
Divendres, 20 de maig de 2022 - Núm. 1.376«L’home és un animal que fa eines» (Benjamin Franklin, polí� c, cien� fi c i inves� gador nord-americà del s. XVIII). 
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Situada a 3 minuts estació, 
a prop de tots els serveis i 
comerços. Hi ha edificats 

170 m2 en total.

Disposa de 5 habitacions, 
un estudi i 2 banys (un d’ells 

reformat). La cuina també està 
reformada.

Té un pati de 30 m2 amb un espai 
al fons de 20 m2 per a bricolatge, 

traster, etc...

La calefacció es de radiadors 
d’alumini amb caldera mixta de gas. 

Té un aparell d’aire condicionat.

reformat). La cuina també està 

Té un pati de 30 m
al fons de 20 m

CASA EN VENDA
AL CASC ANTIC
Oportunitat única 
de viure al centre!

330.000 �
Qualificació energética: 
Energía E-239 kwh/m2/any;  
Emissions   E-50 
Kg.Co2/m2/any.

Més de 75 anys d’experiència ens avalen

www.finquescolomer.com
Av.Barcelona, 17, bxs. 08191 - RubÍ (BCN) 
Tel. 93 699 43 04 fax. 93 699 22 43     

Una trentena de persones pateixen 
una intoxicació alimentària en una festa
El Servei d’Emergències 
Mèdiques (SEM) va infor-
mar diumenge a la nit que 
31 persones estaven afec-
tades per una intoxicació 
alimentària en un local de 
festes situat a la carretera 
de Sabadell, al polígon 
Molí de la Bastida. De la 
trentena de persones, 11 
eren menors d’edat.

Dels 31 ferits, el SEM 
va explicar que 28 van ser 
traslladats a diferents cen-
tres sanitaris de la comarca 
en estat menys greu i lleu. 
Concretament, les perso-
nes afectades van ser de-
rivades a l’Hospital Mútua 
de Terrassa, l’Hospital de 
Terrassa, l’Hospital Parc 
Taulí i el CUAP Mútua Rubí. 
Algunes de les persones 
que van haver d’ingressar 
presentaven símptomes de 
deshidratació.

A la zona dels fets s’hi 
van desplaçar nombrosos 
efectius del Servei d’Emer-

Ensurt per l’incendi d’un vehicle de 
la neteja que ha afectat una façana
MARTA CABRERA

Dues dotacions de Bombers 
es van desplaçar dimarts a 
la tarda al carrer Lumière, al 
barri del Progrés, per apagar 
un foc provocat per un vehi-
cle de la neteja de l’Ajunta-
ment, que s’havia incendiat. 
Els Bombers van rebre l’avís 
del foc a les 15.55 h i quan 
van arribar es van trobar la 
màquina cremant i part del 
plàstic que recobria la façana 
de la finca més propera, que 
està en obres, incendiat.

Afortunadament, el foc 
no va provocar persones 
ferides i tant la conductora 
del vehicle cremat com la 
resta de veïns es troben bé. 
Això sí, alguns es van endur 
un ensurt important, ja que 
l’incendi va provocar molt 
de fum i es van poder sentir 
algunes explosions.

Incendi forestal a Ximelis
D’altra banda, el dilluns al 
vespre van haver de tre-
ballar fins a 8 dotacions 
de Bombers per apagar un 

incendi que es va produir al 
torrent Fondo, entre Ximelis 
i Can Serrafossà. L’avís es va 
rebre a les 20.45 h i abans 
que arribessin els Bombers, 
un voluntari de l’Agrupació 
de Defensa Forestal, Jordi 
Canto, va afanyar-se a retirar 
de la zona amb una màquina 

provocar un mal major, se-
gons ha explicat el president 
de l’ADF Francesc Bancells. 
“Ell va ser qui va arribar 
pràcticament abans que els 
Bombers i si no hagués estat 
per la seva actuació retirant 
la vegetació amb un toro 
mecànic, no haurien pogut 
aturar l’incendi, perquè el 
torrent és molt espès i el foc 
s’hagués propagat cap a Can 
Barceló”.

L’incendi es va produir 
en una zona de difícil accés, 
al fons d’un barranc, que a 
més estava ple de canyes i 
matolls de combustió ràpida. 
Les circumstàncies de l’ori-
gen del foc s’han d’investi-
gar, però no es descarta que 
fos intencionat o fruit d’una 
negligència. Recordem que 
des del 15 de març fins al 
15 d’octubre no es pot fer 
foc al bosc precisament per 
l’elevat risc d’incendi. Per 
sort, el foc va quedar en un 
ensurt.

Crema un cotxe al carrer 
Bartrina
A banda d’aquests dos in-
cendis, el dimarts a la tarda 
també es va incendiar un 
cotxe al carrer Bartrina, que 
va afectar part de la façana 
d’un edifici.

El foc a Ximelis va cremar 1 hectàrea el dilluns. / Jaume Rovira

La ràpida actuació 
d’un membre de 

l’ADF, clau per 
apagar un foc al 
torrent Fondo

La màquina es va incendiar de forma virulenta. / AV Progrés

gències Mèdiques, Bom-
bers i Policia Local. L’ampli 
dispositiu va obligar a tallar 
la circulació per tal que les 
ambulàncies poguessin 
evacuar degudament les 
persones intoxicades.

En declaracions a Rà-
dio Rubí, Jorge Bonilla, el 
propietari de la sala de 
festes, va apuntar que la 
intoxicació es va produir 
per un aliment que van dur 

els participants a la festa, ja 
que encara que l’empresa 
ofereix serveis de càtering, 
en aquest cas els organitza-
dors que van llogar el local 
no van contractar aquest 
servei.

El Departament de Sa-
lut encara no ha comunicat 
quin ha estat el motiu de 
la intoxicació alimentària 
i afirma que encara estan 
investigant. / DdR

L’incident va obligar a instal·lar un ampli dispositiu de seguretat. / C.C.

Mor Albert Bové, figura 
referència del teatre local
El rubinenc Albert Bové va 
morir el 7 de maig amb 86 
anys a causa d’una malaltia. 
Bové ha estat una figura clau 
i referència del teatre local, 
primer com a actor i després 
com a director. Va dedicar 
la seva vida al món escènic 
i va passar per diversos 
grups com l’Estudi de Teatre 
Selecte, La Gavina, el Grup 
Escènic del Casal Popular i 
el CasalXou. Durant diversos 
anys va dirigir les clàssiques 
obres ‘L’estel de Natzaret’, 

‘Els Pastorets’, ‘Terra Baixa’ 
o ‘El Cafè de la Marina’. Tam-
bé estava molt vinculat a 
l’Associació de la Gent Gran 
de Rubí. / DdR

Albert Bové. / Associació G. Gran

pesada un grup de canyes i 
matolls que haguessin pogut 
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Una nova extractiva d’àrids amenaça 
38 hectàrees a la Serra de l’Oleguera
MARTA CABRERA

L’empresa Tejala SA està 
tramitant a la Generalitat 
una declaració d’impacte 
ambiental i el programa 
de restauració d’una nova 
extractiva d’àrids que afec-
taria 38 hectàrees ubicades 
a la Serra de l’Oleguera, a la 
zona coneguda com a Can 
Riquer. La nova explotació 
minera porta el nom de Call 
300 i suposa una amenaça 
per l’entorn natural de la 
zona, que té un alt valor 
com a corredor ecològic. 

L’Ajuntament de Rubí 
va anunciar fa uns dies que 
amb els requeriments re-
buts per part de la Genera-
litat ha demanat un informe 
sobre els aspectes ambien-
tals i un estudi d’impacte i 
integració paisatgística. La 
intenció del consistori és 
presentar un conjunt d’in-
formes desfavorables per 
tal d’aturar l’obertura de la 
nova activitat extractiva, ja 
que considera que és una 
amenaça pel medi ambient. 

També ha explicat que la 
redacció d’aquests infor-
mes, que tenen un cost de 
prop d’11.000 euros, serà 
exhaustiu i rigorós i que es 
demorarà un any. Pretén 
incloure els valors naturals, 
ecològics i paisatgístics, 
però també la importància 
social, històrica, produc-
tiva i simbòlica de la zona 

Ca n’Oriol. 
Tejala pretén excavar 

durant els propers 60 anys 
en aquesta zona de turons 
situada entre dos corrents 
fluvials, el torrent de Can 
Canyadell i el de Can Pi de 
la Serra.

Una zona sobreexplotada
La Serra de l’Oleguera és 
una de les zones forestals 
de Rubí més degradades. Al 
marge d’un incendi als anys 
90, aquest territori com-
prèn el futur abocador de 
Can Balasc, l’abocador de 
Can Canyadell, l’extractiva 
La Nueve, recentment mul-
tada per abocar residus de 
forma incontrolada, i l’ex-
tractiva La Veintidós, que 
la plataforma Rubí sense 
abocadors també denuncia 
com a punt d’abocament 
de residus. Per si no fos 
prou, una línia de molt alta 
tensió travessa tot aquest 
territori. Tot plegat, en una 
superfície de poc més de 
230 hectàrees a l’oest de 
la ciutat.

afectada. 

És l’equivalent a més de 50 
camps de futbol
L’extractiva es projecta en 
un àmbit de 38,5 hectàre-
es, una superfície equiva-
lent a 54 camps de futbol i 
que en llargària equival a la 
distància que hi ha entre el 
Castell de Rubí i el parc de 

Una empresa privada vol transformar aquest paratge proper a Can Riquer 
en una gran extractiva d’àrids. / Rubí TV

A la tardor s’aprovarà 
l’Agenda Urbana, que pretén 
avançar cap a la sostenibilitat
M.C.

L’Ajuntament de Rubí ha ini-
ciat els treballs per tal de do-
tar el municipi d’una Agenda 
Urbana, un pla estratègic de 
desenvolupament per fer 
la ciutat més sostenible en 
consonància amb els Ob-
jectius de Desenvolupament 
Sostenible impulsat per les 
Nacions Unides. “L’Agenda 
Urbana és un compromís 
compartit per fer polítiques 
de sostenibilitat, socials i 
econòmiques per seguir 
transformant la ciutat”, ha 
explicat l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez.

Abans de l’estiu es farà 
una jornada participativa 
amb tots els grups munici-
pals i després de les vacan-
ces el procés s’obrirà a la 
resta de ciutadania a través 
de l’aplicatiu digital Rubí 
Participa. La intenció del 
govern és que el document 
es pugui aprovar aquesta 
tardor. 

Segons ha explicat Mar-
tínez, l’Agenda Urbana pro-

posarà una “ciutat més hu-
mana, amb menys presèn-
cia del cotxe privat, menys 
emissions, millores en el 
transport urbà i potenciant 
el comerç de proximitat”. 
També caldrà avançar “cap 
a una indústria més neta, 
perquè ser una ciutat indus-
trial no és incompatible amb 
tenir una ciutat més sosteni-
ble”, ha subratllat la màxima 
responsable municipal.

Els usuaris dels horts del Castell 
denuncien que s’està incomplint la 
Llei de residus en el desallotjament
Els usuaris del Castell han 
demanat a la justícia que 
aturi el desallotjament dels 
horts i barraques del Castell 
perquè no s’està complint 
la Llei de residus, però la 
jutgessa del contenciós ad-
ministratiu número 13 de 
Barcelona considera que no 
hi ha motius per aturar-lo.

Els afectats han denun-
ciat que les màquines que 
estan fent la retirada dels 
elements no estan reciclant 
el material i en alguns ca-
sos l’estan enterrant sota 
la sorra. També ha alertat 
d’aquest fet l’Alternativa 
d’Unitat Popular, que ha 
confirmat que ha presentat 
una denúncia.

