abandonar
el projecte per discrepàncies

amb el partit en l’últim any.
Amb aquests antecedents, el
candidat considera que, tot i els
esforços de la candidatura, que
ha fet una campanya breu però
molt intensa, “no hem tingut
temps de remuntar”.
Per la seva banda, l’alcaldable del PP, Juan José Giner,
també ha admès que els resultats són “dolents”. Per Giner,
“s’ha ajuntat tot una mica, a
escala general, l’entrada de
Vox i, en l’àmbit local, no haver
tingut veu al Ple en els darrers
mesos”. / DdR

RR-PC creu que amb una llista única
independentista haguessin guanyat
Rubí Republicana-Primàries
Catalunya (RR-PC) no ha aconseguit representació. La formació s’ha mostrat decebuda
per no haver entrat al Ple, tot i
que estan satisfets per la feina
feta. Lluís Roset, candidat de

Rubí Republicana, ha remarcat que “la nostra estratègia
inicial era la bona, si totes
les forces independentistes
haguéssim anat juntes, ara
tindríem possiblement l’alcaldia de Rubí”. / L.López
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DISTRICTE 1
ELS AVETS (Secció 1)
Nuls
Blanc
AUP
1
1
32

33%

23%

11%

10%
6%

PSC

ERC

ECP

Cs

5%

VR

4%

AUP

4%

JxRubí

2%

PP

0,89%

Vox

RR-PC

Evolució de la participació a les municipals a Rubí

2019

Par�cipació
eleccions
municipals

57,84%

2015

51,01%

2007

45,67%

2003

56,83%

1999

46%

2015

2019

RESULTATS
RESULTATS
ELECCIONS MUNICIPALS ELECCIONS MUNICIPALS
PARTIT

VOTS

%

REGIDORS

PARTIT

VOTS

%

REGIDORS

PSC
ERC
Cs
AUP
ICV
CiU
PP
VR
FAVR
PxC

5.636
4.224
3.907
2.848
2.531
2.360
2.327
1.552
764
698

20,67%
15,49%
14,33%
10,45%
9,28%
8,66%
8,54%
5,69%
2,8%
2,56%

6
5
4
3
2
2
2
1
0
0

PSC
ERC
ECP
Cs
VR
AUP
JxRubí
PP
Vox
RR-PR

10.487
7.231
3.378
3.308
2.054
1.621
1.378
1.171
715
282

33,02%
22,77%
10,64%
10,41%
6,47%
5,1%
4,34%
3,69%
2,25%
0,89%

10
7
3
3
1
1
0
0
0
0

2014

RESULTATS
ELECCIONS EUROPEES
PARTIT

VOTS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2019

RESULTATS
ELECCIONS EUROPEES

%

PSC
4.352
19,84%
ERC
4.053
18,48%
ICV-EUiA 2.694
12,28%
CiU
2.606
11,88%
PP
2.236
10,20%
Cs
2.008
9,16%
ECPAAFF_FDF_informacioGenerica_diari.pdf
1.463
6,67%
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PARTIT

26

PSC
ERC
JxCat
CeC-P
Cs
PP
4/3/19
Vox 17:24

VOTS

%

9.335
6.406
4.711
3.554
3.528
1.503
877

29,67%
20,36%
14,98%
11,3%
11,21%
4,78%
2,79%

Cs
109

ECP
85

ERC
152

JxR
16

PP
34

PSC
280

RR-PC
3

Vox
20

VR
72

Par�cipació
805 (62,45%)

CAN FATJÓ (Secció 2 i 3)
Nuls
Blanc
AUP Cs
7
5
70
177

ECP
178

ERC
257

JxR
44

PP
50

PSC
559

RR-PC
12

Vox
20

VR
93

Par�cipació
1.472 (58,76%)

CAN XIMELIS, CAN SERRAFOSSÀ I LA PERLA (Secció 4)
Nuls
Blanc
AUP Cs
ECP
ERC
JxR
PP
2
1
72
120
83
183
47
58

PSC
209

RR-PC
9

Vox
20

VR
62

Par�cipació
866 (67,39%)

DISTRICTE 2
SANT MUÇ I LA PLANA DEL CASTELL (Secció 1)
Nuls
Blanc
AUP Cs
ECP
ERC
JxR
3
7
89
115 125
271
63

PP
49

PSC
264

RR-PC
17

Vox
24

VR
85

Par�cipació
1.112 (56,87%)

CAN SOLÀ, CAN BARCELÓ I VALLÈS PARK (Secció 6)
Nuls
Blanc
AUP Cs
ECP
ERC
JxR
2
1
35
61 109
177
33

PP
20

PSC
186

RR-PC
8

Vox
41

VR
119

Par�cipació
792 (47,45%)

CASTELLNOU I CAN MIR (Secció 3 i 5)
Nuls
Blanc
AUP Cs
ECP
ERC
8
6
40
196 154
357

JxR
55

PP
47

PSC
303

RR-PC
20

Vox
31

VR
146

Par�cipació
1.363 (50,61%)

SANT JORDI PARC (Secció 4)
Nuls
Blanc
AUP Cs
0
5
59
96

ERC
251

JxR
19

PP
35

PSC
328

RR-PC
9

Vox
17

VR
73

Par�cipació
1.029 (58,30%)

DISTRICTE 3
EL PROGRÉS I RUBÍ 2000 (Secció 5 i 7)
Nuls
Blanc
AUP Cs
ECP
ERC
10
9
82 205 181
350

JxR
64

PP
59

PSC
594

RR-PC
9

Vox
22

VR
75

Par�cipació
1.660 (59,75%)

25 DE SETEMBRE (Secció 6 i 8)
Nuls
Blanc
AUP Cs
ECP
10
5
42
154 152

JxR
23

PP
69

PSC
543

RR-PC
1

Vox
32

VR
69

Par�cipació
1.281 (53,89%)

CA N’ALZAMORA I CAN VALLHONRAT (Secció 1 i 9)
Nuls
Blanc
AUP Cs
ECP
ERC
JxR
5
9
120 206 253
525
89

PP
69

PSC
564

RR-PC
16

Vox
31

VR
112

Par�cipació
1.999 (66,38%)
Par�cipació
1.370 (50,31%)

LES TORRES (Secció 3 i 4)
Nuls
Blanc
AUP Cs
3
4
64
168
DISTRICTE 4
CAN ROSÉS (Secció 21)
Nuls
Blanc
AUP Cs
1
2
15
93

ECP
137

ERC
188

ECP
143

ERC
306

JxR
49

PP
61

PSC
456

RR-PC
14

Vox
38

VR
64

ECP
80

ERC
127

JxR
40

PP
19

PSC
426

RR-PC
6

Vox
25

VR
46

Par�cipació
880 (64,65%)

CA N’ORIOL (Secció 15, 16, 20 i 26)
Nuls
Blanc
AUP Cs
ECP
5
17
98
374 318

ERC
571

JxR
100

PP
98

PSC
1.119

RR-PC
15

Vox
100

VR
229

Par�cipació
3.044 (55,52%)

ZONA NORD (Secció 4, 9, 10, 14, 19, 23 i 25)
Nuls
Blanc
AUP Cs
ECP
ERC
15
20
153 462 542
961

JxR
172

PP
146

PSC
1.891

RR-PC
36

Vox
102

VR
315

Par�cipació
4.815 (54,97%)

CENTRE (Secció 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8)
Nuls
Blanc
AUP Cs
ECP
15
24
471 308 416

ERC
1.507

JxR
376

PP
132

PSC
1.192

RR-PC
85

Vox
VR
92 228

Par�cipació
4.846 (61,96%)

ERC
503

JxR
95

PP
112

PSC
778

RR-PC
5

Vox
47

VR
117

Par�cipació
2.199 (57,14%)

PLANA DE CAN BERTRAN (Secció 13 i 14)
Nuls
Blanc
AUP Cs
ECP
ERC
4
8
50
116 151
318

JxR
55

PP
71

PSC
504

RR-PC
10

Vox
26

VR
86

Par�cipació
1.399 (58,63%)

SECTOR Z (Secció 22)
Nuls
Blanc
AUP
3
5
32

JxR
38

PP
42

PSC
291

RR-PC
7

Vox
27

VR
70

Par�cipació
993 (65,76%)

MERCAT (Secció 11, 12 i 18)
Nuls
Blanc
AUP Cs
9
8
97
246

TOTAL
Nuls
Blanc
103
137

Cs
102

ECP
182

ECP
89

ERC
227

AUP Cs
ECP
ERC
JxR
PP
PSC
RR-PC
1.621 3.308 3.378 7.231 1.378 1.171 10.487 282

Vox
VR
Par�cipació
715 2.054 31.865 (57,71%)
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Iden�ﬁcat un rubinenc, que ja era a la presó, com a
autor de tres robatoris amb violència i in�midació
Els Mossos d’Esquadra han
iden�ﬁcat un veí de Rubí,
de nacionalitat espanyola i
38 anys, com a presumpte
autor de tres delictes de
robatoris amb violència i
intimidació i tres delictes
de lesions als municipis de
Cornellà, Sant Joan Despí i
Molins de Rei.
Es dona la circumstància que aquesta persona ja
era a la presó com a pre-

sumpte autor d’un robatori
previ d’un vehicle, també
amb violència i in�midació
i lesions, en un aparcament
privat de Rubí a l’abril. En
aquest cas, l’home va agredir una persona, causant-li
una fractura nasal i diverses
contusions i hematomes.
Gràcies a les gestions
de la investigació de les
dues unitats de Cornellà i
Sant Feliu de Llobregat i a

la descripció facilitada per
les víc�mes i els tes�monis,
els agents van aconseguir
identificar el presumpte
autor, que té una quinzena
d’antecedents policials.

Tres de�nguts per la Policia
Local
La Policia Local de Rubí va
detenir la setmana passada
tres homes com a presumptes autors de diferents de-

lictes. En dos dels casos, la
col·laboració ciutadana va
facilitar l’acció policial.
Els agents han de�ngut
un home per un delicte de
violència masclista després
que una dona denunciés diverses agressions per
part de la seva parella. El
de�ngut és un individu de
32 anys que ha passat a
disposició dels Mossos d’Esquadra.

