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«Què més dona si el temps avança si avui m’estic prenent una cervesa?» (Edgar Allan Poe, escriptor, crític i periodista nord-americà del s. XIX).
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Sanció rècord per abocar de forma
il·legal residus en una extractiva
L’Ajuntament multa amb 600.000 euros un conglomerat d’empreses
per abocar de forma reiterada i incontrolada residus a la ﬁnca La Nueve
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La Torre Bassas acull una
mostra sobre els riscos del
consum d’alcohol en els joves
L’Espai Jove Torre Basses
de Rubí acull des de fa uns
dies i fins al 19 de maig
una exposició i�nerant de
la Diputació de Barcelona
orientada als adolescents de
segon cicle d’ESO sota el �tol ‘Dona la volta a l’alcohol’.
La mostra té l’objec�u d’informar de les conseqüències que genera el consum
d’alcohol sobre la salut, així
com reforçar el no consum,
retardar l’inici en el consum i reduir-ne els riscos

associats.
L’exposició tracta amb
una mirada jove els problemes de consumir alcohol
i les seves conseqüències
tant en la salut com en
la societat. També explica
els comportaments socials
entre els joves en aquesta
matèria, com la pressió que
poden rebre molts dels qui
decideixen no consumir-ne.
Els visitants de la mostra
reben una guia educa�va de
l’exposició. / DdR

A la mostra es poden veure diversos plafons. / Cedida

La Fira de la Cervesa Artesana i el Formatge torna
a la rambla del Ferrocarril el cap de setmana
CRISTINA CARRASCO

La rambla del Ferrocarril acollirà aquest cap de setmana,
el 13, 14 i 15 de maig, la 7a
Fira de la Cervesa Artesana
i el Formatge, una inicia�va
que es recupera després de
dos anys d’absència per la
pandèmia. “Aquesta és una
de les ﬁres que més ens han
demanat de tornar a fer i la
recuperem amb més ganes
que mai” ha apuntat l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, qui
ha detallat algunes de les
principals novetats, com la
implicació del teixit comercial o l’animació musical les
tres jornades.
La Fira comptarà amb
la presència de 16 productors de cervesa artesana i
6 parades de formatges. A
més, l’oferta gastronòmica
es complementarà amb nou
foodtrucks i cinc parades
d’alimentació.
En aquesta edició, el teixit comercial i de restauració
de la ciutat s’ha implicat
en la ﬁra. Així, ﬁns al 15 de
maig, la clientela que compri

CA
Centro Aurora

Torna la Fira de la Cervesa després de la pandèmia. / Arxiu

cervesa artesana per més de
10 euros a Bodega Rosàs o
Vinalium, rebrà un val que
podrà bescanviar a la Fira per
un got oﬁcial.
A més, gairebé totes les
cansaladeries i xarcuteries
del Mercat Municipal i prop
del 90% dels establiments
d’aquest sector de la ciutat
s’han sumat també a la inicia�va i repar�ran vals per
obtenir el got oﬁcial de la
Fira per cada compra superior a 10 euros en formatges.

OFERTA 3 X 2
en depilación
Elige 3 zonas a depilar y una de ellas
te saldrá completamente GRATIS*

C/ Maximí Fornés 64-66 Rubí (Barcelona)
Contacta con nosotros T.. 93 181 33 52

Finalment, alguns restauradors locals oferiran
també un menú especial
amb mo�u de la Fira que
incorporarà un plat o unes
postres amb cervesa o formatge, amb el qual es podrà
aconseguir també un got
oﬁcial. Restaurant Gómez,
Bar Galicia, Bar Manel o
Kubic són alguns dels establiments que ja s’han
adherit a la proposta.
D’altra banda, cada tarda, DJ locals oferiran ses-

sions musicals i cada dia
s’oferiran també concerts
en directe, amb formacions
diverses, tres de les quals
són de la ciutat: Soulgarden (divendres a les 21
h), Blue Funky Mamma
(dissabte a les 12.30 h) i
Soak in bleach (dissabte
20 h). Segons Martínez,
pensant en els més pe�ts
i en el públic familiar, la
fira inclourà un espai de
joc pels infants. Pel regidor
de Comerç, Moisés Rodríguez, la iniciativa aposta
per reproduir “el model
d’èxit d’altres propostes
de la ciutat: música local,
propostes gastronòmiques
de qualitat, complicitat
amb el sector comercial; un
vessant familiar de dia i una
part més fes�va al vespre”.
La Fira obrirà aquest divendres de 18 a 1 h, dissabte de 12 h a 1 h i diumenge
de 12 h a 21 h. Entre els
productors de cervesa artesana que han conﬁrmat l’assistència hi ha Bertus (Rubí),
L’Estupenda, Senglars i Flores�na (Sant Cugat).

661 714 535

@centroaurorarubi

*Se regalará la zona de menor precio.
Solo hasta el 30 de Mayo de 2022.

´
· 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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Multa de 630.000 euros per abocar
residus a l’extractiva La Nueve
MARTA CABRERA

L’Ajuntament ha sancionat
amb 630.000 euros, la multa més elevada imposada
mai pel consistori, contra
les empreses TC Inmuebles
y Servicios, Diseños y Viviendas Rubí, Bigues Natura
Transports i Movimientos
Tres Torres i contra dues
persones físiques per la
infracció greu comesa de
forma continuada entre
el 28 de maig del 2019 i
el 22 d’abril del 2021 a la
finca del paratge de Can
Carreras, coneguda com La
Nueve. L’administració local
considera que aquestes empreses, que formen part del
mateix grup empresarial,
han abocat de forma incontrolada residus de qualsevol
naturalesa infringint un
article de la Llei reguladora
dels residus.
Segons informa l’expedient sancionador, en una de
les inspeccions a l’extractiva
es va trobar un volum aproximat de 270 m3 de restes
de construcció, restes vegetals, ferros, fustes i altres
andròmines coberts de terra. També hi havia al voltant
de la parcel·la apilaments
de restes metàl·liques, alguns turismes avariats o mig
desballestats, contenidors
i caixes de camió buides i
una porxada per aparcar
camions i maquinària.
En el cas de les dues
primeres empreses i de
les dues persones físiques,
l’Ajuntament els ha imposat
una multa de 150.000 euros
a cadascuna, mentre que a
les altres dues companyies,
la sanció ascendeix a 15.000
euros en cada cas.

Una de les imatges on s’aprecia clarament l’abocament de residus a l’extractiva. / Arxiu

Retirada dels residus
A banda de la multa, l’Ajuntament requereix a tots
els sancionats que en tres
mesos executin la restauració del paisatge, és a dir, la
retirada dels residus.
La resolució dictada
pel consistori adverteix
que, en cas de no donar
compliment a qualsevol de
les actuacions i condicions
establertes, es podran imposar multes coercitives o
s’acordarà l’execució subsidiària.
Rubí sense abocadors diu
que és un delicte penal
La sanció imposada pel consistori neix d’una denúncia
feta de forma reiterada
i continua per part de la
plataforma Rubí sense abocadors durant els darrers
anys a l’Ajuntament. Davant
la manca de resposta, l’entitat finalment va decidir
presentar una denúncia
a la Guàrdia Civil per un
delicte ecològic a finals
del 2020, que va obrir una

La plataforma
creu que
l’abocament de
residus és
un delicte penal i
que la sanció no
és suﬁcient
investigació.
Rubí sense abocadors
valora de forma positiva la
sanció, però creu que arriba
tard: “Ja era hora. Són més
de vint anys abocant residus
i fent el que els hi dona la
gana i l’Ajuntament no ha
fet res ﬁns que no ha vingut
la Guàrdia Civil”, ha explicat
Montse Rousse, membre de
Rubí sense abocadors.
A més, la plataforma insisteix que els abocaments
incontrolats a La Nueve
representen un delicte penal i no administratiu i té
dubtes sobre si les empreses acabaran pagant la
multa: “És molt probable
que es declarin insolvents
i que a sobre l’Ajuntament

acabi sent qui retira els
residus i paga la factura. És
un delicte ecològic i com a
tal considerem que a banda
de la sanció econòmica, ha
de comportar una pena de
presó”, ha aﬁrmat Rousse.
També demana a l’Ajuntament que supervisi la retirada de residus per tal que
es facin de forma adequada
i complint la llei.

