
Divendres, 27 de maig de 2022 - Núm. 1.377«L’art neteja l’alma de la pols de la vida quoti diana» (Pablo Picasso, pintor i escultor espanyol del s. XX). 

WWW.DIARIDERUBI.COM
INFORMATIU SETMANAL INDEPENDENT I GRATUÏT  
IMPRÈS EN PAPER ECOLÒGIC 100% RECICLAT

La proposta que faran a la Generalitat, consensuada també amb Terrassa, 
vol que l’actual línia B8 serveixi per connectar polígons de les tres ciutats
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Rubí i Sant Cugat volen un bus
directe a l’Hospital de Terrassa
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75 minuts, com passa des 
de Sant Cugat, per arribar 
a l’hospital, és obvi que el 
servei no és útil”. Per Ingla, 
cal oferir un transport pú-
blic de qualitat i més “quan 
diem a la ciutadania de 
forma reiterada que hem de 
prescindir cada vegada més 
del vehicle privat”.

La representant de 
Terrassa, Lluïsa Melgares, 
ha destacat especialment 
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Les tres ciutats 
han sol·licitat 

una reunió amb 
el conseller de 

Territori per 
presentar-li la 

proposta que han 
consensuat

Vuit anys de presó per 
un veí de Rubí per intentar 
matar la seva parella
L’Audiència Provincial de 
Barcelona ha condemnat 
a 7 anys i mig de presó un 
home de Rubí per intentar 
matar la seva parella i a 6 
mesos més per maltracta-
ments. Els tres magistrats 
de la sala consideren provat 
que l’home va cometre un 
delicte d’homicidi en grau 
de temptativa acabada, 
amb agreujant de paren-
tesc, i un delicte de mal-
tractament.

Els fets van succeir fa 
quatre anys, el 2 de març 
del 2018 a les 2 de la ma-
tinada, quan una dona va 
saltar d’un cotxe en marxa 
al carrer General Mitre, a 
l’altura del carrer Muntaner, 
a Barcelona. L’agressor va 
aturar el cotxe, va baixar i va 
començar a donar-li punta-
des de peu i cops de puny.

Un dona, que havia tru-
cat a la Policia, va aconse-
guir apartar l’home de la 
víctima, que va córrer per 
entrar a un taxi que hi havia 
aparcat a la vora. El con-
demnat, que ja havia tornat 

Rubí i Sant Cugat proposen un bus llançadora de 
només deu parades fins a l’Hospital de Terrassa

CRISTINA CARRASCO

L’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Martínez, l’alcaldessa 
de Sant Cugat, Mireia Ingla, 
i la 3a tinenta d’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Terrassa, 
Lluïsa Melgares, han pre-
sentat una proposta con-
junta que faran arribar a 
la Generalitat per intentar 
millorar l’accés a l’Hospital 
de Terrassa i a les empre-
ses dels polígons dels tres 
municipis. 

Es tracta del desdo-
blament de la línia de bus 
interurbà B8, que uneix 
Sant Cugat, Rubí i Terrassa 
amb aquest centre sanitari. 
Així, per una banda, l’actual 
línia es modificaria per do-
nar servei cap als polígons 
de les tres ciutats, mentre 
un bus llançadora, amb un 
trajecte més ràpid i curt, 
serviria per accedir d’una 
forma més ràpida i directe 
cap a l’Hospital de Terrassa.

Segons les tres respon-
sables polítiques, el servei 
de la línia B8 és del tot 
ineficient per l’elevat temps 
en arribar a l’hospital (54 
minuts des de Rubí i 75 
minuts des de Sant Cugat) i 
la seva baixa freqüència de 
pas (70 minuts). Aquest fet 
provoca queixes reiterades 
per part de la ciutadania, 
especialment d’aquells sec-
tors de població que no 
disposen de vehicle privat. 

L’edil rubinenca ha as-

senyalat que  el bus llança-
dora aniria de Sant Cugat 
a l’hospital, tindria només 
una desena de parades i 
faria el mateix recorregut 
d’anada i tornada. D’aques-
ta manera, es reduiria el 
temps de trajecte i s’aug-
mentaria la freqüència 
de pas. Segons Martínez, 
“creiem que mentre no 
s’aborda definitivament la 
construcció d’un hospital 
comarcal, la nostra deman-
da almenys servirà per ate-
nuar els maldecaps que re-
presenta desplaçar-se fins a 
Terrassa”. Això sí, la màxima 
edil ha insistit que Rubí 
continuarà reivindicant 
l’hospital de proximitat.

Per la seva banda, l’edil 
santcugatenca ha assenya-
lat que “quan es triguen 

el fet que l’actual línia es 
modifiqui i que serveixi 
per millorar la connexió 
entre polígons dels tres 
municipis.  “Terrassa no 
pot prescindir tampoc de 
la connexió entre polígons”, 
ha apuntat. 

Cal recordar que Rubí, 
Sant Cugat i Terrassa comp-
ten amb 38 polígons indus-
trials, amb més de 1.500 
empreses i que l’activitat 
econòmica dels tres munici-
pis equival a un PIB de més 
d’11.500 milions d’euros. 

Els tres municipis han 
sol·licitat mantenir una 
reunió amb el màxim res-
ponsable del departament 
de Vicepresidència i de Po-
lítiques Digitals i Territori, 
el conseller Jordi Puigneró, 
per presentar-li la proposta. 

Ingla, Martínez i Melgares, durant la presentació de la proposta. / C.C.

al seu cotxe, el va posar 
en marxa i va estavellar el 
vehicle contra la porta del 
copilot del taxi on es tro-
bava la jove, que encara era 
oberta. L’agressor va fugir 
immediatament després. 
La víctima va rebutjar l’as-
sistència mèdica i va marxar 
de la zona. L’home, que en 
el moment de l’agressió te-
nia 35 anys, va ser detingut 
el 8 d’abril i va ingressar 
a presó provisional fins al 
juny del mateix any, que el 
van deixar en llibertat amb 
càrrecs i amb l’obligació de 
no apropar-se a menys de 
2 km de la seva exparella.

El judici s’ha pogut ce-
lebrar perquè diversos tes-
timonis van observar els 
fets i el Ministeri Fiscal s’ha 
personat contra l’acusat. 
La dona, que tenia 25 anys 
quan van passar els fets, va 
renunciar a presentar càr-
recs contra l’agressor, amb 
qui mantenia una relació 
sentimental des de feia 
dos anys i convivien en el 
mateix domicili. / M.C.

L’Ajuntament torna a destinar 300.000 euros 
als pressupostos participatius del 2023
Els pressupostos participa-
tius del 2023 arrencaran 
aquest mes de juny, quan la 
ciutadania rubinenca podrà 
fer propostes a través del 
Rubí Participa. La dotació 
continua sent de 300.000 
euros, dels quals 50.000 ani-
ran destinats al Consell dels 
infants, que tindrà les seves 
pròpies eines per decidir el 
destí d’aquests diners. 

Les propostes es podran 
registrar al web de la plata-
forma a partir de l’1 de juny 
i el termini estarà obert fins 
al 30 de juny. A més, està pre-
vist un taller de participació 
el 21 de juny i s’habilitaran 
diferents punts itinerants a la 
ciutat on es recolliran idees. 

Un cop recollides totes 
les aportacions de la ciutada-
nia, un equip tècnic s’encar-
regarà d’analitzar, quantificar 
i validar les idees recollides, 
una fase que s’allargarà fins a 
finals de setembre. A l’octu-
bre serà el moment que els 
rubinencs decideixin, a través 
del Rubí Participa, quines són 
les accions prioritàries que 
s’han de desenvolupar. La vo-
tació s’iniciarà a partir de l’1 
d’octubre i d’aquí sortiran les 
propostes finalistes. Posteri-
orment, al novembre, serà 
quan es decideixin quines 
propostes es duran a terme 
a través d’una nova votació 
entre les idees finalistes. 

Les propostes de la ciuta-

dania han de complir un se-
guit de requisits, com ara ser 
de competència municipal, 
no suposar un cost addicio-
nal en el futur i que el cost 
no superi els 125.000 euros. 

Encara hi ha propostes del 
2021 sense executar 
Pel que fa a les propostes 
guanyadores dels pressu-
postos participatius del 2022 
encara no s’han executat i 
algunes del 2021, tampoc. 
L’any passat, 237 persones 
van participar en aquest 
procés i van decidir desti-
nar els diners a transformar 
l’espai de l’Escardívol, entre 
el solar de Correus i l’edifici 
municipal, en una zona d’oci 

i activitats. La segona propos-
ta més votada va ser habilitar 
un espai infantil i saludable a 
Can Barceló. Segons ha expli-
cat l’Ajuntament, el període 
per executar-los s’allargarà 
fins a mitjans del 2023. 

Pel que fa als pressupos-
tos participatius del 2021, 
s’han executat tres: la prova 
pilot per la lluita contra el 
mosquit tigre, la instal·lació 
d’ombra al parc del Rivo Ru-
beo i la millora dels equips de 
música de l’Escola de Música 
Pere Burés. Les millores al 
parc de Ca n’Alzamora s’han 
executat en un 50%, mentre 
que la xarxa social per a les 
famílies amb diversitat fun-
cional està en un 20%. / M.C.

La proposta, elaborada també amb Terrassa, contempla que 
l’actual línia B8 serveixi per connectar polígons dels tres municipis
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La majoria d’escoles de Rubí tenen 
una bona qualitat de l’aire a les aules

MARTA CABRERA

L’Ajuntament ha analitzat 
la qualitat de l’aire d’una 
quinzena d’escoles de Rubí 
a dins de les aules i el seu 
entorn per poder tenir una 
radiografia de com afecta la 
contaminació atmosfèrica a 
les escoles. Els infants són 
especialment vulnerables 
als agents contaminants 
perquè el seu sistema im-
munitari encara s’està de-
senvolupant i precisament 
els centres educatius és 
un lloc on passen moltes 
hores. L’anàlisi de l’aire s’ha 
fet registrant únicament la 
concentració de diòxid de 
nitrogen (NO2).

De les 16 escoles analit-
zades, només una registra a 
l’interior nivells elevats de 
contaminació: és l’escola 
Joan Maragall. Concreta-
ment, la qualificació de 
l’aire a l’interior del centre 
és regular, superior als 
20µg/m3, i de mitjana a 

tot l’entorn és pobre, amb 
alguns punts que superen 
els llindars marcats per 
l’OMS de 40µg/m3. Aquest 
és el centre educatiu que 
registra més contaminació 
atmosfèrica, l’origen de la 
qual és principalment el 
trànsit de vehicles al camí 
d’Ullastrell.

La resta d’escoles tenen 

Llebre la qualitat de l’aire 
a l’interior és molt bona, 
però a l’exterior és regular, 
amb algun punt proper que 
supera els 30 µg/m3. En 
tots els casos, els elements 
contaminants provenen del 
trànsit que hi ha en els car-
rers o vies properes. 