En les fotografies que 
han difós els usuaris, es 
poden observar residus llen-
çats a terra de qualsevol 
manera, semienterrats i 
fins i tot peces trencades 
de material que podria ser 
fibrociment i que s’ha de 
retirar amb un protocol 
específic perquè conté ami-
ant. També es veuen arbres 

talats sense consideració.
Els afectats van enviar 

les imatges explicant que 
“s’incompleix la normativa 
mediambiental, es contami-
na el sòl fèrtil” i “s’enterren 
plàstics, cobertes de fibro-
ciment, fustes, ferros, etc”. 
La resolució de la jutgessa 
que ha desestimat la petició 
encara es pot recórrer.

Per la seva banda, l’Ajun-
tament de Rubí ha declarat 
que en les operacions d’en-
derroc no es fa un triatge 

ni una separació de residus 
al moment, sinó que pos-
teriorment es recullen i es 
porten a una instal·lació de 
residus, on se separen. El 
consistori ha afirmat que 
no és cert que les màquines 
estiguin trencant planxes 
de fibrociment, sinó que 
es tracta d’un altre mate-
rial molt similar. També ha 
dit que ha contractat una 
empresa especialitzada per 
recollir i retirar les peces de 
fibrociment que hi ha. / DdR

Els usuaris denuncien que la maquinària ha deixat plaques de fibrociment 
trencades i semienterrades durant el desallotjament. / Cedida
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LARA LÓPEZ

Rubí va acollir l’esperat re-
torn de la Fira de la cervesa 
artesanal i el formatge du-
rant aquest cap de setmana, 
després de dos anys en els 
quals no s’ha pogut organit-
zar per la pandèmia. L’esde-
veniment, que va tenir lloc a 
la rambla del Ferrocarril des 
de divendres a la tarda fi ns 
diumenge a la nit, va atraure 
milers de ciutadans de la 
ciutat i també d’arreu de 
la comarca que van gaudir 
dels productes artesanals, 
música en directe i atracci-
ons infanti ls.

Enguany hi van parti ci-
par 16 marques de cervesa 
artesanal, dues menys que 
en l’últi ma edició del 2019. 
Quinze d’elles són de pro-
ducció catalana, des de la 
cervesa de proximitat de 
Rubí (Bertus), Sant Cugat 
(Senglaris, L’Estupenda i 
Floresti na), Montornès (En-
gorile) a altres més llunya-
nes com Ebrewine (Horta 

de Sant Joan), Quer (Berga) 
o Comic Beer (Cardedeu), 
entre altres. Els dos únics 
productors de cervesa in-
ternacionals van ser +Malta, 
procedent del país del ma-
teix nom, i Juguetes perdi-
dos, de l’Argenti na.

Hannah i Enric, de la 
casa Senglaris, van dir que 
mai es perden l’oportuni-
tat de participar a la fira 
rubinenca: “Nosaltres hem 
posat moltes energies en 
vendre sobretot al Vallès. 
En aquest ti pus de fi res a 
la gent li agrada el produc-
te km 0, que sigui local”. 

Hannah valora molt posi-
ti vament la gran afl uència 
de públic en aquest esde-
veniment, i més en aquesta 
edició després de 2 anys on 
la gent tenia moltes ganes 
de sorti r.

D’altra banda, Maite 
Ramoneda i Joan Martí 
Ramoneda, de la cerve-
sa Masovera (Tremp), van 
tornar per cinquè cop a la 
fi ra. Els germans Ramoneda 
van explicar que trobaven a 
faltar el tracte amb la gent. 
“El públic de Rubí recordava 
i esperava La Masovera, 
molts ens han vingut a veu-

re per provar cerveses co-
negudes d’altres edicions”. 
Els trempolins estan molt 
contents de la resposta 
dels assistents i consideren 
que divendres i dissabte a 
la tarda i a la nit “va ser un 
èxit total”.

A més de les cerveses, 
l’esdeveniment també va 
comptar amb quatre pro-
ductors de formatge nacio-
nals i internacionals i diver-
sos estands d’alimentació. 
La fi ra també va instal·lar 
diverses atraccions infanti ls 
i un ampli espai gastronò-
mic amb nou foodtrucks.

Els assistents van gaudir 
de diversos concerts dels 
grups locals de versions de 
rock Soulgarden, el blue jazz 
de Blue Funky Mamma i el 
rock alternati u de Soak in 
Bleach, a més de la parti ci-
pació dels DJ rubinencs Azo-
gue, Luisy Luis, DJ Red Land, 
DJ PD Efa, DJ Juli de Alonso 
i DJ Sound System Swing a 
Ling. També van parti cipar 
arti stes com Tarraco Surfers, 
Mala Vida i els DJ Mambo 
Show i DJ Turtle.

Exitós retorn de la Fira de la 
cervesa artesanal i el formatge 

Rubí celebrarà al juliol 
la primera Fira del vi jove
L’Ajuntament, amb la col-
laboració de Vadevi i els 
Premis Vinari, ha impulsat 
una nova fi ra enològica: la 
Fira del vi jove. Tindrà lloc 
el cap de setmana posteri-
or a la Festa Major, el 8, 9 
i 10 de juliol al Celler, i els 
protagonistes seran els vins 
i escumosos joves. Els vins 
joves són aquells que es 
corresponen amb la verema 
de la tardor anterior, és a dir, 
que al juliol els rubinencs po-
dran tastar l’anyada del 2021.

L’any passat, Vadevi, 
organitzador dels Premis 
Vinari, va decidir que els mi-
llors vins i escumosos joves 
s’escollissin abans de l’esti u 
i aquest any han decidit fer 
un pas més i impulsar una 
fi ra relacionada amb aquest 
concurs. Així, el 13 de juny es 
farà el tast fi nal dels Premis 
Vinari de les categories de 
vins joves al Celler de Rubí 
i els rubinencs seran els 
primers a tastar-los a la fi ra 
que es farà un mes després: 
“Els vins i escumosos joves 
triomfen molt per Sant Joan 
i tot l’esti u i per això vam de-
cidir avançar el tast d’aquests 

vins i trobàvem a faltar una 
fi ra per poder-los mostrar”, 
ha explicat Ramon Roset, 
director dels Premis Vinari.

La fi ra servirà per com-
plementar la que ja es fa 
durant la tardor amb totes 
les categories de vins i que 
està molt consolidada a la 
ciutat. “Ens fa molta il·lusió 
presentar aquesta Fira del 
vi jove, que estarà acom-
panyada pels productes del 
Mercat. Estem orgullosos del 
nostre passat viti vinícola”, ha 
afi rmat l’alcaldessa, Ana M. 
Martí nez.

La Fira del vi jove oferirà 
vuit estands, els sis guanya-
dors en les respecti ves cate-
gories de vins i escumosos jo-
ves, i els dos estands de pro-
ductors locals. A diferència 
de la fi ra de la tardor, l’horari 
s’allargarà a la nit aprofi tant 
que és esti u i comptarà amb 
la interpretació de diversos 
grups locals.

Els organitzadors també 
han assegurat que es pren-
dran mesures per adaptar la 
fi ra a la calor del juliol i han 
recordat que els vins joves es 
veuen freds. / M.C.

La cervesa artesana va ser la gran protagonista a la rambla del Ferrocarril. / J.A. Montoya

Molta gent va visitar la fi ra durant els tres dies. / J.A. Montoya
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Saps com t'afecta?

l'Aïna Vidal respondiputada d'ECP i redactora de la reforma

Escaneja el QR i participa!



 Divendres, 20 de maig de 2022PUBLICITAT 5

· Classes per a nens, 
joves i adults

· Horari matins,
 tardes i nits

· Professorat nadiu 
i titulat

· Grups reduïts

ANGLÈS, FRANCÈS
 I ALEMANY

· Servei de Biblioteca
· Servei de Videoteca

· Test de nivell
· Material escolar
· Aula de Cinema

SERVEIS GRATUÏTS · Tots els nivells
Primària, E.S.O, Batxillerat.

· Totes les assignatures:
Matemàtiques, física, 
química, llengües,...

CLASSES DE REFORÇ 
I TÈCNIQUES D’ESTUDI

· First certificate-B2, 
· Advanced-C1

· Proficiency-C2
· Aules audiovisuals
· Cursos d’idiomes 

a l’estranger
· Classes particulars· Classes particulars

· Classes de speaking
· Classes online

PREPARACIÓ A 
TITULACIONS OFICIALS

CURSOS INTENSIUS
TOTS ELS NIVELLS
· CLASSES DE REFORÇ I TÈCNIQUES 
  D’ESTUDI PER A ALUMNES D’ESO I BATXILLERAT.
· CURSOS D’IDIOMES A L’ESTRANGER
  PER A JOVES I ADULTS.

· TOTES LES MATÈRIES
   Matemàtiques | Física | Química | Llengües

· TOTS ELS NIVELLS· TOTS ELS NIVELLS
  Primària | ESO | Batxillerat

Cursos intensius ANGLÈS, FRANCÈS I ALEMANY

c/ J. Bartrina, n. 13-15, Baixos 12 Rubí, Barcelona
T. 93 588 60 22 ·  www.hellointernationalschool.com

Local condicionat amb mesures de seguretat COVID

HELLO
INTERNATIONAL

SCHOOL

ESTIU 2022
SUMMER CAMP PER A NENS I NENES 

A PARTIR DE 4 ANYS

ESPLAI A L’ESTIU
Tot el mes de juliol de 9.00 a 13.30 h.
Tots els dies de dilluns a divendres.

Els estudiants dels cursos intensius 
tindran la MATRÍCULA GRATUÏTA al pròxim curs.

GRUPS REDUÏTS | PREUS ECONÒMICS

Matricula’t ja 

i obtindràs un dte. del

-50%
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Concentració en rebuig a 
l’assassinat a Cisjordània 
d’una periodista palestina 
Aproximadament una vin-
tena de persones es van 
concentrar dijous de la set-
mana passada davant de 
l’Ajuntament per protestar 
contra l’assassinat d’una pe-
riodista a Palestina. Shireen 
Abu Akleh, periodista de la 
cadena Al-Jazeera, va rebre 
l’11 de maig un tret mortal a 
Cisjordània presumptament 
per part d’un soldat israelià. 
Abu Akleh, que tenia 51 anys 
i era palestina, anava degu-

dament identificada com a 
periodista i també portava 
una armilla antibales i un 
casc. Els concentrats s’han 
manifestat sota una bandera 
on es podia llegir ‘Aturem 
el genocidi d’Israel al poble 
palestí’ i han demanat que 
es jutgi els responsables de 
la mort, així com que s’atu-
rin les ofensives bèl·liques 
a Palestina. La protesta ha 
estat convocada per Rubí 
Solidari. / DdR

L’equip R2G, vestits de color rosa, en acció durant el torneig internacional celebrat a Dallas. / Cedida

REDACCIÓ

Els rubinencs Unai Ramon i 
Gerard Lupión van partici-
par a principis de maig en 
el campionat internacional 
de robòtica més important 
del món amb l’equip Robot 
Two Generation (R2G) de 
l’escola Vedruna-Vall de 
Terrassa.

L’equip va aconseguir 
el bitllet per representar a 
l’estat espanyol en aques-
ta competició celebrada 
a Dallas, als Estats Units, 
després de proclamar-se 
campions d’Espanya.

Al torneig hi van par-
ticipar més d’una quaran-
tena de països del món i 
l’objectiu de l’esdeveni-
ment és presentar reptes 
i oportunitats a les noves 
generacions relacionats 
amb la recerca, la robòtica 
i la ciència.

A més dels dos inte-
grants rubinencs, a l’equip 
de l’escola de Terrassa tam-
bé hi havia dues noies, 
un fet destacable, ja que 
lamentablement encara és 

un fet insòlit la presència 
femenina en aquest tipus 
de competicions. Els estu-
diants de l’R2G tenen entre 
16 i 19 anys i estudien el 
primer curs del cicle forma-
tiu de Sistemes Microinfor-
màtics i Xarxes de l’escola.

