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«Les coses importants són les que no ho semblen» (Mercè Rodoreda, escriptora catalana del s.XX).
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Descobreix el tractament amb
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Presumptes irregularitats a Can
Canyadell enfronten el govern i ERC
Esquerra diu que l’abocador funciona sense llicència, l’Ajuntament ho
nega i la plataforma alerta que s’estan abocant residus sense tractar
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A partir del 8 de juny es pot
sol·licitar el Bo Lloguer Jove
Les persones que vulguin optar al Bo Lloguer Jove podran
presentar la seva sol·licitud
del 8 al 17 de juny. El nou
ajut, convocat pel Ministeri
de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana, s’haurà de
demanar preferentment de
manera telemàtica, però
també serà possible fer-ho
presencialment a l’Oficina
Local d’Habitatge, al carrer
de General Prim, 33-35, 4a
planta.
El Bo Lloguer Jove és un
ajut de 250 euros mensuals
fins a un màxim de dos anys
per a persones joves de 18 a
35 anys que viuen de lloguer,
en una habitació o en un pis
amb cessió d’ús. Per poder-hi
accedir, cal que el lloguer
sigui d’un màxim de 900
euros, o de 450 euros si es
tracta d’una habitació, i que
els ingressos de les persones
sol·licitants siguin com a màxim de 2,83 vegades l’IRSC.
La convocatòria per a la
concessió de les subvencions
serà en règim de concurrència no competitiva, és a dir,
que les sol·licituds s’avaluaran per ordre d’entrada
fins a exhaurir la partida
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disponible.
Davant d’això, els serveis
municipals d’Habitatge i de
Joventut es posen a disposició dels joves interessats a
demanar el Bo Lloguer Jove
per fer-los l’acompanyament
necessari i que puguin tenir
tota la documentació a punt
per a l’obertura de la convocatòria.
La principal via d’assessorament és l’Oficina Local
d’Habitatge, amb què es
podrà contactar a través del
telèfon 93 588 66 93 i del
correu bojove@proursa.
cat, o bé presencialment
de dilluns a divendres de
9 h a 14 h. La informació
està disponible igualment a
l’apartat d’Habitatge del web
municipal i, a més, l’Espai
Jove Torre Bassas també
oferirà orientació a aquells
rubinencs que s’hi adrecin en
relació a aquest tema.
Es recomana presentar
la sol·licitud a través de la
pàgina web del Departament
d’Habitatge de la Generalitat. Per fer-ho, cal tenir els
documents que es demanen
en format PDF i tenir operatiu l’idCAT Mòbil. / DdR

Una quinzena de centres educatius faran
batudes per netejar l’entorn natural
REDACCIÓ

Fins al 17 de juny, un total
de 16 escoles i instituts de la
ciutat faran més d’una vintena de batudes de neteja de
l’entorn natural. La proposta
servirà per commemorar el
Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra el 5 de
juny, una data que fomenta
la sensibilització i l’acció a escala mundial de la protecció
del medi ambient.
Les accions de neteja,
impulsades per l’entitat Caçadors de Trastets, s’han
convertit en un referent
del manteniment de l’estat
del medi natural a la ciutat.
Durant els darrers anys,
centenars de rubinencs han
participat en les jornades de
neteja de l’entorn natural
que l’entitat organitza de
forma periòdica. Moltes escoles s’han sumat també a la
proposta i freqüentment demanaven materials a l’entitat
per poder fer neteges de les
zones properes als centres
educatius. Per tal de facilitar
aquestes actuacions, l’any

Un grup d’infants, recollint residus al bosc amb unes pinces. / Ajuntament

passat l’Ajuntament ja va lliurar lots formats per guants,
pinces i bosses reutilitzables
a les ‘Escoles Caçadores de
Trastets’. I enguany es repeteix la iniciativa.
“L’objectiu principal de
l’activitat no és la neteja de
l’espai natural, sinó la conscienciació i sensibilització
de tot l’alumnat envers el
gran impacte negatiu que
generen els residus que són
abandonats o arriben al
medi natural”, ha explicat el

regidor de Medi Ambient i
Transició Ecològica, Andrés
Medrano.
A través d’una petita
activitat final, on els participants classificaran els
residus recollits, les escoles
participants prendran consciència del temps que triguen a degradar-se aquests
elements i dels impactes que
generen a curt i llarg termini.
Els centres educatius
que participaran són les
escoles 25 de Setembre, El

Bosc, Montessori, Ribas,
Rivo Rubeo, Schola, Torre de
la Llebre, Regina Carmeli i Ca
n’Alzamora, el CEE Ca n’Oriol,
els instituts Duc de Montblanc, JV Foix, La Serreta i el
Torrent dels Alous. En total,
s’han programat més d’una
vintena de sortides als espais
naturals de la bassa dels
Alous, Can Xercavins, el torrent dels Alous, Ca n’Oriol,
el torrent de les Abelles, Can
Feliu, Can Tiraïres, el torrent
del Manà i Sant Genís.

Més val prevenir, que curar: Forescat, especialistes
en neteja de parcel·les, tala d’arbres i treballs forestals

lars. Oferim assessorament
i estudi individualitzat per
cada cas, proposant les millors solucions, segons les
necessitats del client.

circumstàncies de cada
arbre i les necessitats del
client. També oferim el
servei de retirada de les
restes.
A més, som especialistes a adequar la vegetació
de parcel·les a la normativa de prevenció d’incendis
forestals vigents.
Si necessita algun
d’aquests serveis, no dubti
a contactar. Li oferirem la
millor solució, un pressupost sense compromís
i la garantia d’un treball
satisfactori i dut a terme
per professionals.

Catalunya és un país de
boscos, ja que un 64%
del territori són terrenys
forestals. L’abandonament
progressiu del camp i la
reducció de pastures han
propiciat aquest avançament del bosc, que ha
trencat l’estructura de
paisatge en mosaic per
un paisatge de bosc en
continuïtat. A més, hi ha
nombroses urbanitzacions,
o construccions aïllades,
envoltades de bosc. I tenim
boscos més vulnerables,
on creix més el sotabosc,
i un clima advers, amb un
augment significatiu de la
temperatura i nombroses
onades de calor. Tot plegat,
pot suposar un polvorí per
als incendis forestals, uns
focs que, a més, cada cop
avancen més de pressa i
són més difícils d’extingir.
Més val prevenir, que
curar. La importància de
mantenir parcel·les netes
i arbres convenientment
podats pot suposar una
gran diferència si es produeix un incendi forestal.

A Forescat disposem de la maquinària necessària per cada tipus de treball.

Imatge del desbrossament d’un terreny.

A Forescat Gestión Forestal Preventiva SL ho tenim
molt clar i el nostre objectiu
és ajudar a administracions
i propietaris particulars a
mantenir parcel·les, arbres
i zones forestals en les millors condicions per reduir
al mínim el risc d’incendi i
la seva propagació. En definitiva, per col·laborar en la
prevenció dels grans incendis
forestals.
La nostra història va néixer en 2016 quan tres companys que col·laboràvem
amb els cossos d’extinció
de forma voluntària ens vam
conèixer i vam decidir crear
la nostra pròpia empresa,
una que abordés el problema
dels grans incendis forestals
des de l’origen, la gestió
forestal i la prevenció. El
nostre compromís es basa en
la sostenibilitat i ens mou la
cura, la protecció, la millora
i l’aprofitament sostenible
dels boscos.
Des de Forescat apostem
per un servei professional
d’atenció personalitzada
als nostres clients particu-

Serveis
Entre els nostres serveis hi
ha el de neteja de parcel·les
i terrenys i desbrossament de
vegetació, de forma manual
o mecanitzada. Els desbrossaments poden ser selectius
respectant determinades espècies. A més, realitzem tala
i podes d’arbres de grans
dimensions, perillosos o
inclinats, adaptant-nos a les

ACTUALITAT

Enfrontament entre Esquerra i el govern per
la llicència de l’abocador de Can Canyadell
el 2017 l’Agència de Residus
de Catalunya (ARC) va emetre un informe avalant la modificació i que ha demanat
un aixecament topogràfic a
l’empresa per saber el nivell
d’abocament de residus que
hi ha actualment.
A més, l’executiu ha carregat contra els republicans,
a qui acusa de fer un ús partidista de la qüestió i defensa
que l’Ajuntament ha actuat
amb total transparència.

