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Oposició veïnal als pisos
socials de Sant Jordi Parc

Els veïns reiteren la seva oposició al projecte de l’Ajuntament
perquè creun que perdran zones per a futurs equipaments
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Rubí passa
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Llum verda per
la construcció
d’un ediﬁci
polivalent al
25 de Setembre
ACTUALITAT - Pàgina 5

Ja es poden
demanar
els ajuts per
la millora del
comerç
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Recepció als
jugadors del
Masculí del
CN Rubí pel seu
ascens
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El risc de rebrot a Rubí
passa a ser moderat per
primer cop aquest any

La incidència de la covid-19 s’ha reduït signiﬁca�vament. / Arxiu

La situació epidemiològica
a Rubí continua amb la
tendència positiva i per
primera vegada aquest any,
el risc de rebrot se situa en
nivell moderat, segons les
dades del Departament de
Salut. Això no passava des
del juliol de l’any passat,
quan la incidència va baixar
pel factor estacional.
Així, ara mateix el risc
de rebrot és de 79 quan havia arribat a ser de més de
800 a principis de gener. Pel
que fa a les dades de persones ingressades, actualment hi ha cinc rubinencs
als hospitals i en la darrera
setmana no s’ha produït
cap mort per covid. Des de
l’inici de la pandèmia, s’han
contagiat segons les dades
oficials 6.956 persones i

184 han mort.
A Catalunya, el risc de
rebrot també ha caigut ﬁns
a la zona moderada. Hi ha
547 pacients ingressats i
193 a l’UCI.
Pel que fa a la campanya de vacunació, continua avançant i el 37% de
la població ja ha rebut la
primera dosi, mentre que
el 19% ha rebut la pauta
completa. A Catalunya,
aquests percentatges són
del 41% i del 23%, respec�vament.
En relació amb la incidència escolar, és pràcticament inexistent. Hi ha
conﬁnat un grup d’alumnes
d’una extraescolar i un grup
d’ESO del Regina Carmeli i
un altre grup d’ESO de l’Escola Montserrat. / DdR

El nou curs escolar començarà
el 13 de setembre
El Departament d’Educació
ha fet públic el nou calendari
escolar del curs 2021-2022,
que arrencarà el 13 de setembre per als alumnes d’ensenyaments d’infantil, primària, ESO, batxillerat i grau
mitjà i superior. L’horari es
man�ndrà respecte a aquest
darrer curs i a excepció dels

ensenyaments de règim
especial, la resta acabaran
el curs el 22 de juny.
Les vacances de Nadal es
faran entre el 23 de desembre i el 7 de gener, ambdós
inclosos i per Setmana Santa
s’aturaran les classes entre
l’11 i el 18 d’abril, també tots
dos inclosos. / DdR

Els veïns de Sant Jordi Parc insisteixen que
no volen els habitatges dotacionals al barri
REDACCIÓ

Els veïns de Sant Jordi
Parc continuen mobilitzant-se contra el projecte
d’habitatge dotacional, un
projecte des�nat a ajudar
joves i gent gran a accedir a un habitatge i que
l’Ajuntament ha projectat
al barri.
Tot i les diverses reunions que l’Associació de
Veïns de Sant Jordi Parc ha
tingut amb el consistori,
els veïns con�nuen sense
veure gens clar el projecte:
“Al barri hi ha molta inquietud, només tenim dues
zones d’equipaments i no
les volem perdre”, aﬁrma el
president de l’en�tat veïnal,
Ricardo Montalvo.
El representant del veïnat també ha volgut subratllar que no es tracta d’un
problema per la �pologia
dels habitatges, sinó de la
reserva del sòl per fer futurs
equipaments a la zona en
un barri rela�vament nou:
“Tant de bo �nguéssim quatre espais per poder acollir

Una de les parcel·les on l’Ajuntament projecta fer habitatge per a
persones amb diﬁcultats econòmiques, sobretot joves i gent gran.

aquests habitatges, que
estem d’acord que calen i
són necessaris, però no els
tenim i no volem perdre les
dues zones que tenim per
construir equipaments”.
La parcel·la que més discussió genera és la que hi ha
a l’avinguda Castellbisbal,
on hi ha un aparcament i
una zona enjardinada on
recentment s’han plantat
arbres. En el projecte publicat es pot observar com
els habitatges, que podrien
arribar a tenir més de cinc

plantes, anirien a la zona
enjardinada, mentre que es
construiria un equipament
al costat i la zona verda passaria a ocupar l’aparcament.
L’alçada dels ediﬁcis és una
altra de les preocupacions
del veïnat, que de cap manera vol que els habitatges
�nguin tanta alçada.
L’Ajuntament ja ha dit
que aquests dibuixos preliminars ni tan sols són un
projecte i que l’únic que ha
fet ha estat una modiﬁcació
tècnica per adequar el sòl

als usos per fer habitatge dotacional. Els veïns
no es refien del que diu
l’Ajuntament i temen perdre
almenys la meitat de les
places d’aparcament.
També estan molestos
perquè han hagut de presentar al·legacions al projecte de pressa i corrents
després d’assabentar-se a
través dels mitjans de comunicació: “Es parla molt
de par�cipació ciutadana,
però es modifica el pla
d’urbanisme i no s’informa
els veïns”.
El govern insisteix que no
es perdrà l’aparcament
Fonts del govern han explicat de nou que el projecte
no contempla que es perdi
cap plaça d’aparcament i recorden que únicament han
fet una modiﬁcació tècnica
del planejament.
També ha explicat que
quan abans de redactar el
projecte es parlarà amb els
veïns i es compar�rà tota la
informació.

El Pla local de salut es marca més d’una trentena
d’objec�us per millorar la qualitat de vida
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha completat
el primer pas per l’elaboració del Pla local de salut amb
una diagnosi inicial que deﬁneix 10 línies estratègiques i
34 objec�us.
Les línies estratègiques
es corresponen a Demografia i unitats familiars;
Urbanisme, habitatge i medi
ambient; Economia; Edu-

cació i Formació; Es�ls de
vida; Salubritat; Morbiditat;
Covid-19, Serveis sanitaris i
socials i Xarxa comunitària.
Entre els més de trenta
objec�us que el pla recull
en aquesta fase inicial hi
ha diversiﬁcar i ampliar els
serveis de suport a domicili; treballar en els hàbits
d’higiene, alimentaris, primers auxilis i sexualitat a les
escoles; potenciar el lleure

saludable; millorar els lots
dels bancs d’aliments, poder
disposar d’un Centre d’Urgències d’Atenció Primària
o disposar de més places de
centre de dia, entre altres.
A partir d’aquest punt, es
crearan comissions tècniques que s’encarregaran de
dissenyar les accions que
s’inclouran ﬁnalment al document.
El Pla local de salut té per

objec�u promoure entre la
ciutadania es�ls de vida saludables i capacitats per tenir cura de la seva salut, fer
de Rubí un lloc saludable per
viure, promoure el treball en
xara interdepartamental i la
cooperació comunitària en
salut i reduir les desigualtats
socials en aquest àmbit.
El darrer Pla de salut que
va tenir Rubí va caducar el
2014.

´
· Instalación y reparación de todo tipo de toldos, persianas, mosquiteras,
cortinas y aluminio.
· Especialistas en protección solar, más de 20 años en el sector.
· Automatizamos su toldo y persiana con las mejores marcas del mercado.
· Ya tenemos a su disposición las pérgolas Gibus, visítenos sin compromiso.

Avda. De l’Estatut, 41 www.toldosrubi.com T.93 588 40 98

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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L’alcaldessa de Rubí fa balanç dels dos
primers anys del mandat 2019-2023
MARTA CABRERA

L’emblemà�c ediﬁci del Celler va ser l’escenari triat pel
govern de la ciutat, format
pel Partit dels Socialistes
de Catalunya i En Comú
Podem, per passar revista
als dos primers anys del
mandat 2019-2023, ara que
tot just arriba al seu equador. Amb una escenograﬁa
sòbria, l’alcaldessa de Rubí,
Ana M. Martínez, va fer
una explicació detallada de
les propostes i iniciatives
que s’han posat en marxa o
s’han reforçat durant aquest
període de temps. Ho va fer
davant dels representants
del teixit associa�u i empresarial de la ciutat, a més de
la resta del seu gabinet, en
un acte que es va celebrar
dimarts a la tarda.
La màxima responsable municipal va afirmar
que “Rubí és una ciutat
plena d’oportunitats, que
comença a projectar-se a
Europa, mirall de projectes
estratègics i socialment cohesionada i rica”, i va afegir
que la pandèmia ha marcat
de forma inevitable aquests
primers mesos del mandat:
“Res no serà com abans,
començant per la forma de
fer la ges�ó pública. L’Ajuntament ha estat al costat de
la població durant aquest
temps i ho con�nuarà estant, perquè haurem de fer
front a grans reptes”.
En aquest sen�t, Martínez va destacar que el
consistori va impulsar un
fons de contingència de
250.000 euros per ajornar
els impostos i taxes municipals i un altre de 600.000
euros de suport a l’ac�vitat

3

Divendres, 11 de juny de 2021

L’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, va repassar la feina feta durant el mandat. / Ajuntament - Localpres