D’altra banda, els agents
van detenir al carrer Calderón de la Barca un menor
com a presumpte autor
d’un delicte de robatori
amb violència. És el presumpte responsable de fer
una estrebada i del robatori
d’unes joies a una dona,
amb l’ajuda d’altres persones. El de�ngut ha passat
a disposició dels Mossos
d’Esquadra, mentre que la

inves�gació con�nua oberta
per iden�ﬁcar els possibles
còmplices.
Per úl�m, la policia va
detenir un home de 29 anys
com a presumpte autor
d’un robatori amb força
en un habitatge del carrer
Besalú. El de�ngut ha passat
a disposició dels Mossos
d’Esquadra i ara s’inves�ga
la seva possible par�cipació
en fets similars. / DdR

Commemoració del
Dia de la Solidaritat
Intergeneracional

Infants i gent gran, par�cipant en una ac�vitat. / Ajuntament

Una trentena de membres
del Consell dels Infants i
Adolescents i del Consell
Consul�u de la Gent Gran
es va trobar el 23 de maig
a la Biblioteca per commemorar el Dia Europeu de la
Solidaritat Intergeneracional. És el tercer any que
els dos òrgans participen
en aquesta celebració, que
té per objec�u que els dos
col·lectius es coneguin i
reﬂexionar sobre els seus
drets comuns.
Les trobades intergeneracionals, promogudes

per l’Ajuntament, busquen
reduir el nivell de fragmentació social entre col·lec�us
de diferent edat, potenciar
la par�cipació, la relació i
la formació permanent de
gent gran, infants i joves,
així com facilitar les relacions solidàries d’ajuda mútua entre generacions.
La sessió va consistir
amb unes dinàmiques diverses dirigides a una edat
entre els 10 i els 80 anys i va
comptar amb la par�cipació
de la Síndica de Rubí, Milagros Calleja. / DdR

ACTUALITAT
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Noves mobilitzacions a favor i en contra del centre
de menors estrangers sense família a Can Rosés
El veïnat es con�nua oposant
a la instal·lació del centre

La manifestació a favor de l’acolliment dels menors va acabar davant l’Ajuntament. / Carla Abril

MARTA CABRERA

Sota la pancarta ‘Rubí, ciutat
d’acollida. Casa nostra, casa
vostra’, unes 750 persones,
segons xifres de la Policia
Local, es van manifestar dijous de la setmana passada
a la tarda per “donar veu al
Rubí que pensa que acollir
és possible, Rubí és una ciutat integradora i pot donar
suport a la gent que arriba
d’altres llocs del món”, segons va explicar Aitor López,
un dels membres de Rubí
Acull, en�tat organitzadora
de la mobilització juntament
amb Rubí Solidari.
La manifestació va arrencar des de la plaça de
la Nova Estació i va creuar
el centre de la ciutat ﬁns a
la plaça Pere Aguilera amb
crits com ‘A Rubí, volem
acollir’ i ‘Són adolescents,
no delinqüents’. Davant de
l’Ajuntament, representants
de l’associació Exmenas
–formada per menors extutelats per la Generalitat–
van llegir un comunicat
en el qual van reprovar

l’actuació de l’alcaldessa,
Ana M. Mar�nez, que s’ha
posicionat a favor dels veïns
de Can Rosés contra el centre de menors estrangers no
acompanyats. “L’alcaldessa
en comptes de paciﬁcar ha
animat a una part dels veïns
en el seu discurs racista (...)
perquè en període d’eleccions dona vots maltractar
i perseguir els menors migrants, sense importar el
seu pa�ment i dolor”.
En el comunicat, que es
va llegir en castellà i en àrab,
els joves també van dir que
cal “convertir l’estranger
en proper, deixar de costat
les sigles de MENA, els eufemismes i els prejudicis,
cal conèixer els noms dels
nens i joves, les seves històries, les seves pors i els
seus somnis, que són molt
semblants als de qualsevol
altre jove”.
Després, Rubí Acull va
llegir el seu comunicat, en
què aﬁrma que no es pot tenir una “solidaritat es�l a la
carta. Rubí sempre ha estat
una ciutat acollidora i ho ha

de seguir sent”, que “no s’ha
de caure en el discurs que
es�gma�tza tot el col·lec�u
de menors estrangers”, i
que cal “afavorir la cohesió
entre cultures, generacions,
religions i classes per tal de
facilitar la convivència i la
inclusió”.
El manifest compta amb
el suport de més d’una
trentena d’entitats i associacions locals, a més
d’algunes d’àmbit nacional
com SOS Racisme o Stop
Mare Mortum. Tant Rubí
Acull com els Exmenas es
van oferir a l’Ajuntament
i als veïns per iniciar un
diàleg sobre l’acollida dels
80 menors migrants que la
Generalitat vol traslladar a
l’Hotel Terranova.
La manifestació, a la
qual no hi va assistir ni
l’alcaldessa ni cap membre del govern, va comptar amb la par�cipació de
representants d’Esquerra
Republicana de Catalunya,
En Comú Podem, l’Alterna�va d’Unitat Popular i Rubí
Republicana.

Prop de 150 persones es
van manifestar el dimarts al
vespre pels carrers de Can
Rosés i Ca n’Oriol en una
nova mobilització contra el
centre de menors estrangers no acompanyats que
la Generalitat vol traslladar
a l’Hotel Terranova.
La manifestació va sor�r just des de davant de
l’hotel i va recórrer l’avinguda de les Olimpíades i el
carrer Madrid ﬁns a arribar
a l’avinguda de l’Estatut.
Després van tornar pel
mateix camí.
Entre xiulets i botzines,
el veïnat va cridar consignes com ‘No és no’, ‘No
somos racistas, queremos
soluciones’ o ‘Acogida sí,
negocio no’. La manifestació va comptar amb la

Manifestants baixant pel carrer Madrid. / Carla Abril

presència de l’alcaldessa
en funcions, Ana M. Mar�nez, i els regidors Moisés
Rodríguez i Juan López.

El veïnat no vol que l’Hotel Terranova aculli el centre. / Carla Abril

A banda d’aquesta mobilització, divendres de la
setmana passada, els veïns
també van fer una manifestació amb un recorregut
similar.
A més, els impulsors
de les protestes han convocat casserolades cada
nit a partir de les 21.30
hores per demostrar el
seu rebuig a l’obertura de
la instal·lació, que la Direcció General d’Atenció a la
Infància i a l’Adolescència
(DGAiA) tenia previst obrir
el juny amb 80 menors
d’origen subsaharià que
van arribar a Catalunya
l’es�u passat. Actualment,
l’Ajuntament ha aturat les
obres al·legant que el permís d’obres sol·licitat no és
correcte. / M. Cabrera
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Obert el termini per
rebre ajuts per la compra
d’un vehicle elèctric

ECONOMIA

Sis empreses rubinenques
guardonades als Premis Cambra
REDACCIÓ

També hi ha ajuts per instal·lar punts de recàrrega. / Carla Abril

L’Ins�tut Català de l’Energia
ha obert la convocatòria
d’ajudes per a l’impuls de
la mobilitat sostenible, amb
una dotació de gairebé 7,3
milions d’euros, que inclou
subvencions a l’adquisició
de vehicles elèctrics i a la
instal·lació de punts de
recàrrega.
Les sol·licituds es poden
formalitzar per internet, a
l’Oficina de Tràmits de la
Generalitat o a través de
la plataforma EACAT per
administracions públiques.
En aquest tràmit, els ciutadans poden comptar amb
el suport del Rubí Brilla a

través del telèfon 93 581 39
00 o la direcció rubi_brilla@
ajrubi.cat.
Els ajuts s’atorguen per
l’adquisició de vehicles
d’energies alterna�ves, entre 600 i 15.000 euros si
es desballesta un vehicle
de més de 7 anys. Per la
implantació d’una infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, ﬁns al 40%
amb un màxim de 100.000
euros. I per la implantació
de mesures con�ngudes en
plans de transport a la feina
d’empreses, ﬁns a un 50%
amb un límit de 200.000
euros. / DdR

Cipsa Circuits, DSV Air & Sea,
Robin-Hat, Talleres ABSA, Vetem i Grup Moehs han estat
guardonades als Premis Cambra 2019, una inicia�va de la
Cambra de Comerç, Indústria
i Serveis de Terrassa que cada
any premia les empreses de
la demarcació que han �ngut
inicia�ves o ac�vitats destacades.
Robin-Hat, una empresa
formada per tres persones i
dedicada al disseny i la fabricació de productes tèx�ls per
al sector mèdic, ha estat reconeguda per la seva Iniciació a
la internacionalització; així com
també ho ha estat Vectem,
dedicada al desenvolupament
i producció de productes dermatològics, cosmè�cs i d’higiene i protecció sanitària i que té
en plan�lla 55 persones.
En la categoria de Millora
contínua, sostenibilitat i eficiència energè�ca, han estat
dis�ngides Cipsa Circuits i DSV
Air & Sea. Cipsa Circuits és una
empresa dedicada a la fabricació de circuits impresos que

La Moehs és una de les empreses guardonades. / Cedida

dona feina a 57 treballadors,
mentre que DSV Air & Sea,
amb una plantilla de 1.200
professionals, ofereix serveis
globals de transport de mercaderies i logís�c.
Talleres Absa ha estat guardonada en l’apartat de Millor
iniciativa comercial i de serveis. Es tracta d’una empresa
dedicada al disseny, fabricació
i distribució de sistemes de
tancament, panys electrònics,
interruptors i manyeria mecànica i electrònica, i ocupa 47

A

persones.
Pel que fa als premis de
designació directa, els que no
són de lliure concurrència i que
decideixen directament els
òrgans de l’ens cameral, Grup
Moehs ha guanyat el premi a la
Inicia�va empresarial a la demarcació per la seva trajectòria
i consolidació a la demarcació
amb un projecte empresarial
de valor afegit. Grup Moehs
és un grup d’empreses amb
activitat vinculada a la química ﬁna especialitzada en la

fabricació d’ingredients ac�us
per a la indústria farmacèu�ca. El grup té una trajectòria
internacional consolidada i
disposa d’un equip de 800
persones, amb dues de les 9
empreses i plantes a Rubí. El
2018 va facturar 215 milions
d’euros, el 90% dels quals als
mercats estrangers. Aquest any
ha anunciat una inversió de 6
milions d’euros per construir
una nova planta de biocosmè�ca a Rubí.
La resta d’empreses guardonades per la Cambra de
Terrassa han estat Sensocar,
Skeyndor, Azbil Telstar Technologies, Folgarolas Textil i
Manipulados Vicopack, de
Terrassa; Talent Revolution,
Taller Jeroni de Moragas i Anaconda Biomed, de Sant Cugat;
i Joan Vert, fundador de Vallès
Car Holding, reconegut amb
el Premi Cambra al Lideratge
Empresarial.
L’acte de lliurament dels
Premis Cambra serà l’11 de
juliol a les 20 hores al Centre
Cultural de Terrassa, on s’espera la presència del president de
la Generalitat, Quim Torra.

