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Rubí aborda la problemà� ca de les colònies 
de gats i els animals perduts i abandonats

Les colònies de gats proliferen a la ciutat. / J.A. Montoya

REDACCIÓ

La segona trobada de la Taula 
de Benestar Animal, reunida 
la setmana passada, va servir 
per posar en comú la diagnosi 
del futur Pla de Benestar Ani-
mal i per defi nir els objec� us 
i les primeres actuacions 
generals que cal incloure en 
aquest pla. En aquest sen� t, 
ja s’han creat dos grups de 
treball: un per abordar el 
tema de les colònies felines 

REDACCIÓ

Dues agents pel civisme van 
atendre la ciutadania dissab-
te passat a la tarda en una 
carpa informativa al parc 
de Ca n’Oriol. Una inicia� va 
que es repe� rà durant cinc 
dissabtes al llarg de l’es� u i 
que té com a objec� u pro-
moure les ac� tuds cíviques 
entre els veïns i veïnes sobre 
diferents ac� vitats que es 
desenvolupen en aquest 
espai verd: recollida de re-
sidus de la zona de pícnic, 
bon ús dels elements de joc, 
respecte a la natura i � nença 
responsable d’animals de 
companyia. A més, les dues 
agents informen de la seva 
tasca, difondran la norma-
� va i atendran propostes i 
suggeriments.

A banda d’aquest dis-
sabte passat, la carpa de 
les agents pel civisme es re-

Les agents pel civisme
promouen l’ús responsable 
del Parc de Ca n’Oriol

que hi ha a la ciutat i, un 
segon, per tractar l’actual 
sistema de recollida i man-
teniment d’animals perduts i 
abandonats.

En referència a les colòni-
es de gats, en� tats com Roda-
mons o Catlovers Paradise, 
que par� cipen en la Taula, ja 
van apuntar a la primera tro-
bada que les esterilitzacions 
que es realitzen periòdica-
ment són insufi cients. Només 
Rodamons es fa càrrec d’una 

seixantena de colònies a 
diferents punts de la ciutat. 
Les dues entitats reclamen 
més suport al consistori. La 
comissió específi ca que s’ha 
creat haurà de donar respos-
ta a aquesta problemà� ca.

En el mateix sentit, el 
grup de treball sobre l’actual 
sistema de recollida i mante-
niment d’animals perduts tre-
ballarà per fer propostes que 
millorin el model existent, 
que té febleses evidents. 
L’empresa Sir Can, amb seu 
a Olesa de Bonesvall, és qui 
ges� ona el servei municipal 
de recollida i només s’empor-
ta l’animal si no es localitza 
el propietari o aquest no el 
pot passar a recollir per Rubí. 
Així, quan un ciutadà detecta 
un animal perdut o abando-
nat avisa la Policia, però els 
vehicles de la Policia Local 
no estan preparats per trans-
portar animals i, tot i que la 
comissària disposa de gàbies, 
no són funcions dels agents 
llegir els microxips per inten-
tar localitzar el propietari. El 
govern espera tenir fi nalitzat 
el pla abans de fi nals d’any.

Millores a les zones d’esbarjo 
per a gossos
La Taula també ha de servir 
per establir una estratègia 
municipal per al manteni-
ment i la millora de les zones 
d’esbarjo per a gossos, se-

pe� rà el 10 de juliol (10.30 
h a 13.30 h), el 24 de juliol 
(17.30 a 20.30 h), l’11 de 
setembre (10.30 h a 13.30 
h) i el 25 de setembre (17.30 
a 20.30 h).

Les agents pel civisme 
duen a terme tasques d’in-
formació, sensibilització i 
promoció d’actituds cívi-
ques per tal de fomentar 
accions de bona convivència 
i, a la vegada, traslladen la 
importància de mostrar una 
ac� tud de respecte envers 
els béns públics i privats de 
la ciutat, així com la seva 
correcta u� lització.

Tenen presència i actu-
en a les diferents zones de 
Rubí, des de les més cèntri-
ques fi ns a les urbanitzaci-
ons. Totes les seves funcions 
van encaminades a ajudar la 
ciutadania en l’exercici dels 
seus drets i deures respecte 
a les normes de civisme.

servei a
domicili

Ens agrada la 
nostra gent.
Des de 1955 
amb vosaltres.

gons ha explicat el regidor 
de Benestar Animal, Andrés 
Medrano.

Mentrestant, l’Ajunta-
ment ha incorporat millores 
a les dinou zones d’esbarjo 
per a gossos a la ciutat. Entre 
aquestes, s’ha col·locat una 
nova senyalització a totes 
les àrees, on es mostren les 
normes d’ús d’aquests espais 
i s’ha instal·lat il·luminació a 
la zona pe� ta d’esbarjo amb 
tancament del carrer Topazi. 
A més, aquest 2021 està pre-
vist instal·lar il·luminació a les 
zones amb tancament de la 
masia de Ca n’Oriol i a la zona 
gran del carrer Topazi.

També s’han col·locat 
14 bancs i s’han plantat 13 
arbres a diferents espais 
d’esbarjo.

En paral·lel, s’han execu-
tat obres a la zona d’esbarjo 
amb tancament de l’Escar-
dívol. Concretament, s’ha 
construït un mur perimetral 
i s’han fet moviments de 
terres per suavitzar els desni-
vells existents, agreujats per 
les pluges.

També s’han col·locat 
fonts a les zones amb tanca-
ment del carrer de Sedó, del 
parc de la Pau i la Natura i del 
carrer Mallorca. Per últim, 
s’ha reparat la tanca i s’ha 
col·locat una porta nova a 
la zona d’esbarjo del carrer 
Antoni Sedó.
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Enquestes per elaborar el Protocol davant
les violències sexuals en espais d’oci
REDACCIÓ

El procés d’elaboració del 
Protocol davant les violènci-
es sexuals en espais públics 
d’oci ha engegat la fase de 
recollida d’informació que 
permetrà fer la diagnosi.

Per aquest motiu, s’ha 
elaborat una enquesta adre-
çada als joves de Rubí entre 
12 i 29 anys. El qües� onari 
formula 15 preguntes sobre 
la percepció de violència que 
tenen els joves, quines situa-
cions d’agressió han viscut o 
presenciat i en quin context. 
En aquesta primera fase 
de recollida d’informació, 
també s’han previst dues for-
macions amb el grup motor, 
tant el de professionals com 
el de persones joves.

El Protocol davant les 
violències sexuals en espais 
públics d’oci servirà per en-
dreçar, defi nir i coordinar la 
resposta municipal davant 
d’una situació de violència 
sexual en espais públics d’oci 
i de festes per tal de garan� r 
la prevenció, l’atenció i la 
recuperació de les persones 

que es trobin en situació de 
violència masclista i LGTBI-
fòbica, o en risc de trobar-
s’hi.

L’objec� u és generar es-
pais d’oci nocturn segurs i 
lliures de violències masclis-
tes i LGTBIfòbiques i ar� cular 
una resposta ins� tucional en 
cas de vulneració dels drets 
de les dones i del col·lec� u 
LGTBI. A través d’aquest 
document, es crearà una es-
tructura estable dels agents 

locals per intervenir de forma 
coordinada davant de situa-
cions de violències sexuals; 
es generaran mecanismes 
per garan� r la prevenció, la 
detecció, l’atenció i recupe-
ració de les dones en situació 
de violències masclistes; 
s’implicarà i capacitarà els 
agents del territori en la 
prevenció de les violències 
masclistes des de la corres-
ponsabilitat i s’incrementarà 
l’apoderament de les dones i 

Durant la Festa Major, es va instal·lar un punt contra la violència masclista. / M.C.

col·lec� u LGTBI en la u� litza-
ció dels espais públics d’oci.

Els serveis de Joventut i 
Igualtat són els encarregats 
de l’elaboració i implemen-
tació del protocol, que es 
treballarà de manera trans-
versal amb tots els serveis 
municipals.

L’elaboració del docu-
ment parteix del Pla d’Igual-
tat de Gènere i del Protocol 
per a l’Abordatge de la Vio-
lència Masclista.

REDACCIÓ

Sota el � tol ‘A l’es� u juga 
amb civisme’, l’Ajuntament 
posa en marxa una inicia� va 
que vol fomentar el civisme 
i el respecte a l’espai públic. 
Es tracta d’una activitat 
familiar pensada per a in-
fants d’entre 3 i 14 anys que 
inclou un circuit amb quatre 
dinàmiques lúdiques i tam-
bé un espai reservat per 
pintar l’Auca del Civisme.

L’objec� u, d’una banda, 
és fomentar el civisme i 
educar en els seus valors 
als infants. De l’altra, també 
es vol promoure maneres 
de jugar respectuoses amb 
l’espai públic i la convivència 
entre ciutadans. Les propos-
tes lúdiques són el tradicio-
nal Joc de l’Oca, un joc de 
memòria, un joc d’habilitat 
i un joc de punteria amb el 
que aprendrem a reciclar.