“Reclamem els
serveis sanitaris
que necessita la
ciutat. Som l’única
ciutat catalana
amb gairebé
80.000 habitants
que no té hospital.
Serem clars i ferms
en la reclamació”
econòmica local: “Aquestes
primeres mesures de xoc
van ser l’embrió del pacte
de recuperació social i econòmica, que té una dotació
de 9 milions d’euros i més
d’un centenar d’actuacions”.
Entre les actuacions
d’emergència, l’alcaldessa
va destacar la injecció de
200.000 euros de forma
directa als comerciants a
través de la campanya Rubí

s’ho val i la introducció de
la zona taronja de rotació
en els aparcaments per tal
“d’apropar aquest centre
comercial a l’aire lliure als
veïns de les urbanitzacions”.
Enllaçant amb la crisi
pandèmica, Ana M. Mar�nez va insis�r per enèsima
vegada en un dels temes
recurrents de la política
local en les darreres dècades, la reivindicació de la
construcció d’un hospital
per la ciutat: “Reclamem
els serveis sanitaris que necessita la ciutat. Som l’única
ciutat catalana amb gairebé
80.000 habitants que no té
hospital. Serem clars i ferms
en la reclamació”.

de mandat, com per exemple l’ampliació del pont de
Sant Joan, el tancament
de les pistes de petanca de
Cova Solera, la pista poliesportiva de Can Ximels,
l’ampliació de l’skatepark,
la nova coberta del camp

de futbol de Can Fatjó o la
instal·lació de càmeres de
videovigilància al Pinar. I
sobretot, va destacar aquelles inversions que estan per
arribar, entre les quals hi ha
la rehabilitació del Casino:
“Hem recuperat el Casino
per la ciutat. El recorregut
serà llarg, però al ﬁnal del
trajecte la ciutat �ndrà el
Casino que es mereix, una
de les coses que més il·lusió
em fa com a alcaldessa”.
Altres projectes futurs
que va destacar van ser un
pla d’asfaltat i reforma de
voreres, la segona fase de
les obres del pont de Sant
Joan per millorar els accessos a peu, la instal·lació
d’una pèrgola a la plaça de
Salvador Allende, les obres
de l’estadi de futbol del 25
de Setembre, la paciﬁcació
de l’avinguda de l’Estatut,
el desplaçament de la línia
d’alta tensió, la reforma de
l’an�ga fàbrica Supersond
per habilitar un espai per
joves i la projecció d’habi-

tatge públic.
Pel que fa als projectes
estratègics que s’impulsaran properament, Mar�nez
va explicar que s’implantarà
el porta a porta, que començarà amb una prova pilot
per als comerciants a l’illa
de vianants. S’aprovarà un
Pla del Verd Urbà per incrementar els arbres a la ciutat
i s’obrirà l’escola d’hostaleria a la primera planta del
Mercat. En relació amb el
Mercat, també va anunciar
que aviat farà repar�ment a
domicili a través de treballadors de Font del Ferro.

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

Llarga llista d’inversions per
executar
La primera edil també va fer
un repàs de les inversions
que s’han pogut completar
durant els dos primers anys

PLATJERES, PIJAMES I ROBA INTERIOR
PROMOCIÓ MES DE JUNY
JOCS DE LLIT des de 22€
COBRELLITS des de 29.95€

A l’acte hi van assis�r reprensentants del teixit associa�u de la ciutat. / Ajuntament-Localpres

Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87
didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat
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Reparación y venta de todo
tipo de equipos informáticos ¡Infórmate!
www.informaticarubi.com
C/ Àngel Guimerà, 4 - Rubí | 93 179 35 49 - 605 600 583

MARTES

3x2

ENVÍOS A DOMICILIO

Por www.rapidicalent.com

De martes a domingo de 11.30 a 15.30 h
y de 19.30 a 22.30 h
PARA RECOGER

C/ Plana de Can Bertran, 37 Rubi (BCN)
T. 93 678 07 19
622 833 137
Empanadas Argentinas Tango

autos · hogar · vida
salud · decesos
comercio/pyme
protección alquiler
c. Marconi, 1 (Plaça Progrés)
info@vilaseguros.com
Teléfono 93 699 78 33

Planten 150 ceps als horts de Cova Solera a
par�r d’esqueixos de la vinya de Cal Pa�lles
REDACCIÓ

Amb l’objectiu de retre
homenatge a la memòria
vitivinícola del municipi,
l’Ajuntament ha plantat
150 ceps als horts de Cova
Solera a par�r d’esqueixos
de la vinya de Cal Pa�lles. La
plantació la va dur a terme
l’alumnat del curs d’hor�cultura per a joves que es va
realitzar l’any passat. Amb
aquesta iniciativa, el consistori vol que la ciutadania
pugui conèixer l’evolució de
la vinya.
El conreu vi�vinícola ha
�ngut un pes important a la
ciutat des de fa molts anys,
ja des de l’època romana.
Segons relata l’escriptora
rubinenca Núria Julià Fosas
al llibre La vinya a Rubí. Un
passeig per la història, al
llarg del segle XIX, el conreu
de la vinya va superar per
primer cop el del cereal, ja
que pràc�cament el 70% de
la super�cie conreada era
de vinya. És una època on
els vins locals comencen a
tenir pres�gi i a ser reconeguts.
La plaga de la ﬁl·loxera,
però, va arribar a Rubí, deixant ermes la gran majoria

de vinyes. La constància i
el treball de molts pagesos
els va fer tornar a replantar
vinyes noves i les collites
van anar en augment. Fins
a tal punt, que alguns cellers familiars van quedar
pe�ts, mo�u pel qual es va
decidir construir el Celler
Coopera�u.
Segons Julià Fosas, durant gairebé cinc dècades
es va anar produint vi de
qualitat, però els efectes
provocats per la rierada de
1962, la manca de relleu
generacional dels pagesos i
l’auge de la construcció i de
la indústria van marcar el
ﬁnal de les vinyes al municipi. Així, Rubí va passar de
ser un poble agrícola a una
ciutat industrial on actualment queden tres vinyes:
la de Cal Pa�lles i la de Cal
Muxí, cuidades per Josep
Maria Carrera i situades a
Ximelis; i la vinya de Can
Feliu de l’heretat de Can
Xercavins, coneguda popularment com la vinya de
l’Òscar, conreada per Adrià
Polonio i Enric Xercavins.
“La història de Rubí no
s’entén sense la vinya. El
record d’aquestes formes
d’explotació sostenible ens

L’Ultra Clean Marathon recull
prop d’una tona de residus

Alimentación para mascotas
Peluquería - Piensos a granel
(mamíferos, aves, tortugas)
Mezclas (piensos, semillas)

¡NOVEDAD!

Gran surtido en
alimentación y complementos
para pájaros

c/ Torrent de l’Alba, 3 Rubí
Tel. 686 15 55 24

Par�cipants de l’ac�vitat durant el seu pas per Rubí. / Cedida

La tercera edició de l’Ultra
Clean Marathon, que va passar per Rubí, va aconseguir
recollir prop d’una tona de
residus entre la neteja que
van fer els grups par�cipants
i la que es va fer a les platges
de Barcelona amb equips de
submarinistes.
L’ac�vitat es va celebrar
el dissabte coincidint amb
el Dia Mundial del Medi
Ambient i va consis�r en una
cursa entre Terrassa i Barcelona en la qual van par�cipar
gairebé 300 corredors de

24 equips. A Rubí, l’Ultra
Clean Marathon va passar
pel torrent dels Alous, entre
altres paratges, i va recollir
residus abocats al medi natural, com per exemple un
claki ple d’oli usat que havia
estat llençat.
L’Ultra Clean Marathon
és un repte espor�u i mediambiental que organitzen
conjuntament l’Agència de
Residus de Catalunya, la
Xarxa de Conservació de
la Natura i l’Ajuntament de
Barcelona. / DdR

Un dels ceps que s’han plantat als horts municipals situats a Cova
Solera. / Ajuntament – Localpres

fa conscients de la possibilitat d’altres formes de
relacionar-nos amb el medi
ambient”, ha explicat el
regidor de Medi Ambient,
Andrés Medrano.
La vinya de Cal Pa�lles
Aquesta vinya té el seu origen l’any 1889. Treballada
per la família Carrera-Esteve, amb casa al carrer de
Pau Claris, la seva extensió
és de 2,5 ha. D’aquestes,
dues estan dedicades als
ceps, entre els quals n’hi

ha alguns que són centenaris, com el “cep de les tres
branques”. S’hi cultiven
varietats de raïm com ara
malvasia, xarel·lo, macabeu,
picapoll, raset, sumoll, pansa i moscatell. Al setembre
porten el raïm cap a la casa
del carrer de Pau Claris, on
elaboren el vi.
L’any 2004, la vinya va
ser declarada element del
Catàleg i Pla especial de
Protecció del Patrimoni
Arquitectònic, Arqueològic
i Natural de Rubí.