MARTA CABRERA

L’abocador de Can Canyadell
ha estat motiu de polèmica els darrers dies per les
acusacions creuades entre
Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) i el govern
local, format pel Partit dels
Socialistes de Catalunya i En
Comú Podem.
La formació republicana considera que aquest
dipòsit de terres i runa,
ubicat a prop de l’institut
JV Foix, està operant de
forma “clandestina” perquè
la llicència ha caducat, i ho
ha explicat acompanyada
de la plataforma Rubí sense
abocadors, que ha alertat de
nombroses irregularitats en
la gestió d’aquest abocador.
L’Ajuntament, en canvi,
nega que Puigfel, l’empresa
que gestiona Can Canyadell, estigui fent l’activitat
sense llicència.
El punt de discussió es
troba en la llicència ambiental que l’Ajuntament
va concedir a l’empresa el
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Un camió sortint de l’abocador de Can Canyadell, situat on hi havia l’antic abocador municipal. / M.C.

2003 i on es recollia que
calia renovar-la el 2011, un
fet que sembla que no es va
produir. “L’abocador de Can
Canyadell està en una situació de llimbs legal, amb la
llicència caducada i fent una
activitat clandestina. Durant
tots aquests anys han estat
entrant centenars i milers de
camions abocant runa i no
sabem en quin marc legal
ho han fet”, ha afirmat Joan
Puntí, president d’Esquerra.
Per aquest motiu, ERC ha

demanat a l’Ajuntament
que declari la nul·litat de la
llicència ambiental atorgada
el 2003 i que iniciï un expedient per tancar l’abocador.
“El que fem és actuar on
l’Ajuntament no ho ha fet.
No entendríem que l’abocador continués amb la seva
activitat ni un minut més
tenint en compte la situació”, ha dit Xavier Corbera,
portaveu d’ERC.
El govern local ha sortit
al pas d’aquestes acusacions

i en un comunicat ha afirmat
que la llicència és vigent
a efectes administratius i
legals, tot i que no ha aclarit
perquè no s’ha produït la renovació del permís. Tampoc
ha explicat per què no s’ha
resolt encara la sol·licitud
que l’empresa va fer el 2016
per fer una modificació no
substancial, amb la qual
pretén ampliar en prop de
2 milions de metres cúbics
la capacitat de l’abocador.
L’Ajuntament només diu que

Més irregularitats
D’altra banda, segons ha declarat la portaveu de la plataforma Rubí sense abocadors,
Montse Rousse, la llicència
ambiental que l’Ajuntament
va atorgar no detalla quins
codis de residus poden entrar, tot i que la normativa
ja ho contemplava. A això
cal sumar, segons ha explicat, que s’han detectat
irregularitats en els residus i
sobretot una manca de tractament previ: “Els residus
entren sense cap tipus de
tractament previ, incomplint

des del minut zero la gestió
d’un abocador”, ha apuntat
l’activista. L’Ajuntament ha
dit que demanarà a l’Agència
de Residus de Catalunya informació sobre l’origen, el tipus i les característiques dels
residus que hi entren, ja que
afirmen que és competència
d’aquesta administració.
Una altra de les irregularitats detectades està
relacionada amb el torrent
de Can Pi de la Serra, ja que
sembla que l’empresa hauria
canviat el seu traçat tot i que
no tenia permís per modificar la llera.

MAGNIFIC PIS
REFORMAT
Situat a la Plaça
Neus Català. Sup. 78 m2.
De 3 hab. (2 dobles).
Terres de parquet.
Al costat d'estació FGC.
Per entrar a viure.

VENDA
145.000 �
Ref. 12834/D

93 588 54 99

www.finquesvallhonrat.es
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Mor una dona de Rubí en un
accident de trànsit entre una
moto i un cotxe al Papiol
El Servei Català de Trànsit ha
informat que diumenge a la
tarda una dona va morir a
conseqüència d’un accident
de trànsit entre un cotxe i
una motocicleta. L’accident
va tenir lloc a la C-1413,
al punt quilomètric 3,8, a
l’altura del Papiol, a primera
hora de la tarda.
Per causes que encara
s’estan investigant, es va
produir una col·lisió frontal
entre un turisme i una moto.
A conseqüència del xoc, va
morir la passatgera posterior de la motocicleta, es
tracta d’una dona de 31 anys
i veïna de Rubí. El conductor

de la moto va resultar ferit
crític i va ser traslladat en
helicòpter a l’Hospital de
Bellvitge.
Segons han informat els
Mossos, el conductor de la
moto no disposava del permís de circulació per portar
una moto d’aquestes característiques, ni tampoc tenia
assegurança ni l’ITV en vigor.
Arran de l’accident de
trànsit, es van activar quatre
patrulles dels Mossos d’Esquadra, set dotacions de
Bombers, cinc ambulàncies
i l’helicòpter medicalitzat
del Servei d’Emergències
Mèdiques. / DdR

La noia, de 31 anys, anava de passatgera en una moto. / Arxiu

Recollida de signatures a Rubí
per demanar la regularització
de persones migrants
La sectorial d’immigració de
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) recollirà signatures
aquest dissabte d’11 h a
13 h a la plaça del Doctor
Guardiet a favor de la regularització de les persones
migrants dins la campanya
‘Regularització Ara’.
L’acció s’emmarca dins
d’una iniciativa que té l’objectiu de presentar una Iniciativa Legislativa Popular per
reclamar a l’estat espanyol

ACTUALITAT
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una regularització urgent de
les persones migrants que
hagin arribat a l’estat abans
de l’1 de novembre del 2021.
Es calcula que a Espanya hi
ha entre 390.000 i 470.000
persones en situació irregular, de les quals una tercera
part serien menors d’edat.
En la recollida de signatures hi col·laboren el CDR de
Rubí, Òmnium Cultural, Rubí
Solidari i el Consell Local per
la República de Rubí. / DdR

Adapten diversos passos de vianants
amb pictogrames per fer-los més inclusius
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí està
adequant 27 passos de
vianants de la ciutat per
convertir-los en passos inclusius. L’actuació consisteix
a pintar sobre aquestes
marques viàries tot un seguit de pictogrames que
expressen indicacions de seguretat viària —parar, mirar,
cotxe aturat i creuar— d’una
manera entenedora per a
persones amb dificultats.
El desembre, coincidint
amb la commemoració del
Dia Internacional de les
Persones amb Diversitat
Funcional, l’Ajuntament va
adaptar els primers passos
de vianants, situats davant
les escoles Ca n’Alzamora,
El Bosc, Joan Maragall i Pau
Casals. Fa uns dies, se n’han
pintat set més al voltant del
Centre d’Educació Especial
de Ca n’Oriol, l’institut l’Estatut, les escoles bressol
La Bruna, i Tren O’Neil,

Un dels passos de vianants adaptats que s’han pintat recentment. / Localpres-Ajuntament

les Escoles Ribas, l’Escola
Montserrat i el Col·legi Balmes. En els dies que venen,
l’actuació es farà extensiva
a una vintena de passos
ubicats també a tocar de
centres educatius i d’equipaments.
Els pictogrames i els
colors de la pintura s’han
seleccionat en coordinació

Ja es poden fer propostes
pels pressupostos
participatius del 2023
REDACCIÓ

Els Pressupostos Participatius 2023 han obert aquest
dimecres la fase de recollida de propostes ciutadanes. Totes les persones
empadronades a Rubí majors de 16 anys tenen tot el
mes de juny per presentar
idees i propostes per millorar la ciutat.
Les iniciatives han de
respondre al concepte d’inversió, és a dir, han de ser
propostes que es puguin
construir o bé adquirir i
que perdurin a la ciutat.
Per tant, no poden estar
relacionades amb el manteniment o la contractació
de persones o serveis.
La plataforma Participa Rubí ja està operativa
perquè tothom pugui fer
les seves aportacions o
consultar les que han fet els
altres. En paral·lel, també
hi haurà l’opció de participar de manera presencial
al taller de presentació i
priorització de propostes
que tindrà lloc el 21 de juny
a la Biblioteca de 18 a 20 h.
Aquesta sessió està oberta
a la participació en línia.