Hi van participar en 
la categoria High School, 

juntament amb prop de 
800 equips de tot el món 

i van aconseguir la posició 
número 68 de l’Art Division.

El torneig consistia a fer 
dues proves, una en què el 
robot havia de fer de forma 
autònoma les tasques per 
les quals havia estat pro-
gramat i una altra en què 
el robot era controlat pels 
membres de l’equip.

Dos rubinencs participen en un torneig 
internacional de robòtica a Dallas

L’Associació d’Adjudicataris 
del Mercat repartirà un miler 
de plantes aromàtiques
L’Associació d’Adjudicataris 
del Mercat Municipal de 
Rubí ha posat en marxa una 
nova campanya coincidint 
amb el Dia mundial de les 
abelles. Aquest insecte és 
indispensable per la flora i 
per això l’equipament co-
mercial ha decidit donar-li 
importància regalant una 
planta aromàtica a la cli-
entela.

Així, aquest divendres a 
partir de les 8 h i fins a les 

20 h, amb tres tiquets de 
compra d’aquest dia de tres 
parades diferents, el Mercat 
regalarà un miler de plantes 
aromàtiques. Per arribar al 
màxim possible de perso-
nes, només es donarà una 
planta per persona fins a la 
fi de les existències.

Les plantes aromàtiques 
no són només decoratives, 
sinó que es poden fer servir 
com a ingredient per tal de 
donar gust als plats. / DdR

Una vintena de persones es van manifestar. / Ràdio Rubí

Les plantes aromàtiques a més de ser decoratives i fer bona olor també 
serveixen per donar gust als plats. / Cedida

L’equip d’Unai 
Ramon i Gerard 

Lupión ha quedat 
68è en la categoria 

Art Division

Impulsen un cicle 
de xerrades per 
donar visibilitat a 
les personest amb 
discapacitat
L’Ajuntament de Rubí ha 
posat en marxa la inicia-
tiva Talents Amagats, un 
cicle de xerrades que pre-
tén donar més visibilitat 
a les persones que tenen 
discapacitat i demostrar 
que també tenen habilitats 
destacades.

La programació consis-
tirà en una xerrada de for-
ma mensual i durant el mes 
de maig el protagonisme 
serà per l’excursionisme. El 
23 de maig a les 18 hores 
a la Biblioteca, Alejandro 
Rodríguez impartirà la con-
ferència ‘Vivències a l’alta 
muntanya’. Rodríguez és 
treballador de Font del 
Ferro i estarà acompanyat 
a la xerrada per Jordi Puig, 
president del Centre Excur-
sionista de Rubí.

La següent xerrada tin-
drà lloc al juny, en un dia 
encara per determinar, sota 
el títol ‘Lliure per poder 
decidir!’. El protagonista de 
la segona conferència serà 
una persona de l’Associació 
DAUS. / DdR
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Les famílies que vulguin re-
bre un ajut de menjador 
escolar durant el pròxim 
curs ja poden fer la seva 
sol·licitud a par� r del 16 de 
maig i fi ns al 3 de juny. La 
pe� ció s’haurà de presentar 
preferentment de manera 
telemà� ca a través de la Seu 
Electrònica de l’Ajuntament.

Aquests ajuts els atorga 
el Departament d’Educació 
a través del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental i s’adre-
cen a alumnat de centres 
d’ensenyament obligatori i 
de segon cicle d’educació in-
fan� l. Les beques cobreixen 
el 70% o el 100% del preu del 
servei, en funció del llindar 
de renda de la unitat familiar. 
En alguns casos, l’Ajuntament 
complementa els ajuts parci-
als amb recursos propis per 
tal de garantir a aquestes 
famílies una cobertura total. 

Com en els últims dos 
anys, s’han de presentar 
les sol·licituds prioritària-
ment de manera telemà� -
ca, emplenant el formulari 
publicat a la Seu Electrò-
nica de l’Ajuntament. Per 
fer-ho caldrà disposar de 
cer� fi cat electrònic (idCAT 
o eDNI) o bé estar donats 
d’alta al servei idCAT mòbil.

Suport en la tramitació
Per acompanyar la ciu-
tadania amb dificultats 
perfer el tràmit per in-
ternet, l’Ajuntament ha 
posat a la seva disposició 
diversos serveis de suport.

D’una banda, es poden 
resoldre dubtes pel canal 
de xat habilitat a través 
de WhatsApp i Telegram 
de l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania. També s’ofe-
reix un suport presencial 
per acompanyar la ciu-
tadania a l’hora de fer el 

tràmit telemàtic al Centre 
Cívic del Pinar (els dimarts 
i dijous de 9 h a 11 h) i 
a l’Associació Veïnal Les 
Torres (els dimecres i di-
vendres de 9 h a 11 h).

I, per úl� m, els dies 23, 
24, 25, 30 i 31 de maig i l’1 
de juny també s’orientarà 
les persones que vulguin 
fer la sol·licitud mitjançant 
una sessió presencial que 
s’organitzarà en pe� ts grups 
al local del carrer Pitàgores, 
7. Les persones que neces-
si� n rebre aquest assesso-
rament podran demanar 
cita prèvia trucant al 93 588 
70 00 (ext. #3303 o #3307).

Del 23 de maig al 3 de 
juny, les famílies que no 
hagin pogut fer el tràmit de 
manera telemà� ca � ndran 
la possibilitat de lliurar la 
sol·licitud presencialment 
a l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania (OAC) Centre, 
sol· l ic itant cita prèvia.

Des de dilluns i fi ns al 3 de juny ja es poden 
sol·licitar els ajuts de menjador escolar 

REDACCIÓ

Són molts els ciutadans 
que darrerament tenen 
queixes per l’assistència 
sanitària que reben, sobre-
tot per les llargues llistes 
d’espera i per la impossi-
bilitat d’aconseguir hora 
amb els metges de capça-
lera en un termini raonable.

Per aquest mo� u, Rubí 
Sanitat ha posat en marxa 
un servei d’assessorament 
i acompanyament per aju-
dar els usuaris de la sanitat 
pública a fer reclamacions 
quan no els atenguin de-
gudament. “Volem que la 
població sàpiga que existeix 
la possibilitat de fer recla-
macions, que és un dret, i 
per això hem creat un grup 
que pretén ajudar a fer 
aquestes reclamacions”, ha 
explicat Raquel Andreoni, 
membre de la plataforma, 
que ha recalcat que no és 
una acció contra els metges 
ni el personal sanitari, sinó 
al contrari. “Volem que 
la ciutadania faci la seva 
aportació per millorar el 
sistema sanitari. Sabem que 
les carències actuals estan 
suportades pel personal sa-
nitari i volem ajudar a millo-
rar el servei i la qualitat, no 
podem esperar que ho facin 
els gestors ni els polí� cs”.

Rubí Sanitat assessorarà la ciutadania 
per fer reclamacions en l’àmbit sanitari

Dolors Florensa, mem-
bre de Rubí Sanitat, ha 
explicat quins són els drets 
que té la ciutadania en rela-
ció amb les llistes d’espera 
i el termini per accedir a 
una consulta. Per exemple, 
les proves diagnòstiques 
ordinàries s’han de fer en 
90 dies i les consultes exter-
nes d’especialistes tenen un 
màxim de 180 dies d’espera 
si la prioritat no és prefe-
rent. En el cas de les inter-
vencions quirúrgiques de 
prioritat màxima, el temps 
màxim és d’un any. Pel que 
fa a les consultes d’atenció 
primària, els pacients hau-
rien de poder demanar cita 
per un màxim de 48 hores.

En el cas que els usu-
aris creguin que el servei 
que estan rebent no és 
l’adequat, la plataforma 
ha habilitat un número de 
telèfon per tal d’assessorar 
a l’hora de fer les reclama-
cions (645727364). També 
tenen un servei presencial, 
els dijous de 10 h a 11 h i de 
19 h a 20 h, a la Sala Neus 
Català, al carrer Ulloa, 9. 
Igualment es pot contactar 
a través del correu electrò-
nic rubisanitat@gmail.com. 
En cas que els usuaris facin 
una reclamació, Rubí Sani-
tat demana que por� n la 
seva còpia al punt d’atenció 
per tal que ells la facin arri-
bar directament al CatSalut.

Membres impulsors de la inicia� va. / Ràdio Rubí

British House amb l’esport a Rubí! 

British House té les seves arrels 
a la nostra ciutat i sempre 
ha apostat per a ajudar als 
rubinencs a assolir els seus 
objectius en idiomes. 
Però ara han anat un pas 
més enllà, i amb l’objectiu de 
promoure, no només la millora 
acadèmica, sinó també l’estat 
físic, recentment han signat un 
acord de col·laboració amb el 
Club Natació Rubí mitjançant el 
qual tots els socis del CNR que 
s’inscriguin a un curs d’idiomes, 
tindran el primer mes i la 
matrícula gratuïta. 
De la mateixa forma, els alumnes 
de British House es beneficiaran 
de condicions especials al CNR: 
a tots els alumnes que es facin 
socis, se’ls regalarà un mes del 
programa d’activitats dirigides 
del CNR que escullin. 

Us recordem que British House 
ofereix classes presencials i 
online de tots els idiomes amb 
una gran varietat d’horaris. 
A l’estiu per a nens i 
adolescents de 3 a 17 anys, 
British House ofereix les 
Summer Weeks: el seu esplai 
i campus en anglès. I pels 
que volen immersió 24 hores 
en anglès, ofereix el seu 
campus a Irlanda i colònies 
internacionals als Pirineus. 
Per als adults ofereix cursos 
intensius de tots els idiomes 
(anglès, francès, alemany, rus, 
japonès, xinès, portuguès, 
italià..., i català i castellà 
per a estrangers), classes 
de conversa, l’exitós ORAL 
EXTENSION per a tots els 
nivells i cursos de preparació 
als exàmens oficials de 

Cambridge University (FCE, 
CAE i CPE).
Per a celebrar el seu 21 
aniversari, durant aquest mes, 
l’escola ofereix descomptes 
especials per als cursos 
d’estiu i per al nou curs 2022-
2023.  Les inscripcions ja estan 
obertes i tothom està convidat 
a provar una classe gratuïta del 
curs que més li interessi. 
Us podeu posar en contacte 
amb British 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.britishhouse.es
Aquest estiu, tothom a 
aprendre idiomes i a gaudir 
de l’esport!

El CNR i British House signen acord de col·laboració Condicions especials per als alumnes i socis

 www.britishhouse.es - info@britishhouse.es -       935860825        635901918 - Av. Barcelona 21, RUBÍ www.britishhouse.es - info@britishhouse.es -       935860825        635901918 - Av. Barcelona 21, RUBÍ

20 YE
AR

S

growing together!

L’escola d’idiomes col·labora amb el Club Natació Rubí

Esplai infants en anglès Campus joves en anglès

Tot juliol o setmanes o dies solts!

100% 
in 

English! 

Inscriu-te ara 
i tindràs un 

10 % de dte.!

Objectiu 2022:
amillorar en idiomes!
amillorar el meu estat físic. Som-hi! 



Rètols malament accentuats
Hi ha un parell de rètols a l’entorn del CAP Anton Borja on 
s’indica on es troba, però que llueixen amb Antón accen-
tuat que a molts ens fa mal la vista.  

Carme Mas
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Amb la fi  de la pandèmia i l’arribada del 
bon temps, la ciutat torna a omplir-se 
de vida i de gent amb ganes de fer i 

parti cipar en diverses acti vitats. Rubí sempre 
ha estat una ciutat amb un gran teixit local i 
amb molta gent que a través del voluntariat 
ha dedicat el seu temps a preparar actes pel 
gaudí de la ciutadania.