El CEF Can Mir, nou punt de
distribució i recollida de clakis
El Club Escola de Futbol Can
Mir s’ha afegit com a punt
de recollida i distribució gratuïta de clakis, sumant-se
a la tasca que realitzen les
escoles i ins�tuts de la ciutat. Els recipients es poden
adquirir sense cap cost les
tardes de dimarts i dijous
a par�r de les 16.30 h a les
instal·lacions del club.
Els clakis són uns recipients que permeten recollir
de forma còmoda l’oli usat
a casa. Cada litre d’oli pot
arribar a contaminar 10.000
litres d’aigua. Per això és
important no llençar-lo a
l’aigüera. Aquests bidons
de pe�t format permeten
guardar aquest residu domès�c a casa per, posteriorment, portar-lo a reciclar
i que es pugui transformar
en biodièsel. Actualment,
la ciutat compta amb diferents punts de recollida
d’oli de cuina com les deixalleries municipals, diferents
dependències municipals

—Ajuntament, Biblioteca,
Rubí Forma, Serveis a les
persones i Serveis territorials—, als locals d’en�tats i
associacions col·laboradors
—Associació veïnal Ca n’Oriol, Associació veïnal Portal
de Ca n’Oriol, Club Escola de
Futbol Can Mir i el CRAC—
i a les escoles i instituts
—en el cas de l’alumnat
d’aquests centres—. Un cop
aportat un claki ple, se’n
proporcionarà un altre de
buit, per poder con�nuar
reciclant.
Aquesta recollida es fa a
través del projecte Rubiclak,
una iniciativa que, d’una
banda, evita la contaminació de les aigües i, de l’altra,
genera llocs de treball per
a persones amb diversitat
intel·lectual residents a
Rubí. El projecte Rubiclak el
van impulsar les famílies de
l’AMPA del Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol i
actualment és ges�onat per
l’en�tat APDIR. / DdR
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Aprovat el projecte executiu per
construir el nou edifici polivalent al
camp de futbol del 25 de Setembre
rEDACCIÓ

La Junta de Govern Local ha
aprovat de manera inicial el
projecte executiu de nous
vestidors i altres dependències municipals al camp
esportiu 25 de Setembre.
L’actuació permetrà dotar
aquesta instal·lació d’un
nou edifici que aglutinarà
els diferents serveis existents, que ara s’ubiquen en
mòduls prefabricats.
L’Ajuntament ja ha dut
a terme la fase prèvia, que
ha consistit a traslladar els
actuals mòduls que acullen
els vestidors, els lavabos
i el servei de bar a una

altra zona del camp. Això
ha permès alliberar l’espai
que ocupaven actualment,
on en un futur es construirà
el nou edifici i, a la vegada,
garanteix el correcte funci-

L’actuació
permetrà dotar
aquesta instal·lació
d’un nou edifici
onament de les activitats
actuals del camp.
La nova construcció
acollirà els vestidors, una
zona de gimnàs per complementar els entrenaments del club, les grades,

Comença una nova edició dels
Pressupostos Participatius
rEDACCIÓ

L’Ajuntament impulsa una
nova edició dels Pressupostos Participatius, amb una
dotació de 300.000 euros,
que es divideix entre els
250.000 que es destinen a
propostes ciutadanes i els
50.000 destinats exclusivament a joves i infants.
Un dels objectius de la
nova edició d’enguany és
facilitar al màxim la participació del veïnat, motiu pel
qual s’implicarà el Consell
de la Gent Gran, el Consell Municipal de la Salut i
el Consell de la Formació
Professional. També s’afegeixen punts d’informació
i votació presencials i totes
les sessions de treball oferiran l’alternativa en línia.
De forma paral·lela, la plataforma Rubí Participa s’ha
actualitzat per facilitar la
navegació. “Aquesta edició
aporta elements quantitatius i qualitatius que com
a ciutat hem après durant
la pandèmia. Ampliem les
formes de participar perquè
volem facilitar i fomentar la participació de la
ciutadania”, ha explicat el
regidor de Participació, Pau
Navarro.
La presentació dels Pressupostos Participatius està
prevista aquest dijous al
Rubí Forma a les 18.30 h i
per assistir de forma presencial o tenir accés en
línia cal enviar un correu
electrònic a participacio@

ajrubi.cat. També es farà
un taller presencial i virtual
a la Biblioteca el 21 de juny
a les 18 h.
El procés s’estructura en
diferents fases, la primera
de les quals és el període
de presentació de propostes, que s’allargarà fins al
10 de juliol. Durant aquest
termini, els rubinencs majors de 16 anys podran fer
arribar les seves idees a la
plataforma o als punts de
suport, que seran itinerants
en diferents espais de la
ciutat.
Les propostes han de
ser inversions i no iniciatives relacionades amb el
manteniment de la ciutat,
la contractació de persones
o l’organització d’esdeveniments. Cada persona o
entitat pot fer un màxim de
tres propostes.
Un cop finalitzada la fase
d’aportacions, els tècnics faran la seva valoració tècnica
i econòmica, que s’allargarà
fins al setembre. L’octubre
serà el moment de fixar
les prioritats i la ciutadania
podrà donar suport a les
cinc propostes que més els
agradin. Al novembre, es
valoraran les propostes i
s’habilitaran punts de votació presencial. Es podran
votar tantes opcions com sigui possible, amb un mínim
de dues i sempre que no
superin els 250.000 euros.
L’Ajuntament té previst executar les accions que rebin
més vots durant el 2022.

oficines pel club, una sala
polivalent, un espai de bar,
les dependències necessàries per a instal·lacions i
magatzems i un local social
a disposició del barri.
Un cop aprovat el projecte de forma inicial, ara
s’iniciarà el tràmit d’informació pública durant
el termini de trenta dies
hàbils.

La nova construcció aglutinarà els serveis existents actualment i, a més, disposarà d’un local social pel barri
del 25 de Setembre. / Imatge virtual
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El teatre La Sala acull dimarts
la presentació del nou curt de
l’escola Pau Casals
El teatre municipal La Sala
acollirà dimarts 15 de juny
l’estrena del curtmetratge que ha realitzat aquest
curs l’escola Pau Casals. El
centre, que té una aliança
educa�va amb la Filmoteca
de Catalunya a través de
l’Aliança Magnet, fa quatre
anys que ha incorporat el
cinema com a eina d’aprenentatge.
En aquest sen�t, durant
aquest temps, ha realitzat
una exposició sobre el joc
del cinema i dos curts amb
infants de tota l’escola.
Enguany presenten una

nova edició de ‘Cineastes
a l’escola’, en el qual els
infants de 6è han preparat
un curt sobre el seu pas pel
centre en format de carta
ﬁlmada.
Els alumnes han comptat amb el suport de la
directora i realitzadora Marga Almirall, qui va visitar
l’escola a ﬁnals de maig per
resoldre els dubtes dels
estudiants i així ajudar-los
a ﬁnalitzar el seu projecte
audiovisual.
El curtmetratge es podrà
veure dimarts vinent a les
10 h a La Sala. / DdR

Xerrades d’esport adaptat
pels alumnes de 6è de l’escola
Ca n’Alzamora
El president del Club Espor�u Horitzó, Josep Bernabeu,
va realitzar el passat divendres 4 de juny dues xerrades
divulgatives sobre esport
adaptat als alumnes de 6è
curs de Primària de l’escola
Ca n’Alzamora.
Aquestes xerrades, que
es van realitzar en el marc
de la Setmana de la Sensibilització que organitza
anualment aquest centre
educatiu, van consistir a
mostrar un recull de fotografies de les modalitats
d’esport adaptat més comunes, alhora que s’explicaven
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les adaptacions tècniques i
norma�ves de cada disciplina i que aconsegueixen
que aquest esport pugui
ser practicat també per
persones amb diversitat
funcional.
En general, els alumnes,
molt d’ells esportistes de
diverses modalitats, van
mostrar força interès en la
mostra fotogràﬁca que es
va exhibir i van estar bastant
participatius i encuriosits
per algunes modalitats esportives adaptades que
es van mostrar durant la
xerrada. / DdR

Vols anunciar-te?
Truca’ns al
609 03 22 89

www.diariderubi.com

Oberta la inscripció per als tallers
educa�us d’es�u adreçats a adolescents
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha
obert el període d’inscripció per tal que els joves
que estan cursant educació
secundària obligatòria puguin par�cipar en els tallers
educa�us. Es tracta d’una
ac�vitat gratuïta que ofereix
experiències d’aprenentatge d’alta qualitat a partir
d’activitats dinàmiques,
participatives, variades i
properes al context del grup
al voltant d’un eix temà�c.
Es tracta també d’un reforç
del desenvolupament de
les competències bàsiques
curriculars, amb especial
atenció a les competències
lingüístiques, matemàtiques, digitals, personals i
socials.
“La proposta es va posar

Els tallers per a alumnes de l’ESO es realitzaran del 30 de juny al 30
de juliol. / Ajuntament

en marxa l’es�u passat per
donar suport a l’alumnat
després d’un curs que només va ser presencial ﬁns al
mes de març a causa de la
covid-19 i que va aconseguir
generar mo�vació entre els

joves gràcies a la personalització, el reforç posi�u i el
clima de conﬁança i respecte”, ha explicat el regidor
d’Infància i Educació, Víctor
García. Els tallers es desenvoluparan del 30 de juny al

30 de juliol a la Biblioteca.
L’horari genèric és de 9 h a
13.30 h, repar�ts per grups
en funció del curs realitzat
durant aquest any. L’oferta
és de 90 places repar�des
en cinc grups de 18 adolescents. Es podrà escollir grup
en funció del cicle educa�u i
de l’horari més convenient.
La inscripció es pot formalitzar ﬁns al 14 de juny de
forma telemà�ca a través de
la Seu Electrònica de l’Ajuntament. En aquells casos en
què sigui impossible fer-la
en línia es podrà demanar
cita prèvia trucant al Servei
d’Infància i Educació al 93
588 70 00. Un cop ﬁnalitzat
el període d’inscripció, només s’atendran pe�cions a
través del correu electrònic
educacio@ajrubi.cat si hi ha
places vacants.