Canvien el nom de l’estació
de Ferrocarrils de Rubí: ara es
dirà Rubí Centre
REDACCIÓ

L’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) ha decidit canviar el nom d’una
vintena d’estacions de Metro, Ferrocarrils, Rodalies i
Tram, entre les quals hi ha
la parada de Rubí de Ferrocarrils de la Generalitat,
que es passarà a dir Rubí
Centre.
La decisió del canvi de
nom, segons ha explicat
ATM, és per diferenciar el
nom de l’estació de Rubí
de la Renfe, que ara es dirà
Rubí Can Vallhonrat, de la
de Ferrocarrils.
També canvia el nom
d’altres estacions de l’entorn. L’estació de Sant Cugat de Ferrocarrils i la de
Rodalies passen a dir-se
Sant Cugat Centre i Sant
Cugat Coll Favà, respectivament.
Les estacions de Terrassa Estació del Nord de
Ferrocarrils i Terrassa de
Rodalies s’unifiquen sota
el nom Terrassa Estació
del Nord.

Els nostres serveis
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 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)
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PIJAMES | PLATJERS
TOVALLOLES DE PLATJA
FOULARDS SOFA | COBRELLITS
JOCS DE LLIT | JOCS DE TAULA

I MOLT MÉS…

La nova estació de Rodalies que s’obrirà a Santa
Perpètua es denominarà
Santa Perpètua de Mogoda
Riera de Caldes i la que ja
hi ha ara canvia el nom a
Santa Perpètua de Mogoda
Riera Caldes.
El canvi en la retolació
dels nous noms de les estacions de tren es farà en
els propers dies de forma
progressiva.
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Mor un jove a Rubí per
un traumatisme al cap en
circumstàncies estranyes
MARTA CABRERA

British House fa 21 anys!
Happy 21 st anniversary!
Volem agraïr a tot el nostre equip, alumnes i famílies per tots aquests
anys aprenent idiomes junts! Thank you very much!

Un veí va trobar Jofre a baix de tot de les escales que condueixen fins a
l’aparcament d’aquesta finca del carrer Pitàgores. / M.C.

Quan es van produir els
fets, Jofre estava en règim
obert complint condemna
per un atac a Terrassa el
2009, quan formava part
d’una banda llatina, els Latin Kings. Segons expliquen
diversos testimonis, quan el
jove va sortir de la presó va
decidir refer la seva vida i
deixar enrere la seva relació

Un veí va trobar
el jove, que havia
format part d’una
banda llatina,
semiinconscient
en unes escales
amb les bandes llatines. Tenia una feina fixa de carreter
en una empresa de Terrassa
i vivia amb els seus pares al
carrer Pitàgores.
El jutge encarregat de
portar el cas va dictaminar,
quan ell encara era viu,
sobreseure la causa i donar

per vàlida la investigació
dels Mossos d’Esquadra.
Fonts del seu entorn,
però, demanen que s’investigui més profundament
què va passar aquella matinada, perquè tenen sospites
que podria ser una venjança. Segons apunten alguns
testimonis, un membre de
la banda es va posar en
contacte amb ell setmanes
abans per demanar-li que
reingressés al grup. Jofre,
que era conegut a Rubí amb
el sobrenom del Dolar, s’hi
va negar.
Després de la seva mort
a l’hospital, un jutjat de
Terrassa ha obert d’ofici
unes diligències, que ara
estan pendents de proves
complementàries de l’autòpsia per poder determinar
quin és l’origen de la ferida
cranioencefàlica que li va
provocar la mort. Els Mossos han dit que si apareixen
noves proves, no descarten
reobrir el cas.

Fa 21 anys, just aquesta
setmana, el dia 11 de maig de
2001, Bri�sh House obria les
seves portes al Carrer Sant
Cugat 1 de Rubí amb molta
il·lusió, idees innovadores i un
esperit internacional que ha
marcat la seva trajectòria durant
aquestes més de 2 dècades. En
paraules de la seva Directora,
la Griselda Grau, “han estat
uns anys plens d’aprenentatge,
progrés, reptes, mo�vació, i
moltes alegries compar�des
amb els nostres alumnes i el
nostre equip! Hem superat una

pandèmia mundial, i ho hem
fet junts. Hem sor�t més forts
i encara amb més ganes de
con�nuar fent el que més ens
agrada: ensenyar i aprendre!
Res de tot això hauria estat
possible sense el suport dels
rubinencs i rubinenques!”
Tot aquest creixement ha estat
possible gràcies a tots els que
han conﬁat en Bri�sh House
per a aprendre idiomes, i és per
això que des de Bri�sh House
us volen dir “Thank you very
much!”. Per a celebrar el seu
21 aniversari, l’escola d’idiomes

ofereix descomptes especials
per als cursos d’es�u i per al
nou curs 2022-2023. Us podeu
posar en contacte amb Bri�sh
House trucant al 935860825
o enviant un WhatsApp al
635901918, també els podeu
visitar a l’escola central (Av.
Barcelona 21, 1a planta) o
entrar al web:
www.bri�shhouse.es
Feliç aniversari a Bri�sh House
i al seu equip i per molts anys
més d’ensenyament d’idiomes
a la nostra ciutat!

Esplai

d’estiu en anglès de 3 a 12 anys
Campus d’estiu en anglès de 13 a 16 anys
Pots fer-ho sencer, o dies i setmanes soltes!

100% in English! Inscripcions obertes!
Inscriu-te

al maig i tindràs un 10 % de dte.
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YEARS

Un jove de 32 anys va morir al març després de tres
mesos ingressat per culpa
d’un traumatisme cranioencefàlic. El 21 de desembre,
Jofre va ser trobat a les 6
del matí semiinconscient a
les escales que condueixen
a l’aparcament de l’edifici
on vivia, al carrer Pitàgores.
Quan va arribar a l’hospital, les proves van indicar
que patia un traumatisme
cranioencefàlic greu i li van
induir un coma. Després
de diverses operacions, al
març finalment va morir per
complicacions derivades de
la fractura cranial.
Quan es van produir els
fets, els Mossos d’Esquadra
van iniciar una investigació per esclarir l’origen del
traumatisme i després d’interrogar alguns testimonis
van determinar que Jofre,
que la nit dels fets s’havia
pres algunes cerveses, havia
caigut per les escales i s’havia donat un fort cop al cap.
Es dona la circumstància
que a les 4 de la matinada,
dues hores abans que un
veí el descobrís a l’escala, va passar una patrulla
dels Mossos d’Esquadra
pel carrer Pitàgores. Segons
expliquen els agents, el van
veure arrepenjat a un cotxe,
just al costat de casa seva, i li
van preguntar si necessitava
ajuda. Ell va contestar que
no i va marxar en direcció
al seu portal. A l’immoble hi
ha una càmera de seguretat,
però no estava en funcionament i, per tant, no pot
aclarir què va passar.
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growing together!

www.britishhouse.es - info@britishhouse.es -

935860825

635901918 - Av. Barcelona 21, RUBÍ
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Canvis en els accessos
a l’illa de vianants per
facilitar l’entrada al veïnat

L’Ajuntament obre el període per demanar
ajudes per a la millora del comerç local

El consistori ha modificat
alguns accessos a l’illa de
vianants per intentar optimitzar els recorreguts d’entrada del veïnat. Aquelles
persones que actualment
estan autoritzades a entrar
pel carrer Llobateras i que
pertanyin al tram d’aquesta
via comprès entre els carrers
Balmes i Cal Príncep, així com
les que tenen autorització
per accedir al carrer Balmes
i que pertanyin al tram entre els carrers Cervantes i
Llobateras, poden sol·licitar
l’autorització per accedir al
seu tram de carrer a través
del carrer Cervantes a l’alçada de Cal Príncep.
Aquest nou accés és opcional, és a dir, es pot continuar entrant per l’accés ja
autoritzat o bé sol·licitar la
nova autorització pel carrer
Cervantes/Cal Príncep. El
tràmit s’ha de realitzar mitjançant sol·licitud d’autorització a l’Oficina d’Atenció
a la Ciutadania (OAC) o de

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 substitució
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

forma telemàtica a la Seu
electrònica.
Nova càmera de control al
carrer de la Creu
Paral·lelament, el consistori
també modificarà l’accés a
la zona del carrer de la Creu.
Pròximament es posarà en
funcionament una nova càmera de control d’accés en
aquesta via. La ciutadania
que ja té autorització per
entrar a l’illa pel carrer Sant
Miquel i que hi resideix, té
una plaça d’aparcament o
un comerç al carrer de la
Creu, al passatge de la Creu
i al carrer de Sant Magí (tram
entre els carrers de la Creu i
Sant Josep) hauran d’accedir
per aquest punt.
En canvi, la resta de veïns
de la zona que té entrada pel
carrer Sant Miquel amb autorització i que no pertanyen a
aquests carrers no estan autoritzats a entrar al carrer de
la Creu i, per tant, si ho fan,
podran ser sancionats. / DdR

REDACCIÓ

El consistori subvenciona la meitat de la inversió dels comerços per
millorar la competitivitat i adaptar-se a les noves tendències. / Arxiu

noves tecnologies; difusió comercial, entesa com
l’edició de material divulgatiu sobre l’establiment i
l’activitat empresarial que
s’hi desenvolupa; i supressió de barreres arquitectòniques.