A més, s’habilitarà un
punt d’informació i participació itinerant per facilitar
l’accés al procés al màxim de
persones possible. Aquest
punt s’ubicarà durant unes
hores al carrer Francesc
Macià (10/06 16.30 h), al
Mercat (11/06 9.30 h), a la
Zona Esportiva de Can Rosés
(20/06 16 h) i a la Biblioteca
(21/06 10 h).
També tornarà a estar
disponible el servei de suport personalitzat a través
de videotrucada. Per sol·
licitar aquest servei, cal
concertar cita a través del
correu electrònic participacio@ajrubi.cat.
La plataforma estarà
activa fins al 30 de juny.
Després, s’iniciarà el període de valoració i validació
de les idees recollides, que
s’allargarà fins a mitjans de
setembre.
A l’octubre tindrà lloc la
fase de priorització, en el
cas que hi hagi més de 25
propostes vàlides que compleixin els criteris tècnics
establerts. Seguidament, al
novembre, serà el moment
per decidir quines idees es
faran realitat.

amb les entitats RubíTEA i
ONCE, amb la voluntat de
respondre de manera adequada a les necessitats de
les persones amb trastorn
d’espectre autista i amb
discapacitat visual.
L’alcaldessa, Ana M.
Martínez, apunta que l’actuació compleix un doble
objectiu. “D’una banda,

adapta els nostres carrers a
les necessitats de les persones amb discapacitat i, per
tant, els hi facilita la vida.
En aquest cas, els aporta seguretat. Però, a més,
contribueix a sensibilitzar el
conjunt de la ciutadania, ja
que normalitza les mesures
d’accessibilitat”, ha assenyalat l’edil.

Impulsaran a la tardor
un grup de trobada per a
dones amb discapacitat

Fa uns dies el grup va fer una trobada preliminar. / Cedida

L’Ajuntament treballa en un
projecte que té com a objectiu empoderar les dones
amb diversitat funcional
i dotar-les d’un espai de
trobada per compartir les
seves necessitats, inquietuds i reptes. La iniciativa
arrencarà a l’octubre amb un
primer grup d’entre 12 i 15
persones amb diferents tipus
de discapacitat: física, intel·
lectual, sensorial o amb una
patologia de salut mental.
Aquest projecte està impulsat pel Servei de Diversitat Funcional de l’Ajuntament i les persones referents
en benestar comunitari dels

centres d’atenció primària
Anton de Borja, Sant Genís
i Mútua de Rubí, amb la intenció de combatre l’exclusió
i aïllament que poden patir
les dones amb discapacitat
en certs àmbits.
Fa uns dies va tenir lloc
una trobada preliminar amb
diferents dones amb discapacitat per recollir les seves
inquietuds i interessos i així
poder dissenyar les futures
sessions.
Les sessions de grup es
faran amb periodicitat setmanal i seran conduïdes
per psicòlogues dels CAP de
Rubí. / DdR
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CURSOS INTENSIUS
TOTS ELS NIVELLS

Cursos
in
ANGLÈS tensius
, FRANC
ÈS
I ALEM
ANY

· 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.
’t ja
· TOTES LES MATÈRIES

ESTIU 2022
SUMMER CAMP PER A NENS I NENES
A PARTIR DE 4 ANYS

la
Matricu dte. del
ràs un
i obtind

Matemàtiques | Física | Química | Llengües

-50%

· TOTS ELS NIVELLS

ESPLAI A L’ESTIU

Tot el mes de juliol de 9.00 a 13.30 h.
Tots els dies de dilluns a divendres.

GRUPS REDUÏTS | PREUS ECONÒMICS
Els estudiants dels cursos intensius
tindran la MATRÍCULA GRATUÏTA al pròxim curs.

Primària | ESO | Batxillerat

HELLO
INTERNATIONAL

SCHOOL

PREPARACIÓ A
TITULACIONS OFICIALS

ANGLÈS, FRANCÈS
I ALEMANY
· Classes per a nens,
joves i adults
· Horari matins,
tardes i nits
· Professorat nadiu
i titulat
· Grups reduïts

SERVEIS GRATUÏTS
· Servei de Biblioteca
· Servei de Videoteca
· Test de nivell
· Material escolar
· Aula de Cinema

CLASSES DE REFORÇ
I TÈCNIQUES D’ESTUDI
· Tots els nivells
Primària, E.S.O, Batxillerat.
· Totes les assignatures:
Matemàtiques, física,
química, llengües,...

· First certiﬁcate-B2,
· Advanced-C1
· Proﬁciency-C2
· Aules audiovisuals
· Cursos d’idiomes
a l’estranger
· Classes particulars
· Classes de speaking
· Classes online

Local condicionat amb mesures de seguretat COVID

c/ J. Bartrina, n. 13-15, Baixos 12 Rubí, Barcelona
T. 93 588 60 22 · www.hellointernationalschool.com
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Rubí reclamarà de nou
Llum verda a la regulació d’ajuts per reformar
el servei postal a Sant Muç
pisos adscrits a la Borsa d’Habitatge

El Ple del mes de maig va
aprovar de forma unànime
una moció, presentada pel
grup de Veïns per Rubí (VR),
per tornar a reclamar el
servei postal universal a la
urbanització de Sant Muç.
L’acord recull que és una
contradicció i un greuge
comparatiu que altres urbanitzacions similars en el
nostre entorn, en molts municipis del territori, tinguin
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’habilitar l’associació de veïns fa molts anys o
apartats postals a Correus,

servei que han d’abonar de
la seva butxaca.
La moció recorda 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 condicions
anàlogues. Uns principis
que no es compleixen a Sant
Muç, ja que el servei postal
universal no es presta a la
urbanització.
En aquest sentit, l’acord
contempla que el consistori
reclami de nou a la Comissió
Nacional dels Mercats i la
Competència, qui ha de vetllar pel servei, i a Correus,
que es presti el servei postal
universal a la urbanització
de Sant Muç. / DdR

El Ple, a favor de facilitar
la pràctica esportiva federada
dels menors estrangers
La Junta de Portaveus ha
fet seva la moció presentada inicialment pel PSC i
ECP per afavorir la pràctica
esportiva i la participació
en les competicions oficials
dels menors estrangers no
acompanyats. En aquest
sentit, el Ple ha acordat
traslladar a la Generalitat
la necessitat d’eliminar el
criteri dels dos anys que
s’estableix a l’article 107.3
del Decret 58/2010, de 4 de
maig per poder competir de
forma oficial.
També s’instarà a les
federacions catalana i espanyola de futbol a reconèixer
com a documentació identificativa dels menors, en cas
de no comptar amb passaport, el Número d’Iden-

tificació Personal (NIP); i a
que s’estableixi un tracte
especial als infants i joves
estrangers tutelats a l’hora
d’establir i acreditar determinats requisits documentals per la pràctica esportiva
federada.
D’altra banda, ha estat
rebutjada la moció d’ERC
per demanar al govern de
l’estat el manteniment del
finançament del reforç covid
escolar. L’equip de govern i
l’AUP han votat en contra, Cs
i VR s’han abstingut i només
els republicans hi han votat
a favor.
La moció del PSC i ECP
contra l’ocupació il·legal i
conflictiva d’habitatges al
municipi ha estat retirada
per poder treballar-la. / DdR

REDACCIÓ

Un ajut de fins a 8.000 euros
per reformar l’habitatge,
a més d’una bonificació
del 65% de l’Impost de
Béns Immobles (IBI) o una
assegurança de tres mesos
per impagament, són alguns dels avantatges dels
quals es podran beneficiar
aquells propietaris de pisos
que s’adscriguin a la Borsa
d’Habitatges de lloguer
assequible municipal.
El Ple del mes de maig
ha aprovat de manera inicial l’ordenança que regula
les bases específiques de
subvencions per a obres de
reforma i condicionament
d’habitatges inclosos en la
borsa municipal d’habitatges de lloguer. La norma
estableix fins a 8.000 euros
de subvenció per a reformes
en habitatges que estiguin a
la borsa de pisos de lloguer.
La regidora d’Habitatge,
Ànnia García, ha explicat
que l’ordenança té com a
objectiu incentivar els propietaris d’habitatges buits

La Borsa d’Habitatge permet accedir a pisos de lloguer a un preu assequible. / Arxiu

perquè incorporin els seus
pisos a la Borsa d’Habitatges
de lloguer i ampliar d’aquesta manera el parc d’habitatges de lloguer assequible a
la ciutat.
García va insistir que es
tracta de lloguer assequible,
no social, el que suposa
preus per sota del mercat
i va apuntar que la Borsa
és una eina segura i que no

s’estan generant problemes
d’impagament.
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) es va abstenir en la votació d’aquest
acord. Per Xavier Corbera,
portaveu republicà, la iniciativa és poc “ambiciosa”
i les polítiques d’habitatge
a la ciutat necessiten “una
embranzida molt potent”,

ja que considera que en
la darrera dècada ha estat
perduda en aquest àmbit.
També relacionat amb
l’habitatge, la sessió plenària del mes de maig ha servit
per aprovar la pròrroga del
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Agència
d’Habitatge de Catalunya
per a la continuïtat de l’Oficina d’Habitatge a la ciutat.