Hello International School - I

hora que nos acercamos al
ﬁnal de curso, Hello International School quiere expresar,
ante todo, su agradecimiento
a todas aquellas personas que han conﬁado
en nosotros para su aprendizaje de idiomas,
Han sido muchos los alumnos que han
cursado estudios en este centro, no sólo
durante el presente curso académico, sino
en los más de veinte años que hace que esta
academia está ofreciendo sus servicios en
esta ciudad. Para los responsables y profesionales que trabajamos por la constante
mejora de la calidad de la enseñanza de
idiomas y lo hacemos en este centro, es un
motivo de orgullo el contar con el apoyo y
respaldo de tanta y tanta gente para poder
realizar nuestra tarea llenos de ilusión.
Como se dijo anteriormente, este curso
está a punto de acabar, pero no implica que
cesen las actividades en Hello International
School. Como ya es sabido, durante los meses de julio y septiembre se llevarán a cabo
los cursos intensivos de idiomas, así como
las clases de recuperación y repaso, tanto
de idiomas como del resto de materias escolares. En cuanto a los cursos intensivos,
es bueno tener presente que la época estival
es un período particularmente adecuado

para el aprendizaje de idiomas, ya que los
horarios se relajan en el trabajo (en el caso
de los profesionales) y los escolares tienen
prácticamente todo el día libre debido a las
vacaciones. Por ello, tanto para unos como
para otros, el hecho de estudiar un idioma
en verano puede resultarles tremendamente eﬁcaz. Este hecho se reaﬁrma porque al
no tener muchas obligaciones o, en el caso
de los estudiantes, prácticamente ninguna,
el mantener la mente ejercitada y un poco
de disciplina pueden reportar excelentes
resultados.
Texto cedido por Pere Solà
Gerente del centro de idiomas
HELLO INTERNATIONAL SCHOOL

PUBLICITAT
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L

a cita amb les urnes de diumenge
passat era una pregunta clara a la
ciutadania. Si volien canvi o continuïtat en el govern municipal. I la resposta ha
estat també força clara. Continuïtat. Així, el
PSC va guanyar les eleccions municipals i va
incrementar la seva representació de 6 a 10
regidors. Continuen sense tenir una majoria
àmplia, però queden molt més reforçats que
en el mandat que just finalitza.
El canvi demanat i liderat per Esquerra
Republicana no ha estat possible. Els republicans han crescut en vots i regidors, passant
de cinc a set representants en el Ple, però han
quedat lluny dels socialistes. A més, el daltabaix patit a l’Alternativa d’Unitat Popular
(AUP), que ha perdut dos regidors i només
comptarà amb un edil, fa pràcticament impossible la suma per a un govern alternatiu.

EDITORIAL

Continuïtat

Els comicis de diumenge també han deixat
altres aspectes destacats. L’aparició d’una
nova força política a la ciutat, En Comú
Podem, amb tres regidors, i la desaparició
del Ple d’altres dues: el Partit Popular i de
Convergència i Unió, actualment aglutinada
en Junts per Rubí. Un fet històric a l’Ajuntament de Rubí, on aquests partits sempre
havien tingut representació.
Com a força municipalista, Veïns per
Rubí manté la seva presència al Ple, amb un

regidor, tot i que ha crescut significativament
en nombre de vots i percentatge, un creixement que va estar a punt de donar-li un segon
edil. Pel que fa a Ciutadans (Cs), la formació
taronja ha perdut un regidor i passa de ser
tercera a quarta força política.
El proper Ple municipal no estarà tan
fragmentat com els últims, seran sis els grups
municipals, enfront dels vuit del passat mandat. Ara caldrà saber si el PSC, com a força
més votada, decideix governar en solitari

i buscar suports concrets per als diferents
temes o bé busca aliances tàcites o explícites.
I també cap a on mira, si cap a Cs, qui li ha
donat suport durant el mandat que finalitza,
o bé cap a l’esquerra, on pot trobar En Comú
Podem. De moment, sabem que les converses
ja s’han iniciat.
En qualsevol cas, sí que esperem que
aquest sigui el mandat del consens, del diàleg
i de posar la ciutat i les seves necessitats per
damunt de tot perquè Rubí té massa reptes
pendents. Esperem que la bona predisposició
expressada pels diferents partits no siguin
paraules buides i tots i cadascun d’ells assumeixin la seva responsabilitat per sobre
de qualsevol altre interès. I el primer i més
urgent repte està al carrer i està dividint la
ciutadania, la ubicació d’un centre de menors
no acompanyats a Can Rosés.

Cartes de la Ciutadania

Accessibilitat per a tothom?
Sóc Isa, estudiant d’educació social a la UOC.
Aquest semestre estic fent una assignatura
que es diu ‘Acció socioeducativa i diversitat
funcional’. Potser això no és molt rellevant
i potser la meva veu no arriba enlloc però
m’he adonat que molts cops passejar per la
ciutat és molt complicat per a les persones,
sobretot amb diversitat funcional...
Porto a Rubí tota la vida i això és una
cosa en la qual m’havia fixat amb anterioritat,
però potser no havia posat massa atenció més
enllà d’una mirada crítica. Sobretot quan
vas per l’avinguda de l’Estatut a l’altura de
Rubigres, sempre m’ha cridat l’atenció que
si vas caminant el teu camí com a vianant
desapareix i et veus que no hi ha una vorera
a prop, ja que la que hi ha està al final del
carrer i el seu accés et fa desviar del teu camí,
per això tothom opta per envair la calçada i
tenir cura de no ser atropellat.
Però sens dubte les persones amb diversitat funcional ho tenen més difícil encara,
ja que no tan sols han de tenir cura de no
ser atropellats, sinó que s’hi troben amb més
barreres de les esmentades anteriorment, es

troben amb més obstacles que dificulten la
seva mobilitat, començant pel fet que no
hi ha una vorera accessible mitjançant una
rampa, els cotxes aparcats dificulten el pas,
els cotxes que circulen... En definitiva, potser
aquest escrit no arriba molt lluny... Fa 37
anys que veig aquest espai com a “estrany”, i
m’empipava però no feia res més... no entenc
com encara això continua així... potser perquè
la nostra mirada encara continua en el passat?
Algun cop pensarem, i m’incloc, en els altres
més que en nosaltres? I les autoritats o qui
hagi de prendre mesures algun cop escoltarà
les nostres veus?... i donaran accessibilitat en
aquest indret i en altres espais que no estan
gens adaptats per a ningú?
Gràcies a les noves tecnologies podem
veure aquest indret en qualsevol instant per
veure que no és gens accessible per a cap
vianant amb diversitat funcional o sense.
Tothom té dret a passejar per la nostra ciutat sense sentir que la seva vida pot estar en
perill, i no hem de tornar enrere perquè el
nostre camí es “trenqui”, ja que volem anar
cap al davant...
Isabel Pujol Romero

El Tuit de la setmana
CRAC @CRACRubi
EL CRAC ET NECESSITA!!
Si vols que aquest projecte col.lectiu
continuï, ara més que mai ens cal la
teva implicació personal.
Més info: https://cracrubidotcom.
wordpress.com/
#cracrubi #rubicity

30 de maig

Contenidors cremant
Bombers van poder controlar el foc abans que s’estengués i causés més danys. La mateixa
nit, m’han dit que a un altre punt de la ciutat, al carrer Pau Claris, també van cremar altres
contenidors. No entenc quina gràcia tenen aquests actes vandàlics, ja que no només és
un perill, amb el foc no es juga, sinó que ens costen molts diners a tots els contribuents.
M’agradaria que l’Ajuntament fes una bona campanya explicant quan ens gastem cada any
en reparar tot el que aquests brètols destrossen a la ciutat. Cal denunciar aquestes accions
i que paguin els responsables.
Bel Gómez

OPINIÓ

Carta oberta al nou equip
de govern: demanem
voluntat negociadora
Secció CCOO
Ajuntament
La Secció sindical de CCOO
de l’Ajuntament de Rubí vol
encoratjar el nou equip de
govern a posar tot l’esforç i
la seva capacitat negociadora
per tal d’arribar a acords amb
els i les representants dels treballadors/es municipals i ser
capaços que aquests acords
siguin una realitat, que no es
quedin només en papers signats en forma d’actes que ningú, després, és capaç d’aplicar
de forma efectiva i real.
Com a representants dels
treballadors i treballadores
municipals, aquests darrers
quatre anys han estat un gran
esforç per defensar els drets
del personal que treballem a
l’Ajuntament, per veure que
aquests acords han quedat en
un calaix en moltes ocasions, i,
en d’altres, han generat noves
demandes davant de la manca
d’aplicació de l’Ajuntament
d’aquests mateixos acords.
I en tenim uns quants
exemples: com la consolidació
i estabilitat de la plantilla municipal sobre la qual portem
parlant anys (2015, 2018...),
que només surt al record
de tothom quan s’apropen
les dates de les eleccions
municipals; la valoració de
llocs de treball, que també fa
anys que “s’està treballant”,
segons l’Ajuntament (l’actual
és de 1996); la mobilitat tant
horitzontal com vertical dels
treballadors/es que es fa de
forma arbitrària; totes les
sentències judicials fermes
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que no apliquen o l’elaboració
d’un nou conveni i un nou pla
d’igualtat, entre altres.
Però també en tenim més
pròxims: com la 2a adequació dels llocs de feina de 35
companys i companyes que
l’Ajuntament es va comprometre a realitzar a finals
de 2017 i que encara resta
per fer; les 3 companyes que
encara no han rebut la paga
de 2012 retornada a la resta
de treballadores/es i que,
tot i haver reclamat per un
munt de vies, continuen sense
rebre; la manca de donació
dels diners de vaga dels 8
de març a les associacions
proposades; per no parlar de
la judicialització constant de
les relacions laborals davant
de la manca de resposta a
les demandes dels treballadors/es.
La Secció sindical de
CCOO de l’Ajuntament de
Rubí vol encoratjar el nou
equip de govern a posar tota
la seva voluntat negociadora
per tal d’arribar a acords que
tinguin en compte tots els
treballadors i treballadores de
la mateixa manera; que evitin
càstigs que sovint es produeixen; que no menyspreïn els
treballadors/es ni als/les seus
representants sindicals; que
deixin de banda el nepotisme
i l’amiguisme; i que facilitin la
informació permanentment
en pro de la transparència
que ens ha d’ajudar a ser
una administració moderna i
propera que estigui veritablement al servei de la ciutadania
de Rubí.