Pel que fa als centres 
educatius amb una millor 

una bona o molt bona qua-
litat de l’aire al seu interior, 
però quan ens fixem en els 
valors a l’exterior, n’hi ha 
alguns que no tenen un 
entorn saludable. Es tracta 
del Teresa Altet, el 25 de 
Setembre i el Maria Mon-
tessori, amb una qualitat 
regular. Es dona la circum-
stància que a la Torre de la 

Mètode CREA · CREA ACCIÓ ·
Intel·ligència emocional | Aula bombolla | Especialistes en nadons

Educació  integral | Casals per germans | Sortides i excursions 
200 m d'instal·lacions | 15 anys d'estudis reglats i experiència

Pels primers en estrenar el centre

Casals JULIOL 
(des de 300€)

Germans ben 
cuidats

Famílies ben 
ateses

Inscripcions 
FREE

Av. Josep Ferrer i Domingo, 37, 08191 Rubí  www.piuscrea.com | +34 628 471 478 

Pioner en transformar 
l'educació per creació

      ToT InFaNt�tE DrEt�a�rElAcIoNaR-sE"

Confirma l'hora que vindràs enviant un 
WhatsApp al +34 628 471 478 per reservar 
el teu regalet.

INAUGURACIÓ PIU’S CREA
dia 7 de juny de 17 a 20 h.

Propera obertura 
Centre Infantil
7 de juny
de 17 a 20 h
PORTES OBERTES

   
    

Alumnes de l’Escola Montserrat, instal·lant els tubs de difusió. / Ajuntament-Localpres

qualitat de l’aire, cal des-
tacar que el JV Foix, situat 
enmig del bosc, té una molt 
bona qualitat de l’aire a 
l’interior i al seu entorn i 
que el Duc de Montblanc, el 
Regina Carmeli i el Ramon 
Llull tenen una molt bona 
qualitat de l’aire a l’interior. 

La mitjana de concen-
tració de NO2 de registrada 
en els 180 punts de mesu-
rament és de 19 µg/m3, el 
que significa que la qualitat 
de l’aire és bona en el seu 
conjunt, però s’apropa al 
regular.

Els alumes podran fer 
propostes de millora 
El mesurament d’aquests 
contaminants s’ha fet dins 
del marc del projecte ‘Me-
sura NO2’ i han estat els 
alumnes dels centres els 
que han instal·lat els capta-
dors de diòxid de nitrogen. 

Després de tres setma-
nes, els han retirat i han 
determinat la concentració 
de diòxid de nitrogen al 
laboratori. Dels 205 punts 
instal·lats, s’han pogut ob-
tenir dades de 180 punts.

Un cop analitzades les 
dades, els estudiants po-
den decidir canviar algunes 
pautes de conducta, espe-

cialment aquelles relacio-
nades amb la mobilitat per 
reduir la contaminació als 
centres educatius. També 
podran proposar mesures 
a l’administració local per 
millorar la qualitat de l’aire. 

“La contaminació at-
mosfèrica és una de les 
principals preocupacions 
en l’àmbit global, però és 
a escala local on es poden 
dur a terme accions con-
cretes per anar-la reduint”, 
ha assenyalat el regidor de 
Medi Ambient i Transició 
Ecològica, Andrés Medra-
no.

Només el Joan Maragall registra nivells elevats de contaminació



Divendres, 27 de maig de 2022 ACTUALITAT4

REDACCIÓ

Les jardineres noves que 
hi ha a la plaça del Mercat 
són un impediment per 
celebrar amb normalitat les 
festes del barri del Mercat, 
segons explica l’Associació 
de Veïns del Mercat. Els 
elements es van instal·lar 
ara fa més d’un any i en 
el seu moment, segons 
el president de l’entitat 
veïnal, David González, es 
va dir que es retirarien per 
poder fer les festes: “No 
podem posar l’escenari en 
aquest espai i és l’única 
zona gran del barri, perquè 
l’Ajuntament tampoc ens 
deixa tallar cap carrer. En 
el seu moment ens van dir 
que les retirarien, però ara, 
un mes abans de les festes, 
ens han dit que no”.

Les festes del barri del 
Mercat estan programa-
des pel 17, 18 i 19 de juny 
i l’entitat ja havia tancat 

pràcticament la programa-
ció, que ara es podria veure 
afectada. A més, aquest 
no és l’únic obstacle amb 
el qual s’ha trobat l’Asso-
ciació de Veïns del Mercat. 
Durant la pandèmia van 
haver de buidar el local que 
l’Ajuntament tenia llogat 
per l’entitat veïnal al carrer 
Juan Ramon Jiménez i van 

haver de traslladar part del 
material a un traster. Els 
responsables de l’entitat 
han demanat a l’Ajunta-
ment poder fer servir algun 
dels locals buits que hi ha a 
l’edifici del Mercat, però el 
consistori, segons Gonzá-
lez, s’hi ha negat: “Estem 
sense local on poder guar-
dar el material de les festes. 

L’AV del Mercat critica que l’Ajuntament no 
tregui les jardineres de la plaça per la festa

Roben a l’interior de diversos
vehicles durant la nit de dissabte

Diversos vehicles han estat 
assaltats durant la nit de dis-
sabte a diumenge als barris 
de Ca n’Alzamora i Ca n’Oriol. 
A l’aparcament proper a 
l’escola de Ca n’Alzamora van 
aparèixer tres vehicles amb 
els vidres trencats, segons 
ha informat la Policia Local, 
i al carrer Barcelona, molt 
a prop de la llar d’infants La 
Lluna, també es van trobar 
cinc cotxes amb les finestres 
trencades, segons han infor-
mat alguns afectats. 

Els lladres van trencar els 
vidres de les finestres dels 
cotxes, que estaven aparcats 
al carrer, per accedir a l’inte-
rior dels vehicles i robar el 
que hi havia dins. 

Durant el 2021, a Rubí 
es van produir 81 furts a 
l’interior de vehicles, segons 
les dades del Ministeri de 
l’Interior. Per aquest motiu, 
es recomana als propietaris 
dels vehicles que no deixin 
pertinences a l’interior dels 
automòbils. / DdR

L’entitat també demana un local al Mercat per poder desar el material durant les festes del barri. / C.B.

El tema de les jardineres 
igual es pot solucionar fent 
un canvi d’ubicació, però el 
local és fonamental”.

El president de l’as-
sociació de veïns també 
demana que s’habiliti part 
de l’edifici del Mercat, ara 
buit i en desús, per fer un 
Centre Cívic al barri i poder 
fer activitats.

A Ca n’Alzamora i a Ca n’Oriol van apareixer diversos cotxes amb els 
vidres trencats. / Cedida

El JV Foix clou amb èxit la seva 
participació en el projecte internacional 
‘Creando Espacios Educativos’
REDACCIÓ

L’institut JV Foix ha par-
ticipat aquest curs en el 
projecte internacional 
d’eTwinning “Creando Es-
pacios Educativos”, en el 
qual s’han plantejat activi-
tats adreçades a la millora 
dels espais educatius dels 
instituts. Aquest mes de 
maig ha finalitzat la inicia-
tiva i el centre rubinenc ha 
fet una valoració molt posi-
tiva de la seva participació 
i del resultat del projecte. 

A més de l’institut ru-
binenc, en la iniciativa han 
participat centres educatius 
d’Igualada, Madrid, i Xixo-
na, així com d’Itàlia, França 
i Portugal. El projecte tenia 
com a objectiu millorar 
la convivència i els espais 
dins la nostra comunitat 
educativa. 

En el marc de la iniciati-
va, professorat i l’alumnat 
del JV Foix ha realitzat dife-
rents intervencions com la 
millora i adequació del mu-
seu del centre, la col·locació 

i supervisió de “caixes niu” 
per potenciar els nius per 
les d’aus, la millora del pati 
i la neteja de l’entorn. 

També s’han impulsat 
projectes interculturals de 
toponímia i d’intercanvi de 
receptes entre països, de 
recerca del llegat de jocs 
antics i la seva introducció 
en l’espai del pati, així com 
s’ha promogut la Biofília, 
introduint la natura a l’aula, 
i s’ha dut a terme un espai 
de lletres amb treballs li-
teraris. 

Un petit terratrèmol 
de magnitud 2,5 es 
deixa sentir a Rubí
Un sisme de magnitud 2,5 
a l’escala de Richter va 
afectar dilluns a la nit les 
comarques del Barcelonès, 
el Baix Llobregat i el Vallès 
Occidental. Segons infor-
ma l’Institut Cartogràfic i 
Geogràfic de Catalunya, 
l’epicentre del terratrèmol 
s’ha situat a l’interior de la 
serra de Collserola, a l’est 
de Sant Cugat i dins del 
terme municipal de Molins 
de Rei.

El terratrèmol, molt 
lleu, s’ha produït a les 21.05 
h i s’ha registrat a una pro-
funditat de 0 km. / DdR

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

· 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.
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blindar el català a les esco-
les a través d’una llei amb 
ampli consens, un acord 
que finalment va arribar 

Jéssica Albiach (ECP) elogia el projecte d’autoconsum 
comparti t a polígons impulsat per Rubí Brilla
CRISTINA CARRASCO

La líder del grup parlamen-
tari d’En Comú Podem, 
Jéssica Albiach, acompa-
nyada pel regidor de Medi 
Ambient i Transició Ecolò-
gica, Andrès Medrano, va 
visitar divendres passat al 
matí  l’empresa Kao Chimi-
graf on va poder conèixer 
de primera mà els detalls 
del projecte d’autoconsum 
comparti t a polígons indus-
trials. Un projecte pioner 
a Catalunya, impulsat per 
Rubí Brilla, que va ser elo-
giat per Albiach.

“Aquest projecte d’auto-
consum comparti t compleix 
perfectament tots els requi-
sits per fer front els reptes 
que tenim en aquests mo-
ments, com són baixar la 
factura de la llum, reduir 
les emissions i tenir ciutats 
i indústries més verdes i al 
mateix temps més compe-
ti ti ves”, va apuntar Albiach. 
La portaveu d’ECP també 
va destacar el fet que el 
projecte sigui fruit de la col-
laboració publicoprivada, 
és a dir que l’administració 
local acompanyi el sector 
industrial en la transforma-
ció energèti ca.

Albiach també va aplau-
dir el procés de primàries 
que En Comú Podem Rubí 
ha dut a terme de cara a la 
candidatura a les eleccions 
municipals. La portaveu de 
la coalició va recordar que 
Podem Catalunya i Catalu-
nya en Comú havien anun-
ciat dies enrere la intenció 
de concórrer plegats a les 
municipals. 

Per aquest motiu, va 
valorar que ¡“Rubí és un 
referent, i aquest esperit 
de col·laboració és el que 

estendrem a la resta de 
candidatures de tot Cata-
lunya”.

Respecte l’acord per 

aquest dimarts, Albiach 
també va anunciar diven-
dres que aquest estava a 
punt de ser una realitat. Per 
a la líder d’En Comú Podem, 
aquest acord transversal 
d’ERC, Junts, PSC i ECP per 
impulsar una llei lingüísti ca 
és “l’única eina jurídica que 
ens pot permetre acabar 
amb les ingerències judici-
als per acabar amb el model 
d’immersió”. Albiach va 
insisti r que “el català no és 
una qüesti ó de parti t, sinó 
de país”.