També cal destacar que l’Ajuntament ha 
fet en els darrers anys un pas interessant en 
l’aposta per impulsar diversos festi vals i fi res 
per tal que la ciutadania senti  que la ciutat té 
molt a oferir. És el cas per exemple del Teatre 
sense Teatre, que arribarà a fi nals de maig, o 

Fires i festi vals
EDITORIAL

de la Fira de la cervesa artesana i el formatge, 
celebrada recentment amb molta parti cipa-
ció ciutadana o l’anunciada nova Fira del vi 
jove. Propostes molt interessants i que estem 
segurs que molts rubinencs podran gaudir.

Afortunadament, les enti tats no es que-
den enrere pel que fa a propostes atracti ves. 
Aquest cap de setmana tenim la Fira do Pulpo 

i la celebració dels actes del Dia d’Andalusia, 
que aquest any s’han endarrerit en el calen-
dari. Dues enti tats regionals, la Irmandade 
Galega i la Coordinadora de Enti dades Anda-
luzas de Rubí, han confeccionat un programa 
amb múlti ples propostes culturals, folklòri-
ques, gastronòmiques i musicals.

Ara bé, no tot són bones notí cies en l’àm-

bit cultural i d’enti tats a Rubí. Algunes, com la 
Societat de Blues de Rubí han fet saber el seu 
malestar amb el consistori per les difi cultats 
que es troben a l’hora de cobrar i justi fi car 
les subvencions. Fins i tot han arribat a dir 
que el Festi val de Blues, tan emblemàti c i que 
porta a Rubí arti stes de reconegut nivell, està 
en perill. Fa uns anys, l’Esbart Dansaire ja va 
decidir cancel·lar el Rubifolk per circumstàn-
cies molt similars. Esperem que en aquest cas 
es puguin resoldre els impediments a temps 
i puguem conti nuar gaudint molts anys del 
gran programa que any rere any ens proposa 
el Festi val de Blues.

(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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El Tuit de la setmana          18 de maig

AV PROGRÉS 
@avprogres

Comencen els treballs per posar 
guapa la plaça del Progrés. 
Aquests dies s’ha netejat i s’hi 
han tret les males herbes, a més 
d’acti var el sistema de reg.
Volem una plaça digna!
#rubicituytat #rubicity 
#rubi_ciutat #rubí 
#avprogres @AjRubi

FOTODENÚNCIACARTES DE LA CIUTADANIA
Es veia venir
Això és el que vaig pensar 
quan em vaig assabentar de 
la toxionfecció alimentària 
que hi va haver aquest diu-
menge en una sala de festes 
de Rubí.

Em vaig equivocar en 
el qui, però no en el com. 
Avui dia estan proliferant un 
ti pus d’empresa o serveis que 
tenen un cert paral·lelisme 
amb els obradors i cuines 
fantasmes que van aparèixer 
durant el confi nament per la 
pandèmia que a escala legal 
no “existeixen”, però que 
en les xarxes socials tenen 
un gran èxit amb molts “me 
gusta”.

Aquestes empreses estan 
ubicades en locals on no hi ha 
passat cap enginyer, ni arqui-
tecte, tampoc tenen registre 
sanitari, ni assegurança, ni 
control de plagues... per 

tant, no tenen inspeccions 
sanitàries, ni de treball, ni de 
riscos laborals i la maquinària 
gairebé sempre és domèsti ca 
amb els perills que això com-
porta a l’hora de treballar 
a l’engròs. La veritat és que 
amb la pujada d’impostos, 
preus de l’energia, materials 
i permisos, qui vulgui muntar 
un negoci “legal” avui dia ha 
de tenir-ho molt clar.

Joan Domènech Aguilera

Un adéu de gratitud al sr. 
Albert Bové
Malauradament el Sr. Albert 
Bové ens va deixar el passat 
dia 7 maig 2022 a l’edat de 
86 anys, després d’una ma-
laltia portada amb silenci i 
resignació.

Una vida dedicada al tea-
tre, la seva gran afi ció, primer 
com actor i després com a 
director de diversos grups a 

Rubi com Estudi de Teatre 
Selecte, La Gavina, Grup 
Escènic del Casal Popular, i el 
CasalXou. En el Casal Popular 
va dirigir obres tant emble-
màtiques del teatre català 
com L’Estel de Natzaret, Els 
pastorets, Terra Baixa, El cafè 
de la marina... entre d´altres.

Col·laborador habitual en 
el butlletí  de l’Associació de la 
Gent Gran de Rubí. Al Butlletí  
del mes de juny publicarem 
un dels seus últi ms arti cles. 
Destacar la seva finor per 
descriure situacions quoti di-
anes amb elegància, gràcia 
i ironia. Trobarem a faltar la 
serenor i la fermesa de les 
seves refl exions.       

Va ser un amic i mestre. 
Mestre en el teatre i mestre 
de vida. Les seves refl exions 
eren sinceres, honestes, di-
rectes, no valien argúcies ni 
malentesos. Les coses clares.

Ens has fet comprendre el 
valor de mesurar les paraules 
i els silencis. El valor de les re-
fl exions des de l’experiència i 
els coneixements. El valor de 
la racionalitat, del senderi, 
la moderació. El valor de la 
calma, la pau i la discreció. Tot 
això no ens ho has explicat… 
ens ho has demostrat.

Sempre et recordarem. 
Això no és un adeu, si no un 
gràcies!! E.P.D.

Ass. Gent Gran de Rubí
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El grup municipal de Veïns per 
Rubí (VR) presentarà una mo-
ció en el Ple de maig per tor-
nar a reclamar el servei postal 
universal a la urbanització de 
Sant Muç. Per a la formació, 
“és una contradicció i un 
greuge compara� u que altres 
urbanitzacions similars en 
el nostre entorn, en molts 
municipis del territori, � nguin 
aquest servei i Sant Muç no”.

El servei postal no arriba 
a Sant Muç perquè Correus 
argumenta que es tracta d’un 
entorn disseminat o especial. 
Així, el veïnat ha d’anar a 
recollir les cartes a caselles 
postals que va haver d’habi-
litar l’associació de veïns fa 
molts anys o apartats postals 
a Correus, un servei que han 
de pagar.

Veïns per Rubí recorda 
que el servei postal universal 
està garan� t per l’estat a tot 
el territori nacional i inclou les 
ac� vitats de recollida, admis-
sió, classificació, transport, 
distribució i lliurament d’en-
viaments postals nacionals i 
transfronterers, tant de car-
tes i targetes postals de fi ns a 
2 km, com de paquets postals 

de fi ns a 20 kg. La Sociedad 
Estatal Correos y Telégrafos, 
Sociedad Anónima té adjudi-
cat el servei fi ns al 2026. 

La formació assenyala 
que el servei es regeix per 
principis com l’equitat, iguals 
prestacions per a usuaris 
que estiguin en condicions 
similars, i la no discriminació, 
sense diferenciar entre els 
usuaris que es trobin en con-
dicions anàlogues. Uns prin-
cipis que no es compleixen 
a Sant Muç, ja que el servei 
postal universal no es presta 
a la urbanització. 

En aquest sen� t, amb la 
moció, VR vol que el consis-
tori reclami de nou a la Co-
missió Nacional dels Mercats 
i la Competència, qui ha de 
vetllar pel servei, i a Correus, 
que es pres�  el servei postal 
universal a la urbanització 
de Sant Muç. La formació 
també lamenta que “en els 
últims 20 anys cap govern 
municipal hagi sigut capaç 
d’acompanyar als veïns de 
Sant Muç, amb el suport ju-
rídic de l’administració local, 
per aconseguir aquest servei 
bàsic”. / DdR

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

Pere Aragonès defensa un govern 
republicà a Rubí amb Xavier Corbera 
LARA LÓPEZ

En un acte de suport a 
Xavier Corbera, candidat 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) a l’alcaldia 
de Rubí, el president de la 
Generalitat, Pere Aragonès, 
ha defensat “un govern del 
canvi republicà” a Rubí en-
capçalat per l’alcaldable re-
publicà. La plaça de la Nova 
Estació va ser l’escenari 
d’aquest acte, dissabte a la 
tarda, que va comptar amb 
un centenar d’assistents.

Pere Aragonès va afi r-
mar que la ciutat necessita 
un alcalde que estigui al 
seu costat, que treballi 
amb l’ambició necessària i 
voluntat de transformació. 
“Després de 20 anys d’un 
govern d’un mateix color, 
toca una sacsejada. Perquè 
és l’única manera de fer els 
canvis que no s’han produït 
en els úl� ms 20 anys”, va 
assenyalar, afegint que la 
ciutat necessita “un canvi 
d’orientació en les políti-
ques per tornar a posar a 

Rubí al mapa del país”.
Durant la seva inter-

venció, Aragonès va donar 
esperances pel retorn d’un 
alcalde republicà a Rubí 
que agafi  el relleu de Pere 
Aguilera, 80 anys després 
del seu mandat al govern 
municipal.

Sense cap referència al 
procés independen� sta, el 
president de la Generalitat 
va defensar el projecte 
d’ERC per al país i per Rubí, 
un projecte que, segons 

de rumb al seu govern: 
un alcalde que es� gui “al 
costat de la gent, prenent 
decisions amb les persones 
en el centre, amb valors 
republicans, en defensa 
de la diversitat i del país”. 
Segons Corbera, Esquerra 
Republicana va fer una 
aposta molt important per 
l’Àrea Metropolitana i Rubí 
és un lloc estratègic.

Corbera serà el candidat 
d’ERC a les municipals de 
Rubí per segona vegada, 
després d’estrenar-se a la 
campanya del 2019, quan 
van aconseguir un resultat 
històric a la ciutat, amb 7 
regidors al consistori.

El candidat d’ERC a Rubí 
considera que el seu par� t 
és l’única alterna� va possi-
ble a l’actual govern de la 
socialista Ana M. Mar� nez, 
davant la possibilitat que el 
PSC pac�  amb PP, Ciutadans 
o Vox. Tot i això, Corbera 
es mostra obert a arribar a 
un acord amb altres forces 
de l’oposició per liderar el 
canvi de govern a la ciutat.

Aragonès, pensa en la ciu-
tat, en el país sencer i en 
tota la ciutadania, indepen-
dentment del seu origen i 
llengua. Pere Aragonès va 
defensar la reindustrialit-
zació verda i digital de la 
ciutat, uns serveis públics 
de qualitat que garanteixin 
la igualtat d’oportunitats i 
un canvi de model energè-
� c basat en les renovables.

Per la seva banda, Xa-
vier Corbera va afirmar 
que Rubí necessita un canvi 

Pere Aragonès, durant el seu discurs. / L.L.

VR torna a reclamar el 
servei postal a Sant Muç

L’AUP demana més suport de 
l’Ajuntament a la cultura local
L’Alterna� va d’Unitat Po-
pular (AUP) presentarà 
una moció al Ple per de-
manar que l’Ajuntament 
apos�  per un model cul-
tural que doni suport a les 
en� tats de la ciutat. Per 
la formació assembleària 
cal que el consistori posi 
“èmfasi en la proximitat 
en la creació, producció i 
difusió cultural, apostant 

pel talent local i per la 
par� cipació de les en� tats 
en la programació, per 
exemple en moments clau 
com la Festa Major”.

Entre les propostes 
concretes, l’AUP demana 
incrementar el pressu-
post de l’any vinent en 
relació amb les par� des 
des� nades a fomentar la 
cultura local, incorporar 

espectacles locals en tots 
els fes� vals i festes que 
organitza el consistori i 
revisar el calendari i el 
mètode d’atorgament de 
les subvencions a les en� -
tats, ja que algunes s’han 
queixat. També es propo-
sa estudiar la creació d’un 
edifi ci que congregui totes 
les en� tats culturals en un 
mateix espai. / DdR

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí

Marbre
Granit

Silestone
Pedra natural 

i arti�cial

Mármoles 
Martínez
Peralta

Av. de la Llana, 63
(Polígon Industrial “La Llana”)

T. 93 697 20 95
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ASESORÍA FISCAL-CONTABLE

ASESORÍA LABORAL

TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA

GRADUADO SOCIAL

ESTAMOS EN LA ZONA DE LAS TORRES - JUNTO A LA RAMBLA DEL FERROCARRIL

C/ VÍCTOR CATALÀ S/N 
08191 RUBÍ

TELÉFONO 93 697 89 61

REDACCIÓ

En el marc de la programa-
ció del centenari del Casal 
Popular, el Grup Escènic 
del Casal portarà a escena 
aquest cap de setmana 
l’obra de teatre ‘La fi lla del 
mar’ d’Àngel Guimerà, una 
obra de referència de la 
literatura catalana. 