Selecció d’immobiliàries del
col·lectiu API
Gestionem conjuntament el teu immoble
Amb nosaltres guanyes
temps i rendibilitat

Ara també a Rubí
i Cerdanyola!
maxim

santcugat.apialia.cat - 93 481 46 29 - santcugat@apialia.cat
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GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
ACADÈMIA

AQUEST
ESPAI
POT SER
TEU
DES DE

30€

AQUEST
ESPAI
POT SER
TEU
DES DE

30€

/MES

BIJUTERIA

/MES

ARQUITECTURA

COPISTERIA
CALÇAT

AQUEST
ESPAI
POT SER
TEU

DECORACIÓ LLAR

DES DE

30€

ASSEGURANCES

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU

/MES

DES DE

15€/MES

ACUPUNTURA

BICICLETES

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

ARRANJAMENTS
DE ROBA

15€/MES

CRISTALLERIA
CLÍNICA DENTAL
Sant Joan
T. 93 697 46 44
c. Sant Joan, 26
Dental Rubí
T. 93 588 78 35
c. Cal Gerrer, 7

GUIA DE SERVEIS
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REFORMES

TALLERS COTXES

AQUEST
ESPAI
POT SER
TEU
DES DE

30€
/MES

FERRETERIA

MARBRES
PERRUQUERIA

FRUITERIA

ROBA

MERCERIA

ÒPTICA
SÒL LAMINAT

AQUEST
ESPAI
POT SER
TEU
DES DE

INFORMÀTICA
PAPERERIA

PERRUQUERIA
CANINA

40€
/MES
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GUÀRDIES
NOCTURNES
DE DILLUNS A DIUMENGE
DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

MAIG I JUNY 2019

31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SALUT I BELLESA

Divendres, 31 de maig de 2019

ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1
CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35
SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12
PROGRÉS - 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79
CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11
PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4
SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43
BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23
ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86
FARELL - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES
RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95
KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28
MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3
ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7
ÇGARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1
CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35
SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12
PROGRÉS - 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79
CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11

Cercle d’inﬂuència: comprendre’ns
per prendre decisions
Obtenir benestar psicològic,
trobar-nos ‘en pau’, pot semblar impossible en principi,
però en la pràctica pot resultar fàcil si ens ho proposem.
Es basa en la coherència i
la ﬁdelitat que les persones
tenim amb nosaltres mateixes. La coherència es podrà
desenvolupar quan tinguem
un bon equilibri entre pensament, sentiment i acció,
i la fidelitat quan tinguem
clars els nostres objectius i
els nostres límits.
Avui parlarem de com
podem identiﬁcar els nostres
límits quan necessitem resoldre un problema que ens
preocupa.
Respectar els nostres límits és comprendre i acceptar que és totalment cert que
hi ha coses que es poden fer
i coses que no es poden fer.
És realment simple encara
que pugui semblar difícil, en
realitat es tracta de valorar
en quina zona de la nostra inﬂuència hi ha la idea que ens
estem plantejant. Les possibilitats d’acció que tenim es
divideixen en tres parts:

1. El primer és comprendre
quines coses de veritat estan
a la nostra zona d’inﬂuència,
aquelles en les quals nosaltres sí tenim possibilitats de
modificar sense necessitar
l’acció externa.
2. Després tenim totes aquelles accions que ens són accessibles a través d’inﬂuència; no vol dir que segur que
no puguem aconseguir-ho,
sinó que tenim la possibilitat
de fer alguna cosa perquè
algú o alguna cosa ens ajudi.
És el cercle d’efectes.
3. Finalment, la temuda zona
de ‘preocupació’, on hem
d’acceptar que no depèn de
nosaltres, i que per moltes

voltes que li donem no hi ha
res que puguem fer, depèn de
factors externs.
La majoria dels problemes emocionals que desenvolupem (ansietat, estrès,
insomni, depressió, fòbies)
estan relacionats amb la
diﬁcultat per categoritzar les
solucions en les tres zones.
A vegades sí que podríem
fer alguna cosa per resoldre
els problemes, però ens bloquegem per tal de no haver
de prendre la responsabilitat. Ens fa por que no surti
bé, d’acceptar que sí podem
fer alguna cosa, però ens
fa por que no surti bé, així
que preferim no intentar-ho.

Altres vegades, haurem de
ser realistes i acceptar que
la solució del problema no
depèn de nosaltres.
Sigui quin sigui el cas,
t’atraparà la preocupació.
Aquest període de temps
que passa entre saber què
necessites i fer alguna cosa
per aconseguir-ho, un temps
angoixant que no fa més que
robar-te el son i generar tota
mena de malestars físics i
psicològics. La solució és
simple: fes el que penses.
Si no funciona, fes una altra
cosa. Ningú sap quina és la
forma correcta, no podem
endevinar el futur. Només les
teves accions t’aniran donant
informació sobre el camí a
seguir.
Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults
i de parella.
Col·legiada 16.572
KANTOR. Espai
d’Atenció Psicològica
Llobateras 6 Local 1 (al costat de Regina Carmeli)
Tel. 93 588 21 53
Mb. 644 008 701

MASCOTES

Divendres, 31 de maig de 2019

Rodamons de Rubí,
a la Botiga al carrer
No et perdis la nova edició de la Botiga al carrer
el dissabte 8 de juny a Rubí.
Rodamons de Rubí estarà present amb un
estand informatiu on podreu trobar moltes
cosetes maques per fer compres solidàries. Hi
serem des de les 10 ﬁns a les 21 hores a l’avinguda de Barcelona, 44, de Rubí, al costat de
Condis Supermercats.
I a més, disposarem la paradeta com a punt
de recollida per fer donatius de pinso i llaunetes
pels nostres gatets.
Tota la recaptació anirà destinada íntegrament a poder donar cobertura als gats que
necessiten assistència i tractaments, així com
poder cobrir part de les factures veterinàries
que resten pendents.
Us hi esperem!

LA BOTIGA
AL CARRER
R
08 JUNY 2019

AV. DE BARCELONA 44, RUBÍ
AL COSTAT DE CONDIS SUPERMERCATS

Les mascotes

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

Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció a:

diariderubi
@diariderubi.cat
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LLOGUER
I VENDA
SE ALQUILA hab. 605.282.465

OFERTES I
DEMANDES
CHICA con referencias se
ofrece para limpieza y plancha.
631 779 315
SE REGALA CASA para interina que cuide a matrimonio
mayor. 626.603.242
SRA. SE OFRECE para limpieza,
cuidado ancianos y niños. Horario mañanas. 637.25.61.40
SE OFRECE limpieza por
tiempo completo y horas.
612.530.644

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08
SE REPARAN PERSIANAS.
694.506.473

Divendres, 31 de maig de 2019

CLASSIFICATS

CULTURA
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TEATRE

El fes�val Teatre sense teatre tornarà
a omplir els carrers de la ciutat amb
dotze propostes de molta qualitat
CRISTINA CARRASCO

La quarta edició del fes�val
Teatre sense teatre, que �ndrà lloc des de divendres 31
de maig ﬁns al diumenge 2
de juny, omplirà els carrers
de la nostra ciutat amb una
dotzena d’espectacles de
gran qualitat. El festival,
que va néixer amb l’objec�u
d’apropar les arts escèniques al gran públic, s’adreça
a tot �pus de públic i les
diferents representacions
programades tindran lloc
majoritàriament a places i
carrers.
El fes�val, organitzat per
l’Ajuntament i la companyia
La Tal, presenta un cartell
que combina propostes
de teatre de text, clown i
circ, que destaquen per la
seva gran qualitat. De fet,
Jordi Magdaleno, membre
de La Tal i programador del
festival, explica que “no
només tindrem el premi
Max, atorgat la setmana
passada, ‘Flota...dos’ de
David Moreno i Cris�na Calleja, sinó que gairebé tots
els espectacles que portem
han estat guardonats”.
Cartell d’alt nivell
El fes�val arrencarà el divendres 31 de maig amb
l’habitual proposta i�nerant
‘Les pompiers’ de la companyia La Tal, que recorrerà
l’illa de vianants cada dia a
par�r de les 17.30 hores per
convidar el públic a gaudir
de l’esdeveniment. Aquella
nit, a les 22 hores, la plaça
del Doctor Guardiet acollirà
l’espectacle de circ ‘Esquerdes’ de la companyia Hotel
Iocandi, que l’any passat es
va haver de suspendre per
culpa de la pluja.
El dissabte 1 de juny, la
plaça Salvador Allende es
conver�rà en l’escenari del
muntatge itinerant ‘Open
Door’ de la companyia Pere
Hosta (19.15 hores) i de la
proposta circense ‘La bella
tour’ de la companyia homònima (19.30 hores).
A la plaça del Doctor
Guardiet es representaran
uns altres tres espectacles:
‘Pelat’ de Joan Català (20.15
hores), el premi Max ‘Flo-

ta...dos’ de David Moreno
i Cris�na Calleja (22 hores),
i ‘Ye Orbayu’ de Circ Rural
Trash, primer premi de la
programació ‘off’ festival
Tac de Valladolid (22.45 hores). La jornada de dissabte
també inclourà ‘La noche
es fría y al invierno no le
gustan los perros’, de la
companyia local Tiamat Teatre, que es podrà veure a la
placeta davant l’escola Pau
Casals a les 21.30 hores.
“Estem contents perquè
es consolida la par�cipació
d’un grup de Rubí. Sempre
hem volgut que les companyies locals hi tinguessin
presència”, ha manifestat
el director de La Sala, Àngel
Miguel.
L’endemà a les 12 hores,
el públic podrà gaudir al
gimnàs de l’Escola Schola
de la proposta familiar ‘Bye
bye... Confe�’ de la companyia Baldufa, programada
amb la col·laboració de La
Xarxa.
Ja a la tarda, es farà una
nova funció de ‘La noche es
fría y al invierno no le gustan los perros’ (19.30 hores)
al mateix emplaçament que
el dia anterior; i la plaça
del Doctor Guardiet acollirà tres nous espectacles:
l’humorís�c ‘Asteroid’ de la
companyia Campi qui pugui
(19.30 hores), la proposta
de circ ‘Ai’moko’ d’Aimé Morales (20.15 hores) i ‘Clown
in libertà’ de la companyia
italiana Teatro Necessario,
que també es va haver de
cancel·lar l’any passat per
la pluja i que s’ha recuperat
en aquesta edició.
En aquesta edició, tots
els espectacles del fes�val
Teatre sense teatre seran
d’accés gratuït amb l’única
excepció de ‘La noche es fría
y al invierno no le gustan los
perros’, que funcionarà amb
taquilla inversa a beneﬁci
de persones amb risc d’exclusió social.
Un fes�val d’èxit
Per a l’alcaldessa, Ana M.
Martínez, el festival Teatre sense teatre és ja una
proposta consolidada i esperada: “Hem pogut veure
en edicions anteriors que el

resultat és posi�u perquè
s’hi acosten nous espectadors que potser no ho
farien si es tractés d’un altre
format”.
També s’ha referit a
aquest èxit el regidor de

Cultura, Moisés Rodríguez:
“Ara fa quatre anys, dèiem que Rubí necessitava
una ﬁra de teatre al carrer.
Ara presentem ja la quarta
edició i pensem en una
cinquena”.

El fes�val es va presentar a la plaça Doctor Guardiet, un dels seus
escenaris. / C. Carrasco
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CULTURA TRADICIONAL

Els Gegants de Rubí se’n van
al Pont de Vilomara

La mostra ‘Gegants de paper’,
a Agramunt
D’altra banda, la mostra i�nerant ‘Gegants de paper.