Per la seva banda, An-
drès Medrano va explicar 
que, des de la coalició local, 
havien aprofi tat la visita de 
la portaveu per recordar-li 
les demandes urgents i 
històriques de la ciutat, 
com un hospital de proxi-
mitat o la segona estació 
de Ferrocarrils, per tal que 
“el grup parlamentari pugui 
traslladar aquestes reivin-
dicacions i que el Govern 
de la Generalitat sigui més 
sensible a les nostres ne-
cessitats”.

Jéssica Albiach i Andrés Medrano, durant la trobada amb els mitjans a la plaça Pearson. / C.C.

Andrés Medrano encapçala-
rà la candidatura de la coa-
lició En Comú Podem (ECP) 
a l’alcaldia de Rubí, mentre 
que Ànnia García anirà a les 
llistes com a número 2. Així 
ho va aprovar de forma unà-
nime l’assemblea conjunta 
de la coalició, celebrada 
dilluns. García, de Comuns 

Rubí, i Medrano, de Podem Rubí, repeti ran així com a 
caps de llista a les eleccions del 2023, però en ordre invers 
al del 2019, quan va ser García qui encapçalava la llista.

Tot i que Medrano i García encara no han fet públic 
la resta de detalls del seu projecte, a través de Twitt er, 
Medrano ha agraït la confi ança de l’assemblea, i ha de-
fensat el projecte d’En Comú Podem com “un projecte 
col·lecti u per la transformació de la ciutat amb valors, 
ambició i determinació”.

Fonts de la coalició han avançat que a parti r d’ara es 
treballarà per conformar la resta de la candidatura que 
vol conjugar experiència i renovació. / DdR

Andrés Medrano serà el cap 
de llista d’En Comú Podem 

Rubí rebrà 60.000 euros d’un
programa europeu per fomentar la
rehabilitació energèti ca d’edifi cis
REDACCIÓ

Rubí és un dels 69 municipis 
d’arreu d’Europa ─dels 166 
que van presentar una sol-
licitud─ que ha estat selecci-
onat per rebre una dotació 
econòmica de 60.000 euros 
a fons perdut en el marc del 
Programa European City 
Facility (EUCF) dels fons 
Horizon 2020. Amb aquests 
diners, i durant els següents 
12 mesos, l’Ajuntament re-
alitzarà els estudis jurídics, 
tècnics i econòmics per tal 
de cercar una metodologia 
innovadora que permeti 
accelerar la rehabilitació 
energètica integral dels 
edifi cis residencials.

El 80% dels edifi cis és 
inefi cient en termes ener-
gètics, amb certificacions 
energèti ques E, F o G. Paral-
lelament, més de la meitat 
del parc d’habitatges té més 
de 40 anys i és anterior a 
la introducció de qualse-
vol normativa en matèria 
d’aïllament energèti c. Això 
fa que malbaratem molta 
energia i que generem mol-
tes més emissions de les 
necessàries per mantenir 
els habitatges en una tem-
peratura de confort.

Per tal d’acomplir amb 
l’objecti u de reduir les emis-
sions de CO2 en un 55% de 
cara a l’any 2030 com reco-
mana la Unió Europea, és 
necessari assolir com a mí-
nim un ritme del 3% anual 
de rehabilitació energèti ca 
del parc immobiliari, que 
en el cas de Rubí equival a 
la rehabilitació de 800 habi-
tatges a l’any. Actualment, 
aquest índex és només del 
0,1%.

“La rehabilitació ener-
gèti ca d’edifi cis és una tas-

ca necessària per donar 
compliment als objectius 
d’estalvi i eficiència defi-
nits per la Unió Europea”, 
ha assegurat el regidor de 
Medi Ambient i Transició 
Ecològica, Andrés Medrano 
Muñoz, qui ha afegit que “el 
nostre propòsit és facilitar a 
la ciutadania de Rubí l’accés 
als ajuts per a la rehabili-
tació energèti ca dels seus 
edifi cis i acompanyar tècni-
ca i administrati vament tot 
el procés”.

El programa Europe-
an City Facility (EUCF) té 
per objectiu oferir ajuda 
financera a fons perdut i 
assistència tècnica per do-
nar suport a les ciutats en 
l’elaboració de plans sòlids 
d’inversió per desenvolu-
par actuacions d’efi ciència 
energèti ca i energies reno-
vables. Amb aquest suport, 
Rubí treballarà per establir 
una nova metodologia que 
permeti  accelerar la reha-
bilitació energèti ca integral 
dels edificis residencials 
amb mesures de millora 
d’aïllament i incorporació 
de panells solars. A través 
del projecte REFER (Rehabi-
litació Energèti ca Finançada 
amb els Estalvis Reals), com 
s’ha batejat aquesta iniciati -
va a Rubí, es pretén trobar 
la fórmula per aconseguir 
que les empreses del sec-
tor vulguin oferir un servei 
integral a les comunitats 
d’edificis (finançament, 
gestions administratives, 
sol·licitud de subvencions 
i execució de l’obra) i que 
la ciutadania pugui pagar 
aquesta intervenció en els 
següents anys a parti r dels 
propis estalvis que generi 
la rehabilitació en els seus 
consums energèti cs.

www.diariderubi.com

Truca’ns al
 609 03 22 89 

Vols anunciar-te?

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



1. Nota de campanya   2022 
(renda 2021).

Aquest any, i degut a la per-
secució dels objectors i ob-
jectores fiscals a la despesa 
Militar per part d’hisenda, 
els grups coordinadors de 
la campanya hem acordat 
continuar reclamant el 
dret a objectar fiscalment 
a la despesa militar d’igual 
manera que fins ara ho 
hem fet, però amb una 
petita variació: l’import 
d’objecció que desviem i 
reclamem a hisenda.

La raó del canvi és que 
en els tres últims anys, 

hisenda ha llançat una cam-
panya de reclamacions als 
objectors i objectores pels 
imports objectats durant 
els últims 4 anys, amb el 
propòsit de fer-nos desistir. 
Els recursos i al·legacions 
presentats no han servit de 
res i se’ns ha definit com a 
«negligents»:

«..Existencia de negligèn-
cia en su actuación. El 
art. 183.1 LGT establece 
que son Infracciones tri-
butarias las acciones u 
omisiones dolosas o cul-
posas con cualquier grado 
de negligencia que estén 
tipificadas y sancionadas 

2. Cal fer sempre la declara-
ció de renda. No és conve-
nient acceptar directament 
l’esborrany que ens  facilita 
Hisenda. 

Perquè pot ser que Hisenda 
tingui algun error en les 
dades. És difícil que hagi 
considerat totes les nostres 
possibles deduccions, o si 
ho ha fet, en més d’una 
ocasió hi ha errors (i acos-
tumen a ser a favor seu).  
Tampoc no és convenient 
deixar de fer-la en el cas 
de que no s’arribi al mínim 
establert. Encara que no 
arribis al mínim que la llei 
estableix per fer la decla-
ració, també és  important 
que la facis (o  almenys  
que la calculis), ja que molt 
probablement et sortirà ne-
gativa i t’haurien de tornar 
diners. Si comproves que 
et surt a pagar, aleshores 
no cal que la lliuris. 

3. Omplir la declaració en 
renda web amb objecció fiscal 
 
El primer pas és omplir la 
declaració de renda. Els pas-
sos següents permeten fer la 
declaració amb objecció fiscal 
des de la pàgina web amb el 
programa RENDA WEB.  

I. Un cop omplerta la teva de-
claració amb les dades cor-
responents, cal anar fins la 
pàgina denominada Resum 
de Declaracions. En aquesta 
pàgina buscar l’apartat de Re-
tencions i altres pagaments a
compte i polsar l’import i s’obrirà 
la següent pantalla, on podrem 
posar la quantitat d’objecció fiscal 
a  les caselles 605 o 606. Cal po-
sar-hi el valor de l’objecció (1€,
5€, 10€). Automàticament 
el programa RENDA WEB
comptabilitzarà aquesta deduc-
ció i en el resultat de la teva
declaració ja estarà aplicada 
l’objecció fiscal.

AMB ELS NOSTRES DINERS, NO
GUIA PRÀCTICA DE L’OBJECTOR/A 
FISCAL A LES DESPESES MILITARS 
CAMPANYA 2022

como tales en la ley. En el 
ámbito administrativo san-
cionador el límite mínimo 
de la culpabilidad consiste 
en la simple negligencia, 
definida como falta de 
cuidado, aplicación y dili-
gencia de una persona en 
lo que hace, en especial 
en el cumplimiento de una 
obligación. Su actuación 
ya ha sido considerada al 
margen de la legalidad en 
declaraciones de la renta 
presentadas de ejercicios 
anteriores, por lo que no 
puede alegar descono-
cimiento en la correcta 
cumplimentación de sus 
obligaciones fiscales.....».

Cert que sabem que no 
es legal practicar l’objecció 
fiscal a la despesa militar, 
però també sabem que no 
es il·legal, perquè fins al 
moment, no està regulada 
la seva legalitat o no, dins 
les lleis tributaries. Any rere 
any reclamem el dret de 
consciència a no contribuir 
a la despesa militar amb els 
nostres impostos. 

Les quantitats desviades 
anualment són irrisòri-
es per l’estat. Segons els 
nostrescàlculs no arribem 
a 100.000 € anuals entre 
totes les objeccions. Si ho 
comparem amb la despesa 
militar de 62 milions DIA-
RIS, o amb els defraudadors 
de la llista Falciani, o amb 
les comissions que el rei 
emèrit té a Suïssa, pensem 
que no és la quantitat el 
que els importa, sinó el 
fet en si.

Per tot això, des de l’any 
passat fem OF per 1€ o 5€ o 
10€. Sabem que no són les
quantitats que l’estat des-
tina dels nostres impostos 
a mantenir l’estructura mi-
litar, però igualment ens 
serveix per reclamar el 
nostre dret de consciència 
a no col·laborar en el man-
teniment de l’exèrcit i les 
seves conseqüències.

Sabem que les entitats que 
rebien els diners desviats, ara 
rebran menys, i per evitar això, 
proposem que la diferència 
s’ingressi igualment a l’entitat 
com a donatiu, de manera 
que l’any vinent ho podrem 
desgravar com a tal. És a dir, 
ingressarem i declararem en 
concepte d’OF a la declaració 
de renda la quantitat de 1€ 
o 5€ o 10€, igual que anys 
anteriors, i farem un segon 
ingrés a les entitats, pels 99€ 
o 95€ o 90€ restants, com a 

donatiu. En el cas de voler fer 
la donació al projecte propi 
del SIOF pel 2021 « Defensa 
NoViolenta https://objeccio-
fiscal.org/projecte-2021-de-
fensa-noviolenta/ l’ingrès es 
farà a travès de SIOF: Triodos 
Bank ES84 1491/0001/28/ 
2098183425.

Aquest canvi no implica 
de cap manera que tots 
els objectors i objectores 
que vulguin continuar fent 
objecció fiscal com en anys 
anteriors no ho puguin 
fer. L’opció és evitar que 
les reclamacions d’hisen-
da generin un entrebanc 
econòmic per continuar 
reclamant el nostre dret, 
a la vegada que pot obrir 
la porta a que d’altres per-
sones s’animin a seguir la 
nostra lluita.  

Si penses que tu no has de 
fer la declaració, és molt im-
portant que llegeixis el punt 2.  