Acord del Ple per incrementar el suport a la cultura local amb
accions com més pressupost i un calendari d’activitats anual
REDACCIÓ

La sessió plenària del mes de
maig va aprovar per unanimitat una moció presentada
per l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) per incrementar
el suport a la cultura local.
L’acord preveu donar continuïtat aquest 2022 a la tasca
de debat que s’ha obert amb
el Pla d’acció i innovació
cultural (PAIC), amb la consolidació i creació d’espais

de debat per incrementar
la participació d’entitats i
agents culturals en la gestió
cultural de l’Ajuntament.
També contempla incrementar en el pressupost
de l’any vinent les partides
destinades al foment de
la cultura local, sigui per a
entitats o per equipaments
culturals. A més, l’acord
també recull que s’inclourà
grups i artistes locals en
la programació de grans

esdeveniments i es consolidarà un calendari d’activitats
culturals repartit al llarg de
l’any, menys concentrats a
la primavera i estiu i amb
activitats distribuïdes per
diferents barris la ciutat.
L’acord també preveu
que es revisarà el calendari
de sol·licitud, justificació i
pagament de les subvencions per tal de facilitar la
previsió dels recursos disponibles a les entitats i revi-

sar els recursos tècnics per
tal d’agilitzar tots aquests
tràmits.
Finalment, s’estudiarà,
conjuntament amb les persones i entitats de la ciutat
relacionades amb el món
de la cultura, la creació
d’un equipament cultural
destinat a oferir espais a les
entitats culturals i artistes
locals que permeti fomentar
la xarxa entre entitats, generar cultura, i programar-ne.

Rubí ja compta amb un Pla Local per a la Inclusió Social
Rubí s’ha dotat amb un Pla
Local per a la Inclusió Social,
després que el Ple del mes
de maig l’hagi aprovat per
unanimitat. Es tracta d’una
nova eina de planificació
de les polítiques socials i de
benestar del consistori rubinenc. El text integra totes
aquelles iniciatives que es
lideren des dels diferents
àmbits de l’administració
i des del tercer sector per
incidir en els factors que
poden generar situacions
d’exclusió social amb voluntat transformadora.

Els objectius del document són planificar a mig i
llarg termini les accions al
municipi en coordinació amb
tots els agents implicats, estructurar els recursos de la
ciutat per poder pal·liar els
factors i processos d’exclusió
social, posar en pràctica els
nous criteris que han de guiar
les accions socials comunitàries i reunir informació i
coneixement vàlid sobre l’exclusió social a la ciutat, així
com dels serveis existents.
A més, el Plenari va validar el Pla Director de Coo-

peració 2022-2026. Aquest
document ha de ser el full
de ruta per abordar la cooperació en els propers
anys des de la participació
ciutadana, amb voluntat de
generar consciència crítica
i fomentant el treball en
xarxa amb altres municipis.
A la sessió plenària també
es va aprovar una declaració institucional relativa a
les Ciutats Defensores dels
Drets Humans 2022.
Encara en l’àmbit dels
serveis a les persones, es
va adjudicar el contracte del

Servei d’ajuda domiciliària
a Suara Serveis SCCL, amb
els vots a favor de l’equip
de govern, format pel Partit
dels Socialistes de Catalunya i En Comú Podem;
les abstencions d’Esquerra
Republicana de Catalunya,
Ciutadans i Veïns per Rubí i
el vot contrari de l’Alternativa d’Unitat Popular. També es va acordar ampliar
el termini de presentació
d’ofertes relatiu a la licitació
del Servei de gestió de les
escoles bressol La Lluna i
Sol Solet. / DdR
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ECP reconeix les diﬁcultats
d’estar al govern local, però
valora positivament la feina feta

Cambridge University amb
els alumnes de British House

CRISTINA CARRASCO

Activitats amb professors de Cambridge University a les aules de British House.

Medrano i García ja han començat a treballar en l’elaboració del programa
i de la resta de la candidatura. / C.C.

Sobre la seva aportació
a l’acció de govern, el candidat s’ha referit a engegar
promocions d’habitatge
públic, a incrementar el
verd urbà “multiplicant per
deu els arbres plantats” o a
la redacció de plans com el
d’Habitatge, del pla director
del Rubí Brilla, el pla de Benestar Animal o el pla director
de Cooperació, que s’aniran
desenvolupant en els anys
vinents.
Segons han declarat Medrano i García, la intenció

de la coalició és mantenir
el pacte de govern ﬁns que
s’esgoti el mandat, sempre
que es mantinguin les circumstàncies actuals. “Tenim una experiència que
no teníem, coneixem les
interioritats, som conscients
de les limitacions, però també de les potencialitats que
poden explotar-se i que poden posar-se al servei de la
ciutat”, apunta l’alcaldable,
qui afirma que “el nostre
objectiu és liderar el govern
de la ciutat”.

British House ens porta un mes
de juny carregat de novetats tant
pels seus alumnes com per a tots
els ciutadans de Rubí.
Per una banda, la Universitat
de Cambridge, que ha escollit
a British House com a centre
partner, ha iniciat un cicle
d’activitats en anglès pels alumnes
de la British. El fet de ser partners
suposa un munt d’avantatges
per als seus alumnes, com per
exemple aquestes activitats amb
professors de Cambridge, o la
possibilitat de fer els exàmens
oficials del First Certificate o de
l’Advanced a les instal·lacions de
British House.
Per altra banda, el proper dissabte
11 de juny, British House us
convida a visitar el seu estand el
dia de la Botiga al Carrer a l’Escola
Infantil (C/ Sant Cugat 1 - just
davant de la pastisseria Pannus).

El Mickey us espera per a fer-se
fotos amb tots vosaltres de 18
a 20 h i gaudir d’un dia ple de
diversió i anglès!
Us recordem que British House
ofereix classes presencials i online
de tots els idiomes amb una gran
varietat d’horaris i els cursos
poden ser d’1 o 2 dies setmanals.
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 adolescents i 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

Tot julio
l
o setma
n
o dies so es
lts!

Alejandro Fernández mostra el seu suport
a Juan José Giner i es mostra esperançat
en la tornada del PP a l’Ajuntament
C. CARRASCO

El president del Partit Popular (PP) de Rubí, Juan
José Giner, va presentar
divendres el seu equip i els
eixos programàtics del seu
projecte en un acte a l’Ateneu, que va comptar amb
l’assistència de prop d’un
centenar de persones. Entre
elles, el president autonòmic, Alejandro Fernández,
o el president provincial,
Manuel Reyes, que van mos-

trar el seu “suport absolut”
a Giner i el seu equip.
Fernández va assegurar
que, després d’una singladura política recent molt
complicada per al partit,
el nomenament d’Alberto
Núñez Feijoo com a president del PP ha suposat un
revulsiu: “El Partit Popular
ha tornat i ha tornat per
quedar-se i per ser decisiu
als ajuntaments de Catalunya, amb vocació de govern”. En aquest sentit, el

Juan José Giner, president del PP de Rubí, durant la presentació del seu
projecte divendres passat a l’Ateneu. / C.C.

líder popular considera que
entre aquests ajuntaments
hi ha el de Rubí. “La tornada del PP a l’Ajuntament
de Rubí per nosaltres és
fonamental, tenim dipositades moltes esperances”, ha
apuntat, animant la ciutadania a “experimentar amb
alguna fórmula de canvi després de 40 anys de governs
d’esquerres”.
Per la seva banda, Giner
va explicar als assistents que
el seu projecte és “curt, però
eﬁcaç” i que es basa en tres
blocs. El primer gira entorn
de la seguretat al centre i
a les urbanitzacions amb
mesures com les patrulles
rurals o la policia de barri.
El segon se centra en l’aprovació d’un Pla d’Ordenació
Urbanística consensuat que
serveixi per fer avançar la
ciutat i les empreses. Finalment, el tercer bloc engloba
la dinamització del comerç
local, oci i habitatge pel
jovent i un pla de protecció
per a mares treballadores.

a tots els nivells i cursos de
preparació als exàmens oficials de
Cambridge University.
Informeu-vos
ara
dels
descomptes especials per als
cursos d’estiu i per al nou curs
2022-2023, i proveu una classe
gratuïta del curs que més us
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 amb British House!