L’Ateneu acull
diumenge una
nova edició de la
Festa de la Poesia
L’Agrupació Rubinenca Cultural i Ar�s�ca (ARCA) celebrarà
una nova edició de la Festa de
la Poesia aquest diumenge 2
de juny a les 12 hores a l’Ateneu. Com sempre, l’ac�vitat
comptarà amb la presentació
d’una antologia de poemes
amb els textos rebuts a la convocatòria, de prop d’una trentena d’autors. La festa, que ja
té més de 50 edicions, pretén
acostar la poesia al gran públic
i alhora fomentar la creació en
aquest gènere literari. El llibre
de poemes es podrà comprar
durant l’ac�vitat i al Racó del
Llibre. / DdR

REDACCIÓ

La Colla de Geganters de Rubí
visitaran l’1 de juny el Pont de
Vilomara i Rocafort, al Bages,
per participar en la XXXIX
Trobada de gegants d’aquesta
localitat. La trobada arrencarà
a les 17 hores amb la plantada
dels gegants par�cipants en la
plaça de l’Ajuntament.
A més de la colla rubinenca i de l’amfitriona, també
estan convidades les colles
geganteres de les Borges Blanques, Castelldefels, Calella,
Olesa de Montserrat, Perpinyà, Sant Pere Molanta, Sant
Pere de Vilamajor i Vilanova
del Camí.
A les 18 hores s’iniciarà
la passejada de gegants pels
carrers de la localitat, cercavila que ﬁnalitzarà de nou a
la plaça de l’Ajuntament cap
a les 20 hores on �ndran lloc
els parlaments, els balls de
les colles par�cipants i el ﬁnal
de festa.

BREUS

Els Gegants de Rubí, durant una trobada. / Arxiu

Els gegants a través dels illustradors’, promoguda per
la Colla de Gegants de Rubí,
s’inaugurarà aquest dissabte
a la localitat d’Agramunt, en el
marc de la Mostra de Gegants
que s’organitza a la ciutat des
de fa quatre anys.
L’exposició és un recull de
dibuixos on els protagonistes
són els gegants sorgits de la
mà de grans il·lustradors. La

recopilació va anar a càrrec del
rubinenc Joan Miquel Merino,
expert en el món geganter i
membre de la colla rubinenca.
Merino assis�rà a la inauguració de la mostra, que �ndrà
lloc a les 16 hores a la sala
de Plens de l’Ajuntament. La
mostra quedarà instal·lada en
aquesta sala i es podrà visitar
ﬁns al 7 de juny de dilluns a
divendres de 9 a 14 hores.

Concert de la mí�ca
banda argen�na
La Mississippi
diumenge al Celler
En el marc d’una gira per
l’estat espanyol, la mítica
banda argentina de blues
La Mississippi oferirà una
actuació diumenge a les 12
hores a l’exterior del Celler.
El concert, que és gratuït,
està organitzat per la Societat
Blues de Rubí. / DdR

FESTES DELS BARRIS

Fira, revetlla i festa de l’escuma, en Un concert de Jere, paella popular i
la Festa Major del 25 de Setembre la 10a Trobada de Geganters, plats
forts de la Festa a Ca n’Oriol
L’Associació de Veïns del 25 moltes altres.
de Setembre ja ho té tot a
Com a novetat, enguany,
punt per a la celebració de està prevista la projecció
la festa major del barri. Les d’una sèrie de vídeos cedits
ac�vitats arrencaran diven- per un videoaficionat del
dres a les 20.30 hores amb el barri amb el �tol ‘Cachitos del
tradicional pregó de festes, 25’, que recordarà anècdotes
amb la col·laboració de la del passat del barri.
Unión Extremeña de Rubí,
Durant els tres dies de
mentre que a les 22 hores festa, hi haurà una gran ﬁra
�ndrà lloc un espectacle de d’atraccions. Per mo�us alivarietats amb les actuacions ens a l’associació de veïns,
de Paco Jara, Toni Torres, San- la tradicional paella popular
dra i la seva guitarra, Desa�o es farà al setembre. / Josep
Flamenco i Ingrid Gogo.
Abarca
Dissabte, a partir
de les 23 hores, tindrà
lloc a la plaça del barri el tradicional ball de
revetlla amenitzat per
una coneguda orquestra,
mentre que diumenge a
les 11.30 hores s’oferirà una gran xocolatada
amb xurros, i una hora
més tard, una festa de
l’escuma. Ja a la tarda, a
les 18.30 hores, començaran les actuacions de
les en�tats amb Grupo
Flamenco El Portal, Zona
Dance Ca n’Oriol, Irmandade Galega, Capoerira i El barri està a l’entrada de la ciutat des
Casa d’Andalusia, entre de Sant Cugat. / J. Abarca

La Festa Major de Ca n’Oriol
arrenca aquest divendres 31
de maig a les 11 hores amb
una cercavila a càrrec dels
centres educa�us Teresa Altet i el CEE Ca n’Oriol. A les
17 hores �ndrà lloc un taller
de manualitats infan�ls i una
hora després s’inaugurarà oﬁcialment la festa del barri.
La plaça Ca n’Oriol acollirà
a partir de les 18.30 hores
actuacions de grups de ball
com Aromas del Sur o Tu Zona
Dance (hip hop). La jornada
ﬁnalitzarà amb un concert de
la banda de rock Chapaos a la
nueva (23 hores) i una sessió
de ball amb el DJ Rouge Soler
(00.00 hores).
Les ac�vitats con�nuaran
dissabte amb una melé de Petanca (9 hores). La plaça Aragó
acollirà un mercat de segona
mà i intercanvi (10 hores) i
una mostra d’arts marcials
(11.30 hores), mentre que a la
plaça Ca n’Oriol s’organitzarà
un concurs de dibuix infan�l
(11 hores) i una festa de l’escuma (12 hores) i a la seu de
l’AV hi haurà un concurs de

plats �pics (13 hores).
La tradicional cercavila
gegantera de l’escola Teresa
Altet començarà a les 17 hores i anirà des de la plaça Dr.
Guardiet ﬁns a la plaça de Ca
n’Oriol, on, a par�r de les 19
hores, serà el moment de les
actuacions de diferents grups
de ball i dansa com l’Esbart,
Aromas del Sur, els grups de
l’AV Ca n’Oriol, la Hermandad Rociera, i El Portal de Ca
n’Oriol. El dia ﬁnalitzarà amb
un ball popular a càrrec de
l’Orquestra Xarop de Nit.
Diumenge d’11 a 14 hores
tindran lloc jocs infantils i
inﬂables a la plaça Ca n’Oriol,
una missa rociera a la plaça
Aragó a l’exterior de l’església
(13 hores) i una gran paella
popular (14 hores).
Ja a la tarda, a les 18 hores
s’oferiran noves actuacions de
ball i a les 19.30 hores serà
el moment d’un dels plats
forts de la festa, el concert
de l’ar�sta rubinenc Jere Improperios, després del qual
�ndrà lloc el ﬁ de festa (21
hores). / DdR
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COL·LECCIONISME

Una trentena d’expositors par�ciparan dissabte
a la 18a Fira del Col·leccionisme de Rubí
REDACCIÓ

Els Amics del Col·leccionisme
de Rubí ja ho tenen tot a
punt per a la 18a Fira del Colleccionisme de Rubí, una ac�vitat que �ndrà lloc aquest
dissabte 1 de juny al passeig
Francesc Macià, entre els
carrers Montserrat i plaça
Catalunya.
La fira, que tindrà lloc
entre les 17 i les 20.30 hores,

aplegarà una trenta d’expositors de tota classe d’objecte
de col·lecció, des de les populars monedes ﬁns a sobres de
sucre, passant per ampolles
antigues i altres objectes
curiosos.
Els visitants podran gaudir i admirar tots aquells
objectes que es poden arribar
a col·leccionar per estranys
que siguin. A més, els colleccionistes i aﬁcionats po-

SARDANES

Ballada doble de sardanes
dissabte a la plaça Catalunya
Amb mo�u del Dia de l’Associacionisme Cultural, aquest
dissabte 1 de juny �ndrà lloc a
la plaça Catalunya una ballada
doble de sardanes organitzada
pel Foment de la Sardana de
Rubí.
L’audició, que començarà
a les 18 hores, anirà a càrrec
de dues cobles reconegudes,
com són la cobla Marinada i
la Mediterrània. Cada cobla
interpretarà set temes i també
oferiran dos peces de forma

conjunta. Aquestes seran ‘La
vall de Ribes’ de Josep Coll i
‘L’ermita de Collbàs’ de Francesc Mas.
El programa també constarà d’altres temes com ‘Sardanistes de Santa Anna’ de
Manel Saderra, ‘Sardanes a
Rubí’, de Miquel Tudela, ‘Rubí,
deu segles d’història’ de Carles
San�ago, ‘Trempera Olímpica’,
de Joan Jordi Beumala, i ‘Vents
de Carroig’, de Jaume Bonaterra, entre altres. / DdR

ART

La cloenda de la mostra ‘Àfrica’
de Miquel Mas aplega prop
d’un centenar de persones

Imatge de la cloenda de l’exposició. / Cedida

Coincidint amb la celebració
del Dia d’Àfrica, dissabte
passat va tenir lloc a l’auditori Vallhonrat l’acte de
cloenda de la mostra ‘Àfrica’
de l’ar�sta Miquel Mas, que
durant el maig s’ha pogut
veure al Museu Vallhonrat
i a l’espai d’art La Claraboia.
Les més de 90 persones que
van assistir a la clausura
van poder gaudir, a més de
l’obra del rubinenc, d’una
degustació de productes del
Senegal, en una fusió d’art i

gastronomia i de diversitat
cultural. Les entitats ACSPROSC, ACSO, Mandeganes i
Senegambia han col·laborat
en la proposta.
En aquestes mostres,
Mas ha convidat el públic a
fer un veritable viatge a l’Àfrica negra, a través d’obres
inspirades pels viatges que
l’ar�sta ha fet a diferents països del con�nent africà, així
com objectes curiosos que
ha recopilat durant aquests
viatges. / DdR

dran intercanviar, comprar i
vendre no només objectes
de col·lecció sinó també tot
allò relacionat amb aquest
món, com ara àlbums per
col·leccionar.
La proposta, que ja està
consolidada a la ciutat, atreu
nombrosos col·leccionistes
d’arreu de Catalunya a Rubí,
ja que s’ha fet un nom en el
món del col·leccionisme al
llarg d’aquests gairebé vint

anys.
D’altra banda, coincidint
amb la Fira, el Museu Vallhornat ofereix una nova
jornada de portes obertes per
aquells ciutadans i ciutadanes
que desitgin conèixer les colleccions que exposa el museu. L’entrada al recinte, que
és gratuïta, serà per la plaça
Montserrat Roig, i s’oferiran
visites guiades a les 18 i a les
19 hores.

Els col·leccionistes recopil·len objectes diversos, molts dels quals
són autèn�ques reliquies. / Arxiu
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ENTITATS

La pluja no desllueix la Festa do
Pulpo de la Irmandade Galega
REDACCIÓ
La rambla del Ferrocarril va
acollir entre aquest passat
cap de setmana la Festa do
Pulpo, que la Irmandade
Galega de Rubí celebra cada
any, coincidint amb la Festa
de las letras galegas i l’aniversari de l’entitat. La música,
la dansa i la gastronomia
gallega van ser les grans protagonistes de la festa.
Tot i que durant tot el cap
de setmana les condicions
meteorològiques no van ser
massa favorables -especialment el divendres que va
ploure durant els actes- es
van poder fer totes les activitats programades, algunes
a la carpa, i l’afluència de
públic va ser bona, sobretot
diumenge. “La pluja ens ha
afectat, però s’han fet totes
les activitats i actes previstos. Potser la participació
ha baixat una mica per això,
però estem molt contents
per com s’ha desenvolupat
la festa”, ha explicat Sílvia
Castañeda, presidenta de la
Irmandade Galega de Rubí.