Comencen les sessions a la fresca del Dimecres
Manetes als jardins de l’Ateneu
REDACCIÓ

El Servei Educa�u de Residus de l’Ajuntament de Rubí
ha ampliat aquest 2021 el
nombre de sessions de l’activitat Dimecres Manetes
amb l’objec�u de con�nuar
fomentant la cultura de la
reparació de productes.
Aquest servei gratuït té
una periodicitat setmanal
des del passat mes de març
i, amb l’arribada del bon
temps, trasllada el taller als
jardins de l’Ateneu.
El Dimecres Manetes
és un servei basat en el
concepte dels Cafè Repair
estesos per tota Europa. El
seu objec�u és promoure

la cultura de la reparació i
del manteniment de pe�ts
estris elèctrics i electrònics
i evitar que aquests objectes
esdevinguin residus abans
d’hora.
El servei és gestionat
per Solidança, una en�tat
que promou la inserció
sociolaboral de col·lec�us
en risc d’exclusió social a
través d’ac�vitats vinculades a la ges�ó de residus i a
l’economia circular.
Sessions d’es�u a la fresca
Des de la setmana passada,
les sessions d’es�u es fan
a l’aire lliure, a l’exterior
de l’Ateneu. Aquest canvi
d’escenari permet aproﬁtar

l’entorn d’aquest equipament modernista i gaudir de
la reparació a la fresca, en
un espai ampli i agradable.
El servei té sessions ma�nals (de 10 h a 13 h), que
coincideixen amb el primer
dimecres de cada mes. La
resta de jornades es fan a la
tarda, de 18 h a 21 h.
Per a participar en el
Dimecres Manetes, cal inscriure’s prèviament i escollir
la franja horària en què es
vol dur a terme l’ac�vitat a
través de la web www.rubi.
cat/dimecresmanetes.
Reparar abans de llençar
Els aparells elèctrics i electrònics faciliten la vida

quotidiana, però, un cop
s’espatllen, són residus catalogats com a perillosos,
ja que contenen infinitat
de substàncies, la majoria
tòxiques. En molts casos, la
seva recuperació o taxa de
reciclatge és molt baixa.
Cada dia, les deixalleries s’omplen d’objectes
als quals se’ls podria haver allargat la seva vida
amb pe�tes reparacions. A
Rubí, durant el 2020, s’han
recollit 45.000 kg de residus elèctrics i electrònics.
L’objectiu de la iniciativa
Dimecres Manetes és intentar reparar aquests aparells
abans d’optar per llençar-los
directament a la brossa.

Mármoles
Martínez
Peralta

Si buscas calidad, precio y
DWHQFLyQ£(Q1HZ+RPH3F
está la solución!
F3LQWRU&RHOOR (QWUH/D0RQWVHUUDW
\HO&HOOHU 7

ZZZQHZKRPHSFQHW

Marbre
Granit
Silestone
Pedra natural
i artificial
Av. de la Llana, 63

(Polígon Industrial “La Llana”)

T. 93 697 20 95
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L’Ajuntament obre el període per demanar
ajudes per a la millora del comerç local
REDACCIÓ

NOVETAT!
Ara també amb
pintura d´automoció

Botiga especialitzada
en pintures industrials
i decoratives,
troba’ns a Google Maps
Ctra. de Sabadell, km.12,7,
nave 11 - Rubí
T. 93 586 10 94
www.colorpaintrubi.com

L’Ajuntament ha obert el
període per sol·licitar les
subvencions per a la millora del comerç. Mitjançant
aquesta convocatòria, el
consistori subvenciona la
meitat del cost de l’actuació
ﬁns a un màxim de 1.000
euros amb l’objectiu de
millorar la competitivitat
del comerç urbà de la ciutat
i adaptar-se a les tendències
actuals del mercat.
Els comerços poden optar a una sola de les cinc
línies d’ajudes que es contemplen: renovació exterior,
incloses modiﬁcacions de la
façana comercial, retolacions, senyalitzacions exteriors a la façana, aparadors i
subs�tució de tancaments
exteriors opacs; renovació
interior, com ara modiﬁcacions de la retolació o senyalització interior, del taulell,
de la zona d’atenció al client
i de la zona d’exposició dels
productes; introducció de
noves tecnologies; difusió
comercial, entesa com l’edi-

Els establiments han d’estar ubicats a la planta baixa, dins la trama
consolidada de Rubí i ac�us. / Ajuntament de Rubí - Localpres

ció de material divulgatiu
sobre l’establiment i l’ac�vitat empresarial que s’hi
desenvolupa; i supressió de
barreres arquitectòniques.
Els establiments han
d’estar ubicats en planta
baixa i dins la trama conso-

lidada de Rubí, ac�us en el
moment de presentar la sollicitud i han de respondre
a alguna de les �pologies
contemplades en la relació
d’epígrafs de la convocatòria.
Si l’actuació per a la

qual s’ha demanat la subvenció ja s’ha realitzat en
el moment de presentar la
sol·licitud, el seu cost serà
l’acreditat. Si encara està
pendent de realitzar-se, es
prendrà com a referència
el cost pressupostat. En
aquest cas, el termini màxim de justificació serà el
31 de gener del 2022 i les
actuacions s’hauran d’acreditar mitjançant factures i
jus�ﬁcants de pagament.
Els impresos de sollicitud s’han de descarregar
de l’apartat de tràmits de
la Seu Electrònica i juntament amb la resta de la
documentació requerida,
cal presentar la sol·licitud,
també per via telemà�ca,
entre el 3 de juny i el 2 de
juliol, inclosos. Per a més informació i suport telefònic,
es pot trucar a la Finestreta
Única Empresarial (FUER) al
telèfon 93 588 70 00; extensions 1402, 1403 i 1442.
El consistori té previst un
pressupost total de 40.000
euros per a aquestes subvencions.

SE TRASPASA POR JUBILACIÓN
Restaurante 50m2 con terraza

Menús diarios y bocadillos
Ideal para pareja. Junto polígono e instituto.

Tlf. 615 683 855

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona
Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com

ASESORIA FICAL - CONTABLE
ASESORIA LABORAL
GRADUADO SOCIAL
EMPRENDEDORES / START-UP
C/ VICTOR CATALÀ S/N - 936 978 961
08191 RUBÍ
C/ CAL GERRER, 4 1º 3ª - 936 779 646
08191 RUBÍ
ESTAMOS EN LA ZONA DE LAS TORRES - JUNTO A LA RAMBLA DEL FERROCARRIL
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Junts demana que s’instal·lin
càmeres de videovigilància
als aparcaments públics
REDACCIÓ

Junts Rubí demana a l’Ajuntament que posi en marxa
la instal·lació de càmeres de
videovigilància als aparcaments municipals a l’exterior davant l’augment d’actes
incívics i robatoris a l’interior de vehicles que s’han
produït en les darreres setmanes. La formació polí�ca
considera que d’aquesta
forma es garan�ria la “seguretat dels rubinencs i
rubinenques i els drets i
llibertats de tots”.

En concret, el par�t proposa que la instal·lació de
les càmeres vagi acompanyada d’un treball conjunt
amb les forces de seguretat
locals per detectar quins
són els punts de la ciutat
més necessaris per installar aquests aparells. També
demana planiﬁcar de forma
temporal i econòmica el
cost de la instal·lació i el
manteniment de les càmeres.
Junts Rubí recorda que
ciutats com Terrassa o Sant
Cugat ja han apostat per la

Arnau Bonell, escollit
nou portaveu de Jovent
Republicà de Rubí
L’organització Jovent Republicà, les juventuts
d’EsL’organització Jovent
Republicà, les joventuts
d’Esquerra Republicana,
han escollit una nova junta
local en un congrés anual
que va tenir lloc a ﬁnals de
maig. Arnau Bonell va ser
escollit nou portaveu de
l’organització, mentre que
Vinyet Mar�n és la nova
secretària d’organització i
Marc Guerrero, secretari

de ﬁnances.
Bonell ha dit que “cal
seguir fent polí�ca des de
la base” i ha demanat que
s’escolti més els joves:
“Necessitem que les ins�tucions de Rubí creguin
fermament que els joves
són el futur de la ciutat, per
això treballarem per fer-os
escoltar i fer polí�ques des
de la base per la ciutadania
de Rubí i, sobretot, per la
joventut de la ciutat”. / DdR

La Biblioteca acollirà el
Ple de l’estat de la ciutat
L’Ajuntament de Rubí ha
convocat per aquest dissabte a les 9 h el Ple per
debatre sobre l’estat de
la ciutat. Es tracta d’una
sessió monogràfica que
servirà per fer una valoració de com està la ciutat
després d’aquests dos anys

de mandat i especialment
en la situació pandèmica
actual.
La sessió plenaria, que
�ndrà lloc a la Biblioteca,
es podrà seguir de forma
telemà�ca a través del web
de Ràdio Rubí i l’Ajuntament. / DdR

videovigilància com a element dissuasiu per prevenir
aquest �pus de delictes i
actes vandàlics. A banda
de la instal·lació dels dispositius, Junts també vol
que s’augmen� el nombre
d’agents de la Policia Local i
dels Mossos d’Esquadra.
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l govern de la ciutat, format pel PSC i
En Comú Podem, ha arribat a l’equador de mandat i ha volgut fer balanç
de tota la tasca feta i dels reptes futurs als quals
s’ha d’enfrontar la ciutat.
És evident que els plans de l’executiu s’han
vist alterats per la pandèmia de covid-19, com
els ha passat a pràcticament tots els governs
del món, i s’han hagut d’adaptar a una situació
socioeconòmica adversa i a una crisi sanitària
sense precedents. En el cas de Rubí, la resposta
ha estat prou ràpida i eficaç, impulsant iniciatives per ajudar els comerciants i projectes de
xoc per ajudar als ciutadans més necessitats i a
la població vulnerable, especialment a la gent
gran, molt afectada per la pandèmia.
Precisament, la crisi sanitària també ha