Els establiments han
d’estar ubicats en planta
baixa i dins la trama consolidada de Rubí, actius
en el moment de presentar la sol·licitud i han de
respondre a alguna de les
tipologies 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 2023 i les
actuacions s’hauran d’acreditar mitjançant factures i
justificants de pagament.
Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar per via telemàtica
mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de
Rubí. Per a més informació
i suport telefònic, es pot
trucar a la Finestreta Única
Empresarial, al telèfon 93
588 70 00; extensions 6152,
6153 i 6155.
El consistori té previst
un pressupost total de
35.500 euros per a aquestes subvencions.

Jornada lúdica amb diverses
activitats al parc de la Pau i la Natura
REDACCIÓ

L’Ajuntament va programar
una jornada lúdica dissabte
al matí al parc de la Pau
i la Natura per tal que la
ciutadania conegués les
diferents actuacions de
millora que s’han realitzat
recentment en aquest espai. Diversos rubinencs van
participar de les diferents
propostes, que es van dur a
terme amb la col·laboració
de diverses entitats.
Així, es van dur a terme

unes activitats de petanca i
pràctiques de joc i tir amb
la col·laboració del Grup
Petanca 25 de Setembre;
uns circuits i llançaments a
cistella i a porteria de la mà
del CEB Sant Jordi i del CF
Juventud 25 de Septiembre; una classe magistral
de zumba i una sessió de
Body Combat i de Duet
Campi Body Balance, que
va anar a càrrec de Duet
Rubí; i una sessió d’etologia adreçada a persones
que tenen gossos, que

van impartir professionals
d’Etholink.
Els participants a les
activitats esportives han
estat obsequiats amb una
peça de fruita cedida pels
paradistes del Mercat Municipal. A més, la Font del
Ferro també va distribuir
plantes aromàtiques de diferents espècies de forma
gratuïta, així com saquets
de compost orgànic, i a
l’àrea d’esbarjo es van repartir ampolletes per tal de
netejar l’orina dels gossos.

Diverses entitats esportives van organitzar jocs pels infants a la pista del parc. / J.A. Montoya
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Maristes Rubí organitza
dos concerts per enviar
ajut humanitari a Ucraïna
L’escola Maristes Rubí ha organitzat per al pròxim divendres 27 de maig un concert
benèfic per recollir fons per
enviar ajuda humanitària a
Ucraïna. De fet, el protagonista de la vetllada, que duu
per títol ‘Llum per la pau’, és
un ucraïnès establert a Barcelona, Sergei Klimenko, que
va estudiar al Conservatori
de Kiev Txaikovski.
El concert constarà de
dos passis, un a les 20 h i
l’altre a les 22 h, i tindrà lloc
a les mateixes instal·lacions

Una alumna del JV Foix guanya
el concurs Històries Fòssils

que els Maristes tenen al
carrer Magallanes, 65. Estarà permesa l’entrada a
majors de 16 anys i el seu
cost serà de 10 euros.
El recital de piano consistirà en música clàssica amb
peces de Schubert, Chopin,
Liszt i Prokofiev. Per tal de
poder dur a terme un control de l’aforament, caldrà
inscripció prèvia enviant
un correu electrònic a rubi.
pastoral@maristes.cat tot
indicant l’hora del passi
escollida. / DdR

Maite Cordero llegint el seu relat durant la recollida de premis al Museu de Paleontologia. / Maria Marín

REDACCIÓ

El concert anirà a càrrec de Sergei Klimenko. / Cedida

Maite Cordero, alumna
de 1r d’ESO A del JV Foix,
ha estat la guanyadora
del concurs de contes Històries Fòssils en la categoria d’entre 11 i 13 anys. El
certamen, que ja va per
l’onzena edició, està organitzat per l’Institut Català

de Paleontologia (ICP) de
Sabadell.
Enguany, els protagonistes dels contes eren els
fòssils que es van trobar a
l’abocador de Can Mata i el
fòssil Pau, ancestre de tots
els primats. L’acte de lliurament de premis va tenir lloc
el 29 d’abril al Museu de Paleontologia i Maite Cordero

va llegir el seu relat, titulat
‘Pau, el primat que canvia
vides’. Posteriorment, va
rebre per part del museu un
diploma i una sèrie de regals.
L’any passat el concurs
també el va guanyar un
estudiant del JV Foix, concretament Magí Mas. Lidia
Bernardino, del Torrent dels
Alous, va quedar segona.

7
Rubí serà la seu
d’un intercanvi
juvenil sobre
experiències al
Sàhara Occidental
Un grup de 32 joves
d’Estònia, Itàlia, Hongria,
Macedònia del Nord i Catalunya visitaran la nostra
ciutat en el marc del projecte d’intercanvi juvenil
Yalah sobre el conflicte al
Sàhara Occidental. Els joves
estaran a la ciutat entre el
27 de juny i el 3 de juliol,
coincidint amb la Festa
Major de Sant Pere.
La iniciativa és finançada pel programa Erasmus+
i sorgeix de l’interès dels
joves rubinencs per mantenir el vincle amb el Sàhara
Occidental.
Cadascuna de les cinc
organitzacions que participen en el projecte organitzarà un grup de joves que
visitarà Rubí i participarà en
xerrades, debats i activitats
al voltant del conflicte al
Sàhara Occidental.
El procés d’intercanvi
d’experiències juvenil oferirà una performance per
denunciar la situació de les
persones refugiades. / DdR
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L’

Ajuntament ha sancionat amb més
de 600.000 euros un conglomerat
d’empreses que fa anys que aboquen
residus de forma incontrolada a la finca
coneguda com La Nueve, una extractiva.
És un fet massa comú a Rubí que les zones
considerades extractives s’acabin convertint
en llocs on les empreses aboquen residus de
forma il·legal per estalviar-se uns diners. No
és el primer cop que passa, perquè la ﬁnca
coneguda com la Veintidós també fa anys
que rep residus de forma totalment il·legal.
La sanció que ha imposat l’administració
local pretén ser exemplar i evitar no només

EDITORIAL

Abocaments il·legals
que ho continuïn fent, sinó que altres empreses en situació similar es replantegin fer
el mateix. En ple segle XXI, sembla mentida
que encara hi hagi a la ciutat abocadors
il·legals on les empreses es creguin amb la
llibertat de fer negoci abocant tota mena
de residus en un forat sense cap classe de
llicència ni permís ni mesures de control. Diu

molt poc del negoci de la gestió de residus
que tenim i sobretot de les administracions,
que durant anys han permès que es cometin
aquests delictes.
Celebrem que per ﬁ l’Ajuntament hagi
començat a posar ﬁl a l’agulla a una qüestió
que preocupa els rubinencs, especialment els
que viuen en aquella zona, clarament amena-

CARTES DE LA CIUTADANIA
Dejadez en el mantenimiento del pipican del parque de
Ca n’Oriol
Quiero denunciar públicamente la dejadez y desidia
del Ayuntamiento en cuanto
al mantenimiento del pican
del bosque de Ca n’Oriol.
Hay agujeros inmensos, con
bastante profundidad, por
no rellenarlos en mucho tiempo. Además, la hierba ha
crecido tanto y está tan alta
que no ves los agujeros, por
lo que resulta un auténtico
peligro tanto para los canes
como para sus propietarios.
También a causa de la
alta vegetación, yo misma
tuve que llevar a mi perro
esta semana al veterinario
de urgencias porque tenía
una espiga dentro del oído.
Con la hierba tan alta es un
nido de garrapatas y, por
lo mismo, se hace misión

imposible recoger las cacas.
Y ahora veo que se gastan
ciento y pico en actividades lúdicas y plantación de
árboles. Claro de cara a la
ventana es más popular,
pero luego lo que realmente necesitamos para que
nuestros perros jueguen sin
riesgos no es tan popular.
Tengo entendido que el pipi
can de Ca n’Oriol no es sólo
el que está dejado. ¿Esperan a que alguien se caiga y
denuncie porqué se ha roto
una pierna? Eso pasó el año
pasado y enseguida fueron
a arreglarlo.
Ángeles Verdegay
¿Para cuándo?
¿Para cuándo un plan ambicioso y serio que ponga
de una vez en condiciones
las calles de la ciudad? Un
plan de punta a punta de

la ciudad que arregle los
desperfectos en el asfalto
y los agujeros y las piezas
levantadas de las aceras.
¿Para cuándo un plan eﬁcaz
y efectivo de mantenimiento
de las calles? ¿Llegará algún
día? Creo que hay muchos
ciudadanos que lo esperan
desde hace años. Y mientras
esperan, desesperan. Tomen
nota señores y señoras, que
a la vuelta de la esquina
están las elecciones.
A. López Carretero
Los del VAR que se vayan
al BAR
Es indignante que con lo
que iba a ser la salvación
de la polémica arbitral en
el fútbol, el VAR, se esté jugando de manera fehaciente
con los clubs considerados
modestos, que para mí son
los verdaderos grandes y los

El Tuit de la setmana

10 de maig

Marta Casas Cortada
@MCasasCortada

Dipòsit legal: B 35129-1993

A #Rubicity
celebrarem el mateix
cap de setmana el
Dia de Andalucía
i el Dia das Letras
Galegas. Cor dividit.
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Amb la col·laboració:

çada per les activitats mineres i d’abocadors.
Però cal fer més per lligar curt als gestors
de residus. Les imatges que s’han pogut
veure del desballestament dels horts i les
barraques del Castell són un nou exemple.
Els usuaris han denunciat que no s’està fent
cap mena de reciclatge, que s’està retirant
ﬁbrociment sense les mesures de seguretat
oportunes i ﬁns i tot les màquines han talat
arbres. Si l’administració local no controla
què passa amb els residus de les obres que
ella mateixa encarrega, com li exigirem després a una empresa privada que gestioni de
forma correcta i legal els seus residus?