1

2

3

4
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Conceptes 2021 2022 2021/2022

Ministeri de 
Defensa 9411,93 10.155,27 7,90%

Organismes 
Autònoms del 
Ministeri de 
Defensa

1151,36 1231,76 6,98%

Centre Nacional 
d’intel·ligència 299,87 322,27 7,47%

Indicadors 2021 2022

Despesa Militar diària 59 milions 62 milions

Despesa Militar anual 
per habitant 456 € 479 €

La despesa Militar inicial d’Espanya (2021/2022)
Pressupost inicial consolidat en milions d’euros corrents.

Principals indicadors de la despesa Militar a Espanya
Pressupost inicial en euros corrents.

II. Un cop acabada la de-
claració, el programa es 
connecta amb Hisenda per 
gravar la declaració i genera 
un PDF com a copia per el 
declarant, amb un número 
de referència. 

Aquesta copia s’impri-
meix des de el mateix pro-
grama RENDA WEB però al 
ser la copia per el declarant 
ja no serveix ratllar el text 
explicatiu de la casella i 
anotar al damunt: Per a ob-
jecció fi scal a les despeses 

4. Ingrès dels diners 
d’ objecció fi scal

Feta la declaració, cal in-
gressar l’import de l’objec-
ció fi scal (1€, o 5€, O 10€) 
al compte corrent d’alguna 
enti tat de caràcter social, 
solidària, pacifi sta, de pro-
moció dels drets humans, 
etc, però cal tenir la segu-
retat que està legalment 
registrada i disposa de NIF. 
S’ha d’especifi car en el con-
cepte de l’ ingrés: Ingrés 
provinent de l’objecció 
fi scal 2022 i cal guardar el 
comprovant que l’entitat 
bancària ens facilita, per 
entregar-ho a registre o 
telemàti cament a hisenda.

5. Omplir la carta 
d’objector/a fi scal

A continuació ja només 
queda omplir la carta 
d’objector/a fi scal adreça-
da al ministre d’Hisenda, 
que s’adjuntarà a la de-
claració juntament amb 
el comprovant d’ingrés a 
l’enti tat escollida. Pots des-
carregar aquest imprès de 
la pàgina de l’objecció fi scal: 
www.objecciofiscal.org
o bé adreçar-te als punts 
d’informació sobre objecció 
que fi guren a la web.

militars, com fèiem abans. 
La copia impresa només 
Serveix com a resguard 
de la nostra declaració. 
Aquesta copia s’imprimeix 
des de el mateix programa 
RENDAWEB però al ser la 
copia per el declarant ja 
no serveix ratllar el text 
explicatiu de la casella i 
anotar al damunt: Per a ob-
jecció fi scal a les despeses 
militars, com fèiem abans. 
La copia impresa només. 
Serveix com a resguard de 
la nostra declaració. 

6. Entrega dels documents 
justi fi cants de l’objecció fi scal

El següent pas és lliurar 
els documents (instància i 
rebut bancari) a qualsevol
Delegació d’Hisenda, sec-
ció Registre.

Cal explicar-los que es-
tem fent objecció fiscal 
(aprofi teu per explicar a la 
persona que ens atén en 
què consisteix), que la res-
ponsabilitat és nostra i que 
amb la carta instància, on 
es el número de referència 
generat, justi fi quem que els 
diners no ens els quedem, 
sinó que els hi donem un 
senti t més social i solidari. 
També es poden lliurar via 
telemàti ca amb el número 
de referència.

7. Comunicar el cens 
d’ objecció fi scal

Finalment, us preguem d’om-
plir el cens d’objector/a fi scal 
que es troba a la mateixa pà-
gina web de l’objecció. També 
podeu demanar que us el 
facilitin en paper o per cor-
reu electrònic a obfiscal@
pangea.org. Aquest cens és 
purament estadísti c i serveix 
per veure l’evolució de l’ob-
jecció fiscal a casa nostra.

5
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Serveis públics #essencials
enmans d'empreses privades

A finals dels 80 i durant els 90 es van produir moltes externalitzacions de
serveis públics. És a dir, serveis que estaven gestionant directament els
ajuntaments van passar a fer-semitjançant la contractació d'una empresa.
Es deia que així el servei seria més eficient, s'estalviarien diners públics, i
milloraria l'especialització i professionalització del servei gràcies a la
competència en el sector privat. A més l'administració es descarregaria
d'una gestió que era feixuga.

Avui a Rubí molts dels serveis que presta l'Ajuntament els gestionen
empreses privades: els residus, el manteniment de la majoria de parcs i
jardins, el Servei d’Atenció Domiciliària, dues de les tres escoles bressol, la
neteja, el tanatori, l’abastiment d’aigua i una llarga llista.

Molt sovint, l'única manera que tenen les empreses de poder treure el
benefici que els correspon i a la vegada competir i oferir els serveis als
preus que marquen les licitacions públiques és rebaixar les condicions
laborals de les treballadores i la qualitat del servei.

Des de l'AUP Rubí apostem per la gestió interna de molts dels serveis
públics, per així permetre a l’administració tenir el control directe i
democràtic del dia a dia de la prestació del servei, assegurar-ne la qualitat i
també condicions de treball dignes. Sense anar més lluny, l’estudi fet a
Sant Cugat sobre la remunicipalització de l’aigua, gestionada com a Rubí
per Agbar, reflecteix que aquesta permetria reduir les tarifes un 15% i
congelar-les durant 10 anys.

Florentino Pérez
El conegut president del RealMadrid,

s'endú 5.000.000€ l'any
per la gestió del servei de neteja de les
oficines i escolesmunicipals aixi com

dues escoles bressols a Rubí.

Què porta un president d'un club de
futbol a gestionar escoles bressol si

no és per fer negoci?

Carlos Slim
President de FCC

13è homemés ric del món
La seva empresa ha estat condemnada
per frau en el servei de neteja i recollida
de residus de diferentsmunicipis.

DeRubí, cobra8.000.000€ l'any per la
recollida de residus i la neteja dels

carrers.

JuanAndrés Sánchez
Gerent del grup TMA

L'empresa que gestiona la deixalleria
municipal. TMA ha estat sancionada per

repartir-se el pastís de la gestió dels residus
amb altres empreses

Des del 2011, se n'ha endutmés d'1milió
d'€ per la gestió de la deixalleria de Cova

Solera.

Qui s'enriqueix amb els diners públics?

On van els nostres impostos?

No oblidem que els serveis
essencials, com l’educació, la

salut, o l’atenció a la
dependència, no haurien

d’estar gestionats a través de
licitacions o concerts, sinó de

forma directa, per tal de
garantir l’accés universal,
equitatiu, de qualitat i amb
calidesa que és funció de les
administracions proveir a la

ciutadania.

El servei de recollida de
residus i neteja dels carrers
s'emporta el 10%del
pressupostmunicipal.
Tot i això, Rubí esmanté en un
baixíssim 39,95% de recollida
selectiva i la percepció
ciutadana és que la ciutat està
bruta.

La precarietat té nom de dona
en el servei de neteja de les
oficines i escolesmunicipals.
Florentino Pérez gestiona
aquest servei, per 4milions d'€
anuals. Les baixes i l'alt
absentisme del servei de neteja
estan relacionades amb l'estrés
i les males condicions laborals.

L'escola bressol Sol Solet i
Lluna, tot i ser municipals,
estan gestionades per una
empresa de Florentino Pérez.
Les treballadores cobren un
30%menys que les escoles
que tenen un gestió 100%
pública.

És casualitat que els serveis externalitzats amb les
condicionsmés precàries estiguin fets per dones?

#essencials

#essencials
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Serveis públics #essencials
enmans d'empreses privades

A finals dels 80 i durant els 90 es van produir moltes externalitzacions de
serveis públics. És a dir, serveis que estaven gestionant directament els
ajuntaments van passar a fer-semitjançant la contractació d'una empresa.
Es deia que així el servei seria més eficient, s'estalviarien diners públics, i
milloraria l'especialització i professionalització del servei gràcies a la
competència en el sector privat. A més l'administració es descarregaria
d'una gestió que era feixuga.

Avui a Rubí molts dels serveis que presta l'Ajuntament els gestionen
empreses privades: els residus, el manteniment de la majoria de parcs i
jardins, el Servei d’Atenció Domiciliària, dues de les tres escoles bressol, la
neteja, el tanatori, l’abastiment d’aigua i una llarga llista.

Molt sovint, l'única manera que tenen les empreses de poder treure el
benefici que els correspon i a la vegada competir i oferir els serveis als
preus que marquen les licitacions públiques és rebaixar les condicions
laborals de les treballadores i la qualitat del servei.

Des de l'AUP Rubí apostem per la gestió interna de molts dels serveis
públics, per així permetre a l’administració tenir el control directe i
democràtic del dia a dia de la prestació del servei, assegurar-ne la qualitat i
també condicions de treball dignes. Sense anar més lluny, l’estudi fet a
Sant Cugat sobre la remunicipalització de l’aigua, gestionada com a Rubí
per Agbar, reflecteix que aquesta permetria reduir les tarifes un 15% i
congelar-les durant 10 anys.

Florentino Pérez
El conegut president del RealMadrid,

s'endú 5.000.000€ l'any
per la gestió del servei de neteja de les
oficines i escolesmunicipals aixi com

dues escoles bressols a Rubí.

Què porta un president d'un club de
futbol a gestionar escoles bressol si

no és per fer negoci?

Carlos Slim
President de FCC

13è homemés ric del món
La seva empresa ha estat condemnada
per frau en el servei de neteja i recollida
de residus de diferentsmunicipis.

DeRubí, cobra8.000.000€ l'any per la
recollida de residus i la neteja dels

carrers.

JuanAndrés Sánchez
Gerent del grup TMA

L'empresa que gestiona la deixalleria
municipal. TMA ha estat sancionada per

repartir-se el pastís de la gestió dels residus
amb altres empreses

Des del 2011, se n'ha endutmés d'1milió
d'€ per la gestió de la deixalleria de Cova

Solera.

Qui s'enriqueix amb els diners públics?

On van els nostres impostos?

No oblidem que els serveis
essencials, com l’educació, la

salut, o l’atenció a la
dependència, no haurien

d’estar gestionats a través de
licitacions o concerts, sinó de

forma directa, per tal de
garantir l’accés universal,
equitatiu, de qualitat i amb
calidesa que és funció de les
administracions proveir a la

ciutadania.

El servei de recollida de
residus i neteja dels carrers
s'emporta el 10%del
pressupostmunicipal.
Tot i això, Rubí esmanté en un
baixíssim 39,95% de recollida
selectiva i la percepció
ciutadana és que la ciutat està
bruta.

La precarietat té nom de dona
en el servei de neteja de les
oficines i escolesmunicipals.
Florentino Pérez gestiona
aquest servei, per 4milions d'€
anuals. Les baixes i l'alt
absentisme del servei de neteja
estan relacionades amb l'estrés
i les males condicions laborals.

L'escola bressol Sol Solet i
Lluna, tot i ser municipals,
estan gestionades per una
empresa de Florentino Pérez.
Les treballadores cobren un
30%menys que les escoles
que tenen un gestió 100%
pública.

És casualitat que els serveis externalitzats amb les
condicionsmés precàries estiguin fets per dones?