59 anys i esperant la primera dosi de la
vacuna
El meu CAP és l’Anton de Borja i encara
no tinc la primera dosi de la vacuna. En
principi esperava poder posar-me-la aquí
a Rubí o Terrassa, però no hi ha manera.
Si entro a demanar cita prèvia, com acabo
de fer, em surten punts de vacunació com
Alcarràs, Blanes, Figueres, Girona o La
Seu d’Urgell. Això vol dir que només en
aquestes localitats hi ha AstraZeneca que
és la que diu el govern que em toca per la
meva edat. Soc d’octubre del 1961, però crec
que és injust que havent-hi un altre tipus de
vacunes aquí a Rubí no me la puguin posar
per haver nascut en una data determinada.
Vaig trucar al 061 i em van dir que havia de
seguir mirant mitjançant la cita prèvia.
La veritat és que ja tinc por de l’AstraZeneca i m’agradaria posar-me altra marca,
no sé què fer, l’únic que sé és que tots els
meus companys més joves estan vacunats
i segurament fins i tot vacunaran abans al

EDITORIAL

Mig mandat

evidenciat algunes de les mancances de la
ciutat, que ja eren evidents, però que ara ho
són encara més. Per posar només un exemple,
l’amplada de moltes voreres de la ciutat estan
per sota de la normativa legal i això fa difícil
la mobilitat a peu. Aquest és només un dels
reptes que té el govern de la ciutat, millorar
les voreres, però n’hi ha molts. Assignatures
pendents des de fa molts anys, com l’ampliació
del CAP Borja, que després de la modificació
del Pla d’Ordenació sembla una mica més a

Cartes de la Ciutadania

meu fill de vint-i-quatre anys que a mi.
Judith Carretero Jiménez

Rubí i les voreres i l’asfalt
Rubí necessita moltes coses i té molt per
millorar, com ara el tema de la neteja dels
carrers, places i parcs o la qüestió de la
seguretat ciutadana. Però hi ha una cosa
que necessita urgentment i des de fa molts
anys: renovar voreres i asfalt a pràcticament
tota la ciutat, excepte les zones del centre
que fa poc que s’han actualitzat. I no totes,
perquè la plaça Doctor Guardiet es de fa
pocs anys i fa pena com està el terra. Desitjaria que algu de l’Ajuntament pensés
algun dia en aquesta qüestió, caminar per
Rubí no és segur, entre d’altres, per l’estat
de les voreres.
Arnau Mas
Estrena del documental ‘Bojum, la petjada d’en Bodum’
Aquest diumenge 13 a les 18:30 h a La Sala

El Tuit de la setmana

4 de juny

Jonathan
@Jonathan_Navarr

#rubicity hi ha alguna notma�va de sorolls al
carrer? Vull dir, és normal i està permès que es
faci descarrega de mercaderies a tocar de les 12
de la nit? Com ara mateix? O a les 6 del ma�?
Com pasa cada dia a la zona mercat?

Dipòsit legal: B 35129-1993

prop. O el trasllat de les línies d’alta tensió, que
també ja no es veu tan llunyà. També hi ha la
problemàtica sobre el preu de l’habitatge, que
afecta tota la corona metropolitana, i que és
especialment preocupant.
Pel que fa als projectes impulsats, hi ha
blancs i negres i moltes tonalitats de gris.
L’ampliació del pont del carrer Sant Joan era
necessària, però no ha satisfet les expectatives
veïnals. El govern ha comprat diversos equipaments com l’edifici de la Supersond i l’antiga
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Amb la col·laboració:

es presenta el documental “Bòjum, la petjada d’en Bòdum”. Aquest és un audiovisual
creat per la productora Crestavisual, de la
mà del seu responsable, en Blai Farran.
Un documental de mitja hora, que parla
de cultura popular i que ens explica tot el
procés de creació de la bèstia i de l’entitat
“Les anades d’olla”, des del naixement
del projecte, ens ensenya com un grup de
persones apassionades pel projecte hi dediquen hores i esforços en la construcció
d’en Bòjum, persones que no en sabien,
barrejades amb artistes col·laboradors que
es van involucrar, sense pensar-hi en aquesta
aventura.
Entre aquests artistes, el mateix Pep
Borràs, cocreador del Bòdum, en Rafa Fernàndez de Drastic Works, la Núria Sentís,
l’Helena Abella i la Montserrat Rius ... En
Josep Mila i Joan Mir (diables del Carmel)
que van estar vetllant perquè l’estructura
fos com havia de ser, en Ricardo Sanuy, en
qüestions tècniques, els amics que ens van

oficina de La Caixa, mentre altres equipaments
ja municipals es deterioren sense projecte futur,
com per exemple els antics cinemes.
Probablement l’apartat en el qual s’ha
avançat més en relació a les inversions és en les
infraestructures esportives, moltes de les quals
s’han posat al dia. L’Ajuntament també ha
posat molta insistència en la campanya Color
i ha pintat murs, façanes i carrers per donar un
altre aire a la ciutat. Rubí potser ja no és aquella
ciutat tan grisa com ho era fa uns anys, però
continua lluny de tenir equipaments i serveis
a l’alçada de ciutats de l’entorn, especialment
d’una ciutat gran del segle XXI. Queden dos
anys de mandat i molta feina per fer, esperem
que siguin profitosos i que la ciutat avanci i
millori com es mereix.

ajudar a “vestir” a l’elefant perquè llueixi
sempre amb la millor imatge, l’EdRA que va
posar imatges al vestuari de la colla, en Daniel Garcia, que ha posat música a tots els
balls, en Marc Comas, que s’ha encarregat
de la imatge gràfica ... En Jordi Garcia, Jordi
Mila, Roser Aguilar, J.A. Montoya ...
Un munt de persones a qui hem d’agrair
recolzar-nos i ajudar-nos, desinteressadament en el nostre projecte de ciutat
Aquesta és una sessió, en la que, a
causa de l’aforament de La Sala, l’entitat
ha prioritzat convidar a totes les persones,
comerços i empreses que han col·laborat de
qualsevol manera en la consecució d’aquesta
fita, que no ha fet res més començar, és per
això que només s’han pogut repartir poques
entrades per a persones no relacionades
directament amb en Bòjum.
L’entitat vol que tothom pugui veure
aquest documental es pugui veure, i aviat
s’informarà de com es podrà veure.
Les Anades d’Olla
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Tengo deudas y no las puedo pagar.
¿Puedo tener una segunda oportunidad?
Desde hace unos cinco
años, esta pregunta tiene
una respuesta aﬁrmativa,
“sí puedes tener una segunda oportunidad”, y así
lo avala mi experiencia
como abogado, mediador
concursal y administrador
concursal con más de 150
casos ya gestionados y
solucionados.
Nuestro legislador
optó por recoger en nuestro ordenamiento la posibilidad de empezar de
cero y, por tanto, extinguir
las deudas que habíamos
contraído, siempre que no
hubiera mediado mala fe.
No son pocos los casos
en que hemos asumido
deudas a largo o corto plazo, que estábamos seguros de que íbamos a poder
pagar, pero circunstancias
ajenas a nuestra voluntad,
tales como la pérdida del
trabajo, reducción de ingresos, y otras similares,
han motivado que, en la
actualidad, no las podamos pagar.
Hasta la ley de segunda oportunidad, esto no
tenía solución, estábamos
“castigados” de por vida a
pagar la deuda, pero con
la ley de segunda oportunidad, esto no es así.
Como siempre, cada
caso es distinto, y exige
un análisis detallado, pero
hemos de distinguir dos
supuestos: si tenemos
bienes o si no tenemos
bienes.
Si no tenemos bienes,
el procedimiento es más
ágil y sencillo, ya que no
hay que vender nada; si
tenemos bienes, algo voy
a tener que vender.
El procedimiento se
inicia con la visita a un
abogado, que es quien
analiza el caso y valora
la viabilidad del procedi-

miento; si es así, vamos al
Notario, para que éste designe el mediador concursal, que será quien citará a
nuestros acreedores para
ver si podemos llegar a un
acuerdo de pago; y en el
caso de no llegar a este
acuerdo, llevaremos el
caso a la justícia, siendo el
juez quien decidirá si nos
perdona o no las deudas
contraidas.
En la fase de mediación, se tiene que hacer
una propuesta de pagos,
p.ej. asumo pagar mis deudas, pero las voy a pagar
en 10 años y sin intereses
y sólo un 40% de lo que
debo; siendo los acreedores quienes deben decidir
si aceptan o no; si aceptan,
mis deudas se reducen a lo
acordado; si no aceptan es
cuando vamos al juez.
En el proceso ante el
Juez, si se cumplen determinados requisitos, se
puede obtener el perdón
total de las deudas, por
tanto, ello implica empezar de cero nuevamente.
¿Las deudas con Hacienda, Seguridad Social
y otros organismos públicos se pueden eliminar?
Si, son eliminables,
pero se tiene que ver con
detalle, para hacer un correcto planteamiento de
la propuesta a realizar.
¿Pueden perdonarme
mis deudas y no perder
mi vivienda habitual?
Sí, pero es importante
cumplir con determinados requisitos, que deben
analizarse y valorarse en
la primera reunión a mantener con el abogado que
va a llevar el proceso.
En resumen, la segunda oportunidad existe, si