Info i preus

Esplai en anglès
per a nens i nenes de 3 a 12 anys

Info i preus

Campus en anglès
per a joves de 12 a 17 anys

Informa’t ara dels nostres descomptes especials!

Inscripcions
obertes nou
curs 22-23
www.britishhouse.es - info@britishhouse.es -

20

YEARS

Andrés Medrano (Podem
Rubí) i Ànnia García (En
Comú Rubí) tornaran a encapçalar la candidatura de la
coalició (En Comú Podem) a
les pròximes eleccions municipals, després que l’assemblea conjunta ratiﬁqués
la setmana passada la seva
candidatura. La intenció de
la coalició és consolidar el
seu projecte de treball des
del govern, on actualment
són socis minoritaris del
Partit dels Socialistes.
Un pacte de govern que
“ha tingut les seves diﬁcultats, però també ha tingut
resultats positius”, segons
explica García. En aquest
sentit, Medrano assenyala
que formar part de l’executiu “era una opció amb
riscos, amb desgast, però
era l’única que es podia
permetre fer realitat part
del nostre programa”. Per
al candidat, “qualsevol altra
opció hauria estat mirar-se
l’espectacle des de la barrera i dedicar-nos a la crítica”.

growing together!

935860825

100%
in
English!

635901918 - Av. Barcelona 21, RUBÍ
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A

questa setmana l’abocador de terres
i runa de Can Canyadell ha estat actualitat. Esquerra Republicana i la plataforma Rubí sense abocadors han denunciat
diverses irregularitats en aquest dipòsit de residus inerts, un dels quals està relacionat amb
la llicència i els permisos per exercir l’activitat.
L’Ajuntament diu que tot allò relacionat amb
l’administració és correcte, tot i que tampoc
acaba de donar totes les explicacions sobre la
llicència ambiental.
Durant molts anys, dècades, el consistori
no ha estat prou dur amb els gestors de les
extractives i els abocadors a la ciutat i això a la
llarga ha acabat passant factura, un cost que

EDITORIAL

Can Canyadell
els rubinencs continuen pagant. Fa ben bé
dos mandats que el govern, després d’anys de
queixes dels veïns i davant la feina incansable
de la plataforma Rubí sense abocadors, ha
intentat estar més a sobre i controlar millor
tot allò relatiu als abocadors, però desafortunadament ha fet tard. La llicència a Can
Canyadell ja estava atorgada, Can Carreras ja
havia sobrepassat la seva cota, amb residus de

tota mena, i Can Balasc ja tenia una sentència
favorable per poder obrir.
No obstant això, sempre hi ha recursos
que es poden fer per controlar i prevenir que
el què passar ara no es torni a repetir. És el
cas del Pla d’Extractives que, tot i que ha estat
tombat per la justícia, ha servit per retardar
l’obertura de l’abocador de Can Balasc. O els
abocaments il·legals a l’extractiva coneguda

com La 22, que finalment ha rebut una multa
per part de l’Ajuntament; o la clausura de
l’abocador de Can Carreras, després de queixes reiterades de la plataforma a l’Agència
Catalana de Residus (ACR). De fet, a Rubí hi
ha tanta diversitat d’extractives i abocadors
que Can Canyadell havia passat més o menys
desapercebut. Costa d’entendre que des del
consistori i des de l’ACR no hi hagi més control.
També cal assenyalar que la problemàtica no
és nova i que la proximitat de la campanya
electoral ha afavorit que Esquerra hagi posat
sobre la taula aquest tema. La cursa electoral
ja ha començat, esperem que tot plegat pugui
servir per millorar la vida dels rubinencs.

El Rubí d’abans

Un antic mas medieval desaparegut: Papabous
Jordi Vilalta
Llicenciat en Història

Estructura aixecada on hi havia el mas. / Cedida

Molt prop del camí que mena a la
masia de can Feliu i a la urbanització
on hi ha el club Sportennis (antic camí
de Rubí al mas Mir), a banda nord,
s’havia situat el mas Papabous, d’origen medieval i que va desaparèixer
fa segles, encara que l’historiador
local Miquel Rufé, en el seu llibre ‘Les
masies de Rubí i la seva gent’, als anys
80 del segle passat, ens mostrava la
fotografia que acompanya aquest article, corresponent a una estructura
aixecada al lloc on s’havia situat, que
ara es troba ocupat per l’anomenat
mas Rossinyol i els seus horts.
Mas Papabous es troba ja esmentat el 1202 i més tard, el 1288,
a l’Arxiu dels Batlles. Era un alou que
pertanyia al castell de Rubí. El 1361,
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Amb la col·laboració:

al Cartulari de can Xercavins apareix
un cert Pere de Papabous, però sense fer cap referència al mas, encara
que és molt probable que en fos el
propietari. Aquest Pere de Papabous
marxà del lloc i arrendà el mas i el
molí de la Bastida el 1390.
Sembla que, ja al segle XV, no
quedava res de l’antic mas, però els
terrenys, com la majoria que havia
pertangut al senyor del castell, passaren a formar part de les possessions
de la Causa Pia de Miquel Pasqual
(de Barcelona).
El 1801 aquestes terres foren alienades quan Feliu Ramisa va comprar
dues finques anomenades Papabous
i hi plantà vinyes.
Després de la desamortització
dels anys 30 del segle XIX van ser
adquirides per Magdalena Palmerola, de Barcelona, i el 1880, segons

M. Rufé, bona part de la hisenda,
així com el traspàs i la concessió del
domini de les aigües fou venuda a
Jaume Margenat.
Durant el segle XIX, encara que
sense mas, els terrenys, situats entre
les propietats de can Ramoneda a
nord i oest, les del castell a l’est i les
de can Feliu al sud, foren dedicats a
la vinya, com la major part del terme
de Rubí.
Segons el mapa del cadastre de
1854, les terres eren cultivades per
7 parcers: Josep Monmany, Magí
Serra, Miquel Campañà, Josep Ricart,
Salvador Capmany, Miquel Solà i
Josep Molins.
Per acabar direm que a finals
d’aquell segle la pesta de la fil·loxera
afectaria unes 8,38 ha de terreny
de vinya a les terres de l’antic mas
Papabous.
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A falta de acción, munición
Empieza la cuenta atrás para
las elecciones municipales
de 2023 y hay quien, a falta
de acción, prepara munición. Ataques al gobierno
municipal vacíos de contenido y de estrategia de ciudad.
Hemos tenido 3 años para
trabajar conjuntamente
por nuestro municipio, por
el Rubí que merecemos.
Más inversión, más justicia
social, más feminismo, mejores urbanizaciones, una
administración al día y que
cuide del medio ambiente.
Tiene que ser duro echar
la vista atrás y ver que tu
contribución a la ciudad
es nula. Sí, hablamos del
primer partido de la oposición, del grupo municipal
que ni en plena pandemia
fue capaz de presentar jun-

to al Gobierno el Plan de
Recuperación de Ciudad, el
que no hace aportaciones
a los planes municipales o
los presupuestos y el que
echa balones fuera cuando
hablamos de las carencias
de nuestra ciudad de las
que tiene competencia la
Generalitat de Catalunya -un
hospital, urgencias pediátricas, la segunda estación de
Ferrocarriles...
Pero es de tener muy
poca vergüenza convocar
a la prensa para hablar de
vertederos, una Conselleria
en sus manos en la Generalitat, y dar lecciones de
inacción al gobierno municipal que ha multado con
un total de 630.000€ a los
responsables de los vertidos
incontrolados en una ﬁnca
de la ciudad, la mayor sanción jamás interpuesta por
el Consistorio.
Podemos -y debemos-

debatir sobre el modelo
de ciudad, sobre políticas
públicas, pero sobre luchas
ciudadanas históricas: consenso y espacios conjuntos
de diálogo. La buena política, la de la buena fe y la
estrategia compartida de
todos los actores. Intentar
dinamitar el acuerdo de
la ‘Mesa d’Abocadors’ es,
cuanto menos, lamentable.
En política no todo vale.
Lamentamos la poca
altura de miras de algunos,
pero ante las mentiras más
transparencia e información
clara. Cuando no hay nada
que ocultar, ni de lo que
arrepentirse, cuando hay
trabajo hecho y proyectos
ilusionantes entre manos,
os podemos asegurar que
el último año de mandato se
encara mucho mejor.
Seguimos mejorando la
ciudad y dibujando el Rubí
del futuro.