Àngel Guimerà era fi ll de 
pare català i mare canària. 
Nascut a Tenerife, als 7 anys 
es traslladà a Catalunya. 
Segurament marcat per la 
pròpia experiència, el trac-
tament del mesti ssatge en 
la majoria de les seves obres 
és notori, ja sigui durant el 
romanticisme de la seva 
primera etapa, a ‘Mar i cel’, 
com en el realisme de ‘Terra 
baixa’ o ‘La fi lla del mar’. 

Des del Grup Escènic 
Casal Popular ressalten que 
a l’obra, on el dramaturg 
retrata el món mariner, 
commou la plena vigència 
del confl icte racial, la sem-
pre complicada acceptació 
de les diferències per part 

d’una societat tancada i la 
impotència que senten les 
persones estigmatitzades 
pel sol fet del seu origen, 
religió o color de pell. Els 
temps evolucionen, les es-
tèti ques canvien, però mal-
auradament els prejudicis i 
la por a la diferència persis-
teixen i el tema de fons con-
ti nua sent tan viu com fa un 
segle. La formació teatral es 

mostra orgullosa per haver 
treballat ‘La fi lla del mar’, 
una de les més rellevants 
del teatre català, i anima la 
ciutadania a gaudir de l’es-
pectacle, tot esperant que 
no deixi ningú indiferent. 

Les funcions ti ndran lloc 
aquest dissabte 21 a les 21 h 
i diumenge 22 a les 18 h. Les 
entrades ja estan a la venda 
a la web del Casal Popular.

El Grup Escènic del Casal Popular
posarà en escena ‘La fi lla del mar’

Cartell de l’espectacle. / Cedit

TEATRE
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P

L’escriptor, guionista i dra-
maturg Sergi Belbel visitarà 
dimecres vinent Rubí per 
presentar el seu llibre ‘Mo-
rir-ne disset’, premi Sant 
Jordi de novel·la 2021. L’acte, 
que ti ndrà lloc a les 19 h al 
Racó del Llibre, compta amb 
la col·laboració d’Òmnium 
Rubí i anirà a càrrec de Martí  
Pujol.

A ‘Morir-ne disset’, Er-
nest Calvo, fi ll d’una família 
immigrant vinguda del sud 
d’Espanya, neix i creix en una 
ciutat industrial del Vallès 
Occidental, en la qual s’in-
tegra com el més català dels 
catalans. Mentre va relatant, 
amb nostàlgia i humor, la 
seva infantesa i la seva joven-
tut, es confessa autor d’una 
sèrie d’assassinats comesos 
entre el període que va del 
cop d’estat del febrer de 
1981 fi ns als Jocs Olímpics 
de Barcelona del 92. Un relat 
confessional divertidíssim, 
audaç i ple de talent narrati u 
que ens posa davant d’un 
mirall. / DdR

LITERATURA
L’escriptor Sergi
Belbel presenta
‘Morir-ne disset’ 
al Racó del Llibre 

ARTS ESCÈNIQUES

Brodas Bros presenta a La Sala 
‘Dō ji’, el seu nou espectacle
REDACCIÓ

La companyia internacional 
de hip-hop, dansa i cultura 
urbana nascuda a Barcelona 
Brodas Bros presentarà a La 
Sala el seu nou espectacle 
‘Dōji’, una proposta creada 
conjuntament amb Desilen-
ce, una formació pionera en 
escenografi a visual.

‘Dōji’ vol dir simultani 
en japonès. Les coses simul-
tànies són aquelles que suc-
ceeixen o es desenvolupen 
al mateix temps, que és el 
que passa entre el quartet 
format per Berta Pons i Lluc 
Fruitós, per part dels Brodas, 
i Tatiana Halbach i Soren 
Christensen, de Desilence, 
que han conjuminat forces 
i creat una peça en la qual 

les interaccions visuals i la 
dansa s’uneixen simultàni-
ament. 

Segons explica la compa-
nyia, la proposta és un viatge 
interior que barreja impro-
visació amb coreografies 
perfectament sincronitzades 
unint la tècnica del VJing 
amb la dansa, de forma que 
cada directe té la seva pròpia 
personalitat, allunyant-se de 
l’espectacle enllaunat.

L’espectacle s’inspira en 
moviments de taitxí i en 
teories sobre l’energia i el 
canvi, tan vàlids com el ta-
oisme, la fí sica quànti ca o el 
senti t comú. La funció serà 
diumenge 22 de maig a les 
18.30 hores i les entrades ja 
es poden adquirir per inter-
net a un preu de 15 euros.

LLIBRES

REDACCIÓ

L’escriptor i professor rubi-
nenc Daniel Ruiz-Trillo pre-
sentarà dimarts vinent 24 de 
maig a la Biblioteca Mestre 
Martí  Tauler el seu nou llibre 
‘100 idees per educar els 
fi lls’. Segons explica l’autor, 
es tracta d’una guia per 
educar els nostres fi lls, amb 
amor, respecte i il·lusió, tot 
ajudant-los a créixer com a 
persones, amb valors, hàbits 
i, sobretot, molt d’afecte i 
confiança. Ruiz-Trillo, que 
es dedica professionalment 
a l’educació des de 1997 i 
ha treballat en més d’una 
desena d’escoles i insti tut, 
assenyala que cal ajudar els 
fi lls a ser autònoms, fomen-
tar la seva seguretat i ense-
nyar-los a cantar i a ballar, 
coses que els faran més fe-
liços i capaços d’afrontar-ho 
tot amb un somriure.

A ‘100 idees per educar 
els fills’, es troben molts 
temes que poden ajudar a 
educar des del primer dia i 
durant els primers 2 o 3 (o 

4 o 5) anys, que són bàsics, 
començant per la manera 
de parlar i seguint per la 
manera de relacionar-se. A 
més a més, tots els temes 
són fàcils, assequibles i ex-
plicats d’una manera clara i 
entenedora.

L’autor assenyala que a 
la guia els pares aconsegui-
ran respostes sobre moltes 
preguntes i dubtes, des de 
la dieta fi ns a com actuar 
en determinats casos, des 
de la higiene fi ns a l’hora-

ri, passant per l’aigua, les 
vacunes, els bolquers o la 
independència personal.

La presentació ti ndrà lloc 
a les 18 h i anirà a càrrec de 
la també docent d’insti tut i 
escriptora Carmen Moreno.

Daniel Ruiz Trillo ha pu-
blicat prop d’una desena de 
poemaris i diversos llibres 
de contes. Escriu arti cles so-
bre educació i ensenyament 
a les revistes Món Docent, 
Llengua Nacional i Pares i 
nens, entre altres.

L’autor rubinenc Daniel Ruiz-Trillo
presenta ‘100 idees per educar els fi lls’

El llibre va sorti r publicat per Sant Jordi. / Arxiu
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El Teatre sense teatre torna a Rubí 
amb una desena d’espectacles gratuïts
MARTA CABRERA

L’últim cap de setmana de 
maig la ciutat es transforma-
rà en un punt de trobada de 
les arts escèniques amb el 
festival Teatre sense teatre, 
obert a tota la ciutadania i 
completament gratuït. Des-
prés que el 2021 s’hagués 
de celebrar amb restriccions 
d’aforament, aquesta setena 
edició tindrà un regust de 
normalitat. “Recuperem la 
forma tradicional del festival, 
sense necessitat d’inscripció 
prèvia, amb uns espectacles 
que són de qualitat i per a 
tots els públics”, ha explicat 
l’alcaldessa, Ana M. Martí-
nez, que també ha afegit que 
serà el preludi “d’un estiu ple 
d’activitats”.

La proposta es diversifica 
en tres espais concrets: l’Ate-
neu, el Celler i la plaça Doctor 
Guardiet. En total, són una 
desena de muntatges artís-
tics molt diversos.

El Teatre sense teatre 

arrencarà el 27 de maig amb 
l’espectacle itinerant ‘Les 
pompiers’, de la companyia 
La Tal, que recorrerà els car-
rers de Rubí els tres dies del 
festival durant la tarda.

El primer muntatge serà 
a les 21.30 h a la plaça del 
Celler amb tres píndoles 
escèniques: ‘Zoides’, ‘Recor-

da’m’ i ‘Babar’.
El 28 i 29 de maig entre 

les 17 h i les 19.30 h a la sala 
Cèsar Martinell del Celler 
hi haurà la performance ‘La 
distancia’, que s’estrenarà 
a Rubí i que consistirà en 
diversos passis audiovisuals. 
Una proposta recomanada 
per a majors de 16 anys i en 

La plaça Doctor Guardiet, l’Ateneu i el Celler seran els tres espais que acolliran la majoria d’espectacles del 
festival d’arts escèniques al carrer. / Arxiu

què el públic anirà passant 
pel muntatge, relacionat 
amb les vivències de la pan-
dèmia. També dissabte i 
diumenge es representarà 
la proposta ‘Un dios salvaje’, 
de la companyia rubinenca 
Esbarjo, amb la direcció de 
Mariona Checa. L’obra, que 
es representarà el dissabte 

a les 19 h i el diumenge a les 
17 h, farà servir d’escenari 
la Sala Noble de l’Ateneu. 
Aquesta proposta es tornarà 
a reestrenar a La Sala a l’oc-
tubre per als que es quedin 
sense accés.

Pel 28 de maig encara 
hi ha tres propostes més: ‘A 
la fresca’, ‘Pelat’ i ‘Save the 
temazo.org’. La primera serà 
a les 19.30 h al Celler i és un 
espectacle de Pep Vila. ‘Pe-
lat’, de la companyia Joan Ca-
talà, serà al mateix lloc a les 
20.30 h i és un proposta de 
moviment, poesia i equilibri 
en què el públic participarà 
molt. Finalment, ‘Save the te-
mazo.org’, de F.R.E.N.E.T.I.C, 

és un muntatge molt festiu i 
espectacular .

Per diumenge a partir de 
les 18.30 h, està programat 
l’espectacle itinerant de circ 
estrambòtic ‘Freak show 
circus’. I a les 19 h, al pati de 
l’Ateneu, es representarà ‘Sin 
ojana’, un espectacle singular 
i molt original de la compa-
nyia andalusa Chicharrón 
circo flamenco.

Per tancar el festival, 
la plaça del Celler acollirà 
la proposta ‘MDR, mort de 
riure’, recomanat per a ma-
jors de 12 anys, en què els 
espectadors formaran part 
de l’escena.

Per tal d’aconseguir accés 
a les activitats, el públic hau-
rà de recollir les localitats a 
partir de mitja hora abans de 
l’inici en el cas de les píndoles 
escèniques, ‘La distancia’, 
‘Un dios salvaje’ i ‘MDR mort 
de riure’. La resta d’especta-
cles seran d’accés lliure.

Si... desea personal...
para limpieza o para 

atender personas mayores

Llámenos al 699 356 464
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FESTES REGIONALS

REDACCIÓ

La Irmandade Galega celebra 
aquest cap de setmana el 
XLI aniversari de l’entitat i la 
Festa de las Letras Galegas 
2022, després de dos anys 
sense poder organitzar-la 
per les restriccions de la 
pandèmia. La coneguda 
també com a Festa do Pulpo 
arrencarà aquest divendres 
20 de maig a la rambla del 
Ferrocarril amb un sopar i 
una revetlla amenitzada pel 
grup Jaque.