Nombre gerente/director:
Joan Sacristán Tarragó y Beatriz Henríquez Valls
Direcciones:
Barcelona, C/ Via Augusta, 255, local 5 (08017)
Rubí, C/ de les Basses, 29, local (08191)

bien requiere de un análisis detallado de cada caso,
para saber cómo llegamos
al ﬁnal del camino y con el
mínimo de sorpresas; ya
que un mal asesoramiento
nos puede proporcionar
una solución no deseada
y grandes quebraderos
de cabeza.
Joan Sacristán Tarragó
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audiovisual

exposicions

Presentació del documental
‘Bòjum, la petjada d’en
Bòdum’, diumenge a La Sala

La història de la moto catalana, en
una mostra al Museu del Castell
REDACCIÓ

El Bòjum durant una activitat d’aigua en la Festa Major de Rubí del
2019. / El Grup Fotogràfic ‘El Gra’

REDACCIÓ

El teatre municipal La Sala
acull aquest diumenge 13
de juny a les 18.30 h l’estrena del documental Bòjum,
la petjada d’en Bòdum, un
audiovisual creat per la productora Crestavisual, a càrrec del rubinenc Blai Farran.
Es tracta d’un documental
de mitja hora, sobre la cultura popular i que repassa
tot el procés de creació d’en
Bòjum, una bèstia de foc i
aigua que ja s’ha convertit
en un dels elements festius
més populars de la ciutat.
En Bòjum va néixer com a
regal del 40è aniversari d’en
Bòdum, l’elefant de Rubí
situat a la plaça Pearson, i
és germà bessó.
El film segueix com es
va crear la figura, així com
l’entitat Les anades d’olla,

que va pensar, impulsar i
fer realitat el projecte i que
ara s’encarrega de preparar
les sortides festives del
Bòjum.
Així, ensenya com un
grup de persones apassionades pel projecte hi dediquen hores i esforços en
la construcció d’en Bòjum,
ciutadans anònims barrejats
amb artistes col·laboradors
que es van involucrar amb
il·lusió a la iniciativa. A l’estrena, a causa de l’aforament de La Sala i per les
restriccions sanitàries, l’entitat ha convidat persones,
empreses i comerços que
han col·laborat de qualsevol
manera amb la iniciativa.
Tot i això, la voluntat és que
tothom pugui gaudir del
documental i properament
s’informarà sobre com es
podrà veure.

El Museu Municipal Castell (MMUC) acull des de
dijous l’exposició ‘La moto
catalana: Història d’una
indústria capdavantera’, que
ret homenatge a les motos
dissenyades i fabricades a
Catalunya i, en especial, a
tots aquells pioners que van
posar les bases d’una de les
indústries més brillants del
territori. La mostra es podrà
visitar gratuïtament fins al
19 de setembre.
La geografia catalana ha
acollit al llarg de la història
més de 150 fàbriques de
motos, grans i petites, la
majoria d’elles nascudes
de la mà de genials emprenedors que, en una època
molt difícil i amb molt pocs
mitjans, van donar forma
de motocicleta a les seves
il·lusions. Entre aquestes
marques, se’n troben algunes de gran prestigi internacional, com Bultaco,

A l’exposició es poden veure diverses motos reals. / Ajuntament

Montesa, OSSA o Derbi.
Tota aquesta tradició va
acabar generant una afició
pel motociclisme que encara persisteix avui dia.
L’exposició del MMUC
es divideix en cinc apartats:
Els pioners (1905-1935),

La indústria de la postguerra (1940-1960), Les
grans marques de ressò
internacional (1960-1980),
La moto catalana avui, i
Les motos de Rubí: Anvián,
Macbor i fàbrica Hispano
Villiers.

La mostra té com a gran
atractiu les set motos exposades, però també inclou
una part gràfica amb textos
explicatius, un mapa que
situa les diferents marques catalanes i fotografies
d’època.

JOVENTUT

Inauguren l’Entròpika, nou espai
cultural i d’oci juvenil a Rubí

Segons l’organització,
les activitats seran exclusives pels seus socis, que gaudiran d’una programació
d’exposicions artístiques,
concerts, xerrades, tallers
o espais de reunió social
de forma gratuïta, excepte
en tallers on es requereixi
una aportació per cobrir
despeses necessàries.

lara lópez

Aquest dissabte va obrir
les portes l’Entròpika, un
nou espai cultural i d’oci a
Rubí, gestionat per l’entitat
juvenil La SoniK. L’Entròpika
té l’objectiu de fomentar la
cohesió i xarxa entre joves
i promoure l’associacionisme i el consum de cultura
de forma local i autogestionada. Segons l’organització
de La SoniK, el projecte
neix de la “necessitat que
van detectar com a entitat
a Rubí de crear espais de
reunió, oci i cultura juvenil
al municipi”.
L’entitat juvenil, organitzadora d’esdeveniments
anuals com el Kastanyasso
Festival o el No Woman
No Fest, va celebrar una
jornada d’inauguració durant tot el dia, començant
amb la pintada de murals a
les 10 h a càrrec d’artistes
locals com Nataxa Ruzafa
o Urih Petados, l’actuació

La SoniK
gestiona el local,
que acollirà
exposicions,
concerts i xerrades
El local està situat al carrer Terrassa. / L.L.

del duet Quejío i un vermut
musical. Es va seguir a la
tarda amb una jam session
oberta i un vespre musical
amb l’actuació dels DJs Hey
Digger, Katnip, Hariatz i PD
Peluda.
Una trentena de persones tant al torn de matí com

el de tarda van assistir a la
jornada festiva d’inauguració del local, ubicat al carrer
Terrassa, amb aforament
controlat per inscripció
prèvia i amb accés exclusiu
pels socis de La SoniK. Actualment compten amb 113
persones associades.

El local està llogat per
l’organització de La SoniK,
que actualment assumeix
el seu cost, però l’objectiu
és que el projecte sigui solvent i autosuficient, amb un
creixement que possibiliti
destinar una part econòmica per artistes o talleristes
col·laboradors.

CULTURA
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TEATRE

Més d’un miler de persones gaudeixen
del fes�val Teatre sense teatre

BREUS

Reconeixement al Casal
Popular pel seu centenari

REDACCIÓ

Més d’un miler de persones
van pogut gaudir durant tot
el cap de setmana del fes�val Teatre sense teatre, una
inicia�va que l’any passat no
es va poder fer per culpa de
la pandèmia. El pa� de l’escola Pau Casals, el teatre La
Sala i els jardins de l’Ateneu
van ser les tres localitzacions on entre divendres i
dissabte es van poder veure
diversos espectacles.
Les propostes escèniques,
organitzades per l’Ajuntament amb la col·laboració
de la companyia La Tal, van
anar des de les acrobàcies
ﬁns al teatre musical i van
servir perquè el públic rubinenc es pogués retrobar
amb aquest festival, que
té per objec�u apropar el
teatre a tots els públics i
fer-ho ens espais allunyats
dels escenaris habituals:
“Ha quedat clar que hi havia
ganes de retrobar-se amb el

La Generalitat va lliurar un diploma a l’en�tat. / Cedida

El pa� de l’escola Pau Casals es va transformar en un teatre improvisat. / J.A. Montoya

Teatre sense teatre, de viure
un altre cop la cultura a peu
de carrer i de manera segura. La programació ha estat
d’una grandíssima qualitat
i el públic rubinenc hi ha

reaccionat amb conseqüència”, ha explicat l’alcaldessa,
Ana M. Mar�nez.
El més destacat del Teatre
sense teatre va ser la reacció del públic. La majoria

de funcions van esgotar les
reserves an�cipades i gairebé totes van comptar amb
una elevada participació,
tot i que restringida per les
mesures sanitàries.

LITERATURA

L’entitat Casal Popular va
rebre en el marc del Dia de
l’Associacionisme Cultural un
reconeixement de la Generalitat de Catalunya pel seu
centenari. L’acte va tenir lloc
al Casal Popular, on també
hi va haver un doble concert
de sardanes organitzat pel
Foment de la Sardana.
L’administració catalana
va lliurar a la centenària
entitat un diploma i està
previst que a la tardor, el
Casal Popular faci diversos
actes de celebració. També
es publicarà un llibre de
mostra de l’ac�vitat durant
els 100 anys.
L’en�tat va néixer el 1921
de la mà del Doctor Guar-

diet en un local del carrer
Unió i posteriorment es va
traslladar on actualment hi
ha l’Escola Montserrat. Des
del 1931, es troba ubicat
al carrer Pere Esmendia. El
1972, l’edifici es va tancar
per fer-hi reformes i no es
va reobrir ﬁns al 1983. Des
d’aleshores, ha acollit representacions teatrals de forma
ininterrompuda, a excepció
dels mesos que va estar tancat per la pandèmia. Una de
les ac�vitats més populars
que acull és la representació
dels Pastorets per Nadal,
però també s’hi fan concerts
de sardanes, actuacions del
Casal Xou o conferències polí�ques, entre altres. / DdR

Mostra de cinema centreamericà
Maria Barbal presentarà
Ruth i Esmeralda Hernández, realitzat per dones
‘Tàndem’, premi Josep Pla 2021, creadores del fanzín Farigola, El CRAC i la Sala Neus Ca- La segona jornada serà
talà acolliran la mostra de el 12 de juny en doble sesdijous vinent al Racó del Llibre visiten Lectors al Tren!