Les ac� vitats estaran di-
namitzades per un monitor 
i dues agents cíviques, que 
donaran suport a les dife-
rents propostes i oferiran 
informació sobre diferents 

qües� ons relacionades amb 
el civisme.

L’activitat tindrà lloc 
cada dijous de juliol de 17 
h a 20 h i els dos primers 
dijous de setembre. L’em-
plaçament canviarà cada 
setmana per arribar a més 
zones de la ciutat. Les ac� -
vitats � ndran lloc a la plaça 
Neus Català i Pallejà, Onze 
de Setembre, Cons� tució i 
Doctor Guardiet.

Ac� vitats a les places dirigides 
als infants i joves per fomentar 
el civisme a través del joc

El risc de rebrot de covid-19 
con� nua la tendència a l’alça
REDACCIÓ

La incidència de la pan-
dèmia a la ciutat con� nua 
augmentant de mica en 
mica després que la set-
mana passada es va tren-
car la tendència a la baixa 
registrada durant tota la 
primavera.

Segons el Departament 
de Salut, en la darrera set-
mana el risc de rebrot ha 
augmentat fi ns al 134, uns 
30 punts respecte a la set-
mana passada. La mitjana 
d’edat dels nous contagis és 
molt jove, de 25 anys. La ve-
locitat de transmissió de la 
malal� a també és elevada, 
per sobre de l’1.

Amb aquest nou incre-
ment, ja són 7.152 les per-
sones que han � ngut covid 
a Rubí des de l’inici de la 
pandèmia, segons les xifres 
ofi cials. Actualment, hi ha 
quatre persones ingressa-
des als hospitals amb covid-
19, el mateix nombre que la 
setmana passada, i no s’ha 
produït cap defunció.

Pel que fa a la situació 
al conjunt de Catalunya, el 
risc de rebrot és més elevat, 

de 199, i la velocitat de 
transmissió de la malal� a 
també és més alta. Hi ha 
473 persones ingressades i 

119 a l’UCI.
En relació amb la cam-

panya de vacunació, Salut 
l’ha obert a tota la ciutada-
nia a par� r de 16 anys. Ara 
mateix, el 50% de la ciuta-
dania de Rubí ja ha rebut la 
primera dosi de la vacuna, 
mentre que la pauta com-
pleta la té el 29%. Pel que 
fa a la resta de Catalunya, 
el 54% té la primera dosi, 
mentre que el 37% ha rebut 
la pauta completa. 

Ja poden demanar 
cita per la vacuna 
tots els majors de 

16 anys

En els darrers dies el nombre de contagis ha augmentat. / Arxiu



REDACCIÓ

Una desena de dones en 
diferents situacions d’espe-
cial vulnerabilitat van rebre 
dimarts el certificat que 
acredita la seva par� cipació 
en un taller de costura i 
patronatge organitzat pels 
Serveis Socials. 

El projecte, que s’ha 
desenvolupat durtant dos 
anys a La Cruïlla Centre 
Cívic del Pinar, tenia com a 
objec� u facilitar la inserció 
laboral d’aquestes rubi-
nenques en risc d’exclusió 

social, alhora que els pro-
porcionava un espai de so-
cialització i ajuda mútua.

El taller es va posar 
en marxa el 2019 arran 

de la demanda d’un grup 
de dones que estaven en 
seguiment dels Serveis 
Socials municipals i que 
pa� en especial vulnerabi-
litat, ja fos perquè tenien 
pocs recursos econòmics, 
per manca d’habilitats i 
competències personals, 
per problemes greus de sa-
lut o perquè no disposaven 
d’un habitatge digne. Totes 
aquestes circumstàncies els 
difi cultaven l’accés al mer-
cat laboral i els generaven 
baixa autoes� ma, desmo� -
vació i difi cultats en la cerca 
d’objec� us personals, entre 
altres.

El taller organitzat per 
l’Ajuntament els ha per-
mès aprendre diferents 
tècniques de costura i pa-
tronatge que els serviran 
per arreglar peces de roba i 
per elaborar-ne de pròpies, 
dotant-les d’aquesta mane-
ra d’una nova oportunitat 
d’accés al mercat laboral, ja 
sigui a través d’una empre-
sa o com a emprenedores 
autònomes. 
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El projecte té com 
a objec� u facilitar 
la inserció al 
mercat laboral de 
les par� cipants 

Una desena de dones en 
situació vulnerable completen 
el taller de costura

Reconeixement de l’Ajuntament a 
les en� tats en la tradicional recepció

REDACCIÓ

La tradicional recepció d’en-
� tats de Festa Major va tenir 
lloc el dimarts a la tarda en 
un acte al Castell, coincidint 
amb la Festa Major. 

Durant la cita, l’alcaldes-
sa, Ana M. Mar� nez, va agra-
ir a les en� tats la seva dedi-
cació a l’hora d’organitzar 
cada any diverses ac� vitats 
per Sant Pere: “Ha estat un 
any i mig complicat, dolorós 

en molts sen� ts, i par� cu-
larment complex per a tots 
aquells que integreu el teixit 
associa� u local. Durant molt 
de temps, heu hagut d’aturar 
màquines i renunciar a la 
vostra essència par� cipa� va 
mentre somiàveu amb l’es-
perat retorn a la normalitat. 
Una normalitat que ja la 
tenim a tocar, afortunada-
ment, i que s’ha deixat sen� r 
durant tots aquests dies de 
Festa Major”.

Durant la recepció, 
l’Ajuntament va homenatjar 
aquelles en� tats que estan 
d’aniversari enguany i també 
les que van fer anys durant 
el 2020.

Per aquest mo� u, es va 
lliurar una placa commemo-
ra� va pels 25 anys a l’Asso-
ciació de Veïns de la Plana 
del Castell, a l’Associació de 
Veïns de Can Solà, l’Associació 
de Propietaris Vallès Park, 
l’Associació Rociera Andaluza 

Fotografi a de les en� tats reconegudes per la seva trajectòria. / Localpres-Ajuntament

de Rubí, la Colla de Diables de 
Rubí i l’Hoquei Club Rubí Cent 
Pa� ns. Pel que fa a les en� tats 
que van fer 25 anys l’any pas-
sat són l’Associació de Veïns 
de Castellnou-Can Tapis (sec-
tor B), l’Associació de Veïns 
Can Serrallac, l’Associació de 
Veïns de Can Serrafossà i el 
Club Voleibol Rubí. També es 
va homenatjar el Club Natació 
Rubí, que compleix 50 anys i 
el Casal Popular de Rubí, que 
celebra el centenari. 

Rubí elabora un protocol davant la presència 
de vespes asià� ques al municipi
REDACCIÓ

El consistori ha elaborat 
un protocol d’actuació per 
gestionar la presència de 
vespes asià� ques a la ciutat 
i ha editat una guia perquè 
els rubinencs aprenguin a 
construir trampes biològi-
ques per capturar els in-
sectes. Encara que la vespa 
asià� ca no és especialment 
agressiva per les persones, 
captura moltes abelles i 
és un problema afegit per 
l’apicultura. 

El protocol està dividit 
en quatre fases. En primer 
lloc, en cas de detectar la 
seva presència o un niu 
sospitós, cal informar a 
l’Ajuntament a través del 
correu electrònic mediam-
bient@ajrubi.cat o bé a 
través del telèfon 93 588 70 
00. En segon lloc, el perso-
nal municipal realitzarà una 
inspecció � sica de l’espai i 
posteriorment avaluarà el 
risc. Per úl� m, se senyalit-
zarà el niu per informar la 
ciutadania i re� rar-lo si així 
es creu convenient. 

La vespa veluti na nigrit-
horax és una espècie inva-
sora que viu originàriament 
a la Xina, el nord de l’Índia 
i Indonèsia. Es va introduir 
a fi nals del 2004 a França a 
través d’un contenidor que 
venia de la Xina. Posterior-
ment, es va estendre pel sud 
de país i es calcula que la 
velocitat d’expansió ha estat 
de 100 km/h a l’any. 

Els adults s’alimenten de 
líquids dolços, com el nèctar 

o la mel, i també de fruita 
madura. Les larves s’alimen-
ten d’abelles i altres � pus 
d’insectes que els adults 
capturen i transporten als 
nius. 

La vespa asià� ca instal·la 
els seus nius preferentment 
a les branques altes dels 
arbres, tant a les zones 
urbanes com agrícoles o 
boscoses i aprofi ta les valls 
fl uvials, evitant les poblaci-
ons pures de coníferes.

La vespa asià� ca és una espècie invasora de la Xina i l’Índia. / Cedida

Efecte en la fl ora i la fauna
La vespa asiàtica és molt 
agressiva amb les abelles 
i això té un efecte sobre 
les plantes conreades i la 
flora silvestre, ja que la 
pol·linització que fan les 
abelles es pot veure afec-
tada. A més, té un efecte 
advers en la biodiversitat 
animal, especialment sobre 
les espècies invertebrades 
autòctones, ja que és un 
nou depredador. 