Allà on (ja no) viuen els monstres
Andrés Medrano
Candidat En Comú
Podem Rubí

La Història -i les històriesestà habitada per monstres
que cíclicament han anat
apareixent, per a arrasar amb bondats vàries i
per fer-nos perdre la fe en
nosaltres mateixes com a
persones. De tant en tant,
però, el país dels monstres
queda desert. Travessem
durant dies i dies, setmanes
i setmanes, mesos i mesos,
l’espai que ens separa de la
vida i arriba el moment de
l’esperança.
La gent d’En Comú Podem Rubí encarem amb
força aquest darrer any de
l’actual mandat municipal.
I és que ja fa més de quatre anys que vam posar a
dormir un monstre d’urpes
terribles: el de la divisió de
l’esquerra, el del trencament, el del soroll. L’acord
del 2019 d’En Comú Podem
es va mostrar de seguida
com un encert.
I ara, a un any vista de
les eleccions municipals,
culminem de nou el procés
d’elecció dels caps de llista
pel 2023. L’assemblea conjunta d’En Comú Podem
Rubí ens ha donat confiança i amb aquest suport
assumim la responsabilitat
de liderar un projecte am-

Ànnia García
Candidata En Comú
Podem Rubí

biciós per continuar fent
realitat la transformació de
la ciutat. Una ciutat que no
es resigna als monstres, que
es reivindica plural i diversa,
creativa i lluitadora.
El projecte que tirem endavant no el construïm de
zero. Després de dos anys
i mig a govern com força
minoritària, continuem lluitant per portar endavant un
Pla de Mandat conjunt, sota
unes circumstàncies extremadament complicades:
hem passat una pandèmia,
un daltabaix històric que ara
culmina amb la crisi d’inﬂació provocada per la guerra.
Estar a govern ens ha
donat experiència, coneixement i possibilitat de
portar endavant part de
la nostra proposta programàtica. Malgrat que el dia
a dia no sigui a vegades
senzill amb les diferències
que ens separen dels socis
de govern ni entenem la
transformació aconseguida
com a suficient, el pacte
actual és la fórmula més
útil mentre permeti portar
endavant parts signiﬁcatives del nostre compromís
programàtic. Però no en
tenim prou: sabem que
feia anys que no es planta-

ven tants arbres, però ens
semblen pocs; fa molt de
temps que no es construïa
habitatge públic, però cal
fer-ne més; cal concentrar
més energia en qüestions
menys superﬁcials.
Tenim el convenciment
que totes les transformacions que calen a la ciutat
han de basar-se en una
visió de ciutat des del cor,
des del convenciment i amb
perspectiva de futur. Quan
parlem de sostenibilitat,
drets o feminisme no ho
fem per quedar bé, ho fem
perquè ens ho creiem i
apostem fort totes les nostres energies perquè sabem
que no estem soles, sabem
que molta gent entén la
ciutat igual que nosaltres i
volem ser la seva veu i les
seves mans.
Aquí ens teniu, per continuar treballant, sense
complexos, per liderar la
transformació necessària i
us convidem a formar part
d’un projecte obert i de
futur. Una proposta feta per
gent de Rubí, des de l’amor
a la nostra ciutat, que vol
que els nostres ﬁlls i ﬁlles
puguin portar aquí una vida
plena de drets, a una ciutat
amable i segura.
Aquí ens teniu per ser
la vostra veu, sou benvingudes a un projecte obert
d’esperança i ambició.

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí

Ana M. Martínez
Primera secretària
del PSC

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
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Rubí registra el màxim històric de població
ocupada amb un total de 34.046 treballadors

Una empresa de Rubí
guanya el Premi Cambra
a la Internacionalització
REDACCIÓ

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
ha donat el nom dels guanyadors de tres categories
dels Premis Cambra 2022,
entre els quals hi ha una
empresa de Rubí. Es tracta
d’European Flavours & Fragrances Spain, guanyadora
del Premi Cambra a la Internacionalització.
L’empresa es va fundar
el 2013 i està dedicada a la
fabricació i comercialització
d’aromes destinats a la indústria d’alimentació i les
begudes. Desenvolupa un
model d’exportació directa a
clients estratègics de països
emergents, agents comercials i distribuïdors exclusius i
exporta els seus productes
a 36 països d’arreu del món,
entre els quals Nigèria, el
Marroc, Regne Unit, Turquia,
Emirats Àrabs Units, Ucraïna, Rússia, Filipines, Kuwait,
Malàisia, Jordània, Pakistan,
Singapur, Ghana, Vietnam,
Kènia i l’Aràbia Saudita, en-

tre altres. La companyia
compta amb una vintena
de treballadors i quatre
estudiants en pràctiques en
la modalitat de Formació
Professional Dual.
European Flavours & Fragrances Spain manté una política de millora, adaptació i
innovació dels productes i
serveis orientada al posicionament en els mercats internacionals, amb la incorporació de laboratoris d’R+D.
A més, compta amb un pla
de formació i sensibilització
en internacionalització per
al seu equip professional.
Pel que fa als altres premis,
l’empresa de Terrassa Bio-Fil
ha guanyat el Premi Cambra
a la Innovació i la també
companyia terrassenca Hercal Diggers, el Premi Cambra
a la Sostenibilitat.
En els pròxims dies, la
Cambra de Terrassa farà públic el guanyador del Premi
a la Trajectòria Empresarial,
que s’atorga a proposta del
Comitè Executiu de l’ens
cameral.

Si... desea personal...
para limpieza o para
atender personas mayores
Llámenos al 699 356 464

REDACCIÓ

Rubí ha registrat a l’abril
el seu màxim històric de
població ocupada: 34.046
persones residents a la ciutat
tenen feina i estan donades
d’alta en algun dels règims
de la Seguretat Social, 684
persones més que abans de
l’inici de la pandèmia.
Així ho constata l’informe sobre indicadors econòmics estratègics que
mensualment elabora la
consultora Activa Prospect,
per encàrrec de l’Àrea d’Indústria, Comerç i Ocupació
de l’Ajuntament de Rubí.
Les dades econòmiques
de la ciutat corresponents al
mes d’abril tornen a ser positives en tots els indicadors.
Rubí guanya aﬁliacions a la
Seguretat Socials en tots els
règims, augmenta l’ocupació
i l’atur continua baixant, tot
i que en el darrer mes es va
frenar la reducció.
La mitjana anual de les
aﬁliacions a tots els règims
de la seguretat social, tenint
en compte que la mitjana

www.diariderubi.com

29 anys informant
de l’actualitat local
i donant suport
al comerç de Rubí.
Des de 1993 al teu costat!

ANUNCIA’T!
administracio@diariderubi.cat
publicitat@diariderubi.cat
Telèfon 609 03 22 89

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE
ASESORÍA LABORAL
TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA
GRADUADO SOCIAL
C/ VÍCTOR CATALÀ S/N
08191 RUBÍ
TELÉFONO 93 697 89 61

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

El consistori valora positivament els indicadors econòmics de la ciutat. / Ajuntament-Localpres

de 2022 es calcula amb les
dades ﬁns al mes d’abril, és
la més alta des del 2009 amb
25.424 persones ocupades
en empreses de Rubí. El
2009 hi havia 25.305 persones aﬁliades a la seguretat
social.
La diferència absoluta
respecte al mes de febrer

de 2020, moment d’inici de
la pandèmia, és de 243 persones més, la millor xifra des
d’abans de la crisi sanitària.
D’altra banda, la mitjana
anual d’aﬁliacions a Règim
Especial de Treball Autònom
és la millor des de 2010:
4.327 persones, 83 persones
més que el febrer de 2020.

“Rubí està consolidant la
recuperació dels nivells econòmics previs a la pandèmia,
cada mes una mica millor.
Amb pas ferm i segur, la
ciutat demostra que ens havíem preparat i que el nostre
teixit empresarial és fort”,
ha assegurat la primera edil,
Ana M. Martínez Martínez.