El folklore va ser un dels protagonistes de la festa. / J. A. Montoya

Entre les activitats programades, hi havia xerrades,
una cercavila, actuacions
de grups de música i dansa
tradicional gallega, dinars
de germanor i la popular
revetlla. Una de les novetats de l’edició d’enguany
era la Foliada Aberta, amb
música celta i folk i que es
va fer a dins de la carpa, una
proposta que no va comptar
amb molt de seguiment per
la pluja, però que l’entitat té
previst tornar a repetir l’any
vinent.
El dissabte també va plou-

re a la nit, durant l’actuació
de l’orquestra, però la gent
va aguantar amb paraigües
la precipitació intermitent.
Pel que fa a diumenge, va ser
el dia amb més assistència
de públic. A més de les exhibicions de música i dansa
tradicional, durant la jornada
va tenir lloc el lliurament de
premis del Concurs Literari
Manuel Rivas.
Durant tot el cap de setmana s’ha ofert servei de
bar-restaurant a càrrec de
Pulpàlia i venda de productes
típics gallecs.

‘Ai’moko’
Festival Teatre sense teatre. A
les 20.15h a la pl. Dr. Guardiet.
A càrrec d’Aimé Morales.
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DIVENDRES 31 de maig
Festes de Ca n’Oriol
A les 11h cercavila. A partir de
les 17h taller de manualitats,
inauguració i actuacions. A les
23h concert de Chapaos a la
nueva DJ Rouge Soler. A la pl. Ca
n’Oriol. Org.: AV Ca n’Oriol.
Presentació del llibre ‘Cuando
no nos quede nada’
A càrrec de Raúl Velasco. A les
19h a la Biblioteca.
Recital de poesia, música i illustració ‘Vulnerabilitat’
Amb Las niñas de la Brecha.
Taquilla inversa. A les 19 h a Lectors, al tren! Espai de Llibres
Festes del 25 de Setembre
A les 20.30h pregó. A les 22h
espectacles. A la pl. del barri.
Org.: AV 25 de Setembre.
Música amb DJ Mablo
Música reggae, rocksteady i
newroots. A les 21h al CRAC.
‘Border’
Dins del cicle de cinema. A les
21h a La Sala. Preu: 3€.
Nits d’observacions astronòmiques
A les 21.30h a l’Ateneu. A càrrec de l’Associació d’ amics de
l’astronomia.

‘Esquerdes’
Festival Teatre sense teatre. A
les 22h a la pl. Dr. Guardiet. A
càrrec d’Hotel Iocandi.
·····································································

DISSABTE 1 de juny
Festes de Ca n’Oriol
De 9h a 13h activitats esportives
i infantils. De 17h 19h cercavila i
actuacions de dansa i musicals.
A les 23h orquestra. A la pl. Ca
n’Oriol. Org.: AV Ca n’Oriol.

llhonrat
A les 18h i a les 19h. Entrada per
la pl. Montserrat Roig.
‘Open door’
Festival Teatre sense teatre. A
les 19.15h. Espectacle itinerant.
A càrrec de Pere Hosta.
‘La bella tour’
Festival Teatre sense teatre.
A les 19.30h a la pl. Salvador
Allende. A càrrec de La Bella
Tour.

Tallers en anglès
A càrrec de British House. A les
11h a la Biblioteca. Per a infants
d’1 a 7 anys.

‘Pelat’
Festival Teatre sense teatre. A
les 20.15h a la pl. Dr. Guardiet.
A càrrec de Joan Català.

Música per a infants
A les 11h i a les 12h a l’Ateneu.
Inscripció prèvia.

‘La noche es fría y al invierno
no le gustan los perros’
Festival Teatre sense teatre. A
les 21.30h a l’escola Pau Casals.
A càrrec de Tiamat Teatre.

18a Fira del Col·leccionisme
De 17h a 20.30h al pg. Francesc
Macià. Org.: Amics del Colleccionisme
‘El meu primer festival’
De 17.30h a 20.30h ‘L’espaiagulla’ i música reggae. Al Celler.
Ballada de sardanes
A les 18h a la pl. Catalunya. A
càrrec de la cobla Marinada
i la cobla Mediterrània. Org.:
Foment de la Sardana.
Portes obertes al Museu Va-

‘Flota...dos’
Festival Teatre sense teatre. A
les 22h a la pl. Dr. Guardiet. A
càrrec de David Moreno

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

DIUMENGE 2 de juny
Festes de Ca n’Oriol
D’11h a 14h jocs infantils,
missa i paellada. De 17.30h
a 21h entrega de trofeus,
actuacions de ball, actuació
de Jere Improperios i ﬁnal de
festa. A la pl. Ca n’Oriol. Org.:
AV Ca n’Oriol.

‘Clown in libertà’
Festival Teatre sense teatre. A
les 20.30h a la pl. Dr. Guardiet. A
càrrec de Teatro Necessario.
·····································································

DIMARTS 4 de juny

Festes del 25 de Setembre
A les 11.30h xocolatada. A les
12.30h festa de l’escuma. A
les 18h espectacles i projecció
del vídeo ‘Cachitos del 25’. A
la pl. del barri. Org.: AV 25 de
Setembre.

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

Concert de blues
A càrrec de La Mississippi. A les
12h a la pl. Celler. Org.: Societat
del Blues de Rubí.

Conte teatralitzat
‘El viatge de l’elefanta Sara’. A
les 18h a la Biblioteca.

‘Bye bye...confetti’
Festival Teatre sense teatre. A
les 12h al gimnàs de l’escola
Schola. A càrrec de La Baldufa.

‘Ye orbayu’
Festival Teatre sense teatre. A
les 22.45h a la pl. Dr. Guardiet.
A càrrec de Rural Trash.

‘La noche es fría y al invierno
no le gustan los perros’
Festival Teatre sense teatre. A
les 19.30h a l’escola Pau Casals.
A càrrec de Tiamat Teatre.

Festes del 25 de Setembre
A les 23h espectacles, orquestra
i ball. A la pl. del barri. Org.: AV
25 de Setembre.

Asteroid’
Festival Teatre sense teatre. A
les 19.30h a la pl. Dr. Guardiet. A
càrrec de Campi qui pugui.

Tallers d’Art Narrat
A les 18.30h a la Biblioteca. Per
a infants de 8 a 13 anys. Inscripció prèvia.
DIMECRES 5 de juny

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

DIJOUS 6 de juny
Taller de sabó amb oli reciclat
A les 18h a l’escola Pau Casals.
Inscripció prèvia.
‘Cuina mediterrània’
A càrrec d’Ada Parellada. A les
18h a l’Ateneu. Inscripció prèvia.
Concert de música de cambra
A càrrec de The Minstrels Quartet. A les 21h a l’Escola de Música Pere Burés.

Apadrinem el patrimoni.
Al 4 de juny a l’1 de juliol al
Museu Castell.
Seguretat i gent gran. Del
3 al 28 de juny a la Biblioteca.
El joc del cinema. Mostra
interactiva sobre cinema
i joquines. A l’auditori del
Museu Vallhonrat Inauguració 5 de juny a les 13h.
La memòria de les ﬂors extraviades. Pintures d’Anna
Tamayo. Fins al 28 de juliol
al Celler.
Testimoni Sensible. Pintures de Carme Llop. Fins al 20
de juliol a l’Aula Cultural.
Patagonia-3D Parcs Nacionals Americans. Fotograﬁes
de Joan Díez i Manel Miras.
Fins a l’1 de juny a l’Antiga
Estació.
Fu la Spagna! La mirada
feixista sobre la Guerra
Civil Espanyola. Fins al 20
de juliol al Castell.

ESPORTS
FUTBOL | PRIMERA CATALANA

La Unió Espor�va Rubí guanya i aconsegueix
la permanència a Primera Catalana
UE RUBI - U.E. VIC

1-0

UE RUBÍ: Uri, Kiki (Ivan Campos, 79), Aitor Torres, Bacha,
Raventos, Juli, Edgard (Sergio Campos, 86), Gurrea (Tino
Mendoza, 53), Oscar Uroz, Enric (Sergi Estrada, 53) i Carles
Montoro.
UE VIC: Soria, Busi, Isma, Trulls (Jairo, 57), Max Morell
(Sadurni, 67), Xavi, Oscar (Corzo, 75), Casanovas, Ignasi
(Victor, 67), Sureda i Coll.
Àrbitre: Delgado Mora.
Gols: 1-0 Sergi Estrada (83 ’).
Targetes: Aitor Torres, Bacha, Gurrea i Montoro. / Xavi,
Oscar i Jairo.
JOSÉ LUIS PÉREZ

Èpica i molt merescuda victòria la que va aconseguir
diumenge a Can Rosés la Unió
Espor�va Rubí per 1-0 davant
la UE Vic. Una importan�ssima victòria que permet al
Rubí mantenir la categoria a
Primera Catalana. La jornada,
com es preveia, va ser elèctrica, amb canvis en el marcador
con�nus en els par�ts amb
equips implicats en les posicions de descens. Al ﬁnal,
Rubí, Can Vidalet i Tona van
aconseguir la permanència,
mentre que La Jonquera i Sant
Cugat van ser l’altra cara de
la moneda i descendeixen a
Segona Catalana.
El Rubí, que havia de guanyar, va sor�r molt mentalitzat que el par�t era una ﬁnal
i va dominar amb claredat,

especialment en la segona
part. En la primera, el joc va
estar més igualat, amb dues
ocasions molt clares per als
rubinencs que no van aconseguir concretar i una per
als visitants que tampoc van
transformar.
A la segona, el Rubí va
arribar cada cop amb més
claredat a la porteria contrària. En el minut 53, Alberto
Fernández va introduir dos
canvis: Sergi Estrada per Enric
i Tino Mendoza per Gurrea.
El tècnic local apostava així
per més múscul al centre del
camp i l’opció va donar molt
bon resultat. Des d’aquest
minut i ﬁns al ﬁnal, el Rubí
va arribar encara amb més
facilitat. El porter del Vic, Soria, va ser el responsable que
els rubinencs triguessin tant
a obrir el marcador amb una

actuació memorable.
Óscar Uroz, Raventós,
Edgard i Sergi Estrada ho van
intentar però el porter del Vic
estava encertat. El gol havia
d’arribar, la grada va animar
en tot moment, els jugadors
ho estaven donant tot, però
una vegada i una altra apareixia la ﬁgura al�ssima de Soria,
salvant al seu equip d’una
derrota engruixada.
Va ser en el minut 83,
quan el golejador Sergi Estrada, d’un for�ssim xut des de
fora de l’àrea, va aconseguir
el gol de la victòria pel Rubí.
El deliri es va apoderar de tot
Can Rosés, jugadors i aﬁció
van esclatar d’alegria i emo-

ció: el Rubí seguia a Primera
Catalana.
Di�cil destacar un nom,
tot l’equip entregat amb el
cor i una aﬁció de 10. El capità
Kiki, molt emocionat al ﬁnal
del par�t, va ser una imatge
per al record. Ha jugat els
úl�ms par�ts amb molès�es,
però allà va estar. Final feliç
per a un Rubí que ha viscut
una temporada molt complicada. Ara toca reﬂexionar
sobre la temporada i preparar
la pròxima.
D’altra banda, informar
que el club ha iniciat el procés
per a la convocatòria d’eleccions per a escollir nova junta
direc�va.