FOTODENÚNCIA
grandes artíﬁces del espíritu
del deporte. Semana tras semana, equipos como Elche,
Rayo, Alavés, Espanyol, Granada, Getafe, Levante, etc…
se ven perjudicados por las
decisiones arbitrales derivadas del videoarbitraje (el
famoso VAR) cuando juegan
contra un club considerado
grande. O cuando no, les
alargan su partido diez minutos hasta que el grande
marca. Es así, y me atrevo
a decir que hace décadas
cuando el árbitro se iba al
bar a ponerse tibio una hora
antes del partido, se arbitraba mejor que no ahora con
el corrupto VAR. Por todo
ello, un consejo a los responsables en cada partido del
VAR: váyanse una hora antes
al BAR… Luego lo verán todo
más claro.
José Antonio Avila López

Acera peligrosa
Foto del deplorable estado de la plaza situada en la conﬂuencia de la calle Montserrat con la calle San Jaume. ¿Habrá
que esperar a que alguien se lesione para repararlo?
Francisco Almazán
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La Memòria Democràtica
és patrimoni del poble
xen i fins i tot ens poden
servir com a força motriu.
La UNESCO encoratja
els pobles i comunitats a
iden�ﬁcar, visibilitzar i promoure aquest patrimoni.

neixements teòrics de fets
que no fan fàcil que ens
iden�ﬁquem, és fonamental pensar en la memòria
democràtica com un llegat, un patrimoni que hem
de conservar i difondre.
A En Comú Podem ho
tenim molt clar. L’objectiu
és apropar la memòria democràtica a la ciutadania,

La memòria democrà�ca
és, sens dubte, patrimoni immaterial del poble.
Per sor�r dels plantejaments anecdò�cs d’aquesta
qües�ó, per transcendir dels
“freds” llibres de text dels
centres educa�us i dels co-

compar�r un patrimoni que
és del poble. Per això vam
impulsar la creació la Regidoria de Memòria Històrica i per això treballem en
col·laboració amb diferents
en�tats i col·lec�us per recuperar la memòria democrà-

Elena Montesinos Pujante
Regidora de Ciutadania, Cooperació
Internacional, Transparència i
Par�cipació i Memòria Històrica de Rubí

Sembla que pensar en patrimoni és pensar en béns materials, ﬁns i tot quan parlem
de Patrimoni de la Humanitat ho fem de béns culturals
i naturals del món, espais,
entorns naturals, edificis,
conjunts ar�s�cs que podem
veure i tocar. Per això quan
parlem d’allò que no té una
presència �sica que perduri
en el temps, que de manera
directa, puguem percebre
a través de la vista i el tacte, quan és quelcom que
percebem, a través d’altres
sen�ts, de manera e�mera
i que pot tenir cert impacte
en nosaltres, hem d’afegir la paraula immaterial.
El patrimoni immaterial
són tots aquells aprenentatges, expressions crea�ves,
culturals i socials que formem part del nostre llegat
i que, en certa manera, ens
defineixen, ens construei-

�ca en clau local i feminista.
Com a mostra del nostre compromís i del treball
que s’està portant a terme,
aquest mes d’abril hem tornat a reivindicar la ﬁgura de
la Neus Català i Pallejà en
l’aniversari de la seva mort,
el 13 d’abril de 2019; hem
commemorat la proclamació de la segona República,
el 14 d’abril, amb un acte
que, malauradament, es va
veure molt condicionat per
l’amenaça de pluja; i hem
organitzat, juntament amb
la comissió d’homenatge i
amb el grup promotor del
llibre, l’acte d’homenatge
de la Paqui Cruz i del Juan
Mar�nez Mar�nez i la presentació del llibre de les
memòries d’aquest darrer.
I endavant, en els proper
mesos, tenim molta feina per
apropar la memòria democrà�ca als centres educa�us,
per fer accessible a tothom
aquesta història col·lec�va
que ens diu d’on venim i que
ens convida a reflexionar
sobre cap a on volem anar.
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L’atur a la ciutat es manté gairebé
sense canvis durant el mes d’abril
REDACCIÓ

El nombre de persones
sense feina a la ciutat en
el mes d’abril no ha patit
grans canvis respecte al mes
anterior i la variació ha estat
mínima. En aquest sentit, si
al mes de març el nombre
d’aturats era de 4.646, a
l’abril la xifra s’ha situat en
els 4.649 aturats, és dir, tres
persones més que el mes
anterior.
Si s’analitzen les xifres
per gènere, cal destacar que
el nombre d’homes aturats
sí que s’ha vist reduït en 17
persones, ja que al març hi
havia 1.951 homes sense
feina i a l’abril, 1.934. Això
implica que l’atur femení
s’ha incrementat en 20 dones que s’han incorporat a
les llistes de l’atur, passant
de les 2.695 que hi havia al
març, a les 2.715 actuals.
Per grups d’edats, el
grup amb més aturats és

Durant el darrer mes la rebaixa de l’atur s’ha estancat. / Arxiu

el de 40 a 54 anys (1.733),
seguit dels majors de 54
(1.619). En el grup d’entre
25 i 39 anys, hi ha 1.016
aturats a la ciutat, mentre
que amb menys de 25 anys,
el nombre de desocupats és
de 281.
Respecte als grans sec-

tors d’ocupació, els serveis
continuen com el sector
amb més atur (3.204), seguit, a força distància, per
la indústria (786), la construcció (360) i l’agricultura
(22). D’altra banda, hi ha
277 persones que busquen
incoporar-se per primera

vegada al món laboral o bé
no han tingut una ocupació
anterior reconeguda.
En el conjunt de la comarca, el nombre d’aturats
ha pujat lleugerament amb
27 noves persones inscrites
com a demandants d’ocupació respecte al mes de
març. Així, la xifra d’aturats
al Vallès Occidental és de
47.533.
Per municipis, els increments més importants
s’han registrat a grans ciutats com Sabadell (+89) i
Terrassa (+62). Aquestes
pujades s’han vist en certa
forma compensades per les
reduccions de l’atur registrades a Sant Cugat (-39),
Montcada i Reixach (-22),
Sentmenat (-20), Ripollet
(-18) o Sant Quirze (-18).
A Catalunya, l’abril es va
tancar amb 6.788 aturats
menys que el mes anterior,
amb un nombre total d’aturats de 364.698 persones.

Rubí Forma ofereix dos cursos sobre aplicacions tecnològiques
especialitzades del sector de la salut i l’alimentació
L’Ajuntament, a través de
Rubí Forma, engega dues
propostes formatives sobre
aplicacions tecnològiques
especialitzades dels sectors
de la salut i l’alimentació.
Les accions formen part
del projecte Rubí Impulsa
el Tecnotalent que, entre
d’altres coses, té com a
objectiu oferir formació en
competències digitals que
doni resposta a les necessitats del teixit empresarial.
‘Les noves tecnologies
en la gestió de les vendes:
el programa SAP’ és un curs
de 65 hores que s’oferirà al
juny en horari de 16 a 20 h.