Jornada per animar les empreses a
contractar a través de l’FP Dual
REDACCIÓ

L’Ajuntament, a través del
Consell de la Formació Professional de la ciutat, ha
organitzat en col·laboració
amb l’Alianza de l’FP Dual
una jornada especialitzada
per mostrar els beneficis
de la Formació Professional
Dual per a l’empresariat.
L’alcaldessa, Ana M.
Martínez, va obrir la sessió
constatant el compromís
municipal per fomentar la
Formació Professional i, en
especial, la modalitat dual
com a part indispensable
de les polítiques d’ocupació
i de creixement econòmic
de la ciutat. “Som una de les
primeres administracions
catalanes que ha contractat
alumnat en modalitat FP
Dual amb resultats excellents i ara iniciem la selecció
de 10 alumnes més de cara
al curs vinent”, ha explicat
la màxima edil.
Martínez també ha reclamat un cop més que “els
municipis puguin tenir veu
i vot en la planiﬁcació dels
cicles de formació professi-

onal. Només així garantirem
la inserció laboral de l’alumnat a la ciutat i, alhora, dotarem de personal qualiﬁcat
les nostres empreses”.
Xavier Fabregat, assessor d’empreses de l’Alianza para l’FP Dual, i Núria
Rosselló, coordinadora de
formació de Rubí Forma
van repassar els punts claus
del sistema educatiu i les
característiques de la Formació Professional i la Formació Professional Dual,
parant especial atenció a
com es pot implementar
un projecte d’FP dual a
l’empresa. “El més important és la combinació de
l’aprenentatge de l’alumne
a l’escola i l’aprenentatge
que fa l’alumne a l’empresa.
És cabdal que les empreses
comencin a agafar aquest
rol d’empreses formadores.
Aquesta corresponsabilitat
és el que fa que l’FP Dual
sigui un model d’èxit”, ha
argumentat Fabregat.
Durant la seva intervenció, Rosselló ha explicat
el model de FPO – Dual,
un programa impulsat pel

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a través del qual
l’alumnat té un contracte de
treball a jornada completa
i obté un certiﬁcat de professionalitat amb formació
presencial. En aquest cas,
l’empresa no ha de donar
part del currículum formatiu.
Representants dels centres educatius i formatius
de Rubí van detallar l’oferta
de Formació Professional
Integrada de la ciutat des
de les professions. Hi va
participar l’institut La Serreta, el JV Foix, l’Estatut,
l’Escola d’Art i Disseny edRa,
el Col·legi Regina Carmeli,
l’Escola Montserrat i CEM
Formació. Finalment, es
van presentar dos casos de
bones pràctiques d’FP Dual
a partir dels testimonis de
les empreses locals Jovi i
Som Confort Solar.
Víctor García, regidor
d’Ocupabilitat i Educació, va
agraint a empreses i centres
educatius la seva participació en la jornada, que va
acabar amb una visita als
tallers de Rubí Forma.

CULTURA
FIRES

Torna la 18a Fira de Primavera
coincidint amb la Botiga al carrer
cipació de 8 parades, que
oferiran diversos objectes
de col·leccionista i antics.
Pep Borràs, impulsor de
l’activitat, ha animat a la
ciutadania a participar en
aquest mercat de segona
mà: “Animem tothom que
tingui trastos a casa que no
els llencin, que els portin i
els intercanviïn. D’una cosa
que tu no vols, un altre en
fa una col·lecció”.

MARTA CABRERA

L’Associació Sant Galderic
organitza l’11 de juny la 18a
edició de la Fira de Primavera, que anirà acompanyada
per l’11a edició de la Fira del
Trasto i la 5a Trobada d’Illustradors i Il·lustradores.
Habitualment, l’entitat
organitza aquesta ﬁra més
aviat, però enguany l’organització ha decidit fer-la
coincidir amb la Botiga al
carrer per tal d’aprofitar
part de la infraestructura:
“Creiem que així podem
atraure més gent i a més
la novetat d’aquest any és
que la ﬁra durarà tot el dia”,
ha explicat la presidenta de
l’entitat, Lupe Soriano.
La Fira de Primavera
inclourà prop d’una quarantena de parades d’art i
artesania que oferiran diverses propostes: “Hi haurà
molta varietat, diferents
tipus d’artesania, com joies, reciclatge, pastisseria,

D’esquerra a dreta, Carmen Rodríguez i Lupe Soriano, de l’Associació Sant
Galderic, Sonia González, del Col·lectiu d’Il·lustradors i Il·lustradores de
Rubí, i l’artista Pep Borràs. / M.C.

pintors, talladors de fusta,
ceràmica, etc.”, ha detallat
la presidenta.
A banda de les parades,
que estaran ubicades a la
plaça del Doctor Guardiet
i els carrers del voltant,
hi haurà una activitat que
consistirà en una gimcana
verda. Segons han explicat
els organitzadors, a les dife-

rents parades es col·locarà
una planta i els participants
hauran d’endevinar de quina espècie es tracta. Els
participants obtindran un
obsequi, cortesia de l’empresa Zeta Espacial.
Fira del Trasto
Pel que fa a la Fira del Trasto, està prevista la parti-

Trobada d’Il·lustradors
Amb la Fira de Primavera i
del Trasto, també hi haurà
la cinquena Trobada d’Illustradors i Il·lustradores,
amb una desena de parades. Segons ha explicat
Sonia González, de l’entitat,
els il·lustradors mostraran
el seu material i faran dibuixos en directe: “Volem
que els infants vegin com
fem les il·lustracions, que
vegin també com treballem.
Animem a tothom a gaudir
d’aquesta festa”.

ARTS ESCÈNIQUES

MÚSICA

Concert de la banda de l’Associació
Rubí Musical s.XXI a La Sala
La banda de l’Associació
Rubí Musical s.XXI oferirà
aquest diumenge a les 18.30
h un concert al teatre municipal La Sala. Es tracta de
l’espectacle ‘Essències’, que
el grup ha estat preparant
durant els darrers mesos.
El repertori transmetrà
al públic diferents essències
lligades a diferents cultures,
orígens i estils. Es podran
escoltar obres com la ‘Romança per a tenora i banda’,
de Joan L. Moraleda, amb

Gerard Montsech com a
tenora solista, la ‘Malaguenya de Barxeta’, un recull de
peces ambientat al més pur
estil Broadway o la petita
fantasia ‘Estampas andaluzas’, entre altres.
Les entrades d’aquest
concert, que estarà dirigit
per Lluís Calduch, tindran un
preu de 5 euros i es podran
adquirir el mateix dia de
l’actuació a la taquilla del
teatre, des d’una hora abans
de l’inici. / DdR

Sardanes i diorames per celebrar
el Dia de l’Associacionisme Cultural

En la ballada hi participaran dues cobles. / Arxiu

Gran èxit del festival Teatre sense teatre
L’alcaldessa, Ana M.
Martínez, ha celebrat l’èxit
d’aquesta sisena edició del
festival: “La programació,
com sempre, ha estat d’una
grandíssima qualitat. Hi havia humor, tendresa i també
moments per a la reﬂexió,
que ens demostren el gran
valor que té la cultura en
el nostre dia a dia. És una
gran satisfacció veure com
el públic ha omplert tots els
escenaris”.

REDACCIÓ

El festival Teatre sense Teatre ha rubricat aquest passat cap de setmana un nou
èxit de públic. En la seva sisena edició, l’esdeveniment,
organitzat per l’Ajuntament
de Rubí amb el suport de la
companyia La Tal, ha tornat
a omplir tots els escenaris,
gràcies a una completa programació que incloïa ﬁns a
una desena d’espectacles
de diversos gèneres: teatre
textual, teatre gestual i circ.
Després de més de dos
anys de pandèmia, el festival recuperava enguany el
seu funcionament habitual.
Sense la necessitat d’aplicar
restriccions, els espectacles han pogut tornar a ser
d’accés lliure, tot i que en
alguns casos sí que ha calgut
recollir entrada perquè es
feien en espais d’aforament
limitat. Les funcions s’han
distribuït entre la plaça del
Doctor Guardiet, el Celler i
l’Ateneu.
Tots els espectacles
d’aforament limitat han
exhaurit entrades. Aquest
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Un dels espectacles de festival d’arts escèniques. / J.A. Montoya

és el cas de les ‘Píndoles
escèniques’, amb les 120
localitats ocupades; o de
‘La distancia’, que va reunir
dissabte la mateixa quantitat d’espectadors.
També van completar
l’aforament l’obra ‘Un Dios
salvaje’, del grup de teatre
local Esbarjo, que va atrau-

re dissabte una setantena
de persones; i l’espectacle
humorístic ‘MDR, mort de
riure’, que van veure 250
persones diumenge a la
plaça del Celler.
La resta de propostes
programades aquest any
també han gaudit d’una
excel·lent acollida.

L’Associació de Pessebristes
de Rubí i el Foment de la
Sardana han preparat activitats per celebrar el Dia de
l’Associacionisme Cultural,
que es commemora el 4
de juny.
Al matí, l’entitat pessebrista ha organitzat a partir
de les 10 h i ﬁns a les 13.30 h
un taller de construcció d’un
diorama dins d’una caixa de
fruita. L’activitat es farà a
la plaça de l’Antiga Estació
i els membres de l’entitat
ajudaran els participants a
fer els seus pessebres.