El JV Foix par� cipa en el 
projecte ‘Observadores de 
arte, contadores de historias’

REDACCIÓ

Durant aquest curs 2020-
2021, l’ins� tut JV Foix ha 
participat en el projecte 
‘Observadores de arte, con-
tadores de historias’, que 
s’emmarca en el programa 
eTwinning. La inicia� va ha 
permès als alumnes tre-
ballar amb diferents cen-
tres com ara els instituts 
Arquitecto Ventura Rodrí-
guez (Boadilla del Monte, 
Madrid); Xixona (Xixona) i 
Educandato Statale SS. An-
nunziata (Florència, Itàlia).

A través del projecte, 
l’alumnat participant ha 
pogut evocar històries del 
passat, cercar obres d’art de 
diferents èpoques i explicar 
històries a través d’aques-

tes, tot ambientant-les en 
el seu context històric.

Par� nt de temes diver-
sos, com la Guerra de la in-
dependència o del francès, 
el monasteri del Escorial 
o matemàtics i científics 
del Barroc, els alumnes 
han après coses sobre art, 
aspectes, caracterís� ques 
i un llarg etcètera que, en 
conjunt, conformen la defi -
nició d’època.

Des del centre rubinenc, 
valoren posi� vament l’ex-
periència i destaquen que 
les competències clau i les 
TIC han guiat els alumnes 
en aquest camí, que han 
gaudit d’un aprenentatge 
col·labora� u i mul� discipli-
nari a par� r de la crea� vitat 
i la imaginació. 

c. Marconi, 1 (Plaça Progrés) | info@vilaseguros.com

T. 93 699 78 33

autos · hogar · vida · salud · decesos 
comercio/pyme · protección alquiler
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El Consell de la Infància i l’Adolescència
proposa ac� var la riera com a zona verda
REDACCIÓ

La proposta Ac� var la riera i 
connectar aquest espai com 
a zona verda amb el centre 
de Rubí ha estat la proposta 
més votada pels membres 
del Consell de la Infància i 
l’Adolescència en el marc 
dels Pressupostos Par� ci-
patius infantils de 2021. 
Els infants i joves, a través 
del Consell, han treballat 
i votat diferents projectes 
durant el curs, tots relacio-
nats amb el medi ambient i 
emmarcats en les ac� vitats 
de sensibilització del pro-
jecte ImPACTE Jove/Verd. 
La par� da econòmica dels 
Pressupostos Par� cipa� us 
per a les propostes del Con-
sell és de 50.000 euros. 

Del total de set projec-
tes que s’han recollit du-
rant el curs, la proposta de 
millorar la riera i conver� r 
aquest espai com a zona 
verda de la ciutat ha estat 
la més votada. La resta de 
projectes han estat redu-
ir el consum d’energia a 
l’espai públic, Incrementar 
la biodiversitat al centre, 
millorar el reciclatge al casc 
urbà, millorar el confort de 
les zones verdes, renatura-
litzar els carrers del centre 
i reforçar la xarxa verda 
d’i� neraris de la ciutat. 

Prèviament, totes les 

propostes s’havien treballat 
tècnicament amb personal 
municipal de Parcs i Jar-
dins, Rubí Brilla, Projectes 
Urbans i Medi Ambient. 
A par� r d’ara, la proposta 
guanyadora s’estudiarà tèc-
nicament per comprovar-ne 
la viabilitat.

El Consell de la Infància 
i l’Adolescència va traslladar 
les propostes a l’alcaldessa, 
Ana M. Mar� nez, i als mem-
bres de l’equip de govern 
abans de Festa Major en 
una sessió plenària al Cas-
tell. En la trobada, Mar� nez 
va donar la benvinguda als 
nous consellers i conselle-
res i va felicitar el Consell 

per la seva implicació en 
el projecte ImPACTE Jove/
Verd, ressaltant el com-
promís d’infants i joves en 
la lluita per frenar el canvi 
climàtic. “El fet que les 
vostres propostes per als 
pressupostos par� cipa� us 
d’aquest any � nguin a veure 
amb el medi ambient i el 
nostre entorn natural ens 
ho demostra”, va assenyalar 
l’alcaldessa.

La màxima responsable 
municipal també va agrair 
l’esforç dels membres del 
Consell que han treballat 
telemà� cament durant tot 
el curs. “En nom propi i 
de la ciutat, us agraeixo el 

Infants i joves volen que la riera es� gui connectada amb el nucli urbà. / Arxiu

compromís que heu de-
mostrat durant tot aquest 
temps i, si m’ho permeteu, 
també voldria que aquest 
agraïment arribés a les 
tutores i tutors que durant 
el curs us han donat espai 
a classe per poder explicar 
i recollir propostes dels 
vostres companys i compa-
nyes”, va apuntar.

La sessió plenària es va 
tancar amb el lliurament a 
tots i totes les membres del 
Consell d’un joc de taula en 
fusta, un cer� fi cat d’agraï-
ment per la seva par� cipa-
ció, implicació i compromís 
i una planta, gen� lesa de la 
Font del Ferro.

L’Ajuntament ha engegat el 
procés per dotar la Policia 
Local de nous efectius, a 
par� r de l’aprovació d’una 
nova oferta pública d’ocupa-
ció. Es convocaran onze pla-
ces de la categoria d’agent, 
7 pel sistema de provisió 
per torn lliure obert a tota 
la ciutadania, i 4 per mo-
bilitat horitzontal, des� nat 
a membres d’altres cossos 
policials. Les persones que 
superin les primeres fases 
de la convocatòria per torn 
lliure i no siguin funcionaris 

d’altres policies, s’incorpo-
raran com a alumnes al Curs 
de Formació Bàsica Policial 
de l’Institut de Seguretat 
Pública, que suposa una de 
les fases del procés selec� u 
i on desenvoluparan la seva 
formació abans d’integrar-
se a la plan� lla municipal 
en pràctiques. També es 
convocarà una plaça de sot-
sinspector i dues de sergent, 
una vegada ha fi nalitzat el 
procés per a la cobertura de 
les places de caporal que hi 
havia vacants. / DdR

Convoquen onze places per ampliar 
la plan� lla de Policia Local

REDACCIÓ

L’Ajuntament ha presentat a 
la ciutadania el Pla d’Igualtat 
per a la Ciutadania de Rubí 
2021-2024. El document es 
va aprovar el març al Ple i 
representa el compromís 
del consistori per impulsar 
una visió feminista a l’acció 
de govern. El text inclou una 
vuitantena de mesures per 
ajudar a impulsar la igualtat 
de tracte i oportunitats a 
homes i dones i eliminar 
discriminacions per raó de 
sexe, orientació sexual o 
iden� tat de gènere. 

El pla es va presentar 
públicament el passat di-
marts en una trobada amb 
la ciutadania al Castell de 
Rubí, on va par� cipar l’al-
caldessa de Rubí, Ana M. 
Mar� nez: “A través d’aquest 

Presentació pública del Pla d’Igualtat, que 
inclou una vuitantena d’accions

ferència ‘La coeducació i 
les polí� ques d’igualtat en 
l’actualitat’, a càrrec d’Am-

paro Tomé, sociòloga de 
l’educació i especialista en 
coeducació.

Pla d’Igualtat que avui us 
presentem, fem precisa-
ment això: lluitar contra 
l’estructura patriarcal que 
impulsa i fomenta les vio-
lències masclistes i obrim 
camí per ser la ciutat exem-
plar que volem ser. Perquè 
només una ciutat igualitària 
és una ciutat veritablement 
justa i democrà� ca”. Tam-
bé va intervenir a l’acte 
la presidenta de l’Institut 
Català de les Dones, Merit-
xell Benedí, que va afi rmar 
que el document “és un pas 
endavant per avançar en la 
transversalitat de gènere, 
la coeducació, el lideratge i 
la par� cipació de les dones, 
la lluita contra la violència 
masclista i la reformulació 
dels temps de treballs”. 

La presentació del Pla 
es va tancar amb la con-

La presentació va tenir lloc al Castell, amb les restriccions sanitàries 
oportunes. / Ajuntament – Localpres

Gran surtido en 
alimentación y complementos 

para pájaros

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

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

alimentación y complementos 

¡NOVEDAD!
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La ciutat ha tancat aquesta setmana la 
primera Festa Major de l’era covid, cinc 
dies de festa a la ciutat que han servit 

per trencar amb la rutina i donar una mica 
d’alegria als rubinencs que han pogut parti-
cipar-hi. Ha estat un Sant Pere molt diferent 
del què és habitual, perquè la situació sanitària 
no permet anar més enllà, però ha servit per 
mantenir vives algunes tradicions que ja són 
part de la identitat de la cultura popular rubi-
nenca. És el cas del raval de foc, per exemple, 
del concurs de sardanes, l’espectacle de l’Esbart, 
el concert de l’Obrador Coral o el revival, per 
posar només alguns exemples.