Aquesta formació permet
adquirir coneixements bàsics del programa de gestió
integral SAP i les seves aplicacions en empreses del
sector de la salut. L’alumnat
aprendrà a gestionar un procés de venda del sector de la
salut, analitzar els principals
informes i integrar les dades
recopilades en un procés de
venda, per optimitzar el departament de vendes d’una
empresa d’aquest sector.
S’adreça a persones amb
perfil comercial o de gestor
de ventes del sector de la salut, que vulguin millorar les
seves competències digitals

i professionals. La inscripció
es pot fer en línia al web de
Rubí Forma.
‘Disseny bàsic 3D i Introducció al CAM per fabricació mecànica en CNC (Solidworks) per a la indústria
del sector de l’alimentació’
és una formació de 44 hores que es desenvoluparà
també al juny, en horari de
9 a 13 h. En aquest cas, les
i els assistents adquiriran
les competències bàsiques
per realitzar dissenys 3D a
través d’un programa informàtic per a la producció de
maquinària de la indústria
de la cadena de valor d’ali-

mentació. S’adreça a persones operàries de fabricació
mecànica de la cadena de
valor d’alimentació que vulguin adquirir i consolidar els
seus coneixements amb un
software específic en l’àmbit
de la fabricació mecànica. La
inscripció es pot fer en línia.
Cada curs oferta 15 places. Per inscriure-s’hi cal haver completat l’ESO o equivalent i tenir coneixements
informàtica a nivell d’usuari.
Una vegada finalitzat el curs
es promouran les pràctiques
a les empreses implicades
al projecte Rubí Impulsa el
Tecnotalent. / DdR
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ART

La Fundació Museu Vallhonrat celebra el centenari La colla gegantera de l’Escola
de Pons Cirac amb una jornada per divulgar el seu art Teresa Altet fa una crida per
REDACCIÓ

La Fundació Museu Vallhonrat celebra el centenari
del naixement de l’artista
aragonès Pons Cirac amb un
seguit d’actes commemoratius per donar a conèixer
tant el reconegut artista
com la seva obra.
El programa d’activitats s’obrirà dijous 19 de
maig a les 18 h a l’auditori
Vallhonrat amb la xerrada
inaugural ‘El cristall que es
transforma en art’. La xerrada, organitzada per l’Aula
d’Extensió Universitària de
Rubí (AEUR), anirà a càrrec
del mestre vitraller Joan
Serra i comptarà amb la
presència de Miquela Pons.
En ﬁnalitzar la xerrada,
el cor Rondalla Aneto i
el grup Somontano, del
Centro Aragonés de Rubí,
homenatjaran l’artista amb
dues danses regionals aragoneses.
L’acte continuarà amb
una visita guiada a la nova
sala dedicada al mestre

Una de les darreres creacions de Cirac que s’ha incorporat recentment a
la col·lecció de la Fundació Museu Vallhonrat / Cedida.

que s’ha adequat al Museu
Vallhonrat, que acull l’obra
més gran exposada mundialment. Durant la visita,
es presentarà el logo del

centenari del naixement
de l’artista, creat per Ivana
Alonso, alumna d’edRa, i
que l’artista Rafa Gascón ha
transformat en una escul-

SARDANES

Les dues colles de l’Escola de sardanes Flor
de Neu, segones al Concurs de Sabadell

Moment de l’actuació de la colla Galzeran a Sabadell. / Cedida

Les dues colles de l’Escola
de Sardanes Flor de Neu
-Galzeran i Petits Galzeranvan participar diumenge
en el XIX Concurs de Colles
Sardanistes de Sabadell, celebrat en el marc de l’Aplec
de la Salut.
La competició, que es va
fer a la plaça de Sant Roc, va
permetre a les dues colles
rubinenques classificar-se
en segona posició dins de

les seves respectives categories, infantil i grans. Les
dues colles estan ballant
enguany dins del campionat
territorial de les comarques
de Barcelona.
A Sabadell també s’organitzava un concurs del
Campionat de Catalunya
amb sis de les millors colles
sardanistes de Catalunya.
Aquest concurs va ser el primer a aplicar el nou format

en la forma de puntuar, ja
que a partir d’aquest any es
tracta d’una lliga on en cada
certamen es competirà colla
contra colla.
Cal destacar que els dansaires rubinencs van lluir
un crespó negre en els seus
banderins en senyal de dol
per la mort recent d’Albert
Bové, molt vinculat a l’Escola sardanista rubinenca des
del seu naixement. / DdR

tura, que també es podrà
admirar.
A més, es descobrirà
la maqueta del jardí, creada per l’alumnat del Cicle de Disseny d’edRa, on
les textures, els colors i la
llum, elements principals
de l’obra de Pons Cirac, són
els elements principals en
un espai que, en un futur,
convidarà els visitants a
percebre l’essència artística
a l’aire lliure.
Els actes commemoratius continuaran a mitjans
del pròxim mes de setembre amb una exposició d’art
inspirada en les obres de
Pons Cirac i la presentació
d’un llibre.
La commemoració del
centenari del naixement
de l’artista conegut també
com ‘El ángel del cristal’,
ha comptat també amb el
suport de l’Aula d’Extensió
Universitària de Rubí, edRA,
el taller artístic d’Anna Tamayo i el taller artístic de
Rafael Font, a més del Centro Aragonés de Rubí.

buscar nous geganters
La colla gegantera de l’Escola Teresa Altet està fent una
crida a través de les xarxes
socials per animar a la ciutadania a sumar-se a l’entitat.
L’agrupació busca músics
i geganters per portar els
gegantons i els capgrossos.
Les persones interessades
poden contactar amb la
colla a través del correu
electrònic teresinaaltet@
gmail.com.
D’altra banda, l’entitat
continua realitzant sortides
i activitats. Així, va ser una
de les colles locals participants la setmana passada
en la Trobada Gegantera
contra el càncer infantil a
Lliçà de Vall, conjuntament

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

www.diariderubi.com

Gegants de la colla. / Cedida

amb les colles de Rubí i la
del Club d’Amics de Rubí.
També el passat 23 d’abril
va participar en la XXXV
Trobada Gegantera de Manlleu. / DdR
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LLENGUA I LITERATURA

El Racó del Llibre acull dues noves
presentacions, un conte per a primers
lectors i una novel·la policíaca
El Racó del Llibre serà l’escenari en els propers dies
de la presentació de dos
llibres, un àlbum infantil
il·lustrat i una novel·la policíaca. La primera serà aquest
dissabte a les 12h i anirà a
càrrec de Laia Codina i Sílvia
Tarragó, autores del llibre
‘Els set colors de la Bet’,
obra guanyadora del VIII
Premi Internacional Àlbum
Il·lustrat Ciutat de Benicarló
2021.
El llibre és un conte adreçat a primers lectors que
mostra els infants el poder
de les paraules a través de la
poesia i dels colors. Després
d’una breu introducció per
part de les autores tindrà
lloc un taller de manualitats
perquè els més petits facin
un gran arc de Sant Martí
amb els seus dibuixos.

La segona activitat arribarà dimecres 18 de maig a
les 19 h amb la presentació
del llibre ‘Un Trabajo limpio’
de Xus González, agent de la
Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra
i col·laborador en diversos
festivals de novel·la Negra.
‘Un Trabajo limpio’ és un
trillar violent ambientat a
la Barcelona més fosca, una
novel·la publicada en la
prestigiosa col·lecció Roja y
Negra de l’editorial Resevoir
Books.
La presentació anirà a
càrrec de l’escriptor Toni
Hill, qui ha destacat que
el llibre enganxa pel seu
ritme trepidant i la solidesa
del seu estil, a més d’uns
personatges “que brillarien
en una pel·lícula del millor
Tarantino”. / DdR

Lectors al tren! proposa una tertúlia
sobre l’ús del mobil en els joves a partir
de tres publicacions sobre el tema
L’espai de llibres Lectors
al tren! ha organitzat per
aquest divendres 13 de maig
a les 19 h una presentaciótertúlia sobre l’ús del mòbil per part dels joves. La
xerrada comptarà amb la
participació de la psicòloga
rubinenca Mercè Botella,
autora d’una guia de Som
Connexió, on es recullen
pautes per introduir l’ús dels
mòbils per primer cop i com
avançar en el seu ús.
També hi participarà l’escriptora Núria Pradas, que
resideix a Rubí des de fa ja
algun temps, i que és autora
de la novel·la ‘El cant del cigne’, basada en una història
real del 2017 quan un joc
suïcida es va fer viral a través
de les xarxes socials. El llibre

mostra el poder ocult de les
xarxes. El tercer convidat és
l’autor Marc Planas, coautor
del llibre ‘Fake News que no
ens enganyin’, que posa una
mica de llum en el fosc món
de les falses notícies.
D’altra banda, dissabte
14 a les 12 h, la llibreria
acollirà un contacontes i un
taller en anglès amb Javier
Segovia i Fernanda Parra,
autors rubinencs dels contes
en anglès de la sèrie ‘Little’.
Finalment, cal recordar
que fins al pròxim dia 31 de
maig es pot visitar en aquest
establiment una mostra
dels dibuixos originals de
Xavier Salomó de l’àlbum il·
lustrat ‘Sunakay’, escrit per
Meritxell Martí i editat per
Flamboyant. / DdR