#essencials

#essencials



Redacto aquestes línies, di-
mecres 18 de maig a les 20 
hores. Acabo de passar pel 
davant de termòmetre més 
famós de Terrassa perquè 
està situat en plena Rambla 
a tocar del Mercat de la Inde-
pendència i marca 29 graus. 
L’estació oficial de Terrassa, 
situada a tocar de la ciutat, 
però ja en àrea no urbanitza-
da i amb vegetació marcava 
a la mateixa hora 27 °C. Una 
diferència força acceptable 
per diversos motius que, pre-
cisament centraran aquest 
article. Tot això a l’espera 
del que serà, gairebé segur, 

Calorada al maig i canvi climàtic
ARTICLE D’OPINIÓ

Divendres, 27 de maig de 2022 OPINIÓ10

Quan l’alcaldessa presentava a prin-
cipis del mes de maig la Fira de la 
Cervesa Artesana i el Formatge, que 

va tenir lloc entre el 13 i el 15 de maig, ja 
va apuntar que era el tret de sortida a una 
programació d’actes i activitats a l’aire lliure 
que s’allargarien més enllà de la Festa Major, 
fins al juliol. Han passat la Fira de la cervesa 
per la rambla del Ferrocarril, la celebració 
del Dia d’Andalusia per Ca n’Oriol, la festa 
de la Irmandade galega per la rambla del 
Ferrocarril, i ara comencen les festes de 
barri, que s’organitzaran cada cap de set-
mana fins a finals de juliol, quan les de Can 
Vallhonrat tanquin el cicle. Ha d’arribar la 

De festes i molèsties
EDITORIAL

Botiga al carrer, i el festival RRandom, Sant 
Joan, la Festa Major, que enguany seran cinc 
dies, la Fira del Vi jove... La ciutadania té 
ganes de festa, de sortir, de retrobar-se amb 
amics, de gaudir del carrer i de recuperar 
una normalitat que ens van robar durant 
dos anys una pandèmia. I es nota en l’èxit 
de les activitats que s’han fet fins al moment 
i en les ganes amb les quals s’esperen les 

que han d’arribar.
Però amb les festes, fires i celebracions, 

també ha arribat, a més d’una calor molt 
matinera, les primeres queixes veïnals 
perquè la música i el soroll durant moltes 
hores o fins a altes hores de la matinada és 
molest. És evident que la recuperació de les 
activitats a l’aire lliure i la celebració festiva 
és necessària i també cal atendre a les de-

mandes veïnals que no poden descansar 
a casa seva pel soroll que les festes poden 
generar. És feina important de l’Ajuntament 
tenir cura que les activitats es programin 
en espais diferents de la ciutat. Primer, per 
afavorir la descentralització i segon, per no 
‘castigar’ sempre el mateix veïnat. També és 
responsabilitat seva determinar els horaris 
d’inici i final i encarregar-se de vigilar que 
es compleixin, minimitzant les molèsties per 
sorolls i música.

Igualment cal demanar paciència i 
comprensió al veïnat afectat, i a la vegada 
respecte i una actitud cívica als participants 
a la festa. És una qüestió de convivència.

(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).

Amb la col·laboració:
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El Tuit de la setmana          24 de maig

Fotodenunciarubi
@fotoquejas

@AndresMedranoRU
 @AjRubi @mossos
com podeu veure el nostre veí-
okupa està ampliant el seu xalet 
amb total impunitat. És lamentable 
i considerem que la llei ha de ser 
igual per a tothom. PROU OKUPES!

l’article de la setmana vinent 
dedicat a l’episodi de calor, 
probablement del tot excep-
cional i històric. Fixeu-vos en 
el meu vocabulari a l’hora 
de valorar excepcional, amb 
el probablement al davant. 
Reivindico amb tota la força 
del món la rigorositat en les 
afirmacions i valoracions que, 
cada cop més per c ulpa de 
l’acceleradíssim ritme que 
ens porta a “necessitem una 
resposta ja”. A més a més, 
amb articles en determinats 
mitjans, amb titulars febles 
per no dir falsos de vegada i 
amb continguts que fan riure.

Si llegiu aquests dies un 
titular, per exemple: “l’onada 
de calor d’aquest maig és pro-
vocada per la seva virulència 

pel Canvi Climàtic” us estan 
enganyant. Per què? Doncs 
perquè mentre es produeix 
una onada de calor o acaba 
de produir, igual que qual-
sevol fenomen no habitual 
o extrem, no hi ha ningú que 
l’hagi estudiat encara amb 
dades de desenes o cente-
nars d’observatoris i amb el 
màxim nombre d’anys, dèca-
des o segles de dades. Hi ha 
fenòmens que, si tenen raó 
els pronòstics, donaran valors 
històrics i aconseguiran rè-
cords en els registres, doncs 
sí que poden tenir relació 
amb el Canvi Climàtic, però 
també, la variabilitat natural 
hi juga.

A partir del comentari, 
que ningú pensi que no em 

crec el Canvi Climàtic o li trec 
ferro. La situació que tenim i 
que tindrem és la pitjor ame-
naça per la nostra espècie i la 
resta, animals i vegetals que 
habiten el planeta.

Dit això i a l’espera de 
saber els valors assolits i la 
seva distribució, persistència 
i comportament, comen-
tar-vos que els termòmetres 
100% fiables són els que tro-
bareu a les pàgines web dels 
serveis meteorològics ofici-
als. En el cas de Catalunya, 
www.meteo.cat mentre que 
en cas de les Illes, la Franja i el 
País Valencià www.aemet.es. 
Els termòmetres dels cotxes 
acostumen a marcar força bé 
quan els cotxes fa estona que 
circulen i a velocitat elevada. 

De comercials en farmàci-
es, carrers i botigues diverses 
n’hi ha que s’acosten a la 
realitat i n’hi ha que fan riure. 
Els telèfons mòbils acostu-
men a donar temperatures 
dels llocs on som basades en 
triangulacions dels aeroports 
principals i cotes que ens as-
signen en funció de l’altitud 
sobre el nivell del mar. 

En el cas dels usuaris 
d’Apple, elaborades per una 
empresa ubicada als EUA. 
Mentre que si jo estic a Xà-
tiva i consulto AEMET em 

donarà la temperatura del 
termòmetre situat a la vila. 
La del telèfon haurà sortit de 
la triangulació dels aeroports 
de Manises i l’Altet. O si estic 
a Sort, el telèfon em triangu-
larà aeroport de Barcelona, 
Tolosa de Llenguadoc, Girona 
i potser Saragossa. Tam-
bé potser l’anomenat codi 
SYNOP de Lleida. Mentre que 
si entro a METEOCAT la dada 
que tindré és de l’estació si-
tuada enganxada a la vila de 
Sort i a tocar de la Noguera 
Pallaresa.

Jose M
aria G

uarinos
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En el marc dels actes del 
centenari del Casal Popular, 
l’equipament acull aquest 
dissabte 28 de maig a les 20 
h un concert de la formació 
The BlackBirds. L’actuació es-
tava programada pel passat 
12 de febrer, però es va haver 
d’ajornar per la faringitis d’un 
dels components del grup. 

The BlackBirds és un 
quartet vocal nascut a Barce-
lona amb un repertori basat 
en l’essència de la música 
‘negro-spirituals’ i  un gòspel 
actual, melòdic i vibrant.

El grup està format per 
Joan Baptista Sans, Francesc 
d’Assís Pagés, Francisco Villas 
i Jordi Boltes, professor de 
l’Escola de Música de Rubí 

i director de l’Obrador Coral 
de Rubí. 

The BlackBirds compta 
amb una llarga trajectòria, 
de la qual en destaquen 
actuacions a la inauguració 
del XI Festival de blues, jazz i 
gòspel de Roses o la XIV Con-
ferència Mundial de la Sida. 
També han ofert concerts al 
Palau de la Música Catalana 
i al Palau de la Generalitat 
per la Diada de Sant Jordi, 
al Palau de Congressos de 
Catalunya, el Palau Sant 
Jordi o al Teatre Nacional de 
Catalunya, entre molts altres 
espais emblemàtics. 

Les entrades es poden 
adquirir a través de la web 
del Casal Popular. / DdR

El Casal Popular acull dissabte
un concert  amb The BlackBirds

EXPOSICIONS

Tret de sortida de la celebració del centenari del 
naixement de Pons Cirac al Museu Vallhonrat
REDACCIÓ

La Fundació Museu Vall-
honrat va inaugurar dijous 
de la setmana passada els 
actes del centenari d’An-
toni Pons Cirac, un artista 
mundialment reconegut 
per transformar el cristall en 
obres d’art. El museu local 
posseeix la col·lecció més 
important al món d’aquest 
artista nascut a Maella, a 
l’Aragó, i coincidint amb el 
centenari del seu naixe-
ment, el 1921, vol divulgar 
la seva figura.

L’activitat inaugural es 
va iniciar amb l’alumnat de 
l’Escola d’Art i Disseny de 
Rubí presentant els projec-
tes commemoratius que 
han treballat inspirant-se 
en la figura de Cirac. Entre 
aquests el logo del cente-
nari creat per Ivana Alonso, 
alumna d’edRa i convertit en 
escultura de la mà de l’artis-
ta Rafa Gascón. També es va 
mostrar la maqueta del jardí 
dissenyada per l’alumnat 
del cicle de disseny d’edRa, 

on els colors, les textures i 
el llum són elements des-
tacats. 

Posteriorment, l’Aula 
d’Extensió Universitària va 
organitzar la conferència ‘El 
cristall que es transforma 
en art’, a càrrec del mestre 
vitraller Joan Serra. A l’acte, 
hi van assistir l’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, i l’alcalde 
de Maella, Jesús Zenón, i va 

comptar amb la presència 
de la filla de l’artista, Mi-
quela Pons, que va explicar 
el treball del seu pare amb 
el cristall.

Per inaugurar l’exposició 
de la nova sala dedicada 
a Pons Cirac del Museu 
Vallhonrat, el director de la 
fundació, Pere Vallhonrat, i 
Miquela Pons van fer una vi-
sita guiada. L’acte també va 

El director de la Fundació Museu Vallhonrat, amb l’alcaldessa i Miquela Pons, filla de l’artista, durant la visita 
a la nova sala de l’equipament cultural, que acull la mostra més completa del món d’obres de Cirac. / Cedida

comptar amb la participació 
del Centro Aragonés de 
Rubí, que va ballar i cantar 
unes jotes per homenatjar 
la terra de naixement del 
cèlebre artista.

Els actes commemora-
tius continuaran el setem-
bre amb una exposició d’art 
inspirada en les obres de 
Pons Cirac i la presentació 
d’un llibre.

Tot a punt per a una nova edició del Festival Teatre 
sense teatre, que proposa una desena d’espectacles
REDACCIÓ

Tot està a punt pel tret de sor-
tida del festival Teatre sense 
Teatre, organitzat per l’Ajun-
tament amb la col·laboració 
de la companyia teatral La 
Tal, que enguany arriba a la 
seva sisena edició. El festival 
arrencarà el divendres 27 de 
maig amb l’habitual proposta 
itinerant Les pompiers de la 

companyia La Tal, que recor-
rerà l’illa de vianants cada 
dia a partir de les 17.30 h per 
convidar el públic a gaudir de 
l’esdeveniment.