Una Festa Major no és una cosa menor i 
no només serveix perquè la gent es diverteixi 
i prou. Les festes majors fan ciutat en el bon 

Ja no hi ha bebè
Et fas un primer test d’embaràs que dóna 
positiu. No t’ho creus. Et fas un segon que 
també dóna positiu. Comences a creure-t’ho. 
Has llegit que aquests tests, tot i que no són 
� ables 100%, no acostumen a donar falsos 
positius. Després de tant de temps buscant 
aquest embaràs, comences a il·lusionar-te. 
En comences a parlar amb aquells que més 
estimes. El teu cos també comença a notar 
que alguna cosa passa dins teu. Potser t’ho 
sembla a tu mateixa perquè en realitat saps 
que cientí� cament és molt aviat per notar 
alguna ‘cosa’ dins la panxa. Et sembla in-
creïble que dins teu pugui néixer una nova 
vida. De sobte comences a ‘tacar’. T’espantes. 
Vas al metge. Tot correcte. Tres dies més 
tard una inesperada hemorràgia et dóna un 
cop de realitat. Saps que alguna cosa no va 
bé i que aquell coàgul de sang que has tret 
té nom i cognoms. Tornes al metge. Ja no 
hi ha bebè.

Retrobament
sentit de la paraula: potencien el sentiment de 
pertinença i fomenten la cohesió social entre la 
ciutadania, una qüestió fonamental per millorar 
la convivència entre els conciutadans.

Per això era tan important recuperar la 
festa, encara que no pogués ser completament. 
Hi havia moltes ganes a la ciutadania de retro-
bar-se amb la gent, de sortir i de gaudir, això sí, 
sempre en el marc de les restriccions vigents. I 
hem de dir que la primera Festa de Sant Pere 
de l’era covid ha superat la prova amb nota. Tot i 

que alguns espectacles no van tenir molt públic, 
la majoria d’activitats van tenir una bona a� u-
ència de gent, àvida de compartir experiències 
amb amics, familiars i veïns.

L’espai de l’Artborètum al parc del Castell, 
que aplegava parades de moda i d’art i un espai 
de restauració, a més d’un escenari per on han 
passat durant aquests dies artistes locals, ha 
estat un èxit. La bona acollida per part de la 
gent ja ha fet pensar al govern local en la pos-
sibilitat de mantenir-lo en el futur com a espai 

per acollir diferents activitats. I és bo provar 
nous emplaçaments de la ciutat, especialment 
si no són prou coneguts, per permetre a molta 
gent descobrir de mica en mica la ciutat. El 
centralisme ja no està de moda.

D’altra banda, la majoria d’entrades als es-
pectacles i concerts es van exhaurir, excepte en 
comptades ocasions, ràpidament. Això ha pro-
vocat les lògiques i previsibles queixes d’aquells 
ciutadans que no van ser prou ràpids per fer la 
reserva o que ni tan sols es van assabentar que 
calia entrada. I ens torna a fer pensar que la 
informació municipal continua sense arribar 
tothom, i és que encara existeix bretxa digital 
i internet i les xarxes socials no estan a l’abast 
d’una part encara important de la població. I 
això no és a causa de la pandèmia.

(DIARI DE RUBÍ no comparteix necessàriament les opinions signades 
i inserides en les seves pàgines. 

La direcció tampoc es fa responsable de la qualitat, procedència 
o origen dels anuncis i dels continguts dels mateixos).
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EDITORIAL

Cartes de la Ciutadania
Aquesta història, canviant petits detalls, 

és la que viuen moltíssimes dones que es 
queden embarassades. Moltes. Més de les 
que imaginem. Però no se’n parla massa, per 
no dir gens. La mort perinatal és encara un 
tabú. “Només estaves de set setmanes”. Cert. 
“Només media 1 centímetre”. També cert. 
Però eren les meves set setmanes i era el meu 
centímetre. A més, ja tenia nom i cognoms. 
A més, ja havien començat els plans de futur 
per acollir aquell nou membre de la família. 
A més, la meva vida ja havia canviat. Per tant, 
per mi és una mort més i, per tant, un dol 
que cal passar. 

En el meu cas, explicar-ho em va ajudar 
molt. Moltes persones no sabien que estava 
embarassada, però em van acompanyar en 
aquest dol invisibilitzat. Em va sorprendre 
també la quantitat de dones amb � lls (més 
d’un en alguna ocasió) que també havien pas-
sat per un avortament, però que no ho havien 
dit a ningú. És per totes elles que n’hem de 

parlar més. Per totes i cadascuna de les dones 
que van sentir que estaven preparades per 
ser mares, però que mai van poder arribar a 
abraçar aquest bebè. Per totes aquelles dones 
que estaven disposades a passar nits sense 
dormir per atendre un bebè, però que les han 
passat per no poder-ho fer. Per elles, parlem-
ne. Acompanyem-nos. Entenguem d’una 
vegada que un avortament és un dol que cal 
passar. Perquè les respostes del metge no 
consolen tot i les bones intencions i empatia 
que es demostra en aquestes situacions. No 
consolen les estadístiques ni els ‘això és que hi 
havia algun problema cromosòmic’. Consola 
l’acompanyament, consolen les persones.

Aquest buit dins teu saps que no desa-
pareixerà, que mai oblidaràs aquesta situació. 
Però aprendràs a conviure-hi. 

Dona rubinenca

Preguntas generales y sobre Rubí
¿Ha venido el coronavirus para quedarse de 

por vida? ¿Ganará alguna vez la CUP (ojalá 
que no) las elecciones catalanas? ¿Ganará mi 
Espanyol (ojalá que sí) alguna vez la Liga? 
¿Tendrá Rubí alguna vez su equipo de fútbol 
en una categoría como Segunda A, ya que 
vivimos en nuestro municipio más de 75.000 
habitantes? 

¿Alcanzarán las mujeres la igualdad 
respecto a los hombres (ojalá) pero sin ese 
feminismo vulgar que se propugna desde 
algunos sectores hoy día? ¿Volverán el buen 
cine, la buena literatura y la buena música de 
antes? ¿Volverán los escolares a aprender los 
ríos, montañas, países y capitales? ¿Tendrá 
nuestro Consistorio rubinense un Equipo 
de Gobierno decente de derechas? 

El panorama que nos depara el futuro, se 
avecina muy complicado, porque si lo piensan 
bien, y a pesar de los adelantos cientí� cos y 
los avances tecnológicos, el mundo involuci-
ona en el seno de las sociedades actuales.

José Antonio Ávila

El Tuit de la setmana                     30 de juny

Jordi Muntan
@JordiMuntan
Chanquete 
ha muerto! 
Val,entenc q a l 
deixalleria potser 
no, però al mig del 
bosc? #rubicity

FE D’ERRADES
En el Diari de Rubí del 25 de juny es va publicar a la pàgina 23 per error que l’atleta 
Francisco Aragón havia batut el rècord europeu en 2.000 m obstacles en la categoria 
M65. El rècord que va batre l’atleta no va ser europeu, sinó mundial.
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Més d’una vintena de curts de terror, 
fantàstic i freak participen a l’Infest 

Cartell promocional de l’inFest. / Cedit

RedaCCIó

L’amfiteatre del Castell acolli-
rà el 9 i 10 de juliol la sisena 
edició del Festival Interna-
cional de Curtmetratges de 
Terror, Fantàstic i Freak de 
Rubí, l’InFest. El col·lectiu 
que organitza el festival ci-
nematogràfic ja ha publicat 
el tràiler promocional de 
l’esdeveniment, obra de la 
Lombarda Films i The Lips-
hit. En total, participaran al 
concurs 23 projectes audi-
ovisuals, arribats des de tot 
el món.    

El 9 de juliol a partir de 
les 22 h es projectaran els 
curts ‘Delito de Odio’ (Espa-
nya), ‘The haunted swords-
man’ (EUA), ‘Cuckoo!’ (Paï-
sos Baixos), ‘La penumbra’ 
(Espanya), ‘The zillas have a 
picnic’ (Alemanya), ‘Dar-dar’ 
(Espanya), ‘Survivers’ (Espa-
nya), ‘Zwart’ (Països Baixos), 
‘My name is Koji’ (Espanya), 
‘100.000 acres of pine’ (Dina-
marca), ‘Abracitos’ (Espanya) 
i ‘The little one’ (Sèrbia). 

La programació del 10 de 

juny, també a la mateixa hora, 
serà ‘Effigy’ (Austràlia), ‘Has-
htag’ (EUA), ‘Milk&Cookies’ 
(Regne Unit), ‘Behind the 
door’ (l’Argentina), ‘Broccoli’ 
(Espanya/Alemanya), ‘Ren-
dang of death’ (Indonèsia), 
‘Rip’ (Espanya), ‘Selection 
process’ (Espanya), ‘Tu úl-

timo dia en la tierra’ (Espa-
nya), ‘Floating’ (Espanya) i 
‘Live forever’ (Suècia).