El Rubimot culmina el 20 de maig amb
un sorteig de productes del Mercat
El Rubimot és un joc lingüístic sobre vocabulari
d’alimentació en diferents
llengües que es pot jugar al
Mercat Municipal de Rubí.
A cada parada, un cartell
diferent segons el tipus d’alimentació, fruites, verdures,
carnisseria, peixateria, bar,
forn, exposa paraules del
ram en català, castellà, anglès, francès, àrab i xinès.
Els participants poden
accedir al joc amb un codi
QR i el 20 de maig entraran

en el sorteig d’un lot de productes, gentilesa del Mercat
Municipal de Rubí.
A través d’aquest joc lingüístic, els i les participants
adquireixen coneixement de
vocabulari específic del mercat i l’alimentació, comparen
el lèxic de les llengües majoritàries que es parlen a la
ciutat, aprenen frases fetes
en català i curiositats culturals al voltant dels productes
que es poden adquirir al
Mercat Municipal. / DdR

Jaume Segura, Àngels Paloma i Jesús Blázquez guanyen
el Concurs de Poesia i Narrativa de l’Associació Gent Gran
REDACCIÓ

L'Associació de la Gent Gran
de Rubí ha lliurat els premis
del Concurs de Poesia i
Narrativa, que enguany ha
arribat a la 19a edició. Els
guanyadors han estat Jaume Segura, Àngels Paloma
i Jesús Blázquez.
En la categoria de poesia
en català, el guanyador ha
estat Jaume Segura amb
l'obra 'L'inconegut', mentre
que el segon i tercer lloc
han estat per Luis Garcia
per 'El poder de la paraula'
i 'Daniel Gutiérrez', per 'Un
bon malson'.
En narrativa en català,
el primer premi ha estat
per Àngels Paloma, per
'L'envelat', el segon per
Rosa Alaber amb 'Un somriure radiant', i el tercer per
Xavier Díaz per l'obra 'Una
copa enverinada'.
Pel que fa al premi de
poesia en castellà ha estat
per Jesús Blázquez per 'Viaje
sideral'. En segon i tercer
lloc han quedat Santiago
Aranda per 'Malditos tiempos pasados', i Encarna
Jiménez per 'Ven despacio'.

Guanyadors del certamen amb les autoritats que van assistir al lliurament dels premis. / Cedida.

El premi de narrativa en
castellà també ha estat per
Jesús Blázquez, per l'obra
'Dos habitaciones para dos
vidas diferentes'. El segon
premi ha estat per Laia
Liñan, per 'Fortuna', i el
tercer per Loly Llorente per
'La cuentacuentos'.
El concurs de poesia i
narrativa de l'entitat només
es va aturar el 2020 per culpa de la pandèmia i es tracta
d'un certamen obert a tot-

hom. En aquesta ocasió, el
certamen ha estat dedicat a
la figura de Francesc Alujas,
escriptor i poeta rubinenc

El certamen ha
estat dedicat
enguany a
la figura de
l’escriptor i poeta
rubinenc
Francesc Alujas

L’autora rubinenca Carmen Moreno presenta la
seva primera novel·la, ‘Un lugar llamado Wanda’
REDACCIÓ

L’escriptora rubinenca Carmen Moreno Herrero, actualment docent de Llengua
i Literatura Catalana a un
institut de Rubí, presentarà
el pròxim 20 de maig a la Biblioteca Mestre Martí Tauler la seva primera novel·la
‘Un lugar llamado Wanda’,
publicat per Círculo Rojo.
Es tracta d’un llibre de
narrativa urbana contemporània, una obra que tracta
sobre la llibertat i la valentia
per escollir el nostre propi
destí.
Amb un llenguatge actual i realista, que connecta
amb les emocions del lector,
la novel·la té com a protagonista a Wanda, una jove barcelonina que està passant la
crisi de la trentena, que s’ha
d’enfrontar a les seves pors
i inseguretats en un intent
de trencar amb els cànons
establerts i a la vegada de
conèixer-se a ella mateixa.
Carmen Moreno va estudiar Comunicació Au-

L’autora, amb un exemplar del llibre./ Cedida

diovisual a la Universitat
Ramon Llull i Antropologia
Sociocultural a la Universitat de Barcelona. Durant
anys, ha compaginat la seva
passió cinematogràfica i viatgera amb l’escriptura. Ha
treballat com a locutora de
ràdio i també en el sector
publicitari fins que el 2019
es va incorporar al món de

la docència. Autora del blog
https://encuerpoycalma.
wordpress.com, també ha
publicat articles a diaris i
revistes.
La presentació del seu
primer llibre, que tindrà lloc
a les 18 h, comptarà amb la
participació del també autor i mestre de secundària
Daniel Ruiz-Trillo.

que va morir el 2016. A
l'acte de lliurament de premis, el passat dimecres, va
assistir l'alcaldessa, Ana M.
Martínez, i el subdirector
d'equipaments de la Generalitat, Francesc Molina.
En el transcurs de l'acte,
amenitzat per la Coral del
Casal Josep Rusiñol, es va
destacar la labor cultural
que fa l'associació i les obres
que està previst realitzar
properament a l'edifici.

Prop de 500
alumnes participen
a la Mostra
Sambori a Rubí
L’institut La Serreta va acollir dijous la Mostra dels
Premis Sambori, un projecte organitzat per Òmnium
que fomenta l’ús de la llengua catalana, el sentiment
de pertinença comunitari
i l’emancipació cultural a
través de la posada en valor
de propostes artístiques.
A Rubí, han participat en
aquesta activitat tres centres educatius amb un total
de 478 alumnes: la Schola,
la Montessori i La Serreta.
Cadascun d’ells va explicar
el seu projecte, en el cas
de la Schola, ‘Illes del món’,
la Montessori, ‘#MontessoriSomriu, i La Serreta,
‘Paraules viscudes’. Tots
tres projectes es poden visualitzar a través del canal
de Youtube d’Òmnium.
A banda, el 13 de maig
tindrà lloc la Festa Sambori, on hi haurà tallers de
circ, teatre, audiovisuals,
il·lustració, grafit i música,
entre altres. / DdR

CULTURA
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Mishima, Gertrudis i la Salseta del Poble
Sec, entre els primers noms del RRandom

El parc de Ca n’Oriol acollirà
els dies 21 i 22 de maig la
celebració del Dia d’Andalusia

CRISTINA CARRASCO

El grup d’indie pop Mishima, la banda de rumba
catalana Gertrudis o la incombustible formació La
Salseta del Poble Sec són
tres dels cinc primers noms
conformaran el cartell de
la sisena edició del Festival
RRandom, que tindrà lloc
del 24 de juny al 3 de juliol.
Així ho han anunciat
aquest dijous l’alcaldessa,
Ana M. Martínez, i el regidor
de Cultura, Moisés Rodríguez, que han apuntat que
el festival comptarà també
amb un concert dels Versión
Imposible, una banda que
sempre ha tingut una gran
acollida de públic, i Los 40
On Tour, amb la millor música pop punxada pels DJ de
l’emissora de ràdio.
Els escenaris del Festival
RRandom tornaran a ser
l’amﬁteatre del Castell, el
teatre municipal La Sala i
l’Escardívol. Aquest últim
espai acollirà com és tradicional els concerts més
multitudinaris i gratuïts.
Mishima i Gertrudis actuaran el dimecres 29 de
juny a l’Escardívol, mentre
que Los 40 On Tour tindrà
lloc divendres 1 de juliol
també a l’Escardívol. Per la
seva banda, La Salseta del
Poble Sec, que celebra el
seu 45è aniversari, actuarà dissabte 2 de juliol a la
plaça del Doctor Guardiet,
espai que enguany se suma
com a espai del RRandom,
i Versión Imposible ho farà
el mateix 2 de juliol, però a
l’Escardívol.
Segons ha avançat l’al-

El grup Mishima, durant la seva actuació per la Festa Major del 2010. / Arxiu
El folklore i la gastronomia andalusa seran els protagonistes de les jornades
de celebració al parc de Ca n’Oriol. / Arxiu-El Gra

REDACCIÓ

El grup Versión Imposible és ja un clàssic de les nits de l’Escardívol per Festa Major. / Arxiu

caldessa, en total el festival
comptarà amb una vintena
d’actuacions, que s’aniran
anunciant quan els tràmits
de contractació estiguin
totalment tancats. Com és
habitual, alguns d’aquests
concerts, com els que ja
s’han conﬁrmat, formaran
part dels dies Festa Major,

però altres no ho faran
“perquè aquest festival ja
té entitat pròpia”.
Martínez també ha assenyalat que “el retorn del
festival ens fa molta il·lusió
perquè suposa el retorn de
la música en directe” i ha
insistit que el cartell serà
“molt potent” i estarà for-

mat “per grups de diversos
estils musicals, perquè tothom pugui veure una part
de les seves preferències
musicals satisfetes”.
En el mateix sentit, el
regidor de Cultura ha apuntat que el RRandom “és un
festival eclèctic, com és la
nostra ciutat”.