Teatre sense teatre, que 
vol donar visibilitat a la cultu-
ra i aproximar-se al gran pú-
blic sense distàncies, inclou 
una  desena d’espectacles 
que es posaran en escena 
en espais poc habituals per 

a funcions teatrals. Els esce-
naris d’aquest any seran la 
plaça del Doctor Guardiet, el 
Celler i l’Ateneu municipal. La 
programació s’adreça a tota 
mena de públics i és el resul-
tat de la combinació de dife-
rents disciplines artístiques, 
com són el teatre de text, el 
circ i el teatre gestual (podeu 
consultar la programació a 
l’agenda d’activitats).

En aquesta edició, tots els 
espectacles del festival Teatre 
sense Teatre seran d’accés 
gratuït però caldrà tenir en-
trada per poder assistir a 
les Píndoles escèniques, ‘La 
distancia’, ‘Un dios salvaje’ i 
‘MDR, mort de riure’. 

Aquesta es podrà recollir 
des de mitja hora abans de 
la funció al mateix lloc de la 
representació.

El grup coral de cambra Dones 
de Cor commemora   aquest 
diumenge 29 de maig el seu 
desè aniversari amb un con-
cert a l’església de Sant Pere. 
L’actuació, que tindrà lloc a les 
18.30 h, repassarà  diferents 
concerts que l’entitat ha rea-
litzat durant aquesta dècada.

Així, interpretaran obres 
de diferents èpoques, estils 
i autors com Michael Prae-
torius, Henry Purcell, Johann 
Sebastian Bach, Eduard Tol-
drà, J. Vila o X. Sans, entre 
d’altres, així com músiques 
populars d’autor i tradicio-

nals. Algunes peces seran a 
capel·la i altres comptaran 
amb acompanyament de 
piano i de guitarra.

Dones de Cor està format 
per Alba Boltes (piano), Antò-
nia Llunell, Berna Güell, Con-
chi Mazas, Conxita Albalate, 
Erica Bianco, Imma Renom, 
Isabel Quiñones, Mariona 
Xercavins, Margarida Esteve, 
Marta Casals  (piano i guitar-
ra), Marta Quiñonero, Núria 
Lladó, Sussi Mendez i Raquel 
Portales (piano). Quim Saba-
ter s’encarrega de la direcció. 
/ DdR

La coral Dones de Cor ofereix un 
concert pel seu desè aniversari

ARTS ESCÈNIQUES
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FESTA MAJOR

REDACCIÓ

L’Ajuntament ha anunciat 
aquest dilluns un nou nom 
del cartell del Festival RRan-
dom, que se celebrarà entre 
el 24 de juny i el 3 de juliol a 
la ciutat, coincidint en part 
amb la Festa Major de Rubí. 
Es tracta de l’espectacle 
‘Ciao, Rafaella’, un muntat-
ge tribut a Raffaela Carrà, 
compositora, ballarina, co-

La polifacètica Rafaella Carrà va ser un dels rostres més populars a TVE 
durant els anys setanta, vuitanta i fins i tot noranta. / Cedida

L’espectacle ‘Ciao Raffaela’ es 
podrà veure per Festa Major

reògrafa, presentadora de 
televisió i actriu italiana, 
que va arribar a ser un dels 
rostres més populars de la 
RAI i de TVE. El muntatge, 
de producció espanyola, 
però amb part d’artistes 
italians, tindrà lloc el 2 de 
juliol a la plaça del Doctor 
Guardiet.

L’espectacle, dirigit a un 
públic familiar, repassarà els 
èxits de Carrà. 

Els tallers d’estiu MusicArt giraran al 
voltant de la música d’ABBA i els Beatles
REDACCIÓ

L’Escola d’Art i Disseny edRa 
i l’Escola Municipal de Mú-
sica Pere Burés posaran en 
marxa aquest juliol una nova 
edició del MusicArt: tallers 
artístics d’estiu, que tin-
dran com a eix temàtic la 
música d’ABBA i els Beatles.

El MusicArt és una oferta 
de tallers artístics interdisci-
plinaris que uneixen la mú-
sica i les arts plàstiques amb 
la participació de les dues 
escoles artístiques munici-
pals de la ciutat. Les sessions 
combinaran activitats de les 
dues disciplines: tallers ins-
trumentals, arts plàstiques 
variades, escenografia... tot 
amb la música i la història 
dels grups ABBA i els Beatles 
com a centre d’interès trans-
versal, que servirà per con-
feccionar un projecte final.

Els tallers de MusicArt 
es desenvoluparan en dos 
torns: del 4 al 8 de juliol i de 
l’11 al 15 de juliol, sempre 
de 9 a 13 h. En total, s’ofe-
reixen 60 places per a nens 

MÚSICA

i nenes d’entre 6 a 12 anys 
repartides en dos torns. Per 
cada torn, s’oferiran 30 pla-
ces, 15 per nenes i nens de 
primària que ja hagin cursat 
de 1r a 3r i 15 places més 
per a nens i nenes que hagin 
fet de 4t a 6è de primària. 
El taller costarà 50 euros 
per setmana i infant inscrit.

Les famílies interessa-
des han de formalitzar la 

inscripció en línia a través 
de la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament de Rubí, del 25 
de maig al 6 de juny, inclosos.

L’adjudicació de plaça es 
farà per l’ordre d’arribada 
de les sol·licituds. Una ve-
gada finalitzat el termini de 
preinscripció, només s’aten-
dran peticions a través del 
correu electrònic educacio@
ajrubi.cat, si hi ha vacants.

Els concerts de blues tenen molt d’èxit entre el públic rubinenc. / Arxiu

L’Associació de la Gent Gran 
de Rubí va organitzar una 
actuació al Casal Cívic del 
carrer Magallanes del Ca-
salXou en el marc de les 
Festes de Primavera. L’es-
pectacle va tenir lloc el 18 
de maig que va servir per 
homenatge Albert Bové, 
mort fa uns dies i que havia 
estat molt vinculat a l’enti-
tat. A l’activitat, hi van par-
ticipar més d’una quinzena 
d’artistes que van parodiar 
cançons de sempre i van fer 

HOMENATGE

L’Associació de la Gent Gran homenatja Albert Bové

les delícies dels assistents, 
més d’un centenar de per-
sones. 
Els presentadors van ser 

Paco Montagut i Jordi Tutu-
saus, que van posar la nota 
emotiva a la festa i alegria a 
l’espectacle. / DdR

Un dels poetes actuals més 
importants en llengua ca-
talana, Enric Casasses, serà 
el protagonista diumenge 
vinent 29 de maig al Racó 
del Llibre d’un vermut lite-
rari. La proposta, que tindrà 
lloc a les 12 h, consistirà 
en un recital de poesia de 
Casasses sobre el llibre ‘El 
nus la Flor’. 

Un poemari que origi-
nalment havia estat una 
llibreta on Casasses anava 
escrivint al llarg de tres anys 

LITERATURA

Vermut poètic amb Enric Casasses al Racó del Llibre
poemes que acompanyava 
amb dibuixos i que després 
es va convertir en una com-
posició musical de Daniel 
Ariño amb paraules del 
poeta. Finalment, a finals 
del 2018, va ser publicat 
com a llibre per Edicions 
Poncianes. 

Casasses explica que ‘El 
nus la flor’ és “un moment 
vital d’uns pocs anys con-
vertit en visió global de tot, 
és un “poema del món” que 
va agafant totes les formes 

i tons i estats d’ànim... i 
tan aviat parla de l’amor o 
relació íntima, com de la na-
tura i la ciutat, i es planteja 
les preguntes filosòfiques 
i metafísiques, i fa assaig i 
crítica i sàtira i sarcasme de 
les coses i de les opinions 
literàries i vitals”. Casasses, 
poeta, rapsode, traductor, 
sempre ha recitat els seus 
poemes i d’altres, com els 
trobadors, ja que la seva 
és una poesia molt fònica, 
molt per ser recitada. / DdR

Amb una variada vetllada 
flamenca, la Peña Flamenca 
Calixto Sánchez celebrarà 
aquest dissabte 28 de maig 
el seu 42è aniversari. Sota el 
títol de ‘Flamenco de ayer y 
de hoy’, el festival arrencarà 
a les 19 h al local del carrer 
Orso, número 2. 

Entre els artistes que 
desfilaran per l’escenari hi 
ha Estrellita de Graná, Jessy, 
Manuel Muñoz el Lagareño, 
Cristobal del Marquesado, 
Pedro Valdívia i Loli Reyes. 
També actuaran Alba i Álex i 
els cors Raíces del Sur de Sa-
badell i el de Nuestra Señora 
de las Mercedes (Alcalá la 
Real y Comarca). A més, es 
comptarà amb la participa-
ció de Juan Gallardo. 

L’acte, presentat pel pre-
sident de la penya Manuel 
Martín, finalitzarà amb un 
vi d’honor per celebrar l’ani-
versari. 

Durant la vetllada, hi 
haurà servei de refrigeris, 
a càrrec de voluntaris de 
l’entitat. / DdR

ENTITATS

La Peña Flamenca 
Calixto Sánchez 
celebra dissabte 
el 42è aniversari

El Casal Xou va oferir un espectacle al casal. / Cedida
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Andalusos i gallecs celebren les seves festes grans,
amb bona afluència de públic tot i la intensa calor

REDACCIÓ

Les elevades temperatures del 
passat cap de setmana no han im-
pedit que les comunitats andaluses 
i gallegues de la ciutat celebressin 
les seves festes grans. Dues festes 
molt populars i esperades després 
de dos anys d’absència per la 
pandèmia.

El parc de Ca n’Oriol ha estat 
l’escenari de la celebració del Dia 
d’Andalusia, organitzat per la Coor-
dinadora de Entidades Andaluzas 
de Rubí. Les activitats van arrencar 
dissabte al migdia amb un concert 
de l’Agrupació Musical Segle XXI. 

Posteriorment, mossèn Joaquim 
Messeguer va oficiar una missa, 
cantada per l’Asociación Rociera 
de Rubí i ja al migdia va arribar el 
moment de la paella popular.

A la tarda, la celebració va 
continuar amb un variat festival 
d’actuacions de ball i cant, on el 
públic va poder gaudir d’una mos-
tra del folklore andalús. La jornada 
va finalitzar amb un sopar camper. 
Diumenge va ser el torn de la jor-
nada de convivència, on de nou, 
el folklore i la gastronomia d’An-
dalusia van ser els protagonistes. 
A més, els més petits també van 
poder gaudir d’inflables.

Cal recordar que enguany la 
celebració del Dia d’Andalusia s’ha 
repartit en dos. Així, al març es va 
celebrar l’acte institucional amb 
l’ofrena al monument de Blas In-
fante i una conferència inaugural. 
La part més lúdica és la que s’ha 
celebrat aquest cap de setmana.

Per la seva banda, la rambla 
del Ferrocarril ha acollit la Festa do 
Pulpo, organitzada per la Irmanda-
de Galega de Rubí. La celebració va 
començar divendres a les 20 h amb 
una revetlla nocturna, amenitzada 
pel grup Jaque. El plat fort de la 
festa va arribar dissabte amb una 
cercavila que va donar pas a una 

variada mostra del folklore de Ga-
lícia i actuacions de les formacions 
Abraira, convidada estel·lar, i Costa 
Dorada. Diumenge la Jordana va 
oferir noves actuacions de música 
i balls de la regió i l’entrega de 
premis del sisè concurs literari de 
l’entitat gallega.