El jurat de l’InFest, que 
decidirà els guanyadors, 
estarà format pel director 
David Victori, l’actor Octavi 
Pujades i les cinèfiles Aida 
Méndez i Elena Lombao. 

Quatre audiovisuals de rubí 
opten als Premis arkam
A banda de l’InFest, que pre-
mia els millors curtmetratges 
del món, també es repartiran 
els Premis Arkam, els millors 
projectes audiovisuals del 
Vallès. Hi ha 8 projectes 
seleccionats que es podran 
visualitzar el 8 de juny a 
partir de les 22 h, també a 
l’amfiteatre del Castell. Es 
tracta dels projectes ‘Ara 
crema’ (Rubí), ‘Insania’ (Sa-
badell), ‘La doctrina de las 
pelotas asesinas’ (Barberà), 
‘Las balas perdidas-El gordo’ 
(Barberà), ‘Vimana’ (Rubí), 
‘The seed’ (Rubí), ‘El últi-
mo pensionista’ (Sabadell) i 
‘Paula’ (Rubí).

El jurat dels Premis Ar-
kam estarà format per la 
periodista Núria Hueso, el 
director del Festival de Ci-
nema de Terror de Sabadell, 
David Garnacho, i el director 
Héctor Romance. Les entra-
des per assistir a l’InFest o 
als Premis Arkam s’han de 
reservar a través del web 
Infest.es. 

RedaCCIó

La productora rubinenca 
La Lombarda Films estre-
narà durant aquest mes el 
seu primer llargmetratge: 
El último tren al Rock and 
Roll. Es tracta d’un film 
que tanca la història de 
la websèrie The Last Call, 
realitzada amb molt poc 
pressupost, però que va 
tenir molt d’èxit.

El rodatge de la pel-
lícula es va fer durant l’agost 
de l’any passat i diversos 
caps de setmana de la tar-
dor i l’hivern. La majoria de 
les localitzacions es troben 
a Rubí, amb espais tan 
emblemàtics com el teatre 
municipal La Sala, Sant 
Muç, Can Ramoneda o l’Es-
pai 14/13 del Pinar. Altres 
localitzacions del film són 
Terrassa i Ullastrell.

A banda dels actors 
que ja formaven part de la 
websèrie, s’han incorporat 
intèrprets com Adriana 
Galo, Alberto Trejo, Ignasi 
Muñoz, Jaime Muñiz i Ivet 
Martínez, els tres darrers de 

cinema

S’estrena ‘el último tren al Rock and 
Roll’, el primer film de La Lombarda 

Rubí. També compta amb la 
participació d’altres actors, 
entre els quals destaca Bru-
no Martín, de la productora 
A Man From Murcia, l’actor 
Ivan Altimira, de la Fura dels 
Baus, o l’artista multidisci-
plinari Mbaka.

El útlimo tren al Rock 
and Roll s’estrenarà al juliol 
en un acte privat i després 
de l’estiu s’oferirà per a 
tot el públic. La producto-
ra té previst presentar el 
llargmetratge a diferents 
festivals de cinema.

La majoria de les escenes s’han rodat a Rubí. / Cedida

còmic
el I Saló del Còmic i el Manga de 
rubí arrenca aquest divendres 
a la rambla del Ferrocarril
El I Saló del Còmic i el Manga 
de Rubí es podrà visitar amb 
entrada lliure i gratuïta entre 
el 2 i el 4 de juliol. La proposta 
tindrà un escenari on es faran 
xerrades i presentacions i 
comptarà amb 21 parades 
d’autors i autores, editorials, 
la llibrera local especialitzada 
en còmic i manga Kame Kame 
i una sala de premsa. El saló 
s’ubicarà a la rambla del Fer-
rocarril. 

El divendres 2 de juliol, el 
saló obrirà de 17 h a 20.30 h 
i s’han previst dues xerrades: 
‘Com llicenciar un anime i no 
morir en l’intent’, a càrrec 
de Coalise Estudio (18 h) i 
la presentació a les 19 h de 
les novetats de Letrablan-
ka Editorial, l’empresa col-
laboradora en l’organització 
de la proposta. La primera 
tarda de saló es tancarà amb 
una Slam Poetry coordinada 
per l’Associació Cultura Excèn-
trica (20 h).

Durant el cap de setmana, 
el saló estarà obert al públic 
de 10.30 h a 14 h i de 17 h a 

20.30 h. Dissabte, les activi-
tats paral·leles arrencaran a 
les 10.30 h amb un taller per 
crear personatges a càrrec 
del col·lectiu d’il·lustradors 
rubinenc C.I.R.C!. Al migdia, 
dues editorials presentaran 
les seves novetats: Unrated 
Comics a les 12 h i Grafito Edi-
torial a les 12.30 h. A la tarda, 
s’organitzarà el joc comunitari 
Lobo (18.30 h) i una activitat 
de preguntes interactives 
(19.15 h).

Diumenge arrencarà 
amb el taller de creació de 
personatges de còmic de 
C.I.R.C! (10.30 h). Al migdia, 
les editorials La Cúpula (12 
h) i Sekai Editorial (12.30 h) 
presentaran novetats. Ja a la 
tarda, s’ha previst una troba-
da de cosplayers (18 h), una 
exhibició de K-pop (18.30 h) 
i el joc Freak Dates (19.15 h). 
Per participar a la trobada de 
coplayers o a l’exhibició de 
ball cal contactar amb l’orga-
nització a través del correu 
electrònic rubijove@rubijove.
cat. / DdR

AgendA culturAl
dISSaBTe 3 de juLIoL

Taitxí per tothom
A càrrec de Pere Bel. A 
les 9 h a la pl. Onze de 
Setembre.

la trocalleria
Punt d’intercanvi setmanal 
de productes de segona 
mà. A les 10.30 h a la pl. 
Dr. Pearson.

dILLuNS 5 de juLIoL

taller de boxa
A les 18 h a la pl. 25 de Se-
tembre. Inscripció prèvia.

dIMaRTS 6 de juLIoL

Bibliolab: erupcions es-
pectaculars
A les 18 h a la Biblioteca. 
A càrrec d’Escuelab. Per a 
infants de 6 a 12. Inscripció 
prèvia.

Taller de fotografia amb el 
teu mòbil

A les 18 h a la Torre Bassas. 
Inscripció prèvia.

Taller d’skate
A les 18 h a l’skatepark. 
Inscripció prèvia.

Taller de bijuteria amb 
materials reutilitzats
A les 18.30 h a l’Ateneu. 
Inscripció prèvia.

Teatre familiar: ‘extra, 
extra’
A les 19 h a l’Ateneu. A 
partir de 4 anys. Inscripció 
prèvia.

dIMeCReS 7 de juLIoL

dimecres Manetes
A les 10 h a l’Ateneu. 

Taller de tote-bags
A les 18.30 h a la Torre Bas-
sas. Inscripció prèvia.

Taller de break-dance
A les 18 h a a pl. Salvador 
Allende. Inscripció prèvia.

jocs infantils
A les 17 h a la pl. Neus 

la moto catalana: Història 
d’una indústria capdavan-
tera. 
Al Castell fins al 19 de se-
tembre. 

El que hi ha darrere de 
les meves imatges imagi-
nades
Exposició de pintures d’An-
na Tamayo. Fins al 7 de juliol 
al Centre Tècnic.

Màscares
Exposició de l’escultor Xa-
vier Costa. Fins al 18 de 
juliol.  

amb mans de dona
Cicle d’exposicions al CRAC. 
Fins al 31 d’agost.  

De 
Rubí

eXPOSIcIOnS

Català.

dIjouS 8 de juLIoL

Hora del conte: ‘L’illa d’en 
lluís’
A càrrec de Mon Mas. A 
les 18 h a la Biblioteca. 
Per a infants de 4 a 8 anys. 



REDACCIÓ

Amb una programació re-
duïda i adaptada a les res-
triccions per la pandèmia, 
la ciutat ha viscut cinc dies 
de Festa Major, durant els 
quals els rubinencs i les 
rubinenques han pogut 
gaudir d’una vuitantena 
d’activitats distribuïdes en 
espais delimitats i amb con-
trol d’accés. 

Descartats espais de re-
ferència com l’Escardívol o 
el pàrquing del Rubí Forma, 
la festa s’ha reinventat amb 
nous espais com les escoles 
Pau Casals o Maria Montes-
sori o l’Espai Artborètum, al 
parc del Castell, tot plegat 
per evitar aglomeracions. 

Per aquest mateix motiu, 
tot i que la gran majoria d’ac-
tivitats eren gratuïtes, s’ha 
requerit entrada o reserva 
prèvia per poder-hi assistir. El 
públic ha adquirit al voltant 
de 10.000 localitats, amb les 
quals s’han completat els 
aforaments de molts espais 

de la festa, tot i que en al-
gunes activitats puntuals hi 
havia poca gent. 