La festa continuarà dis-
sabte 21 de maig a les 11.30 
h amb una cercavila per dife-
rents carrers, que finalitzarà 
a la rambla, on a les 12.30 
h s’oferiran diverses actu-
acions de música i balls de 
Galícia. A les 14 h tindrà lloc 
un vermut musical a càrrec 
del grup Jaque.

Ja a partir de les 18 h es 
reprendran les actuacions 
de música i dansa, amb el 
grup Abraira de Valladolid 
com a convidat estel·lar. La 

jornada finalitzarà amb una 
gran revetlla amb l’orquestra 
gallega Costa Dorada i el 
grup Jaque. Com és tradici-
onal, en el descans, s’oferirà 
queimada al públic.

Les actuacions musicals 
seguiran al llarg de la jornada 
de diumenge (a les 12 h i a 
les 17.30 h). A les 13.45 h 
s’oferirà un nou vermut mu-
sical amb l’orquestra Costa 
Dorada, mentre que a les 14 
h tindrà lloc un dinar popular 
amb sorteig entre els parti-
cipants. La festa continuarà 
amb el lliurament de premis 
del VI Concurs Literari (17 h) i 

noves actuacions de música i 
dansa. L’Orquestra Costa Do-
rada oferirà el final de festa.

Des de divendres a diu-
menge, la rambla comptarà 
amb servei de bar-restaurant 
a càrrec de Pulpalia. A més, 
durant els tres dies s’oferi-
ran diverses degustacions 
gratuïtes. Entre aquestes, hi 
haurà degustacions de 100 
ampolles de ribeiro (diven-
dres a les 19 h), de 150 kg de 
patates gallegues (dissabte a 
les 11.30 h), d’arròs caldós 
de marisc (diumenge a les 
11.30 h) i de formatges ga-
llecs (diumenge a les 18 h).

La Festa do Pulpo torna a la rambla 
del Ferrocarril aquest cap de setmana

La dansa i la música galega ompliran la rambla de nou. / Arxiu

REDACCIÓ

La Coordinadora de Entida-
des Culturales Andaluzas de 
Rubí (CECAR) ja ho té tot a 
punt per celebrar aquest 
dissabte i diumenge  al parc 
de Ca n’Oriol les activitats 
més lúdiques de la cele-
bració del Dia d’Andalusia, 
que es commemora el 28 

La celebració comptarà amb diverses actuacions d’entitats andaluses i 
artistes convidats a la festa. / Arxiu - J. A. Montoya

Tot a punt per a la celebració del Dia 
d’Andalusia al parc de Ca n’Oriol

de febrer, però que es van 
ajornar per la pandèmia. Les 
activitats arrencaran dissab-
te 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 

ENTITATS

a les 14.30 h amb una pa-
ella 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 an-
dalús seran els protagonis-
tes. 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 pas-
sat 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 in-
augural a la Biblioteca i un 
vi de celebració.

La celebració del Dia 
d’Andalusia a Rubí compta 
amb el suport de l’Ajunta-
ment i la col·laboració de la 
Junta d’Andalusia.

La Societat de Blues denuncia un 
mal tracte per part de l’Ajuntament
La Societat de Blues de Rubí 
ha denunciat a través d’un 
comunicat que no sap si 
podrà fer el Festival de Blues 
i la resta d’activitats pro-
gramades per culpa de les 
“traves que l’Ajuntament 
està imposant a l’entitat”.

La primera és la recla-
mació d’una subvenció de 
1.800 euros que l’associació 
va utilitzar per comprar un 
equip sonor. L’entitat ha 
explicat que precisament 
van fer aquesta compra per 
poder assegurar el man-
teniment dels concerts 
mensuals que organitzen: 
“L’Ajuntament paga tard les 
subvencions i mai saps la 
quantitat i per això se’ns va 
fer imprescindible disposar 
d’un equip sonor propi”.

Segons explica la Societat 
del Blues, ara l’Ajuntament 
els reclama aquests diners 
que no poden tornar de cap 
de les maneres perquè no 
els tenen. A més, han de fer 
front a la despesa de l’orga-
nització del Festival de Blues, 
que habitualment s’organitza 
al voltant de la Festa Major: 

MÚSICAAGENDAAGENDA
DIVENDRES 20 DE MAIG
-Festa do Pulpo. A partir 
de les  18 h a la Rambla del 
Ferrocarril. Org. Irmandade 
Galega de Rubí.

-Presentació de la novel·la 
‘Un lugar llamado Wanda’. 
A càrrec de l’autora Carmen 
Moreno i de l’escriptor Daniel 
Ruiz-Trillo. A les 18 h a la Bi-
blioteca Mestre Martí Tauler. 

-El documental del mes: ‘Fe 
i llibertat (un amor de clau-
sura)’.   A les 19 h a l’Ateneu.

DISSABTE 21 DE MAIG
-Festa del Dia d’Andalusia.  A 
partir de les 12 h al parc de Ca 
n’Oriol. Org. Coordinadora de 
Entidades Andaluzas de Rubí.

-Festa do Pulpo. A partir de 
les 11.30 h a la Rambla del 
Ferrocarril. Org. Irmandade 
Galega de Rubí.

-Itinerari de natura pel Tor-
rent de Can Roig. Guiatge a 
càrrec de Falet Bosch. Punt de 
trobada: ermita de Sant Muç 
a les  10 h. 

-Teatre infantil: ‘Els contes 
de l’Astrid’. A càrrec de la Cia. 
Sherezade Bardají. A les 12 h 
a l’Ateneu. 

-Jocs del món. A les 17 h a la 
plaça de la Nova Estació.

-Teatre: ‘La filla del mar’, a 

càrrec del Grup Escènic del 
Casal Popular. A les 21 h al 
Casal.

-Concert de blues i Boogie-
Woogie, a càrrec de Nirek 
Mokar i Iker Piris Trio. A les 21 
h a la Sala 14/13. Edifici Cruïlla 
d’El Pinar. 

DIUMENGE 22 DE MAIG
-Festa del Dia d’Andalusia.  A 
partir de les 8 h al parc de Ca 
n’Oriol. Org. CECAR.

-Festa do Pulpo. A partir de 
les 11.30 h a la Rambla del 
Ferrocarril. Org. Irmandade 
Galega de Rubí.

-Activitat familiar: ‘Els contes 
de la Martina Trementina’ A 
càrrec de La Guilla Teatre. A 
les 12 h al Castell.

-Concert d’Enrique Heredia 
Trio, amb Benet Palet. 8è 
Cicle de Jazz. A les 12.30 h a 
l’Ateneu.

-Teatre: ‘La filla del mar’, a 
càrrec del Grup Escènic del 
Casal Popular. A les 18 h al 
Casal.

-Espectacle ‘Dòji’ a càrrec 
deBrodas Bros i Desilence. A 
les 18.30 h a La Sala.

 DILLUNS 23 DE MAIG
-Xerrada ‘Fake News: com 
ens nganyen i com evitar-ho’. 
A les 18 h a la Biblioteca. Org. 

Aula d’Extensió Universitària.

 DIMARTS 24 DE MAIG
-Presentació del llibre ‘100 
idees per educar els fills’. 
A càrrec de l’autor Daniel 
Ruiz-Trillo i de l’escriptora 
Carmen Moreno. A les 18 h a 
la Biblioteca.

DIMECRES 25 DE MAIG
-Conte teatralitzat. A les 
17.30h a la plaça de Ca n’Ori-
ol. 

-Presentació del llibre ‘Mo-
rirn-ne disset’, de Sergi Bel-
bel. A càrrec de l’autor i de 
Martí Pujol. A les 19 h al Racó 
del Llibre. 

EXPOSICIONS
L’ànima de les coses. Expo-
sició de Miquel Mas. A l’Aula 
Cultural fins al dia 23 de juliol.

Érase una vez Boada. Mostra 
de dibuixos d’El Víbora. Fins al 
4 de juny a la Biblioteca.

En el camí. Exposició fotogrà-
fica de Xavier Oller. Fins al 29 
de maig a l’Antiga Estació. 

La Catalunya de 1920-1930. 
Memòria retrobada. Fotogra-
fies del fons Roisin. Fins al 22 
de maig al Castell.

Mostra en homenatge a l’ar-
tista Pepa de Haro. A l’Escola 
d’Art i Disseny fins al 20 de 
maig.

“No tenim notícies de la 
Festa Major ni del 9è Festival 
de Blues i la situació és que 
les subvencions del cicle de 
blues i el festival del 2021 
estan sense cobrar i tenim 
un requeriment del 2020 de 
retorn de 1.800 euros que no 
tenim perquè s’han fet ser-
vir per pagar els concerts”.

Per tot plegat, l’entitat 
considera que l’Ajuntament 
“li ha faltat el respecte a 
l’entitat” i considera que 
obstaculitza la feina que 
fa la Societat del Blues per 
promocionar la cultura a la 
ciutat. “En aquestes condi-

cions i sense saber mai què 
ens pagaran no es poden 
contractar músics, i més 
tenint en compte que el que 
oferim és un Festival Inter-
nacional”. També han dit 
que lamenten haver de patir 
aquesta situació crítica quan 
l’Ajuntament es gasta molts 
diners en promocionar actes 
culturals que no són locals.

La Societat del Blues no 
és l’única entitat que s’ha 
queixat dels problemes de-
rivats del cobrament de les 
subvencions amb retard, l’Es-
bart Dansaire també ho ha 
fet diverses vegades. / DdR

Els concerts de blues tenen molt d’èxit entre el públic rubinenc. / Arxiu
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Els Gegants de Rubí i els ge-
gantons del Club Amics van 
visitar aquest diumenge Sant 
Boi de Llobregat, amb motiu 
de la seva proclamació com 
a Ciutat Gegantera 2022. La 
jornada es va iniciar a les nou 
del matí amb tres plantades 
de gegants per diferents 
punts de la ciutat amb la par-
ticipació d’una vuitantena de 
colles vingudes d’arreu de 
Catalunya, Castelló, França, 
Aragó i Costa Rica.

Després, totes les figures 
van realitzar les diferentes 
cercaviles fins arribar al Parc 
de la Muntanyeta, on va te-
nir lloc l’acte central amb el 
traspàs dels gegants Treball 
i Cultura de l’Agrupació de 
Colles Geganteres de Cata-
lunya (ACGC) entre les colles 
de Tortosa i Casablanca de 
Sant Boi.

La propera sortida dels 
gegants de Rubí serà dilluns 

Dues colles geganteres rubinenques participen en 
la proclamació de Sant Boi com a Ciutat Gegantera 2022

EQUIPAMENTS

Rubí se suma a la commemoració 
del Dia Internacional dels Museus 
REDACCIÓ

El Museu Municipal Cas-
tell (MMUC) se suma al 
Dia Internacional dels Mu-
seus, que s’ha  comme-
morat aquest dimecres 18 
de maig, amb l’exposició 
d’una selecció d’eines de 
boter del segle XX, cedides 
temporalment per la família 
Masalias: una aixa de tustar, 
una barrina, un estovador i 
un galzador. A més, el Mu-
seu Etnogràfic Vallhonrat 
cedeix quatre peces de la 
seva col·lecció relacionades 
també amb el món del vi, 
que s’incorporen a la se-
lecció del MMUC: una bota 
petita, una cantimplora, una 
gerra per mesurar el vi i un 
colador de loneta per filtrar 
les impureses del vi de la 
1a meitat del segle XX. Les 
peces es podran veure fins 
al 22 de maig al vestíbul del 
museu municipal.

Portes obertes al Museu 
Vallhonrat
D’altra banda, i com ja és 
habitual per aquesta com-
memoració, la Fundació 
Museu Vallhonrat ho cele-
brarà amb una jornada de 

portes obertes que tindrà 
lloc el dissabte 21 de maig 
a les 11 h (entrada per la Pl. 
Montserrat Roig, s/n), on 
es podrà visitar la nova sala 
Pons Cirac, inaugurada re-
centment i que acull l’obra 
més àmplia de l’artista a 
escala mundial.