Durant els tres dies, el públic 
també ha pogut degustar els plats 
i begudes més típics de la gastro-
nomia gallega com ara el pop, el 
lacón, els pebrots del padró, el 
ribeiro, la queimada o l’empanada.

Totes dues festes han comptat 
amb una àmplia representació 
d’autoritats locals. 

Les peces cedides pel Museu Etnogràfic Vallhonrat. / Museu Vallhonrat

Ca n’Oriol celebra aquest cap de 
setmana la seva festa gran. Les 
activitats comencen divendres a la 
plaça de Ca n’Oriol a les 18 h amb 
la inauguració, una mostra de balls 
(18.30h), i la inauguració d’una 
exposició al centre cívic (18.30h). 
La jornada finalitzarà amb un 
Micro Obert (21h) i un monòleg 
a càrrec d’Edu Mutante. Dissabte 
a les 9 h tindrà lloc una melè de 
petanca al centre cívic i a les 10 
h s’instal·larà el mercat artesanal 
de Mujeres Creativas del Vallès, 
que estarà obert al matí a la plaça 
de Ca n’Oriol i a la tarda a la plaça 
d’Aragó. A les 12.30 h està previst 
un tast de vins i a les 13 h un con-
curs gastronòmic al centre cívic. Ja 
a les 16.30 h tindrà lloc la 1a Diada 
Gegantera del barri, organitzada 
per les colles del Club Amics i de 
l’Escola Teresa Altet. La plantada 
dels gegants serà les 16.30 h a la 
plaça Ca n’Oriol, on hi haurà mostra 
de balls, parlaments i entrega de 
recordatoris. A les 18h començarà 
la cercavila, que s’acabarà a la pis-
ta del carrer Mallorca, on es farà 
una foto amb tots els geganters 
participants. Tot seguit, a la plaça 
de Ca n’Oriol hi haurà una mostra 
de cultura popular, amb actuacions 
de Castellers, Esbart Dansaire i 
l’Escola de Sardanes Flor de Neu. 
Posteriorment, tindrà lloc una nova 
mostra de balls i arts marcials. La 
jornada finalitzarà amb un Micro 
obert (21h), un concert de L’Avi 
Band Show i una sessió de DJ. Diu-
menge, les activitats arrencaran 
amb el mercat artesanal i la (Re)
Volta Ca n’Oriol d’Òmnium Rubí, 
que començarà a les 10.30 h al 
parc de Ca n’Oriol. A les 11 h, està 
previst un corre-aigua del Bòjum i 
a les 14 h una paella popular, a l’AV 
Ca n’Oriol. Ja a la tarda, a la plaça 
Ca n’Oriol, hi haurà noves actua-
cions de sevillanes (17.30 h), un 
espectacle del mag Jordi Quimera 
(18 h) i un concert d’Alaire (19h). Hi 
haurà fira d’atraccions. / DdR

Ca n’Oriol celebra
la Festa del barri

Les peces cedides pel Museu Etnogràfic Vallhonrat. / Museu Vallhonrat

AGENDAAGENDA
DIVENDRES 27 DE MAIG
-Taller de fabricació digital. 
A les 17h a l’Escola d’Art i 
Disseny. Per a infants de 8 
a 10 anys.

-Teatre sense teatre: ‘Les 
Pompiers’. Cercavila pel 
centre a les 17.30h. A càrrec 
de la Cia. La Tal.

-Festes del barri de Ca 
n’Oriol’. A partir de les 18h.

-Música clàssica: ‘Banus 
Duo’. A les 19.30h a l’Ate-
neu.

-Concert solidari amb Ucra-
ïna de Maristes Rubí. A 
càrrec del pianista ucraïnès 
Sergei Klimenko. A les 20h i 
a les 22h al c. Magallanes, 
65. Preu 10 €.

-Teatre sense teatre: ‘Pín-
doles escèniques’. A les 
21.30h al Celler.
 
DISSABTE 28 DE MAIG
-Festes del barri de Ca 
n’Oriol’. A partir de les 9h 
i fins la mitjanit. 

-La Trocalleria. Espai d’in-
tercanvi d’objectes de sego-

na mà. A les 10.30h a la pl. 
Catalunya.

-Hora del conte en anglès: 
‘The very hungry cater-
pillar’. A les 11h a la Bi-
blioteca. A càrrec d’Espai 
d’Idiomes de Rubí. 

-‘Què amaguen les plantes 
aromàtiques?’. A les 12h al 
Celler. Per a infants a partir 
de 6 anys. 

-Teatre sense teatre: ‘Cáp-
sulas de memoria’. A les 
17h al Celler. 

-Teatre sense teatre: ‘Les 
Pompiers’. Cercavila pel 
centre a les 17.30h. A càrrec 
de la Cia. La Tal.

-Teatre sense teatre: ‘Un 
dios salvaje’. A les 19h a 
l’Ateneu. A càrrc de la Cia. 
Esbarjo. 

-Teatre sense teatre: ‘A 
la fresca’. A les 19.30h al 
Celler. A càrrec de la Cia. 
Confetti.

-Concert de The Black Birds. 
A les 20h al Casal Popular. 
Acte inclòs a la programació 

del centenari de l’equipa-
ment
-Teatre sense teatre: ‘Pe-
lat’. A les 20.30h al Celler. A 
càrrec de la Cia. Joan Català.

-Teatre sense teatre: ‘Save 
the temazo.org’. A les 22h a 
la pl. Dr. Guardiet. A càrrec 
del col·lectiu F.R.E.N.E.T.I.C.

DIUMENGE 29 DE MAIG
-Festes del barri de Ca n’Ori-
ol’. A partir de les 10.30h i 
fins les 20.30h.

-Vermut literari amb el po-
eta Enric Casasses sobre el 
llibre ‘El nus la flor’. A les 12 
h al Racó del Llibre. 

-Teatre sense teatre: ‘Cáp-
sulas de memoria’. A les 
17h al Celler. 

-Teatre sense teatre: ‘Un 
dios salvaje’. A les 17h a 
l’Ateneu. A càrrc de la Cia. 
Esbarjo.

-Teatre sense teatre: ‘Les 
Pompiers’. Cercavila pel 
centre a les 17.30h. A càrrec 
de la Cia. La Tal.

-Concert de Dones de Cor. 

Celebració del 10è aniversa-
ri. A les 18.30 h a l’església 
de Sant Pere. 
-Teatre sense teatre: ‘Freak 
Show Circus’. A les 18.30h. 
Espectacle itinerant.

-Teatre sense teatre: ‘Sin 
ojana’. A les 19h a l’Ateneu. 
A càrrec de la Cia. Chicarrón 
Circo Flamenco.

-Teatre sense teatre: ‘MDR, 
mort de riure’. A les 20.30h 
al Celler. A càrrec de  la Cia. 
Los Galindos.

 DILLUNS 30 DE MAIG
-CineXic: ‘La meva setmana 
extraordinària amb la Tess’. 
A les 18h a la Biblioteca. 
Org.: Òmnium.

 DIMARTS 31 DE MAIG
-Hora del conte: ‘La rínxols 
d’or i els tres ossos’. A les 
18h a la Biblioteca. Per a 
infants d’1 a 4 anys. 

DIMECRES 1 DE JUNY
-Dimecres manetes. Espai 
d’autoreparació d’aparells. 
A les 10h a l’Ateneu.

-Presentació del llibre ‘Bat 
Alan Biografia de un ase-

sinato social’, de Ramón 
Boldú. A càrrec de l’autor i 
del periodista Carles Aluju 
i amb la participació de la 
professora Montse Flores i 
un representant de l’asso-
ciació Chrysallis.  

DIJOUS 2 DE JUNY
-Cicle Camps de Cotó 2.0: 
‘1949-1955 Canvis irre-
sistibles’. A les 19.30h a 
l’Ateneu. 

EXPOSICIONS

L’ànima de les coses. Ex-
posició de Miquel Mas. A 
l’Aula Cultural fins al dia 23 
de juliol.

Érase una vez Boada. Mos-
tra de dibuixos d’El Víbora. 
Fins al 4 de juny a la Bibli-
oteca.

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

Mostra en homenatge a 
l’artista Pepa de Haro. A 
l’Escola d’Art i Disseny fins 
al 20 de maig.
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FUTBOL | TERCERA CATALANA

Triomf del Veinti , que s’assegura la 
segona posició del grup 6 de Tercera
J. GONZÁLEZ

A falta d’una jornada, el 
San Lorenzo es va procla-
mar campió del grup 6 de 
la Tercera Catalana gràcies 
al seu triomf a Can Rosés 
davant el fi lial de la UE Rubí 
i aconseguint així l’ascens a 
Segona Catalana. Així, el CF 
Juventud 25 de Septi embre, 
amb la seva victòria per 2-1 
davant el Sant Cugat , tercer 
classificat, es va assegurar 
la segona posició i està es-
perant que els descensos 
compensats li donin la possi-
bilitat d’ascendir com un dels 
millors segons.

Va ser l’últi m parti t del 
Veinti  davant la seva afi ció, 
que va omplir el camp per 
acomiadar la temporada 
dels seus jugadors. L’equip 
de Richard Giménez ho va re-
soldre amb una bona victòria 
davant un gran rival. Dos gols 
de Younes, un al minut 37 
de la primera part i un altre 
al 10 de la segona, posaven 
per davant els locals en un 
parti t que tenien controlat. 

Arran del segon gol, el Sant 
Cugat va fer-se amb el domi-
ni de l’esfèrica i va escurçar 
distàncies a un quart d’hora 
del fi nal, però ja no va ser 
sufi cient per treure alguna 
cosa positi va del Municipal 
25 de setembre.

Abans d’arrencar el parti t 
es va guardar un minut de 
silenci en memòria de Trini, 
pare de Jesús García, presi-
dent del CF Juventud 25 de 
Septi embre i expresident de 

l’Olímpic.
El Veinti porta una se-

gona volta de campionat 
immaculada, invicte amb 11 
victòries i 3 empats. Dissabte 
vinent, a parti r de les 18.30 
hores, arriba l’últim com-
promís al camp del Junior 
CF, amb l’objecti u d’assolir 
la victòria, sumar els màxims 
punts possibles i optar a 
una de les places que li doni 
l’ascens com un dels millors 
segons de Tercera Catalana.

El Veinti  espera optar a l’ascens com a millor segon. / Cedida

FUTBOL | SEGONA CATALANA

L’Olímpic salva la categoria després 
de remuntar contra l’Almeda (2-1)
JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó ha acon-
seguit la permanència a 
Segona Catalana després 
de remuntar en els darrers 
minuts de joc a l’Almeda. 
El parti t va començar com 
gairebé sempre, amb el 
conjunt de Rubí buscant 
ser el dominador del joc i 
elaborant les jugades, però 
sense encert. De fet, en 29 
jornades, l’Olímpic només 
ha pogut sumar 35 gols.