L’alcaldessa,  Ana M. 
Martínez, fa un bon balanç 
d’aquests cinc dies de cele-
bracions: “Hem programat 
la millor Festa Major que 
podíem fer donades les cir-
cumstàncies, apel·lant a la 

responsabilitat, al civisme 
i al compliment de les res-
triccions. I en això hem de 
donar infinites gràcies a la 
ciutadania perquè la res-
posta ha estat exemplar”. A 
més, la ciutadania ha deixat 
palès el seu desig de retro-
bament després d’un any i 
mig de grans dificultats i no 

s’ha produït cap incidència 
destacada.

La gran novetat d’aquest 
any ha estat l’Artborètum, on 
s’ha ubicat l’única zona de 
restauració de tota la festa, 
un mercat d’art i moda, i 
una programació diària d’ac-
tuacions a càrrec d’artistes 
locals. L’espai ha obert totes 

les jornades des de mig matí 
i fins a les 23 h. Per l’escenari 
de l’Artborètum, han passat 
aquests dies els mags Oscar 
Sanjuan i Mag Esparragow, i 
els músics locals Joa Lwest, 
Sergi Estella, Roger Marga-
rit, Golconda i Andrea Mir, i 
durant alguns moments del 
cap de setmana ha registrat 
tanta afluència que hi ha 
hagut cues per entrar.

En l’àmbit de la cultura 
popular i tradicional, la Festa 
Major ha pogut recuperar la 
ballada de l’Esbart Dansaire, 
el Concurs de Colles Sarda-
nistes, les audicions de sar-
danes o la mostra de folklore 
gallec. Altres propostes clàs-
siques com els correfocs, les 
tabalades o les passejades 
de gegants s’han adaptat a 
formats estàtics, com també 
s’han reinventat el seguici de 
Festa Major, que enguany ha 
esdevingut una exposició 
de vestits i imatgeria que es 
podrà visitar fins al 4 de juliol 
al Celler, o l’exposició Foto 
Viva, del Grup Fotogràfic El 
Gra, que s’ha pogut visionar 

en format digital a la pantalla 
del Punt d’Informació de la 
Festa Major.

Les entitats esportives 
també han estat molt pre-
sents a la festa, organitzant 
competicions i exhibicions 
a diferents equipaments de 
la ciutat, com per exemple, 
tornejos d’escacs de la Rubi-
nenca, la Milla de Festa Major 
de la UAR, el torneig del CEB 
Sant Jordi, l’exhibició de gim-
nàstica del GAER o l’Obert 
Internacional de Petanca a 
l’estadi de Cova Solera.

La programació també 
ha tingut en compte el pú-
blic familiar, amb propostes 
específiques com la doble 
sessió del xou musical Big 
Chicken o els espectacles 
de circ al Celler. Pel que fa a 
la joventut, ha tingut el seu 
espai de referència a l’escola 
Pau Casals, on s’han progra-
mat les diferents activitats de 
Rubí Jove o el doble concert 
organitzat per La SoniK i els 
actes de commemoració 
del Dia de l’Orgull LGTBI, 
sempre amb un notable èxit 

de públic.
La música ha tornat a 

ser el fil conductor de la 
festa, amb una dotzena 
d’artistes convidats al festi-
val RRandom, pel qual s’han 
venut 4.173 localitats. Les 
cites de més èxit han estat 
la doble actuació d’Hija de 
la Luna i Versión Imposible 
i el concert del grup Oques 
Grasses. 

Tampoc no ha faltat un 
gran concert de l’Obrador 
Coral, el millor blues i jazz 
de la mà de Societat Blues 
Rubí i Jazz Rubí, l’espec-
tacle teatral del CasalXou 
i un muntatge musical a 
La Sala. 

Cinc dies d’una Festa Major de 
Sant Pere limitada per la pandèmia

El Pregó va acabar amb el ball dels gegants Roc i Paula a la plaça Pere Aguilera. / Grup Fotogràfic ‘El Gra’

El soroll dels petards i l’olor de pòlvora van omplir el pati del Montessori. / M.C. Actuació del grup Dorian a l’amfiteatre del Castell. / M.C.

A L’ESTIU, TOTA PLANTA VIU
Estrenem horari d’estiu. A partir del 21 de juny, ens
trobaràs de dilluns a divendres al viver, de 9 a 14 h.
No serem al Mercat Municipal de Rubí fins al setembre.

TREBALLEM JUNTS PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL.

C/ Càceres s/n, 08191 Rubí   |   Telèfon: 93 588 75 75   |   www.fontdelferro.org
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Les tradicionals audicions de sardanes, organitzades pel Foment de la Sardana, es van fer a la plaça Figue-
ras. / El Grup Fotogrà� c ‘El Gra’

Els jardins de l’Ateneu van acollir diversos concerts de música blues, organitzats per la Societat Blues Rubí, 
amb el piano com a � l conductor i amb la participació de reconeguts pianistes de blues. A la imatge, l’actu-
ació de Poyo Moya Trio i Carla Sunday dissabte al migdia. / J. A.  Montoya

El Seguici de Festa Major s’ha reconvertit enguany en una mostra de vestits i imatgeria al Celler, que ha 
agradat molt als visitants i que es podrà visitar � ns al 4 de juliol. / J. A. Montoya

Entre les propostes, també hi ha hagut visites guiades per descobrir el patrimoni i la història de la ciutat, 
com ara la que es va fer dissabte al matí al Museu Etnogrà� c Vallhonrat. / J.A. Montoya

Un emotiu pregó a càrrec de les directores de les residències de gent gran va donar el tret de sortida a la 
Festa Major 2021. / M. Cabrera

La colla de Diables de Rubí, Rubeo Diablorum i els Diables de la Riera de Rubí van oferir un espectacular raval 
estàtic, a ritme dels Tronats del Tabal i Explosión Rítmica, al pati de l’escola Montessori. / M. Cabrera
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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

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



Divendres, 02 de juliol de 2021PUBLICITAT 11

A l’Artborètum van actuar els mags Oscar Sanjuan i Mag Esparragow, i els músics locals Joa Lwest, Sergi 
Estella, Roger Margarit, Golconda i Andrea Mir. A la foto, Sergi Estella. / J.A. Montoya

L’Esbart Dansaire va oferir a l’am� teatre del Castell l’espectacle ‘Quadres d’abans i d’ara’, un muntatge de 
reconeixement a la tasca de l’equip de l’entitat. A la imatge, les populars Gitanes de Rubí. / Lara López

Les Jornades de Jazz, organitzades per Jazz Rubí, han iniciat en aquesta Festa Major la celebració del seu 
20è aniversari amb quatre grans concerts de bandes de luxe. A la imatge, l’actuació de Barcelona Jazz Septet 
d’estil Swing i Mainstream, creada especialment per l’aniversari./ J.A. Montoya

El pati de l’escola Pau Casals va ser el punt de referència dels concerts juvenils i actuacions dirigides al 
jovent. / El Grup Fotogrà� c ‘El Gra’

L’espai de l’Arborètum, amb un mercat d’art i moda i un espai de restauració, va tenir molt bona acollida 
entre la ciutadania. / J.A. Montoya

El pati de l’escola Maria Montessori va acollir una animada exhibició del grup de dansa del ventre de l’As-
sociació de Veïns i Veïnes del Districte 5 El Portal. / J.A. Montoya

Medicina  general
Radiologia digital

Ecografia
Traumatologia

Cirurgia
Acupuntura

Teràpia neural 
Homeopatia

Dermatologia
Hospitalització 
Laboratori propi

Perruqueria 
Alimentació 
Accessoris 

Urgències 24 h
Servei a domicili 

Els nostres serveis

Els nostres centres
HOSPITAL 24H  

T. 93 699 11 82
Ctra. Sant Cugat 5, 

08191 Rubí 

CENTRE VETERINARI 
T. 93 588 28 87

C. Gimnàs 15 08191 
Rubí (L’Escardívol) 

Ctra. Sant Cugat 5, 
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Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí
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El festival RRandom ha portat a Rubí, entre el 20 i el 28 de juny una dotzena d’artistes i grups, als concerts 
dels quals han assistit uns 4.100 rubinencs i rubinenques. Un dels concerts de més èxit va ser el dels grups 
Hija de la Luna i Versión Imposible, amb l’aforament ple, i el d’Oques Grasses. / Lara López

El pati del Montessori va ser l’escenari del 35è Concurs de Sardanes de Festa Major, organitzat per l’Escola 
de Sardanes Flor de Neu. / J. A. Montoya

El Celler va tornar a acollir espectacles de circ i dansa contemporània. A la imatge, l’espectacle ‘Kasumay’, 
de la companyia Circ LOS. / J.A. Montoya

El 28 de juny, Rubí va celebrar una festa LGTB al pati del Pau Casals. A la foto, l’espectacle d’humor L.O.C.A 
Comedy. / El Grup Fotogràfic ‘El Gra’

La Irmandade Galega va oferir una mostra de música i dansa galega a l’escenari ubicat a l’escola Montes-
sori. / J.A. Montoya