La Coordinadora de Entidades Culturales Andaluzas
de Rubí (CECAR) organitza
el cap de setmana del 21
i 22 de maig al parc de Ca
n’Oriol les activitats més
lúdiques de la celebració
del Dia d’Andalusia, que es
commemora el 28 de febrer,
però que es van ajornar per
la pandèmia. Les activitats
arrencaran dissabte 21 de
maig a les 12 h amb una
actuació de l’Associació Rubí
Musical Segle XXI i a les 13 h
una missa romera, oﬁciada
per mossèn Joaquin i cantada per l’Associació Rociera
de Rubí.
La jornada continuarà a
les 14.30 h amb una paella
popular i dues hores després
arribarà el festival d’actuacions d’entitats i artistes

convidats. Ja a les 20 h tindrà lloc el tradicional sopar
campestre.
Diumenge tindrà lloc la
jornada de convivència que
s’allargarà des de les 8 del
matí fins a la tarda, on la
gastronomia i el folklore andalús seran els protagonistes. A més, pels més petits,
a partir de les 11 h tindrà lloc
una ﬁra amb inﬂables i altres
propostes lúdiques.
Cal recordar que el passat 5 de març la CECAR ja va
realitzar la tradicional ofrena
ﬂoral al bust de Blas Infante,
situat a la plaça d’Andalusia,
així com la tradicional conferència inaugural a la Biblioteca i un vi de celebració.
La celebració del Dia
d’Andalusia a Rubí compta
amb el suport de l’Ajuntament i la col·laboració de la
Junta d’Andalusia.

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE

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

ASESORÍA LABORAL
TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA
GRADUADO SOCIAL
C/ VÍCTOR CATALÀ S/N
08191 RUBÍ
TELÉFONO 93 697 89 61
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AGENDA
DIVENDRES 13 DE MAIG
-Ruta: ‘El barri del padró’. A les 9.30h
a la pl. Catalunya. Cicle Gaudeix la
vida en gran.
-Fira de la Cervesa Artesana i el Formatge. De 18 a 01 h. A la rambla del
Ferrocarril.
-Mou-te pel benestar emocional. A
les 18.15h a la pista del parc de la Pau
i la Natura.
-Presentació-tertúlia sobre l’ús dels
mòbils per part dels joves. Amb la
psicòloga Mercè Botella, l’escriptora
Núria Pradas i l’autor Marc Planas.
A les 19 h a l’espai de llibres Lectors
al tren!
-Titelles per adults: ‘Les vespes’. A les
20.30h al Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals (CRAC)
DISSABTE 14 DE MAIG
-Fira de la Cervesa Artesana i el Formatge. De 12 a 01 h. A la rambla del
Ferrocarril.
-Cantada de Caramelles. A càrrec de
l’Associació Coral Unió Rubinenca. A
les 10.30h al Mercat.
-Música per a nadons. A les 11h a la
Biblioteca. A càrrec d’Aina Camp.
-Art i creativitat en família: ‘Fem
joguines amb cordes’. A les 11.30h a
l’Ateneu. Per a infants de 6 a 11 anys.
-Presentació de l’àlbum il·lustrat
‘Els set colors de la Bet’ i taller de
manualitats. A càrrec de les autores
Laia Codina i Sílvia Tarragó. A les 12 h
al Racó del Llibre.
-Contacontes i taller en anglès pels
més petits. A càrrec de Javier Segovia
i Fernanda Parra, autors rubinencs
dels contes de la sèrie ‘Little’.
DIUMENGE 15 DE MAIG
-Fira de la Cervesa Artesana i el Formatge. De 12 a 01 h. A la rambla del
Ferrocarril.
-Visita guiada a la masia de Ca n’Ori-

ol. A les 17h a la masia de Ca n’Oriol.
Preu: 9€.
DILLUNS 16 DE MAIG
-Taller musical de percussió Orff. A
les 19.30h al Bullidor. Per a infants de
8 a 10 anys.
DIMARTS 17 DE MAIG
-Conte teatralitzat. A les 17.30h a la
pl. Grup 25 de Setembre.
-El Cant de la Sibil·la. Col·loqui a les
18h a la Biblioteca a càrrec de Tomàs
Díaz.
-Una passejada pel cinema contemporani: de David Lynch a Julia
Ducournau. A les 18.30h a l’Ateneu a
càrrec de Javier Urrutia.
-Cicle de literatura: Francis Scott Fitzgerald. A les 19h a l’Ateneu.
DIMECRES 18 DE MAIG
-Contes per ser feliç. A les 17.30h a la
Biblioteca. A càrrec d’Elisabet Ulibarri.
-Presentació de la novel·la policíaca
‘Un trabajo limpio’, de Xus González.
A càrrec de l’escriptor Toni Hill. A les
19 h al Racó del Llibre
DIJOUS 19 DE MAIG
-Tints naturals. A les 17.30h a l’Ateneu. A partir de 6 anys.
-Jornada commemorativa del centenari del naixement de l’artista Pons
Cirac. A les 18 h a l’auditori Vallhonrat.
-Xerrada inaugural ‘El cristall que es
transforma en art’, amb Joan Serra
(mestre vitraller) i Miquela Pons (filla
artista).
-Actuacions dels grups del Centro
Aragonés de Rubí
-Visita guiada a la nova sala del Museu
dedicada a l’artista i presentació dels
elements creats pel centenari.
Org. Fundació Museu Vallhonrat.
Col·labora en la jornada: Aula Extensió Universitària, Centro Aragonés,
EdRA, Tallers artístics Anna Tamayo
i Rafael Font.

Dia Internacional dels Museus. Exposició al Museu Municipal Castell
del 18 al 22 de maig.

de paisatges de diversos països de
Sud-amèrica. Fins al 29 de maig a
l’Antiga Estació.

L’ànima de les coses. Exposició de
Miquel Mas. A l’Espai Expositiu Aula
Cultural fins al dia 23 de juliol.

La Catalunya de 1920-1930. Memòria retrobada. Fotografies del fons
Roisin. Fins al 22 de maig al Museu
Municipal Castell.

Érase una vez Boada. Mostra de
dibuixos d’El Víbora. Fins al 4 de
juny a la Biblioteca.
En el camí. Exposició fotogràfica
del fotògraf rubinenc Xavier Oller

El Valldoreix trenca la ratxa de victòries
de l’Olímpic, guanyant a domicili (3-5)
JOSÉ VERDE

La bona ratxa de victòries de
l’Olímpic Can Fatjó, que portava
quatre jornades sense perdre,
es va trencar aquest diumenge
després de la victòria del Valldoreix al Municipal de Can Fatjó: un
contundent 3-5 amb dos gols de
penal a favor dels santcugatencs.
Els visitants es van avançar ja en
el primer minut de joc, amb un
gol de Jacobo i en el minut 18 van
fer el segon, gràcies a un gol de
Coloma. Amb el 0-2 en el marcador, l’Olímpic va reaccionar i en
el minut 20 va retallar distàncies
mitjançant un gol de Mauri.
En el minut 40, primer hi va
haver un penal a favor del Valldoreix, que va transformar Rafels.
Era l’1-3, resultat amb el qual es
va arribar al descans. En aquest
segon període, es va lesionar el
porter local Juan Molina, que va
haver de ser substituït per Gonzalo
Larrosa en el 46.
A la segona part, l’Olímpic va
comptar amb diverses ocasions
per marcar, però la mala fortuna i
els pals van evitar el gol. Els que no

Gonzalo Larrosa, intentant aturar el penal del Valldoreix. / J. A. Montoya

van perdonar van ser els jugadors
del Valldoreix que, en el minut
72, van fer l’1-4, amb un gol de
Jacobo, el segon del seu compte
personal.
Els de Can Fatjó van tornar a
reaccionar i en el minut 82 Cabello
va retallar distàncies. Un minut
més tard, Mauri va fer el 3-4, el
segon per a ell, i s’obria l’esperança de l’empat. Però va ser tot el
contrari, un segon penal a favor
del Valldoreix en el minut 89 va

Mostra en homenatge a l’artista
Pepa de Haro. A l’Escola d’Art i
Disseny fins al 20 de maig.
Originals de l’il·lustrador Xavier Salomó, del llibre ‘Sunakay’. A l’Espai
de llibres Lectors al tren!, fins al 31
de maig.

ser transformat per Rafels, que
sentenciava el partit amb el 3-5.
Pràcticament sense temps
per res més, es va consolidar la
derrota dels homes de Juan Carlos Rodríguez, que ara hauran de
remar amb força per aconseguir
el màxim de punts en les tres
jornades que resten i intentar així
allunyar-se de la zona de descens.
Diumenge a les 12 h, l’Olímpic
s’enfrontarà l’Espluguenc a Esplugues.