Davant tenia un Almeda 
que arribava a Can Fatjó 
amb un avantatge de dos 
punts en el marcador i que 
es va avançar al minut 70. 
Els jugadors rubinencs mai 
van perdre la fe en el triomf i 
en només dos minuts es van 
arremangar i van aconseguir 
capgirar el marcador. Aitor 
va fer el gol de l’empat en el 
minut 86 i un minut després 

L’Olímpic va aconseguir la remuntada en el tram fi nal de parti t 
contra l’Almeda. / J.M. Villena

va arribar el segon gol local.
Els últi ms minuts van ser 

de pati ment, perquè l’àrbi-
tre va afegir molt temps de 
descompte. El resultat hau-
ria pogut canviar en aquest 
tram fi nal de parti t, però no 
va ser així i els de Can Fatjó 

certi fi quen la permanència 
a una jornada pel fi nal de la 
competi ció.

El darrer parti t de lliga 
es disputarà diumenge a les 
12 h a L’Hospitalet contra el 
Can Boixeres, un equip que 
ja ha perdut la categoria.

CICLISME | INICIATIVES CIUTADANES

El rubinenc Jordi Alba i el seu pare, de 70 anys, 
completen els 1.185 km en bici fi ns a Santi ago
C. CARRASCO

Era una il·lusió, i l’han acon-
seguit fer realitat. El rubi-
nenc Jordi Alba, informàti c 
de 36 anys, i el seu pare, Es-
colásti co Alba, de 70 anys, 
han completat els 1.185 km 
en bicicleta des de Rubí fi ns 
a Santi ago de Compostel·la.
Pare i fi ll han fet el Camí 
en 17 etapes d’entre 6 i 8 
hores cadascuna, ja que van 
sorti r de Rubí el 24 d’abril i 
trepitjaven Santi ago el 10 
de maig. Ja a la nostra ciutat 
i recuperats de l’aventura, 
tots dos coincideixen que 
l’experiència ha estat incre-
ïble i que l’esforç ha estat 
recompensat.

“Estem molt contents 
perquè ens ha anat molt 
bé, hem ti ngut molta sort 
amb el temps, la calor no 
ha estat excessiva, i només 
ens ha plogut un parell de 
dies”, explica Escolástico, 
qui assenyala que el més 
complicat ha estat el fang 
que van trobar en alguns 
trams. “En dues ocasions 
vam haver de fi car les bicis 
a dintre d’una font perquè 
estaven plenes de fang”, 
afegeix el fi ll.

La ruta que van seguir 
passava pel camí de Sant 

Jaume, el camí de l’Ebre i un 
cop a Logronyo van enllaçar 
amb el camí francès cap a 
Santiago. Tots dos coinci-
deixen que a parti r del quart 
o cinquè dia, el cos s’havia 
acostumat a l’esforç i van 
poder mantenir el ritme 
sense difi cultats.

Escolástico assenyala 
que el moment més dur per 
ell va ser la pujada per arri-
bar a Cebreiro, la primera 
aldea ja en terres gallegues 
i el segon punt més alt de 
tota la ruta. Tot i això, afi r-
ma, molt emocionat, que el 

seu fi ll l’ha cuidat molt bé i 
agraeix a la seva dona tot el 
suport que li ha donat.

El contrast de paisatges, 
la nombrosa presència de 
pelegrins arribats de tot 
el món o el fet que molts 
albergs estiguin enfocats 
directament al turisme in-
ternacional han estat algu-
nes de les coses que més 
els han cridat l’atenció. Tots 
els detalls de l’aventura es 
poden trobar al blog (asan-
ti agoenbici.com), on Jordi 
Alba està recollint tota la 
informació de la ruta.

Els Alba, fi ll i pare, davant la catedral de Santi ago de Compostel-
la. / Cedida
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L’equip rubinenc ha fet una gran temporada. / Cedida Christine Garcia

HOQUEI LÍNIA | COPA D’EUROPA

El Sènior Femení del Cent 
Patins ha quedat subcampió 
de la Copa d’Europa després 
de perdre a la final contra 
el Tres Cantos per 2-1. El 
campionat es va disputar 
durant el cap de setmana 
a Ris-Orange, a França, i el 
conjunt rubinenc va arribar 
a la final després de guanyar 
quatre dels cinc partits de la 
fase final.

Les jugadores de Fajardo 
van plantar cara davant el 
conjunt madrileny, invicte 
a la competició. De fet, va 
ser un partit igualat, en què 
el Tres Cantos es va avançar 
amb un gol per l’escaire 
d’Elena Ramos. Amb l’1-0 
en contra les rubinenques 
van arribar al descans i a la 
represa els dos equips van 
tenir ocasions molt clares 

El Femení del Cent Patins es proclama 
subcampió d’Europa d’hoquei línia

per marcar. Una falta per un 
canvi indegut va portar les 
madrilenyes a gaudir d’una 
superioritat numèrica que 
van saber transformar en 
el 2-0.

Les espartanes del Cent 
Patins es van desmoralitzar 
amb aquest gol, però la 

internacional rubinenca 
Andrea Sehuk va retallar 
distàncies fent el 2-1 a falta 
de minut i mig pel final. Les 
de Rubí ho van intentar fins 
a l’últim segon, però no 
van poder empatar i es van 
haver de conformar amb el 
subcampionat. / Cent Patins

TAEKWONDO | CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PROMOCIÓ 

Dos ors i dues plates per al Club Balmes Rubí en 
el Campionat de Catalunya de Promoció
El Club Balmes Rubí va 
aconseguir dues medalles 
d’or i dues de plata en el 
Campionat de Catalunya de 
Promoció disputat diumen-
ge passat. Nauel Correa i 
Miriam Granell van ser els 
representants del Balmes 
que es van penjar els ors. 
Tots dos van guanyar la seva 
final amb dos grans combats 
que va posar dempeus el 
pavelló. Per la seva banda, 
també Irina Sinobas i Ale-
jandro Gómez van realitzar 
un gran campionat i van 
assolir la plata.

Pel que fa a la resta de 
participants del club rubi-
nenc, tots van fer combats 
d’alt nivell. Aquests van ser 
Alan Moral, que va perdre 
a la segona ronda, Elva Sil-
va, Francesc Moreno, Ana 
Merino i Blanca Sinobas, 
que va tenir un arbitratge 
injust. També hi va competir 

Marc Gómez qui va guanyar 
la primera ronda clarament, 
però a qui no se li va perme-
tre continuar per una errada 
en les classificacions. El club 
ha valorat positivament els 
grans resultats de la tempo-

rada, amb el campionat de 
Catalunya absolut femení i 
el subcampionat de Catalu-
nya Sub21 masculí, el millor 
de tots els anys, i ha agraït el 
suport i treball d’esportistes 
i famílies. / Club Balmes

Representants del Balmes Rubí en el Campionat de Catalunya. / Cedida

Gran temporada de l’equip màster del Natació Rubí
L’equip màster de waterpolo 
del Club Natació Rubí (CNR) 
està realitzant una gran tem-
porada. Després de finalitzar 
la primera fase en quarta 
posició, està disputant la fase 
final entre el sis primers per 
decidir el campió. Actual-
ment està en la segona posi-
ció amb dos partits disputats i 
dues victòries. Així va guanyar 
al CN Premià 9-10 i es va 
imposar al CN Catalunya 5-0.  
Pel que fa als dos primers 
equips absoluts, femení i 
masculí, continuen dispu-
tant la Copa Federació de 
la Divisió d’Honor. Els dos 
equips ocupen actualment 
la cinquena posició de la 
classificació. / CNR

WATERPOLO | FASE FINAL LLIGA

L’equip màster del Natació Rubí. / Cedida

ALTRES RESULTATS 

BÀSQUET ADAPTAT | LLIGA

Una derrota inesperada del 
primer equip del C. E. Ho-
ritzó, per com es va produïr, 
complica molt el campionat 
de Lliga Catalana pels juga-
dors de Sara Zabalgo. Tot i 
que l’equip lluitar moltíssim 
de principi a final, va veure 
com el partit se n’anava cap 
al cantó de l’Encert Sant 
Martí (27-34).

Els vallesans van sortir 
freds i van encaixar un 0-7 
inicial en contra. Així i tot, 
van aconseguir remuntar i 
posar-se pel davant. Però 
el concert de triples (6) 
dels barcelonins va ser de-
terminant durant tot el 
partit. Cada cop que el C. 
E. Horitzó es posava a dalt 

Els triples condemnen el primer equip de l’Horitzó 
en el marcador, queia algun 
triple que desmuntava la 
bona feina feta anterior-
ment. Tot i que el partit va 
anar en un frec a frec en la 
majoria dels seus períodes, 
al final, la precipitació va fer 
que es cometessin errades 
que va aprofitar l’Encert per 
acabar guanyant per 7 punts 
d’avantatge. Pel CE Horitzó 
van jugar: Pablo Plaza (10), 
Juan Pareja (10), Toni Torres 
(4), Darek Vera (2), José 
Roldan (1), Isaac Martínez i 
Helena Corbella.

Victòria del B
Bon partit el realitzat pels 
nois de Ruth Vinuesa en la 
penúltima jornada de la fase 

final pel títol de 4a divisió de 
la Lliga Catalana de bàsquet 
adaptat. Malgrat les absèn-
cies notables en l’equip, 
un cop més, aquest es va 
sobreposar als problemes 
i es va imposar clarament 
al femení B dels Lluïsos de 
Gràcia (52-12).

Cal destacar la magnífica 
actuació de Jordi Cuevas, 
autor de 26 punts, que va 
treballar molt en atac i en 
defensa i va portar l’equip, 
i la de Yerai Asensio, que va 
ser autor de 14 punts.

Pel CE Horitzó van jugar: 
J. Cuevas (26), Y. Asensio 
(14), E. Largo (4), A. Torralbo 
(4), A. Almirall (2) i F. Peña 
(2). / CE HoritzóElena Ruiz, guardonada a la Gala de l’Esport Català

La waterpolista del Club 
Natació Rubí Elena Ruiz ha 
estat premiada amb el Pre-
mi Projecció Femenina, en 
el marc de la 25a Festa de 
l’Esport Català, que ha tingut 
lloc aquesta setmana i està 
organitzada pel diari Sport 
i la Unió de Federacions 
Esportives Catalanes. Ruiz 
va rebre el guardó de mans 
de Víctor Francos, secretari 
general del Ministeri de Cul-
tura i Esports, i d’Aitor Moll, 
conseller delegat de Premsa 
Ibérica.

La jove, amb només 17 
anys, ha assolit ja el top 
mundial de les millors juga-
dores de waterpolo després 
d’un any 2021 per a la his-

tòria. Ruiz ha brillat en dues 
de les màximes competicions 
i s’ha proclamat campiona 
del món júnior (Israel) i sub-
campiona olímpica als jocs de 
Tòquio. El seu futur és present 
després d’haver estat la mà-
xima golejadora de la Divisió 

d’Honor femenina. Jugado-
ra d’equip, amb ambició, 
motivació i decisió, sense 
por a la disputa de la pilota, 
rapidesa, solidesa defensiva 
i atreviment en atac són 
algunes de les qualitats que 
la defineixen.  / CNR

La rubinenca, després de recollir el premi. / Cedida



· 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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