El teatre municipal La Sala va acollir l’espectacle del Casal Xou de la Gent Gran, on no va faltar la música i 
el bon humor. / Lara López

El Foment de la Sardana va organitzar un concert líric al teatre La Sala, que va interpretar la Cobla-Orquestra 
La Principal de la Bisbal i que va captivar el públic assistent. / Marta Cabrera

Una de les activitats infantils va tenir lloc a l’auditori de la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler. / Grup 
Fotogràfic ‘El Gra’

  Divendres, 02 de juliol de 202112 FESTA MAJOR 2021

IMATGES DE LA FESTA MAJOR 2021



La Nit de Revival, amb Los Sirex i ABBA, The New Experience, va tenir lloc dissabte a l’escola Pau Casals i 
va ser tot un èxit. / Lara López

La Sala va acollir dilluns un divertit muntatge musical d’homenatge a La Trinca. ‘Carlos, Benjamí & Héctor 
Show. L’espectacle més trinqueru!’, amb la participació de l’actor rubinenc Carlos Franganillo, va fer passar 
una bona estona al públic assistent. / Lara López

La Trobada de Peres, Petres, Paules i Paus va tenir lloc dimarts, dia de Sant Pere, a la porta de l’Ajunta-
ment. / Ajuntament-Localpres

El concert d’havaneres i música de taverna, a càrrec del grup Son de l’Havana, va aplegar un nombrós 
públic. / Ajuntament-Localpres

Les entitats esportives també van participar a la festa, organitzant competicions i exhibicions com els tor-
nejos d’escacs de La Rubinenca, la Milla de Festa Major de la UAR, el torneig del CEB Sant Jordi, l’exhibició 
de gimnàstica del GAER o l’Obert Internacional de Petanca a Cova Solera. / El Grup Fotogrà� c ‘El Gra’

L’espectacle � nal de pirotècnia, 
també restringit per la pandè-
mia,  va posar punt � nal a la Festa 
Major 2021. El muntatge no va 
incloure sonorització externa, 
però aquells que ho van voler 
gaudir amb música, ho van poder 
fer a través de l’emissora munici-
pal Ràdio Rubí, que va oferir una 
transmissió sincronitzada. 

Totes les imatges de la Festa 
major s’han pogut visionar a 
l’exposició Foto Viva, del Grup 
Fotogrà� c ‘El Gra’, que ha anat 
reproduint les imatges en format 
digital a la pantalla del Punt 
d’Informació de la Festa Major. / 
El Grup Fotogrà� c ‘El Gra’
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Si... desea personal...
para limpieza o para 

atender personas mayores

Llámenos al 699 356 464

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona

Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com

660 642 232 
Carrer Bartrina, 39 bis RUBÍ

reparallar@gmail.com

Petites reparacions, reformes,
instal·lacions i serveis

per a la seva llar

Les seves
reparacions

domèstiques 
en bones mans

MÉS DE 10 ANYS
ENS AVALEN!

%
GARANTIA

100
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HOQUEi LÍNiA | cOmpEticiONs dE LLigA

El Cent Patins ha acomiadat 
la temporada amb un sa-
bor agredolç per la manca 
de títols a escala nacional, 
però amb les bones sensa-
cions a la lliga catalana del 
Sènior Masculí A i la final 
del Femení. Ha estat un any 
complicat per l’entitat rubi-
nenca, que ha pogut conti-
nuar competint en l’àmbit 
nacional tot i la pandèmia. 
Només els prebenjamins 

i els benjamins han estat 
sense poder pràcticament 
competir i durant bona part 
de la temporada els equips 
no han pogut disputar les 
lligues catalanes.

En les categories nacio-
nals, cal destacar el subcam-
pionat del Sènior Femení, 
que va aconseguir arribar a 
la final de la Lliga Elit, tot i 
que es va haver de confor-
mar amb la segona posició. 

Pel que fa al Sènior Mas-
culí A, va quedar en setena 
posició a la Lliga Elit, tot i 
que es va mostrar intracta-
ble a la lliga catalana.

L’Aleví i l’Infantil tampoc 
han aconseguit grans resul-
tats, però han mantingut la 
categoria. El més negatiu ha 
estat el resultat del Sènior 
Masculí B, que deixa la Lliga 
Or i baixa a la categoria Pla-
ta. / HCR Cent Patins

El Cent Patins acomiada 
una temporada sense 
guanyar títols nacionals

El millor resultat l’ha aconseguit el Femení, que es va quedar a les portes del títol de la Lliga Elit. / Arxiu

fUtbOL | tErcErA cAtALANA

El Juventud 25 de Septi-
embre, sabent ja que con-
tinuarà sent equip de Ter-
cera Catalana la propera 
temporada, va aconseguir 
una golejada en el darrer 
partit de la lliga. De la mà 
d’Alejandro García, el Veinti 
ha aconseguit finalment 
capgirar la situació negativa 
que va viure fa només uns 
mesos. 

El conjunt de Rubí va 

jugar contra l’Abrera, equip 
que tampoc es jugava res, 
i va aconseguir un resultat 
de 7-1. Els gols van ser obra 
de Javilin, que va fer un 
hat-trick, un doblet de Xavi 
Muñoz, Rubén i Óscar Hidal-
go. Tot i que en els primers 
vint minuts el domini va ser 
visitant, el Veinti aviat va 
desenvolupar el seu bon joc 
i va tenir molta inspiració de 
cara a porteria. 

El triomf deixa el Juven-
tud en sisena posició a la lli-
ga, amb 25 punts i un balanç 
en els darrers vuit partits de 
sis victòries, un empat i una 
derrota.

De cara a la temporada 
vinent, Alejandro García 
no continuarà entrenant 
l’equip i tampoc continua-
ran els capitans Javilin i Xavi 
Muñoz, a més de Rubén. / 
J. González

El Veinti aconsegueix 
la permanència i ho celebra 
amb una golejada

bàsQUEt | LLigA Acb

rEDACCIÓ

El Futbol Club Barcelona ha 
fet pública la renovació del 
rubinenc Sergi Martínez, 
que aquest any s’ha conso-
lidat al primer equip, amb el 
qual ha disputat 54 partits. 
Blaugrana des dels 9 anys, 
quan va arribar procedent 
del CEB Sant Jordi, Martí-
nez ha passat per totes les 
categories del bàsquet base 
del club blaugrana. El nou 
contracte del rubinenc és 
ja plenament del 
primer equip i tin-
drà una durada de 
tres temporades, 
fins al 30 de juny 
del 2024.

En la tempo-
rada def in i t iva 
del seu salt com 
a jugador del pri-
mer equip, l’aler 
de Rubí ha aixecat 
dos títols: la Lliga 

Sergi Martínez signa la renovació
amb el Barça per tres anys

Jugadors del Juventud 25 de Septiembre. / Cedida

fUtbOL | cLUbHOQUEi LÍNiA | cOpA d’EUrOpA

El rubinenc Pol Jansà
disputa la Copa d’Europa 
amb el Molina Sport

Jansà, al centre, amb els seus companys d’equip. / Cedida

El rubinenc Pol Jansà dis-
putarà amb el seu equip, el 
Molina Sport, de Gran Canà-
ria, la Copa d’Europa d’ho-
quei línia, que se celebrarà 
entre l’1 i el 4 de juliol a la 
localitat suïssa de Kaltbrunn. 
Els equips d’Itàlia, Espanya, 
Alemanya, Eslovàquia i Suïs-
sa es jugaran la classificació 
en tres grups. Els quatre 
millors equips de la fase de 
classificació es jugaran el 
títol de la Copa d’Europa, 

mentre que la resta jugaran 
eliminatòries per la Copa 
Presidents.

El Molina Sport ha aixe-
cat aquesta temporada el 
títol de la Copa del Rei i Jan-
sà és la segona temporada 
que juga amb l’equip de Las 
Palmas. Diumenge passat, 
el conjunt canari va guanyar 
l’Sparta Cup a Blanes des-
prés de vèncer a la final els 
actuals campions d’Europa, 
el Rethel francès. / DdR

i la Copa del Rei. A més, el 
Barça va arribar a la final de 
l’Eurolliga, tot i que no la va 
poder guanyar.