FUTBOL | TERCERA CATALANA

BÀSQUET ADAPTAT | LLIGA

Un empat amb el Can Parellada
allunya el Veinti del liderat (1-1)

L’equip A de l’Horitzó
venç el líder després
de dues pròrrogues

-Wozzeck d’Alban Berg. A les 19h a
l’Ateneu. Conta’m una òpera.

EXPOSICIONS

Dona la volta a l’alcohol. Fins al 19
de maig a la Torre Bassas.

FUTBOL | SEGONA CATALANA

Equip titular del Veinti davant el Parellada. / Cedida
J. GONZÁLEZ

El CF Juventud 25 de Septiembre
va perdre dos punts contra el CD
Parellada després d’empatar 1-1
en la jornada 27 del grup 6 de
Tercera Catalana, trencant una
ratxa de 7 victòries consecutives.
Com ja va passar a l’anada, el
conjunt rubinenc no va ser capaç
de superar el Can Parellada, tot i
que va ser molt superior durant
gran part del partit. El Veinti es
va avançar amb un gol de Marçal
al minut 18, però passada la mitja
hora de joc l’equip de Terrassa va
empatar després d’aprofitar un
error en la sortida de la pilota del
conjunt local.

A la segona meitat, l’equip
rubinenc va continuar amb el control del joc, que es va accentuar
quan un jugador del Can Parellada
va ser expulsat, al minut 60. Els
jugadors de Richard Gómez van
estar buscant el gol fins a l’últim
minut, però tot i el domini no van
poder marcar fer el segon.
L’empat del Veinti trenca la
ratxa victòries, però continua
sense perdre un partit des de fa
13 jornades. Ara és segon a la
classificació, a cinc punts del líder,
el San Lorenzo, que no va fallar, i
queden només tres jornades de
lliga. El proper partit serà a domicili contra la UE Castellbisbal,
el diumenge a les 19.45 h.

En la primera jornada de la fase
final de la Lliga Catalana de Primera
Divisió de la Federació ACELL, els
primers equips del CE Horitzó i l’Special de Montornès van brindar al
públic, que omplia el CEM Mundet,
un partit d’aquells que fan afició i
que es recordarà durant molt de
temps. L’equip de Sara Zabalgo va
sortir molt concentrat i en el primer
quart de partit va aconseguir un 8-2
favorable. En el segon, l’Special de
Montornés va anivellar el partit i va
endossar un 2-6 que posava el resultat, a la mitja part, favorable encara
als jugadors de l’Horitzó per 10-8.
La segona part va ser una bogeria d’alternatives dels dos equips i es
va arribar al final amb un empat a
17. Després de la primera pròrroga,
l’empat era a 21 i en la segona va
aparèixer Juan Pareja per posar-se
l’equip a l’esquena i decantar el partit de part de l’Horitzó. Amb aquesta
victòria, l’Horitzó es posa primer a la
lligueta pel títol. Pel CE Horitzó van
jugar J. Pareja (11), P. Plaza (6), J.
Roldan (4), I. García (4), T. Torres (2),
E. Escalona, H. Corbella i A. Fortea.
Per la seva banda, el B va perdre
contra el Fedamar Joventud B per
22-24 en la primera jornada de la
lligueta final pel títol de la Quarta
Divisió. / CE Horitzó

ESPORTS
TRIATLÓ | AQUABIKE

ESCACS | TORNEIG

El triatleta del Club Natació
Rubí (CNR) Juan José Sánchez Tebar s’ha proclamat
campió d’Espanya d’Aquabike en la categoria 55/59.
Sánchez va aconseguir la
primera posició de la competició amb un temps de
7:59:06.
Aquest èxit de la secció
de triatló del Natació Rubí
ha estat durant la celebració
del Tradeinn Internacional
Triathlon Platja d’Aro 2022,
el Campionat d’Espanya de
Triatló de llarga distància
(Ironman) i Aquabike (nedar
i bicicleta).
En la categoria de grups
d’edat de llarga distància
Open, Carlos Pardos, també

La VIII edició del Torneig Internacional d’Escacs Ac�us
Ciutat de Rubí arriba aquest
diumenge 15 de maig després de dos anys d’absència
per la pandèmia. Organitzat
per l’Agrupació Rubinenca
d’Escacs, es tracta d’una
prova del circuit català de
tornejos internacionals i ja
han conﬁrmat la seva participació jugadors d’arreu
del món.
Entre aquests, hi par�ciparan jugadors de l’Argen�na, Xile, Perú, Ucraïna,
Colòmbia i França, així com
jugadors de diverses comunitats autònomes com
Galícia, País Valencià, Aragó
o Madrid, entre altres.
Pel que fa a les competicions actives en les
quals està participant la
Rubinenca, cal destacar el
ple de victòries que va obtenir en el torneig obert del
Foment Mar�nenc. Els cinc
representants rubinencs
van guanyar les seves par�des. Dins del grup B, Jordi
Arcas, amb 2,5 punts, i els
germans Martínez Ferrer,

Juan José Sánchez Tebar, del Natació
Rubí, campió d’Espanya d’Aquabike

Sánchez Tebar, després de la compe�ció. / Cedida

del club rubinenc, va assolir
la 31a posició amb un temps
final d’11:19:05, mentre

que Toni Venteo no va poder
ﬁnalitzar la prova per una
lesió. / CNR

WATERPOLO | COPA FEDERACIÓ

Un empat i una derrota pel Sènior Masculí
del CNR en l’inici de la Copa Federació
El primer equip de waterpolo masculí del Club Natació
Rubí (CNR) ha començat a
disputar la Copa Federació
amb un doble enfrontament. En aquest sentit,
dimecres de la setmana
passada a les instal·lacions
de Can Rosés es va enfrontar al CN Mataró, en un
par�t que va ﬁnalitzar amb
empat a 11.
Ja divendres, en el segon
par�t, el conjunt rubinenc
va jugar contra el CE Mediterrani a Barcelona, on
va perdre per 15-6. Aquest
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dissabte a par�r de les 16
h a Can Rosés arrencarà la
compe�ció l’equip femení,
que s’enfrontarà també al
CE Mediterrani.
Pel que fa a la secció de

El Torneig Internacional d’Escacs
Ac�us Ciutat de Rubí torna diumenge

El torneig �ndrà lloc a les pistes de petanca de la UP Les Torres-Rubí a
Cova Solera. / Arxiu

amb 2 punts després de
tres jornades, continuen
situats al grup capdavanter.
En el grup C (formació), Jan
Fernández i Joan Vilarasau
també van aconseguir la
victòria després de jugar
dues par�des força serioses
davant dos rivals molt superiors a ells.
D’altra banda, Gerardo
Palacios va guanyar el tram
B de l’Obert de Sabadell,

amb un total de 5 punts en
8 par�des disputades.
Finalment, dijous de la
setmana passada, va arrencar a Terrassa el torneig
social del Barad amb una
nodrida par�cipació de jugadors de la Rubinenca. Un
total de sis victòries pels
jugadors rubinencs i una
derrota va ser el resultat
de la primera ronda de la
compe�ció. / AER

natació, es va disputar a Can
Rosés la setena jornada de
la lliga alevina. Les divuit
joves nedadores i nedadors
que van compe�r, ho van fer
a un molt bon nivell./ CNR

AUTOMOBILISME | CAMPIONAT

Nou podi del pilot rubinenc Juan Carlos
Arias al circuit francès de Lédenon

Carrer Méndez Núñez, 10 08191 Rubí
T. 93 699 01 35
agrorosell@telefonica.net

Juan Carlos Arias, amb el seu cotxe, al circuit de Lédenon. / Cedida

El pilot rubinenc Juan Carlos
Arias ha sumat un nou podi
aquest cap de setmana al
circuit de Lédenon (França),
on s’ha disputat una cursa
del campionat de França

d’automobilisme.
Tot i no començar de
la millor manera el cap de
setmana a causa de problemes amb els pneumà�cs a
les sessions de classiﬁcació

per a la graella de sor�da, el
pilot rubinenc ﬁnalment va
aproﬁtar totes les oportunitats a la cursa per remuntar
ﬁns a la tercera posició de la
divisió GT. / DdR

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

PROMOCIÓN
DE MAYO
Blanqueamiento gratuito
con tu tratamiento de
ortodoncia o implantología

CONSÚLTANOS

Somos especialistas en
Implantología
y Ortodoncia con más de
35 años de experiencia

INCLUYE
Férulas de blanqueamiento
Control del tratamiento
Kit de cepillado

C/ de Magí Ramentol, nº1 bajos, Rubí