Els jugadors van celebrar al camp la salvació. / Ràdio Rubí

FUTBOL | CAMPIONAT D’ESPANYA

El Cadet Femení de l’Espor�u Rubí, a pel Campionat d’Espanya
El Cadet Femení de l’Esportiu Rubí Futbol Sala,
entrenat per Juan Moraira i
el delegat Tomás Martínez,
va marxar dijous a Madrid,
on disputaran durant tres intensos dies, la primera fase
del Campionat d’Espanya,
per a aconseguir el seu passi
a finals. Els partits tindran
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lloc al poble de Navalcarnero (Madrid), mentre l’altre
grup participant farà el mateix a la ciutat de Càceres.
L’Esportiu Rubí Futbol
Sala s’enfrontarà el divendres contra l’Inter Promises
d’Aragó i l’Atlètico de Madrid, de la comunitat madrilenya. El dissabte jugarà

contra el Gazte de Navarra
i el diumenge, per tancar
jornada esportiva, l’oponent
serà el Campoo d’Enmedio,
de Cantàbria.
Els dos primers classificats de cada grup, quatre en
total, disputaran els últims
partits de la Final Four, els
dies 28 i 29 de juny a la ciu-

tat esportiva de la selecció
de futbol a Les Fregues, al
País Valencià.
Les esportistes rubinenques es troben en molt
bona forma i motivades per
donar-ho tot i aconseguir
classificar-se per a la fase
final de la cometició. / Núria
Julià Fosas

FUTBOL | SEGONA CATALANA

L’Olímpic s’acomiada de
la categoria i de l’aﬁció
amb una nova derrota
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ - MARIANAO POBLET

4-5

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Fonti, Maymó, C.Gómez, Iván,
Loncan, Bonilla (Roger), Mauri (Moi), C. Silva (Torrescusa),
Samu (Correa), C. Pereira i Xavi Fdez.
U.D. MARIANAO POBLET: Jordi, Paco, Artur (Carlos), Edgar,
Alfonso, Eitán, Rafa, Joni (Alex), Vacas, Joel i Ivi.
Àrbitre: Peraire Salom, Christian (Bé).
Gols: 0-1 Joel (1´) 0-2 Joel (7´) 0-3 Joel (12´) 1-3 Mauri (23´)
2-3 Mauri (27´) 3-3 Iván (36´) 3-4 Vacas (39´) 3-5 Eitán (62´)
4-5 C. Pereira (90´).
Targetes: Iván, Loncan, Roger; Alfonso, Joni, Carlos.
JOSÉ VERDE

En l’úl�m par�t de la temporada, amb el descens ja cer�ﬁcat, l’Olímpic no va poder
acomiadar-se de la categoria
i de l’aﬁció amb una victòria.
Els de Can Fatjó van caure 4-5
davant el Marianao Poblet,
que es jugava el descens de
categoria, però que només
necessitava un empat per
salvar-se.
Tot i això, el par�t va ser
entre�ngut pels 9 gols que
es van marcar. En tan sols
12 minuts, els rubinencs ja
perdien per 0-3, gràcies a un
‘hat-trick’ de Joel, qui conjuntament amb Vacas, va tenir
en escac a la defensa local. El
Marianao es va relaxar amb
aquest avantatge i l’Olímpic
va aconseguir empatar en
el marcador, amb dos gols
de Mauri, en els minuts 23
i 27 de joc, i un altre d’Ivan
Armentero, en el 36.
Amb la igualada al marcador, els de Sant Boi es van
posar nerviosos mentre que
els de Can Fatjó van començar a atacar més. Tot i això, en
el minut 39, Vacas va rematar
un córner i va aconseguir el
3-4 amb el qual es va arribar
al descans.
A la segona part, l’Olímpic
va dominar més i va tenir més
ocasions que el contrari però

sense encert i amb l’ajut del
porter visitant Jordi. Entre les
ocasions, un xut al travesser
de Xavi Fernández i dues ocasions molt clares de Cris�an
Pereira que va tallar el porter
visitant.
Quan més dominaven els
de Can Fatjó, va arribar el 3-5,
un gol que va fer el capi Eitán,
qui no va celebrar el gol recordant el seu passat al club
local. Amb aquest avantatge,
el Marianao es va dedicar
a defensar-se i va buscar el
contracop aproﬁtant que la
defensa estava avançada.
En el 89 de joc, Cris�an
Pereira va aproﬁtar una pilota
dins de l’àrea i va aconseguir retallar distàncies en el
marcador, fent el 4-5. Sense
temps per a més, va arribar
al ﬁnal del par�t.
Comiat del tècnic Iban Tey
A banda d’acomiadar-se de la
categoria, també va ser l’adéu
del tècnic de l’Olímpic Iban
Tey, que ha estat una mica
més de mitja volta al capdavant de la plan�lla.
En aquests moments, la
junta direc�va del club rubinenc ja treballa per planiﬁcar
la pròxima temporada, en la
qual l’Olímpic estarà a Tercera Catalana, encara que no
se sap a quin grup quedarà
enquadrat.
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Petanca | cAMPIONAT D’ESPANYA

tir amb arc | campionat de catalunya

ciclisme | RUTA

Una tripleta de la UP Las Torres,
tercera en el Campionat d’Espanya

Dos podis per Arquers Rubí en el
Campionat de Catalunya d’Aire Lliure

Noves sortides del
Club Ciclista Rubí

Javi Ortiz, Josele Delgado, Juan Garrido i Álex Izquierdo, integrants
de la tripleta del club rubinenc. / Cedida

La tripleta de la Unió Pentanca Les Torres-Rubí formada
per Javi Ortiz, Josele Delgado,
Juan Garrido i Álex Izquierdo
va disputar el passat cap
de setmana el Campionat
d’Espanya de tripletes per
Clubs, organitzat a la localitat
càntabra de Torrelavega.
En vuitens de final, l’equip
rubinenc es va enfrontar amb
una tripleta del club Virgen
de la Salud de Vélez-Rubio
(Almeria), a qui van derrotar
per 13 a 5. Ja a quarts, els
rubinencs es van imposar
amb claredat a un grup del
Turó de les Illes Balears. La
victòria per 13 a 6 demostra
la qualitat del joc dels rubinencs durant el torneig.
A les semifinals, la tripleta

de la UP las Torres es va creuar amb una del club sevillà
Castilleja de la Cuesta. En
aquesta ocasió, els rubinencs
no es van trobar còmodes,
mentre que els sevillans van
oferir un gran joc i encert,
que els va permetre guanyar
la partida per 13 a 4.
La final va enfrontar a
aquesta tripleta sevillana
amb una de Huetor-Taja
(Granada). La victòria va ser
per l’equip de Sevilla que va
tancar un gran Campionat
d’Espanya.
Els de Rubí van aconseguir un meritori tercer lloc
en un campionat on van ser
l’única tripleta de Catalunya
que va passar a la fase final.
/ UP Las Torres-Rubí

Bàsquet | lliga

El Cadet del CB Regina Carmeli
es proclama campió de lliga

El Club Arquers Rubí va obtenir dos podis i molt bons
resultats en el 70è campionat de Catalunya d’Aire
Lliure, disputat el 19 de maig
a Lleida i organitzat pel Club
Tir amb Arc Pardinyes.
En arc compost en categoria, Montse Muñoz va
aconseguir disputar el tercer
i quart lloc i amb una gran
actuació va assolir la tercera
posició en la classificació
final. D’altra banda, Francisco J. Madrigal, José Pérez,
Cesar Flor i Marc Lopera
van aconseguir la tercera,
setena, vuitena i desena posició respectivament en les
rondes classificatòries. A les
eliminatòries, Cesar Flor no
va superar la primera ronda
per poc, mentre que José
Pérez i marc Lopera es van
enfrontar entre ells. Pérez
es va imposar i va passar a
quarts de final, on ja no va
aconseguir el passi a semifinals per només 4 punts i va
ocupar la cinquena posició a
la classificació final.
Per la seva banda, Francisco Madrigal, que va accedir directament a quarts, va

Participants del club rubinenc en el campionat. / Cedida

arribar a la final. En aquesta,
malgrat una gran actuació,
no va aconseguir l’or per
només dos punts. Així, molt
meritòria segona posició per
a Madrigal en el campionat.
Finalment Cesar Flor i
Marc Lopera van ser novens.
En arc Recorbat, Andreu
Ramírez i Hernán de las Heras van classificar-se per a les
rondes eliminatòries. De las
Heras no va poder superar la
primera eliminatòria, mentre

taekwondo | campionat de catalunya

Dansa | cAMPIONAT

Un or i dues plates per al Club
Balmes Rubí en el Campionat d
e Catalunya Promoció Júnior

Dos ors per a l’Escola 8 Temps en el
Campionat de Catalunya Sport Dance

El Club Balmes Rubí va participar diumenge passat en
el campionat de Catalunya
Promoció Júnior. En Promoció
II, per a competidors amb
cinturons de blau fins a negre,
el club rubinenc va obtenir
grans resultats, amb un or
i dues plates. Joan Ramón
va penjar-se la medalla d’or
imposant-se als seus quatre
rivals. Marta Moreno i Adrià
Martos van fer un gran campionat i van guanyar medalles
de plata, perdent la final per
la mínima en el punt d’or.
Per la seva banda, Miriam
Granell va realitzar un gran
combat, però va perdre 10-9
contra la campiona de la ca-

tegoria. Francesc Moreno va
passar una ronda i va perdre
en un combat molt igualat en
el segon, quedant-se sense
medalla, però molt satisfet
de la seva participació.
A més, en Promoció I, per
cinturons inferiors a blau, va
participar Rafa Vélez, que va
començar molt bé el combat,
però no el va poder acabar
per lesió.
Finalment, cal destacar
la gran feina dels tècnics
José Luis Prieto, Unai Flores
i Daniel Martos, que van
cobrir perfectament els vuit
tapissos en els quals es va
desenvolupar la competició.
/ Balmes Rubí

El Cadet s’ha proclamat campió de lliga. / Cedida

El Cadet del Club de Bàsquet
Regina Carmeli s’ha proclamat
campió de Lliga al nivell B-1
de la Federació Catalana de
Bàsquet després d’una temporada excepcional en la qual
no ha perdut ni un sol partit.
L’equip està format pels jugadors Stefano Negroni (2), Pau