A més, tots els nens i 
nenes menors de 8 anys 
que participin en la visita 
rebran de forma gratuïta el 
conte Vine al Museu, creat 
per Núria Julià i Elena Boi-
xader amb l’objectiu que la 
canalla conegui de manera 
divertida i didàctica el Mu-

Les peces cedides pel Museu Etnogràfic Vallhonrat. / Museu Vallhonrat

seu Vallhonrat.
D’altra banda, també 

l’Espai Expositiu Aula Cul-
tural se suma a la comme-
moració i aquest divendres 
amplia el seu horari habitu-
al. Així estarà obert al públic 
fins a les 23 h.

Enguany, la commemo-
ració del Dia Internacional 
dels Museus arriba a la 45a 
edició i porta per lema ‘El 
poder dels Museus’, amb el 
qual es vol conscienciar so-
bre la importància d’aquests 
espais com a elements d’in-
tercanvi cultural, enriqui-
ment cultural i artístic.

Nàyade Barrientos, Valen-
tina Carmona, Sylvia Me-
lero, alumnes d’edRa de 1r 
del Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà (CFGM) d’Assistència 
al Producte Gràfic Imprès; i 
Pol Mon i Pau Moré, estu-
diants de 1r del CFGM de 
Serigrafia, s’han endut el 
reconeixement a la millor 
proposta de la VII Jornada 
d’Arts Plàstiques i Disseny de 
Catalunya de grau mitjà per 
ICSSL Pictogrames. 

En la categoria de grau 
superior, també han aconse-
guit reconeixements quatre 
alumnes de l’escola muni-
cipal d’art i disseny: Laura 
Sánchez, de 2n Cicle Forma-

tiu de Grau Superior (CFGS) 
d’Interiorisme pel seu treball 
‘Crec Coworking’; Alejandro 
Expósito, de 1r curs de CFGS 
d’Espais interactius per l’apli-
cació informàtica ‘La preven-
ció, un valor segur’ i per la 
seva proposta del Concurs 
SOS Costa Brava, i Verónica 
Grandes i William García, 
de 2n curs del CFGS d’Espais 
interactius per ‘Dret a morir 
dignament’.

A més, també han rebut 
mencions especials quatre 
projectes més de l’escola 
municipal: el ‘Projecte MAC-
BA. Plaça dels Àngels’, de 
Meritxell López, Pol Fabró, 
Laia Jornet i Marta Deve-

sa, del CFGS d’Interiorisme 
d’edRa i el ‘Projecte empre-
sa DBambú’, realitzat per 
l’alumnat del CFGS Interio-
risme d’edRa, Noelia López, 
Marta Devesa i Meritxell 
López. 

El projecte de final de 
curs de l’exalumna de Seri-
grafia Artística Anna Múr-
cia, titulat ‘Música, Dansa, 
Serigrafia’ ha estat escollit 
com un dels millors projectes 
finals de totes les escoles.

La jornada s’ha realitzat 
pel Canal Taronja de la Xarxa 
de Televisions Locals, amb 
connexions simultànies amb 
la trentena d’escoles d’art i 
disseny catalanes. / DdR

Sis reconeixements per edRa a la 7a edició de 
la Jornada d’Arts Plàstiques i Disseny de Catalunya

ART

CULTURA POPULAR 

La colla de l’Associació de la Gent Gran 
de Rubí, a la trobada anual de colles

La colla sardanista ‘Sem-
pre joves’ de l’Associació 
de la Gent Gran de Rubí va 
participar dissabte passat a 
la trobada anual de colles 
sardanistes que organitza 
la direcció d’Equipaments 
Cívics de la Generalitat de 
Catalunya.

Aquestes trobades se 
celebren a la ciutat capital 
de la sardana, que aquest 
any ha correspost a la ca-

pital de la Noguera, a Bala-
guer. Un total de 23 colles 
arribades d’arreu del terri-
tori català van ballar dues 
sardanes de lluïment i una 
de germanor, en una troba-
da que va suposar per molts 
el retrobament després dels 
anys de pandèmia.

Uns 500 dansaires van 
gaudir d’un dia esplèndid, 
que va culminar amb un di-
nar de germanor.  / DdR

Els amants i aficionats del 
jazz tenen aquest proper 
diumenge dia 22 de maig 
una nova oportunitat de 
gaudir d’un gran concert, or-
ganitzat per l’Associació Jazz 
Rubí en el marc del 8è Cicle 
de Jazz. Serà a l’Ateneu de 
Rubí, amb el trio del bateria 
rubinenc Enrique heredia, 
que presentarà ‘How Deep 
is The Ocean’, el seu darrer 
treball enregistrat pel se-
gell Fresh Sound. Heredia, 
acompanyat per la pianista 
Michele Faber i el contrabai-
xista Curro Gálvez, comptarà  
també amb la participació 
del gran trompetista Benet 
Palet com a convidat. El 
concert serà a les 12.30 h i 
s’oferirà servei de bar. El 8è 
Cicle de Jazz a l’Ateneu ofe-
reix una programació estable 
d’actuacions en directe que 
combinen concerts i jam 
sessions. / DdR

JAZZ SARDANES

La colla sardanista ‘Sempre joves’, a Balaguer. / Cedida

El bateria local 
Enrique Heredia
presenta en concert
el seu darrer treball

6 de juny dins dels actes de 
la Festa dels Xatos i l’Aplec de 
Primavera. 

La Colla de Geganters 
de Rubí fa una crida als ru-
binencs i rubinenques que 
vulguin portar gegants a 
apuntar-se a la colla, ja que 
es necessiten portadors per 
poder ballar i dansar pels 
carrers i places de Rubí i d’ar-
reu de pobles i ciutats que 
visiten. Tothom que estigui 

interessat pot escriure un 
mail a gegantsrubi@gmail.
com o bé contactar perso-
nalment el 6 de juny a la festa 
dels Xatos, a Sant Muç.

Pel que fa a les activi-
tats del Club Amics de Rubí, 
aquest diumenge participa-
ran a la XXVI Trobada Comar-
cal del Vallès a Montornès 
del Vallès i el dissabte 28 a 
la I Diada Gegantera del barri 
de Ca n’Oriol. / DdR

Gegants de Rubí a la Trobada a Sant Boi. / M. A. López Extremera
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FUTBOL | SEGONA CATALANA

La derrota contra l’Espluguenc posa 
l’Olímpic contra les cordes (3-1)
JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó no va 
poder guanyar tot i el bon 
partit que va realitzar al 
camp de l’Espluguenc. El 
conjunt de Rubí es va tro-
bar amb un gol en contra 
només començar el partit, al 
primer minut de joc, en una 
jugada en què el davanter 
local estava en clar fora de 
joc. Aquest contratemps 
va fer que l’Espluguenc 
estiguessin més pendents 
de no rebre cap gol que 
d’augmentar l’avantatge, un 
fet que va aprofitar l’Olímpic 
per dominar el partit i crear 
ocasions de gol. Samper es 
va quedar sol contra el por-
ter, però va estar encertat, 
Mauri va enviar un xut a la 
base del pal i el porter local 
va evitar el gol en un parell 
d’oportunitats més pels 
visitants.

A la segona part, el joc 
va continuar amb la matei-
xa dinàmica, amb l’Olímpic 
atacant amb perill. Al minut 
51, l’àrbitre va xiular unes 
mans a Pablo, que estava 

FUTBOL | TERCERA CATALANA

El segon gol dels locals va ser un xut de falta directa. / J. M. Villena

Juan Romero 
no seguirà a 
la banqueta 
de la UE Rubí
La Unió Esportiva Rubí ha 
comunicat que Juan Romero 
no continuarà com a entre-
nador del primer equip de 
l’entitat. Segons ha explicat 
la directiva de l’entitat, la de-
cisió ha estat presa per mutu 
acord entre els responsables 
del club i l’entrenador.

Amb ell, també marxarà 
la resta de l’equip tècnic res-
ponsable del primer equip 
de la Unió Esportiva: Íñigo 
Irisarri, Marcos Beltrán i 
Edgar Mateu. 

Juan Romero va aterrar 
a l’entitat blanc-i-vermella 
el febrer del 2021 i ha dirigit 
el Rubí en 36 partits oficials. 
El club li ha mostrat el seu 
agraïment pels serveis pres-
tats durant tot aquest temps. 

Durant aquesta tempo-
rada, la Unió Esportiva Rubí 
ha aconseguit mantenir la 
categoria, tot i que va haver 
d’esperar a l’última jornada 
per certificar la permanèn-
cia. / DdR

d’esquena a la jugada i molt 
a prop del vèrtex de l’àrea. 
El xut de la falta directa va 
acabar al fons de la porteria 
de l’Olímpic.

Amb el 2-0 els rubinencs 
encara van anar més a l’atac 
i el tercer gol de l’Esplu-
guenc va arribar en un con-
tracop que va rematar Maxi. 

Ja gairebé sense temps per 
més, Aitor va maquillar el 
resultat amb 3-1.

El resultat obliga l’Olím-
pic a puntuar en les dues 
últimes jornades de lliga. 
Aquest diumenge reben a 
Can Fatjó al CD Almeda a les 
12 h, un partit on els de Rubí 
es jugaran la permanència.

Victòria del Veinti, que 
manté opcions pel títol 
J. GONZÁLEZ

El CF Juventud 25 de Septi-
embre va imposar-se per 1-2 
al camp de la UE Castellbis-
bal, en partit corresponent 
a la jornada 28 del grup 6 
de la Tercera Catalana. Amb 
aquests tres punts, el Veinti 
es manté a la segona plaça 
a cinc punts del líder, el San 
Lorenzo. 

El conjunt rubinenc ne-
cessitaria dues ensopegades 
dels de Terrassa, com a mí-
nim una derrota i un empat, 
i dues victòries seves en els 
dos últims partits per poder 
optar al títol i a l’ascens a Se-
gona Catalana. Sumar els sis 
últims punts també li podria 
donar opcions a pujar com 
un dels millors segons de la 
categoria.

El partit contra els veïns 
de Castellbisbal no es pre-
sentava fàcil, ja que havien 
aconseguit tres triomfs en 
els darrers partits al seu 
feu. L’equip local va sortir 
amb més intensitat i inten-

tava frenar el joc de toc dels 
jugadors de Richard Gimé-
nez. Així, en el minut 26, 
el local Ortega avançava el 
seu equip. El Veinti va reac-
cionar, va fer seu el control 
del partit i va començar a 
arribar amb perill a l’àrea 
visitant. En el minut 32, Roli 
posava l’empat després de 
recollir el rebuig del penal 
que li havia aturat el porter 
local en primera instància. 
Abans del descans, Dani 
Gorri posava per davant els 
de Rubí, després de rematar 
una pilota a llançament de 
falta de Kevin.

A la segona part, el Ve-
inti va poder sentenciar el 
partit amb diverses opor-
tunitats molt clares que no 
va aconseguir materialitzar. 
Aquest diumenge a les 12 
h, el Veinti s’enfronta al 
Municipal 25 de setembre 
al Sant Cugat FC. I ho farà 
mirant de reüll al que faci el 
San Lorenzo, que juga una 
hora després a Can Rosés 
contra el filial del Rubí. 

FUTBOL | PRIMERA CAT.

L’Ajuntament i el Club Escola 
Futbol Can Mir han comen-
çat a treballar conjunta-
ment amb altres tres socis 
internacionals per facilitar 
la integració social de joves 
migrants a través del pro-
jecte BRACE, subvencionat 
pel programa Erasmus Plus 
de la Unió Europea. La ini-
ciativa aposta per convertir 
el futbol en un instrument 
d’inclusió, capaç de trencar 
les primeres barreres soci-
als que pateixen els joves 
provinents d’altres països. 
“Estem parlant de persones 
que, per raons diverses, ne-
cessiten l’acompanyament 
d’entitats i administracions 
per a la seva integració. L’es-
port no resol problemes per 
si sol, però sí que, combinat 
amb altres mesures, pot 
facilitar la integració”, ha 
explicat l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez.