La Carpa del Racó del Llibre
acollirà dijous 17 de juny
a les 19.30 h la presentació del llibre ‘Tàndem’ de
l’escriptora Maria Barbal,
guanyadora aqauest any del
Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes. L’obra, reconeguda a més amb el Premi Josep
Pla 2021, és una història
sobre la felicitat, una novella que explora la capacitat

humana de bandejar els
pensaments i els fets ru�naris i deixar-se portar per
la vida. Maria Barbal és una
de les grans escriptores de
la literatura catalana actual,
amb �tols molt reconeguts
com ‘Pedra de Tartera’, ‘Carrer Bolívia’ o ‘Ulleres de sol’,
entre altres. Per assis�r a la
presentació, cal inscriure’s a
enric@racodelllibre.cat. / DdR

L’espai Lectors al Tren acull
aquest divendres a les 18 h
una cloenda de curs amb
diverses activitats. Entre
aquestes, les il·lustradores
Ruth i Esmeralda Hernández, creadores del fanzín
Farigola, presentaran el
seu segon número al públic
assitent. A més, Alba Puig,
editora de l’Editorial Mediterrània, que ha cedit una

mostra de dibuixos originals
de Pilarin Bayés que es pot
visitar a Lectors al tren!,
presentarà el llibre ‘Plans
eco en família’ de Lídia Fraguas, col·laboradora del
segon número de Farigola.
La tarda ﬁnalitzarà amb un
taller de confecció d’una
bosseta d’olor que els assistents podran portar a casa
seva. / DdR

Ya tenemos la nueva temporada
Primavera - Verano
c/ Lluís Ribas, 6 (Esq. Bartrina)
Teléfono 93 699 93 51

cinema de l’Amèrica Central
realitzat per dones. La primera sessió serè l’11 de juny
a les 18 h amb la projecció al
CRAC de Les llavors de Berta
Cáceres, Soñé con Anna, Se
busca mecánica i La historia de todas nosotras. A
les 19.45 h està previst un
debat on par�ciparan la directora Itxaso Díaz i Teodora
Vázquez, de Mujeres Libres
del Salvador.

sió. A les 11 h, la Sala Neus
Català projectarà els ﬁlms
Hasta con las uñas: mujeres
cineastas en Nicaragua,
Lucía en el limbo, Katwaj
-Te quiero-, Negrita, Adiós
Bárbara, Seres de niebla i
#QuedateEnCasa. A les 18
h es projectarà Heredera
del viento i La matamoros
i la jornada es clourà amb
l’entrega del premi a l’audiovisual guanyador. / DdR
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AGENDA CULTURAL
h al CRAC. Inscripció prèvia.

DIVENDRES 11 DE JUNY
Conferència: ‘La voz de tu
alma’
A càrrec d’Ana Porto. A les 18
h a la Biblioteca. Inscripció
prèvia.
Mostra de cinema centreamericà amb ulls de dona
A les 18 h al CRAC. Inscripció
prèvia.
Presentació del fanzin Farigola i del llibre Plans eco en
família
A càrrec de Ruth i Esmeralda
Hernández i Alba Puig. A les 18
h a l’espai de llibres Lectors al
tren!. Inscripció prèvia.
Conferència: ‘La muerte segon
la teosoﬁa’
A càrrec Pere Bel. A les 18.45 h
al c. Sant Pere, 8. Org.: Societat
Teosòﬁca.
Concert clàssic: Ultramar trio
A càrrec de la violinista Mariona Casanovas, la cantant Yadira
Ferrer i la pianista Maria Lilia. A
les 19.30 h a l’Ateneu. Inscripció prèvia.

DISSABTE 12 DE JUNY
Taitxí per tothom
A càrrec de Pere Bel. A les
9 h al Centre Raja Ioga, al c.
Sant Pere, 8. Org.: Centre Raja
Ioga.
La Trocalleria
Punt d’intercanvi setmanal de
productes de segona mà. A les
10.30 h a la pl. del Mercat.
Vermut musical al CRAC
Mostra de cinema centreamericà amb ulls de dona
A les 11 h i a les 18 h a la Sala
Neus Català. Inscripció prèvia.
Vermut musical
A càrrec de Rumbesia. A les 12

Música per a infants: ‘El cargol
Pol i els seus amics’
A càrrec de Minimusicològics. A
les 11 h i a les 12 h a l’Ateneu.
Inscripció prèvia.
Cinefòrum: ‘Què passa a Colòmbia?’
Projecció del documental ‘Matarife, un genocida innombrable’. A les 17.30 h al CRAC.
Inscripció prèvia.

DIMARTS 15 DE JUNY
Projecció de l’audiovisual ‘El
nostre curtmetratge’
A les 10 h a La Sala. Org.: Escola
Pau Casals.
Hora del conte: ‘Juguem!’
A càrrec de La maleta de la Lili.
A les 18.15 h a la Biblioteca.
Inscripció prèvia.
Conferència: Montserrat Roig
A càrrec de Marina Porras. A
les 19 h a l’Ateneu. Inscripció
prèvia.

DIMECRES 2 DE J UNY
Dimecres Manetes
Servei d’autoreparació de petits aparells elèctrics i electrònics. A les 18 h a l’Ateneu.
Inscripció prèvia.
Diàleg d’autors i llibreters: ‘Els
desperfectes’
A càrrec d’Irene Pujadas i Marina Porras. A les 19 h al perﬁl
d’Instagram de la Biblioteca.

DIJOUS 3 DE JUNY
Passejada pel torrent dels
Alous
Les 9.30 h al CAP Anton Borja.
Per a gent gran. Inscripció
prèvia.
Art poè�c: ‘Poesia amb el teu
idioma’

A càrrec d’ARIaFormaciones.
A les 18.30 h a la Biblioteca.
Inscripció prèvia.

FUTBOL | TERCERA DIVISIÓ

Victòria contundent del Juventud
25 de Sep�embre a domicili

Conta’m una òpera: ‘La Bohème’
A càrrec de M. José Anglés. A
les 19 h a l’Ateneu. Inscripció
prèvia.
Presentació del llibre ‘Tàndem’
A càrrec de Maria Barbal. A les
19.30 h a la carpa del Racó del
Llibre. Inscripció prèvia

EXPO
DE
SI RUBÍ
CIONS
Realisme vs Bucolisme
Escultures de Rafa Gascón.
Fins al 31 de juny a l’Aula
Cultural.
La moto catalana: Història
d’una indústria capdavantera
Al Castell ﬁns al 19 de setembre.
Originals de Pilarín Bayés
Exposició d’il·lustracions a
l’espai de llibres Lectors al
tren!. Fins al 30 de juny.
El que hi ha darrere de
les meves imatges imaginades
Exposició de pintures d’Anna Tamayo. Fins al 7 de juliol
al Centre Tècnic.
Màscares
Exposició de l’escultor Xavier Costa. Fins al 18 de
juliol.
Amb mans de dona
Cicle d’exposicions al CRAC.
Fins al 31 d’agost.
Il·lustracions de Pilarín
Bayés
A la llibreria Lectors al tren
ﬁns al 30 de juny.

L’equip del Vein�, dirigit per Alejandro García / Cedida

El Juventud 25 de Sep�embre va aconseguir un resultat
ﬁnal de 2-5 en la seva visita
a Sant Andreu de la Barca.
Els jugadors d’Alejandro
García, amb tres victòries
en quatre par�ts des que el
nou tècnic es va fer càrrec de
l’equip, van controlar el duel
en tot moment a la primera
meitat.
Un gol de Rubén en el
minut 10 va avançar als
de Rubí que just abans del
descans van aconseguir fer
un gol de córner, amb una
rematada de cap d’Álvaro,
després d’executar una jugada d’estratègia. El marcador,
a més, va poder ser més
ampli, però els jugadors del
Vein� no van saber aproﬁtar
un parell de jugades en què
es van quedar sols contra
el porter.
A la segona meitat, el
quadre local va sor�r amb
una ac�tud més ofensiva i
va aconseguir retallar distàncies. Però al minut 60,
Pollo va aconseguir fer l’1-3.
Després de dos gols de penal
per cada equip (el del Sant
Andreu per unes mans inexistents) el marcador era de