Velasco (6), Abu Zoukri (10),
Rafel Marés (11), Hugo Soto
(12), Pedro de Dios (14), Aleix
palau (18), Samuel Roca (19),
Pau Casals (23), Arnau Sánchez
(30) i David Armenteros (35) i
dirigit pels entrenadors Kevin
Moreno i Kilian Quero. / CB
Regina Carmeli

que Andreu Ramírez va caure
a quarts de final davant Raul
Quiles, del Club Arquers de
Sant Cugat, que després es
coronaria com a Campió de
Catalunya. Finalment, Ramírez i De las Heras van ocupar
la vuitena i novena posició
de la classificació final del
campionat.
Cal ressaltar que el nivell
del campionat va ser molt
alt i que va comptar amb
una gran participació. / Club
Arquers Rubí

El Club Ciclista Rubí ha organitzat la 14a sortida dels tres
grups de l’entitat per aquest
2 de juny. Tots tres grups sortiran de la plaça Doctor Guardiet. El Grup A sortirà a les 7
hores per fer un recorregut
de 155 km fins a Seva. L’anada
serà per Montcada, La Roca,
Santa Maria de Palautordera i
Collformic, mentre que la tornada serà per Centelles, Sant
Feliu, Caldes, Sentmenat, Castellar i Terrassa, fins a Rubí.
El Grup B sortirà a les 7.30
hores i realitzarà un itinerari
de 115 km fins a Olivella, passant per Molins, El Pla, Sant
Boi, Castelldefels i Sitges. La
tornada serà per Sant Pere
Molanta, Ordal i Molins.
Finalment, el grup C sortirà a les 7.30 hores per fer una
ruta de 90 km fins a Marganell. A l’anada passaran per
les poblacions de Terrassa,
Monistrol i per la Font dels
Monjos, mentre que la tornada serà per Monistrol, Can
Sedó i Olesa.
El Club recorda que estan
oberts a noves incorporacions
i que aquells aficionats a la
bici, poden contactar amb
l’entitat per a rebre més informació. / CCR

Els participants del Balmes participants en el campionat. / Cedida

El grup Tianfú va competir en la modalitat de Hip Hop. / Cedida

L’Escola 8 Temps ha participat la modalitat de Jazz i també
amb dos grups en el Campio- es va proclamar campiones de
nat de Catalunya d’Sport Dan- Catalunya en quedar primeres.
ce, organitzat per la Federació Aquesta agrupació està formaCatalana de Ball Esportiu, que da per nenes de 9 a 11 anys i
va tenir lloc el 19 de maig a La són Nerea Sarda, Yaiza Ramos,
Llagosta. El centre rubinenc va Érika Ramos, Noa Bea, Alba
aconseguir excel·lents resul- Galán, Xenia Marce, Ariadna
tats, ja que els dos grups van Campaña i Martina Gaona. /
8 Temps
penjar-se la medalla d’or.
L’agrupació Tianfú, que
va competir en modalitat Hip
Hop, va revalidar d’aquesta
manera el títol de campiones
de Catalunya, que ja ostentaven des de l’any passat. Tianfú està integrat per Elena Gallardo, Noa Bea, Érika Ramos,
Mireia Medina, Yaiza Ramos,
Blanca Corona, Marta Peña,
Carla Cañis, Norah Cruz i Noa
Wakely, totes elles d’entre 10
i 12 anys.
Per la seva banda, el grup Les Golden Girls també van pujar al
Golden Girls va competir en més alt del podi. / Cedida

ESPORTS
ATLETISME | RECONEIXEMENT

Ignasi Melo, de la Unió Atlè�ca Rubí,
proclamat millor atleta veterà del 2018

La Federació Catalana d’Atletisme ha designat Ignasi
Melo, membre de la Unió
Atlètica Rubí (UAR), com a
millor atleta català màster
(veterà) del 2018. Melo, que
actualment té 66 anys, ha
estat escollit entre els 1.300

Ignasi Melo, en una imatge
d’arxiu. / Cedida

atletes federats màsters (majors de 35 anys).
La federació fa l’elecció a
par�r d’un barem en funció
de l’edat, amb els podis internacionals i marques aconseguides durant l’any.
Cal destacar que Melo
va aconseguir l’any passat 7
podis internacionals. Va ser
campió del món en 10 km,
segon del món en 5 km, i
tercer en 20 km. A més, es va
proclamar campió d’Europa
en 3.000 m, 5.000 m, 10 km
i 30 km.
Pel que fa als rècords d’Espanya, també va fer registrar
set rècords: 3.000 m (15’01”),
5.000 m (25’15”), 10.000 m
(53’25”), 10 km ruta (53’27”)
i 52’50”), 20 km (1h50’14”) i
30 km (3h03’17”).
Melo, marxador històric,
ja va ser escollit millor atleta
els anys 2008, 2009 i 2010, i
és l’únic atleta veterà designat 4 vegades millor atleta.
La federació lliurarà el

Sor�da social a Cambrils

Foto de família dels par�cipants a la sor�da. / Cedida

Una cinquantena de socis i membres de la UAR van par�cipar a la sor�da social del club. Enguany, el des� va ser
Cambrils, on van compa�r ac�vitats conjuntes i es van
començar a preparar els campionats de Catalunya a l’aire
lliure, que es disputaran entre juny i juliol. D’altra banda,
quatre atletes de la UAR van fer dissabte les marques mínimes per disputar la ﬁnal del Campionat de Catalunya el
23 de juny a Lleida: Ona Gombau Mar�nez en llançament
de javelina, Pol Cordero en salt de llargada i alçada, Violeta
Vilches en els 300 mll i Lucía Velázquez en llançament de
martell. / UAR
reconeixement a l’atleta de
la UAR el pròxim 13 de juny

Úl�ma jornada de la lliga
escolar al CN Rubí

L’Aleví del Cent Pa�ns es classiﬁca
per al Campionat d’Espanya

La 5a i úl�ma jornada de la
lliga escolar de natació es va
disputar dissabte passat al
Club Natació Rubí. La lliga va
comptar amb la par�cipació
del Club Espor�u Àgora, el
Club Espor�u Europa Sports
Center, el Club Natació Caldes, el Club Natació Pinetons
Cardedeu i el club rubinenc.
Tots els espor�stes que formen part de la preescola
esportiva van poder participar en aquesta lliga sense
caràcter competitiu amb
l’objec�u d’adquirir les habilitats aquà�ques necessàries
per a la seva etapa com a

classiﬁcar per al
Campionat d’Espanya. Des d’allà,
van tornar cap
a Barcelona on
van disputar la
Copa Federació
Catalana Aleví,
on van obtenir la
tercera posició.
En aquesta comPar�cipants del Cent Pa�ns a la Copa Federa- pe�ció, també hi
havia els prebenció. / Julio Bayo
jamins del club,
L’Aleví de l’HCR Cent Pa�ns els espartans més petits,
es va desplaçar a mitjans que van assolir una meritòria
de maig a la localitat valen- quarta posició. / HCR Cent
ciana de Sagunt, on es van Pa�ns

Triatló
Dissabte passat, el triatleta
del CN Rubí Alfonso Mar�nez, va competir al triatló
de Tarragona en la modalitat
‘Sprint’, ﬁnalitzant en la 63a
posició de la general i en una
meritòria 8a posició del seu
grup d’edat. / CNR

MULTIESPORT | TORNEIG

L’Escola Montserrat acull dissabte el Torneig Dr. Guardiet
pa�, s’oferiran exhibicions dels
grups d’iniciació espor�va i de
jocs motrius, a càrrec d’uns 30
alumnes, els més petits del
centre.
En aquest mateix espai,
a partir de les 11.30 hores,
tindran lloc les exhibicions
dels tres grups de dansa de
l’escola i els dos de pa�natge.
Com cada any, presentaran les
coreografies de competició
i exhibició i, posteriorment,
interpretaran un fes�val temà�c, ‘La màquina del temps’. Es
tracta d’un recorregut musical

Alevins del CNR guanyen el
Torneig Rafa Feliz a Saragossa
Saragossa va acollir el passat
cap de setmana la XXXIV
edició del trofeu Rafael Feliz
de waterpolo en categoria
alevina. El Club Natació Rubí
va compe�r amb dos equips
alevins mixts.
L’Aleví A va proclamarse campió del reconegut
torneig, mentre que l’Aleví B
va quedar en la 14a posició.
A més, el porter de l’A, Aran
Pina, va rebre el trofeu al por-

ter menys golejat del trofeu.
D’altra banda, les waterpolistes del CNR de categoria cadet Elena Ruiz i
David De Requesens van
estat concentrats al CAR de
Sant Cugat i entrenant amb
altres espor�stes, en unes
jornades del programa de
tecnificació, organitzades
per la Reial Federació Espanyola de Natació del 24 al 26
de maig. / CNR

i ar�s�c des de la dècada dels
50 i ﬁns a l’actualitat.
Enguany, també s’oferirà
una exhibició del ‘Demo Team’
de l’escola MAC Rubí, guanyadors del campionat europeu de
taekwondo.
Per la seva banda, els alumnes de robò�ca faran una exhibició al taller de tecnologia.
El torneig ﬁnalitzarà cap a
les 13 hores amb l’entrega de
premis. A més tots els par�cipants rebran esmorzar gratuït
i hi haurà servei de bar i sortejos. / Escola Montserrat

Absolut Masculí B - CN Mataró B
CN Catalunya - Juvenil Masculí
CN Sant Feliu A - Infantil
CN Mataró - Cadet Femení
Infantil - CN Molins de Rei

16-8
14-11
14-5
12-7
10-5

durant la Diada de l’Atle�sme
Català. / UAR

HOQUEI PATINS | CAMPIONAT D’ESPANYA

futurs esportistes del club.
En aquesta úl�ma jornada,
tots els espor�stes van obtenir el casquet oﬁcial de la
lliga de record i una medalla
com a reconeixement del seu
esforç durant aquestes cinc
jornades.

WATERPOLO | TORNEIG

RESULTATS COMPETICIONS WATERPOLO CNR

NATACIÓ | LLIGA

L’Escola Montserrat celebra
aquest dissabte 1 de juny l’11a
edició del Torneig Doctor Guardiet, la jornada espor�va més
important del centre. En total,
prop de 200 alumnes par�ciparan en la ma�nal espor�va.
A les 9 hores arrencarà la
jornada amb un torneig de futbol sala al pa� principal, entre
4 equips del centre i 4 equips
convidats, que són el Prebenjamí del Rubí FS, el benjamí de
Maristes Rubí, l’aleví de l’Escola
25 de Setembre i un aleví de les
Escoles Ribas. Alhora, a l’altre
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Els par�cipants del CNR al Torneig Rafa Feliz. / Cedida

PATINATGE | CAMPIONAT DE BARCELONA

La rubinenca Claudia Aguado guanya
el Campionat de Barcelona
La patinadora rub i n e n ca C l a u d i a
Aguado, integrant
del Club Patinatge
Ripollet, ha aconseguit la primera
posició en el Campionat de Barcelona
de Pa�natge Ar�s�c
Categoria Lliure Juvenil. La compe�ció
va tenir lloc el passat
cap de setmana a
Sant Vicenç de Montalt. / DdR

Aguado va vèncer el campionat. / Cedida