El projecte BRACE està 
liderat per l’administració 
rubinenca i té com a socis el 
CEF Can Mir, l’Associazione 
Sportiva Bresso 4 d’Itàlia, 
el club KCS Machelen de 
Bèlgica i l’Instituto Superior 
de Gestao de Portugal. Dins 
aquesta iniciativa, totes 
les organitzacions implica-
des disposaran d’un espai 
per compartir les seves 
experiències treballant amb 
immigrants, i especialment 
amb joves no acompanyats 
i refugiats, a través del fut-
bol. La idea és poder inter-
canviar coneixements i me-
todologies que els permetin 
millorar els projectes que ja 
tenen actius i impulsar-los 
en altres municipis.

El BRACE es desenvo-
luparà durant tot un any i 

El futbol com a eina d’integració

L’alcaldessa, amb els regidors de Projecció de la Ciutat i d’Esports i els 
representats del CEF Can Mir. / Ajuntament de Rubí – Localpres

FUTBOL | INCLUSIÓ

inclourà diverses activitats. 
Així, s’han programat tro-
bades als diferents països 
participants per analitzar 
la situació actual de les 
persones migrants, refugi-
ades i menors no acompa-
nyades a la Unió Europea 
o per debatre sobre noves 
maneres d’aconseguir la in-
clusió social de les persones 
vulnerables a través del fut-
bol, entre altres. La darrera 
reunió serà  a Rubí i inclourà 
jornades de sensibilització a 
centres educatius, un taller 
sobre com replicar el pro-
jecte, i un intercanvi cultural 
entre jugadors, entrenadors 
i representants de les orga-
nitzacions col·laboradores, 
entre altres.

  
El CEF Can Mir, un gran 
actiu
El club de futbol rubinenc 
és un dels pilars essencials 
del projecte gràcies a la 
seva experiència amb joves 
migrants. Des del 2019, el 
Can  Mir desenvolupa una 

iniciativa pròpia d’inclusió 
social amb 23 menors no 
acompanyats i, anterior-
ment, ja havia posat en 
marxa un altre projecte 
d’activitats adreçades a 
famílies de refugiats. Entre 
els seus equips, hi ha un 
grup juvenil integrat per 
joves de diferents ciutats 
i menors no acompanyats 
que viuen a la comarca. El 
president del CEF Can Mir, 
Jordi Peiró, s’ha mostrat il-
lusionat amb la posada en 
marxa d’una nova iniciativa 
que, a través de l’esport, pot 
ajudar els joves migrants 
en el seu procés d’inclusió, 
“a socialitzar, a incorporar 
valors cívics que tenim a la 
nostra societat, a millorar 
l’idioma... Aquest projecte 
no els dona només l’oportu-
nitat de jugar a futbol, sinó 
que també els dona l’opor-
tunitat de sentir-se acollits, 
estimats i que puguin tenir 
eines per a una integració 
més efectiva”. / DdR

El CEF Can Mir i l’Ajuntament s’alien en un projecte 
internacional per facilitar la integració de joves migrants

DOL AL CLUB PER LA MORT DE TRINIDAD GARCÍA
L’Olímpic està de dol per la mort del seu expresident Tri-
nidad García Romero, un home que va dedicar gran part 
de la seva vida al club. Trini va ser molt estimat per tots 
aquell que el coneixien. Gràcies Trini, per la teva entrega, 
mai t’oblidarem. L’Olímpic dona el seu còndol a la família 
en aquests difícils moments. 

L’equip A de l’Horitzó, campió del Torneig de Mataró
El primer equip de bàsquet 
del l’Horitzó es va proclamar 
de forma brillant campió del 
Grup 1 (màxima categoria) 
del Torneig Open, disputat 
diumenge passat al pavelló 
Eusebi Millan de Mataró. 
El conjunt dirigit per Sara 
Zabalgo estava enquadrat 
en un grup complicat. Tot 
i això, va imposar-se amb 
claredat al FBC Fènix de 
Barcelona (27-15), la Penya 
Barcelonista de Vilassar de 
Mar (44-18) i el SESE B (46-

BÀSQUET ADAPTAT | TORNEIG

25). Cal destacar l’excel·lent 
joc col·lectiu de tot l’equip i 

L’equip de l’Horitzó va guanyar el torneig. / Cedida

la seva entrega i intensitat 
defensiva. / CE Horitzó
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L’equip rubinenc ha fet una gran temporada. / Cedida

HOQUEI LÍNIA | COPA D’EUROPA

El Sènior Femení de l’HCR 
Cent Patins viatja aquest 
divendres a París per jugar 
la Copa d’Europa d’hoquei 
línia. El torneig es disputarà 
a la ciutat de Ris-Orangis 
durant aquest cap de set-
mana.

El conjunt rubinenc té 
l’oportunitat d’arrodonir 
una gran temporada 2021-
2022, en la qual encara que 
no han guanyat cap títol, 
han demostrat que tenen 
un equip competitiu, tot i 
la seva joventut.

Tot passa per no deixar 
escapar massa punts en el 
torneig. El Cent Patins hau-
rà d’enfrontar-se als equips 
francesos de Ris-Orangis i 
Saint-Medart; als italians 
Verona i Civitavecchia i a 

El Sènior Femení del Cent Patins 
disputa aquest cap de setmana a 
París la Copa d’Europa

l’equip madrileny del Tres 
Cantos, que acompanya 
el Cent Patins en repre-
sentació de la competició 
espanyola. No hi ha moltes 

referències del nivell dels ri-
vals, però arribats a aquesta 
competició, el que és segur, 
és que ningú posarà les 
coses fàcils. / Cent Patins

NATACIÓ | COPA FEDERACIÓ

Bon paper dels nedadors del CNR a la Final de 
Delegacions disputada diumenge a Manresa
El Club Natació Minorisa va  
acollir diumenge la Final de 
Delegacions de natació. El 
Club Natació Rubí (CNR) va 
estar representat per Hèctor 
Ramos, Iago Verdú i Pol Ra-
mos, que van formar part de 
la selecció del Vallès. Hèctor 
Ramos va nedar les tres 
distàncies de l’estil d’esque-
na (50 m -100 m – 200 m), 
aconseguint en les tres pro-
ves, tres nous records del 
club. També va formar part 
de l’equip de relleus 6x50 
m lliures mixtes. Iago Verdú 
va nedar les tres distàncies 
de braça i el relleu mixt de 
4x50 m estils, mentre que Pol 
Ramos va participar en el 50  
i 100 m braça i en el relleu 
8x50 m lliures mixtes.

D’altra banda, dissabte es 
van disputar les últimes Jor-
nades de la lliga benjamina i 
prebenjamina a les mateixes 
instal·lacions de Manresa. 
Les proves disputades van 
ser força exigents: 200 m bra-
ça, 200 m lliures, 200 m estils 
i 100 m braça per la categoria 
benjamina, i els 100 m estils 

per la categoria prebenja-
mina. Tots els representants 
del Natació Rubí van fer una 
molt bona competició.

Waterpolo
En waterpolo, l’equip absolut 
femení va iniciar la Copa Fe-
deració amb un empat 8-8 
contra el CE Mediterrani. Pel 
que fa a la resta de resultats, 
el Juvenil Masculí va perdre 
9-19 contra el CN Barcelona, 
el Màster va guanyar el CN 
Premià 9-10; l’Aleví A va 
imposar-se al CN Catalunya; 

l’Infantil Femení va perdre 
amb la UE Horta 15-3 i l’In-
fantil Masculí va guanyar al 
CN Poble Nou.

Triatló
En triatló es va disputar a 
Pamplona el Half Triathlon 
Pamplona-Iruña. El CN Rubí 
va estar representat per sis 
triatletes. Cal destacar que 
Joan Carles Hernández va 
disputar el Campionat d’Es-
panya d’Aquabike, assolint 
una meritòria 4a posició del 
grup d’edat 50/54./ CNR

ESCACS | TORNEIG

Cristóbal Henríquez, millor jugador xilè, guanya 
el VIII Obert Internacional d’Escacs Actius
El jugador xilè Cristóbal 
Henríquez, millor jugador 
del seu país, es va procla-
mar diumenge campió del 
VIII Obert Internacional 
d’Escacs Actius Ciutat de 
Rubí, disputat a les pistes 
de petanca de Cova Solera 
i organitzat per l’Agrupació 
d’Escacs La Rubinenca. El 
podi es va completar amb 
Miguel Muñoz, del Perú, i 
el jove jugador aragonès 
Pedro Antonio Ginés, com 
a tercer classificat. La pri-
mera classificada femenina 
va ser Tatiana Yastrebova, 
d’Ucraïna, mentre que el 
millor veterà va ser el ju-
gador local Antoni Navar-
ro. El millor jugador local 
classificat va ser Josep M. 
Fortes. 

El torneig va ser un èxit 
de participació, amb 97 
jugadors inscrits, arribats 
de diferents punts de l’es-
tat espanyol i de diversos 
països de Sud-amèrica i 
Europa. Cal destacar que la 
representació de jugadors 
titulats va ser destacada 
amb la presència de cinc 
Grans Mestres, nou Mes-
tres Internacionals, tres 
Mestres FIDE i set MK. 

Altres competicions
D’altra banda, a l’Obert 
del Foment Martinenc, 

els joves Jan Fernàndez i 
Joan Vilarasau van guanyar 
davant de rivals més forts 
que ells, mentre que J. 
Arcas va perdre el punt al 
final del matx. En el campi-
onat Calculin, el torneig de 
formació per als joves ju-
gadors menors de 14 anys, 
els nens i nenes menors 

de 12 de la Rubinenca van 
aconseguir la victòria: Mi-
quel Briega, Eric Jiménez i 
Daniel Pascuas. Per la seva 
banda,  Abel Santos, Gon-
zalo Gaspar i Hugo Baena 
van empatar i els Sub-14 
Martina Lora i Adrià Mili-
an també van guanyar les 
seves partides. / AER

VII Torneig de Tennis Taula i Escacs 
el 29 de maig al pavelló del Regina Carmeli

El pavelló esportiu del Col·legi Regina Carmeli acollirà 
el 29 de maig dues competicions d’escacs i tennis taula 
per a escolars d’entre 3r de Primària i 4t de l’ESO. El 
torneig s’iniciarà a les 10 h. Durant la matinal, el top 10 
mundial, l’infant rubinec Roger Quesada farà uns partits 
d’exhibició. Per participar, es requereix inscripció prèvia, 
ja que les places són limitades. El torneig està organitzat 
pel Regina Carmeli, l’Agrupació d’Escacs Rubinenca i el 
Club Tennis Taula Can Fatjó.

Henríquez, Muñoz i Ginés van completar el podi del torneig. / Cedida

Manresa va acollir la Final de delegacions de natació. / Cedida

Claudia Aguado, segona al Campionat de Barcelona
La patinadora rubinenca 
Claudia Aguado ha aconse-
guit la segona posició en el 
Campionat de Barcelona de 
patinatge artístic, que es va 
disputar del 6 al 8 de maig a 
Caldes d’Estrac.

El campionat territorial 
va reunir una seixantena de 
patinadors i Aguado va acon-
seguir la plata a la categoria 
sènior només per darrera de 
la mundialista Carla Escrich, 
del CPA Caldes d’Estrac, que 
va sumar 164,18 punts. La 
patinadora rubinenca, que 

PATINATGE ARTÍSTIC | CAMPIONAT TERRITORIAL

competeix amb el CPA Ripo-
llet, va aconseguir una pun-
tuació de 135,82 i la tercera 

El podi del torneig. / Cedida

classificada, Carla Méndez, 
del CP Parets, va sumar 85,29 
punts. / DdR
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