“Començar des de la 
base i arribar al primer 
equip és el somni de qualse-
vol nen que sent els colors 
del Barça”, ha explicat el 
jugador blaugrana, que ha 
volgut tenir una dedicatòria 
especial per al seu avi: “Li 
dec tot a ell i aquest senti-
ment blaugrana que tinc va 
començar amb ell. Espero 

seguir lluitant i fent sentir 
feliç i orgullosos a la meva 
família”. Martínez també ha 
tingut paraules d’agraïment 
cap al seu entrenador, Saras 
Jasikevicius, que no ha dub-
tat en confiar en ell en molts 
partits durant la temporada: 
“No és fàcil confiar en gent 
jove en un club així i amb 
totes les competicions que 
es juguen. Gràcies de tot cor 
perquè sense ell no hagués 
estat possible”. Ara mateix, 
el jove jugador es troba 

concentrat amb la 
selecció espanyo-
la, que està prepa-
rant els Jocs Olím-
pics de Tòquio. El 
se lecc ionador, 
Sergio Scariolo, 
està treballant 
aquests dies amb 
18 jugadors, però 
a les Olimpíades 
només podran 
anar 12.El rubinenc Sergi Martínez. / Cedida

La UE rubí fitxa 
Juanjo Navarro i 
ruy Gama  
La Unió Esportiva Rubí ha 
fet pública la incorporació 
de dos jugadors més per a la 
propera temporada: Juanjo 
Navarro i Ruy Gama. El rubi-
nenc Ruy Gama arriba pro-
cedent del Vilassar de Mar 
de Tercera Divisió i és un 
davanter centre amb molt 
de gol i molta experiència. 
Per la seva banda, Juanjo 
Navarro, un migcampista 
molt complet arriba proce-
dent del Sant Ildefons.

Aquests dos fitxatges se 
suman als què ja es van fer 
públics la setmana passada: 
Edgar Álvaro i Maikel Stalin. 
El club també ha confirmat 
la renovació del migcam-
pista Álex Ortega, que va 
arribar al Rubí al febrer i 
que ha disputat un total 
de 13 partits, nou com a 
titular, i ha aconseguit dos 
gols. Tots els jugadors han 
signat per una temporada. 
/ UE Rubí 
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ENTITATS | AJUTS A L’ESPORT

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

     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,   
    ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

P

Ivan García i Alba Rodríguez, amb les medalles. / Cedida

TAEKWONDO | CAMPIONAT D’ESPANYA SUB-21

ESCACS | TORNEJOS

La taekwondista rubinen-
ca Sílvia Boix ha quedat 
en tercera posició en el 
Campionat d’Espanya 
Sub-21 que s’ha disputat 
el 27 de juny a Alacant. 
Boix, que és del Club 
Balmes Rubí, ha compe� t 
al torneig amb la selecció 
catalana en la categoria 
de +73 kg i ha fet un gran 
campionat. 

A més de la medalla 
de bronze al Campionat 
d’Espanya Sub-21 de se-
leccions, la rubinenca ja 
va guanyar la plata en el 
Campionat de Catalunya 
absolut, dos ors en el Cam-
pionat de Catalunya Sub-21 

L’Associació d’Escacs Ru-
binenva va celebrar el 26 
de juny el Torneig infan-
til de Festa Major amb la 
par� cipació de prop d’una 
trentena d’infants d’entre 5 
i 14 anys. El torneig va estar 
força disputat i el guanya-
dor va ser Marc Lozano. En 
tercer lloc va quedar Isaac 
Gómez i en tercer lloc, Dani 
Serrano. 

D’altra banda, el 27 de 
juny es va disputar el Torneig 
Obert de Festa Major, amb 
la par� cipació de 38 par� -
cipants. Abans d’iniciar el 
campionat, el regidor d’Es-
ports, Juan López, va tenir 
un record pel jugador local 
Néstor Aris Fernández, que 
va rebre un homenatge. 

El torneig va ser disputat 

i es va proclamar guanyador 
Jordi Planella. Segon va ser 
Jordi Palomares i tercer 
Adrián Campos. 

Pel que fa al torneig 
Calculin, Dani Serrano, Joan 
Vilarasau, Mar� na Lora i Jan 
Fernández van tancar la seva 
par� cipació el dissabte a la 
tarda. Serrano va veure com 
si li escapava la victòria en el 
darrer moment i, per tant, la 
possibilitat de podi tot i fer 
un bon torneig. 

Vilarasau con� nua con-
fi rmant la seva trajectòria 
ascendent i va quedar sisè, 
mentre Lora va agafant con-
fi ança en el joc. Fernández, 
per la seva banda, va acon-
seguir guanyar una par� da 
després de dues hores.  / AE 
Rubinenca

Més d’una seixantena de 
par� cipants en els dos tornejos 
d’escacs de Festa Major

Sílvia Boix aconsegueix 
el bronze en el Campionat 
d’Espanya

Fins al 14 de juliol es poden demanar 
les subvencions per a la pràc� ca espor� va
REDACCIÓ

Les famílies rubinenques po-
den accedir ja a la nova con-
vocatòria de subvencions 
per a la pràc� ca de l’esport 
federat, les ac� vitats espor-
� ves d’inclusió i la pràc� ca 
esportiva extraescolar de 
la temporada 2020-2021. 
Els ajuts estan adreçats a 
famílies amb infants i joves 
de 4 a 18 anys que realitzen 
ac� vitats espor� ves a través 
d’en� tats o associacions de 
famílies de Rubí o d’altres 
ciutats si no hi ha oferta 
d’aquestes disciplines.

A la convocatòria s’es-
pecifiquen els diferents 
conceptes subvencionables: 
les quotes d’inscripció i les 

quotes mensuals o anuals 
de par� cipació, la llicència 
espor� va, la revisió mèdi-
ca i les despeses de roba 
espor� va fi ns a un màxim 
de 125 euros. L’aportació 
màxima per sol·licitud serà 
de 525 euros.

Com en les temporades 
anteriors, la concessió dels 
ajuts es farà segons la renda 
anual de la unitat famili-
ar. La quantitat concreta 
dependrà d’un sistema de 
gradació. En funció del ni-
vell de renda, s’establirà el 

percentatge d’ajut que li 
correspondrà a la família 
del sol·licitant. En el cas de 
les ac� vitats d’inclusió, els 
percentatges de la subven-
ció s’incrementaran un 5% 
a cada tram. 

El termini per presentar 
les sol·licituds és fi ns al prò-
xim 14 de juliol i s’ha de fer 
de forma telemà� ca a través 
de la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament o excepcional-
ment de manera presencial 
i amb cita prèvia a l’Ofi cina 
d’Atenció a la Ciutadania 
(OAC). 

L’Ajuntament ha desti-
nat a la convocatòria d’ajuts 
120.000 euros. A l’anterior 
edició, es van concedir un 
total de 237 ajuts.

ATLETISME | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Diversos atletes de la UAR 
van par� cipar durant el cap 
de setmana al Campionat 
de Catalunya en les diverses 
categories. A Lleida es van 
disputar les proves de la 
categoria Sub-16, amb la 
par� cipació de vuit atletes 
locals, dos dels quals van 
aconseguir  proclamar-
se campions. Ivan García 
va guanyar l’or en el salt 
de llargada amb un 6,50 
m, la seva millor marca, i 
va guanyar el bronze en 
els 100 m llisos amb un 
temps d’11.53. L’altre gran 
triomfador va ser Aketza 
Sumell, campió de Catalunya 
en el salt d’alçada amb una 
marca d’1,91 m, el seu millor 
salt. També cal destacar el 

Aketza Sumell i Ivan Garcia es proclamen 
campions de Catalunya en salts Sub-16

podi d’Alba Rodríguez, que 
va quedar tercera en els 
100 m llisos amb una millor 
marca de 12.71. La resta de 
participants van ser Martí 
Ardévol, Ferran Soler, Adrián 
Macias, Estefany Ba i Paula 
Haba. Pel que fa a Sub-14, 
Martina Capel va pujar al 
podi en el triple salt femení, 
amb una millor marca de 
10.41 que li va servir per 
guanyar el bronze. En els 80 
m llisos va quedar en vuitena 
posició. També van par� cipar 
en el campionat Dídac Vila, 
Emma Dublino, Adrià Blanch 
i Ramiro Lozano. En Sub-12, 
van compe� r Asier Oviedo, 
Ana Chia, Noelia Valera i 
Adrián Rueda, i en Sub-10, 
Lucía Mangas i Zaid Akdim. 

D’altra banda, el 17 de juny, 
Hugo Garcia va guanyar en 
la compe� ció de llançament 
de disc del Memorial Julio 
Álvarez, a Manresa. L’altra 

participant de la UAR va 
ser David Romero, que va 
quedar segon en javelina 
amb un llançament de 39.75. 
/ UAR

Boix, amb el seu entrenador. / 
Cedida

i un altre or en el Campionat 
de Catalunya universitari. / 
Balmes Rubí

Els ajuts són per a famílies amb infants i joves de 4 a 18 anys que 
prac� quen esport en clubs o en� tats. / Cedida



Ja has visitat la NOVA
web del Diari de Rubí?

Gaudeix del nou disseny
des d’on vulguis: ordinador, mòbil i tablet

Actualitzada diàriament
amb totes les notícies i esdeveniments de la ciutat

Més interactiva que mai
interactua amb la comunitat de Rubí

www.diariderubi.com

Descarrega 

 el PDF 

cada setmana i 

subscriu-te 

per rebre totes

 les novetats

de Rubí

Més de 25 anys informant de l’actualitat local 
i donant suport al comerç de Rubí
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