2-4. A la recta ﬁnal del par�t,
Edu va aconseguir el cinquè
gol del Vein�.
Amb el triomf, el Juventud 25 de Sep�embre surt
de la posició de descens i es
col·loca 14è amb 15 punts
a falta de disputar un par�t
ajornat aquest dijous a la nit.
Pel que fa a la propera jornada, el par�t es disputarà diumenge, també a casa, a les
12.05 h davant de l’FC Sant
Esteve Sesrovires. En cas
que l’equip aconsegueixi dos
bons resultats en aquests
par�ts podria arribar a escalar ﬁns a la vuitena posició,
un fet impensable fa només
un mes quan la tendència
era molt nega�va.
Campus d’es�u
Els infants nascuts entre el
2007 i el 2015 poden par�cipar en el Campus d’es�u que
organitza el Vein� entre el
28 de juny i el 30 de juliol de
9 h a 13 h. Els preus van des
dels 50 euros a la setmana
ﬁns als 200 euros per les cinc
setmanes i es podrà contractar una hora extra a primera
o úl�ma hora. D’altra banda,
tots els par�cipants rebran

un obsequi consistent en
dues samarretes, una bossa i
un bidó d’aigua. La data límit
d’inscripció és el 13 de juny.
En aquest campus, es faran
ac�vitats relacionades amb
el futbol, però també jocs
d’aigua, gimcanes, sor�des
per la ciutat, etc.
D’altra banda, el club
organitza un altre campus, a
la tarda entre el 28 de juny i
el 23 de juliol de tecniﬁcació
de futbol, entre les 18.30 h
i les 20.30 h. Aquest campus va dirigit als infants de
categoria entre Prebenjamí
i Infantil. El preu per una
setmana és de 35 euros i de
les quatre setmanes, 100
euros. La data límit d’inscripció és també el 13 de juny
i els par�cipants rebran el
mateix obsequi.
Entrenaments gratuïts
D’altra banda, el Vein� ofereix entrenaments gratuïts
ﬁns al ﬁnal de temporada
per tal que els infants que
ho vulguin puguin par�cipar
en els entrenaments que
fa el club en les categories
entre Benjamí i Cadet. / J.
González

Esport i companyerisme es donen
la mà en un par�t d’hoquei

Carrer Méndez Núñez, 10 08191 Rubí
T. 93 699 01 35
agrorosell@telefonica.net
HORARI
De dilluns a divendres de 8 a 13.30 h
i de 16.30 a 20 h
Dissabtes de 8 a 14 h
DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI

Amb l’assistència del president de la Federació d’Hoquei
de Catalunya, Sr. Xavier Adell i els màxims responsables
del Club Espor�u Valldoreix, una vintena de nens i nenes dels grups més pe�ts del club, van disputar el seu
primer par�t amistós, en el qual el Sarrià es va imposar
al Valldoreix (18-11) en un par�t emocionant, ple de
jugades aplaudides i molt animat pels companys d’ambdós equips. Un passadís amb els stiks enlaire va servir
per felicitar-se públicament. En aquestes edats, el més
important és treballar els valors, la companyonia i l’ambient espor�u i familiar per fer que cada entrenament
i cada par�t sigui un èxit.
Text i foto: Núria Julià
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WATERPOLO | HOMENATGE

Reconeixement al Sènior Masculí del
CN Rubí per l’ascens a Divisió d’Honor

TAEKWONDO | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Silvia Boix es proclama
campiona de Catalunya Sub-21

REDACCIÓ

L’Ajuntament va organitzar
una recepció ins�tucional
el dissabte per homenatjar
el Sènior Masculí A del CN
Rubí, que aquesta temporada ha aconseguit proclamarse campió de lliga i pujar a
Divisió d’Honor, la màxima
categoria del waterpolo
nacional.
La plantilla va estar
acompanyada pel seu entrenador, Rui Tiago, el president del club, David Or�z,
i el vocal de la junta Jaume
Obrador. Durant l’acte, l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez,
va lliurar una placa commemorativa al president
de l’en�tat, que va signar el
llibre d’honor. Mar�nez va
explicar la importància de
la gesta espor�va i sobretot

el fet que el club propagui
el nom de Rubí per la resta
d’Espanya: “Tots els reconeixements són pocs per qui
porta el nom de la nostra
ciutat fora de les nostres

TIR AMB ARC | LLIGA

ATLETISME | CAMPIIONAT DE CATALUNYA

Carles Sabatés,
tercer en la
darrera �rada de
la Lliga Bosc

Francisco Aragón bat el rècord europeu dels Roger Villarejo, convocat
2.000 m obstacles en la categoria M65
amb la selecció catalana

Quatre �radors del CA Rubí
van participar en L‘última
�rada de la Lliga Bosc, que
va tenir lloc el 6 de juny a
Rupit. El millor resultat el va
aconseguir Carles Sabatés,
que va quedar en tercer
lloc en la modalitat d’arc
nu de la categoria sènior.
La resta de par�cipants van
quedar en cinquena posició. Enrique Flores, en arc
longbow i categoria sènior,
i Albert Torres, en arc ins�n�u i categoria sènior. Carlos
Cárcamo va par�cipar en la
modalitat d’arc ins�n�u de
la categoria veterà. / CAR

Boix, amb alguns dels companys del Balmes Rubí que van par�cipar
en el campionat. / Cedida

L’Ajuntament va organitzar una recepció a la plan�lla del sènior masculí. / Ajuntament-Localpres

L’atleta de la UAR Francisco
Aragón es va proclamar
campió en el Campionat de
Catalunya Màster que es va
disputar a Serrahima el 5
de juny. Amb un temps de
7:23.85, Aragón no només
va aconseguir el primer lloc
de la cursa i proclamar-se
campió, sinó que a més va
batre el rècord europeu
de la prova en la categoria
M65.
Per la seva banda, Jairo
Lorenzo va quedar segon
en la categoria M35-39 a
la prova de salt de llargada
amb una marca de 5,45 m.
En els 100 m tanques va

fronteres. El campionat de
lliga i el retorn a la Divisió
d’Honor són una magníﬁca
manera de celebrar el 50è
aniversari del club. Moltes
felicitats, equip!”.

aconseguir la seva millor
marca personal, 17.53.
Campionat de Catalunya
Absolut
També s’ha disputat aquest
cap de setmana el Campionat de Catalunya Absolut, a
l’Estadi Atlè�c d’Igualada,
en el qual va participar
David Jiménez. L’atleta rubinenc va aconseguir dues
medalles de bronze en els
100 i els 200 m llisos. En la
cursa dels 100 m, amb molt
vent, Jiménez va aconseguir
remuntar després d’anar en
cinquè lloc a mitja prova. La
foto finish va determinar

La recepció també va
comptar amb la presència
dels regidors Juan López,
Moisés Rodríguez, Ànnia
Garcia, Marta Oliva, Roberto Mar�n i Toni García.

El Club Balmes Rubí va par�cipar amb diversos espor�stes en el Campionat de
Catalunya de taekwondo
en categoria cadet i Sub-21,
que es va disputar el 6 de
juny al pavelló de la Mar
Bella, a Barcelona.
La millor actuació va ser
la de Silvia Boix, que es va
penjar la medalla d’or en la
categoria Sub-21.
En aquesta categoria,
també va par�cipar Marta

Moreno, que va quedar en
tercera posició.
Unai Flores i Marc Gómez van aconseguir passar
de ronda, però tots dos van
caure a quarts de ﬁnal.
Pel que fa a la categoria cadet, Leyre Gómez va
aconseguir la medalla de
bronze, mentre que Ana
Merino, Ekaitz Aguirre i Hodefa Aaidoun no van poder
passar la primera ronda. /
Club Balmes Rubí

BÀSQUET | CAMPIONAT

que havia quedat en tercer
lloc amb un temps de 10.98,
ja que quatre corredors
van arribar pràcticament
alhora.
En els 200 m, també
amb molt de vent, David
Jiménez va aconseguir a la
semiﬁnal l’accés a la ﬁnal
i al Campionat d’Espanya
Sub-23, que �ndrà lloc el 19
de juny a Nerja, Andalusia.
A la ﬁnal, l’atleta rubinenc
va aconseguir de nou ser
tercer, i va fer una marca
esplèndida, 21.52, tot i que
invàlida en l’àmbit de registre, ja que el vent era massa
favorable. / UAR

El rubinenc Roger Villarejo,
jugador del planter del FC
Barcelona a la categoria
mini, ha estat seleccionat
per formar part de la selecció catalana en la compe�ció que es disputarà a Cadis
entre el 25 i el 29 de juny.
Villarejo, que és estudiant de secundària a l’Escola
Montserrat, té 12 anys i fa
1,78 cm d’alçada. És un jugador ràpid i molt àgil i nascut
dins d’una saga important
del bàsquet català.
L’objec�u de la selecció
catalana en el campionat
serà proclamar-se campiona, un fet que no succeeix

Villarejo juga en categoria mini
al FC Barcelona. / Cedida

en aquesta categoria des de
l’any 2015. / DdR

AHORRE IMPUESTOS
CON UN BUEN
ASESORAMIENTO FISCAL
LLÁMENOS SIN COMPROMISO Y LE DAREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN.

PIDA UNA VISITA SIN COMPROMISO, TELF. 93 588 40 08
C/ VALLESPIR, Nº 19, 2ª PLANTA, 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS,
P ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

Club Balmes-Rubí, Carretera de Terrassa 55, local bajo B
Tel. 696 579 909 / 639 358 487

Especialistes en Implantologia,Ortodòncia i Estètica Dental
amb més de 35 anys d'experiència

Aquesta Festa Major

treu el teu somriure a passejar...
c. Mestre Magí Raméntol, n. 1 baixos
T. 93 699 21 07
682 49 40 23
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