D’altra banda, el Foment
de la Sardana ha organitzat
aquest dissabte una ballada
doble de sardanes, amb la
participació de les cobles
Mediterrània i Ciutat de
Cornellà. L’activitat serà a
partir de les 18 h a la plaça
Doctor Guardiet.
Cadascuna de les cobles interpretarà prop de
mitja dotzena de peces i
conjuntament tocaran les
sardanes ‘Amics de Rubí’,
de Carles Rovira, i ‘A Rubí,
ara i sempre’, de Joaquim
Soms. / DdR

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

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

FESTES

Ramon Batalla ens redescobreix la Riera
Camela, Nancys Rubias i Javier de Pecos,
amb una mostra d’imatges a l’Antiga Estació nous grups del cartell del festival RRandom
REDACCIÓ

Una de imatges que formen part de la mostra. / Ramon Batalla

REDACCIÓ

L’historiador rubinenc Ramon Batalla viu a prop de la
Riera de Rubí i sempre s’ha
sentit atret per aquest curs
d’aigua del qual ens hem
anat allunyant. Batalla apunta que el desenvolupament
econòmic de les darreres
dècades i les diferents actuacions que s’han realitzat a
la Riera per a prevenir inundacions ha provocat que el

llit de la Riera hagi quedat
aïllat i oblidat.
Per aquest motiu, càmera al coll, va decidir rastrejar
la Riera i anar a la recerca
d’espais poc vistos. L’autor
explica que l’objectiu de l’exposició és “mostrar aquest
espai natural, tant interessant com desaprofitat, amb
una mirada propera i immersiva, que convidi a anar-hi”.
El resultat d’aquesta nova
investigació de l’historiador lo-

cal, en aquest cas en format de
recopilació d’imatges, es pot
contemplar en una mostra que
s’inaugurarà el dijous 9 de juny
a les 19 h a l’Antiga Estació.
L’exposició consta de 25
fotografies en blanc i negre i
pertanyen a punts de la Riera
des de Les Fonts fins a Castellbisbal. Així, algunes són
més urbanes, amb ponts o
murs, i altres més naturals. La
mostra es podrà visitar fins al
31 de juliol.

AGENDA
DIVENDRES 3 DE JUNY

-Taller de K-pop. A les 17.45
h a l’Espai jove Torre Bassas.
Més inf. a rubijove.cat
-Taller d’autodefensa feminista. A les 18 h a l’Espai
jove Torre Bassas. Més inf. a
rubijove.cat
-Presentació del llibre ‘Loren,
mi causa’ a càrrec de l’autora
rubinenca Mar Augusto. A les
18 h a la Biblioteca.
-Inauguració de les Festes del
25 de Setembre
A les 20 h a la plaça del barri.
DISSABTE 4 DE JUNY
-Mercat de la numismàtica i el
col·leccionisme. A partir de les
8 h a la plaça del Mercat. Org.
Ass. Numismàtica de Rubí.
-La Trocalleria. Espai d’intercanvi d’objectes de segona
mà. A les 10.30 h a la pl. Dr.
Pearson.
-Musicològics. Barroc & Roll.
Taller per a famílies amb infants d’1 a 5 anys. A les 11 i a
les 12 h a l’Ateneu.

-Taller fes un diorama. A les
13 h a la pl. Antiga Estació.
Org. Pessebristes de Rubí.
-Ballada doble de Sardanes.
Amb la cobla Mediterrània i
Ciutat de Cornellà. A les 18 h
a la pl. Guardiet. Org. Foment
de la Sardana.
-Festes del 25 de Setembre.
Revetlla amb orquestra. A les
23 h a la plaça del barri.
DIUMENGE 5 DE JUNY
-Festes del 25 de Setembre.
A partir de les 11 h. Activitats
diverses al llarg del dia.
-Concert ‘Essències’, a càrrec
de la banda de l’Associació
Musical S. XXI. A les 18.30 h a
La Sala. Entrades: 5€.
DILLUNS 6 DE JUNY
-Festa dels Xatos i Aplec de
Sant Muç. Tot el matí a l’ermita de Sant Muç. A les 9h.
concentració per anar caminant des de la plaça Guardiet
DIMARTS 7 DE JUNY
-Sex-oh-lògic, consultori sexual i de parella. A les 16 h a

l’Espai Jove Torre Bassas.
DIMECRES 8 DE JUNY
-Dimecres manetes. Espai
d’autoreparació d’aparells. A
les 10 h a l’Ateneu.
-Taller sobre el consum de
tabac i altres tòxics. A les 18
h a l’Espai Jove Torre Bassas.
DIJOUS 9 DE JUNY
-Taller de teatre. A les 17.30
h a l’Espai Jove Torre Bassas.
-Menstruar com acte polític.
Cicle de Feminisme interseccional. A les 19 h a l’Ateneu.

EXPOSICIONS
‘L’ànima de les coses’.
Exposició 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.
‘La Riera’. Fotografies de l’historiador local Ramon Batalla.
Inauguració 9 de juny a les 19
h a l’Antiga Estació.

El popular duo Camela, el
grup Nancys Rubias liderat
per Mario Vaquerizo, i Javier,
l’exmembre del duet Los Pecos, són les últimes incorporacions al cartell del festival
RRandom. Camela actuarà
a l’Escardívol el dijous 30 de
juny. El grup, considerat com
el precursor de la tecnorumba, és una de les formacions
espanyoles amb més vendes
de les darreres tres dècades.
Èxits com ‘No puedo enamorarme’ o ‘Sueño contigo’
els van catapultar a la fama,
malgrat la manca de suport
inicial de la indústria musical.
Pel que fa a les Nancys
Rubias, la formació actuarà
també a l’Escardívol el dissabte 2 de juliol. Les Nancys
estan capitanejades per Mario Vaquerizo, conegut també
per ser el marit de la cantant Alaska i representant de

Dionisio Martín i María de los Ángeles Muñoz formen Camela. / Cedida

Fangoria. La seva música és
una barreja de pop, glam i
electrònica amb altes dosis
d’humor a l’escenari.
El darrer nom confirmat
és el de Javier de Pecos, conegut com el Rubio de Los Pecos, que actuarà el 2 de juliol
a la plaça Guardiet. El duet,
format per dos germans, va
arrasar principis dels 80 entre
les adolescents i es va dissol-

dre a finals dels 80. Després
d’una llarga trajectòria a la
indústria musical, Javier va
iniciar carrera en solitari en
2012. Altres artistes i grups
ja confirmats són Mishima,
Gertrudis, La Salseta del Poble Sec, Versión Imposible,
Los 40 On Tour i Ciao Rafaella.
Segons Ràdio Rubí, Cepeda i
Ladilla Rusa podrien ser altres
noms del festival.

Torna la Festa Major del 25 de Setembre
JOSEP ABARCA

Després de dos anys de contenció per culpa de la pandèmia,
l’Associació de Veïns del 25
de Setembre ha pogut tornar
a celebrar la seva tradicional
Festa Major.
L’esdeveniment començarà
aquest divendres a les 20 h amb
el pregó de festes, a càrrec de
l’alcaldessa, Ana M. Martínez, i
la posada en escena de l’espectacle familiar ‘Revolution Crew’,
per a infants a partir de 3 anys.
La festa continuarà amb una variada actuació de música i ball
de la Unión Extremeña de Rubí.

Ja a la nit, a les 20 h, arrencarà a
la plaça del barri, un espectacle
de varietats que comptarà amb
la participació de Rafa Molina,
Marta Macias, Antón Blanco i
també un ‘striper’.
Dissabte a les 23 h serà
el moment de la gran revetlla
i ball d’orquestra. L’endemà,
a les 11 h a la plaça del barri,
tindrà lloc la tradicional xocolatada i tot seguit l’espectacle
musical de Disney amb la família Madrigal ‘Encanto’, amb
pinta cares i varietats de jocs.
Ja a les 13.45 h, el camp del
CF Juventud 25 de Septiembre
acollirà una paella popular. El

preu és de 3 euros per persona i inclou plat de paella, pa
i postres. La festa finalitzarà
amb una actuació de balls regionals, que començarà a les 18
h i comptarà amb la presència
de Tony Torres. Durant els tres
dies, hi haurà fira d’atraccions.
El barri recupera la festa en
un moment en què ja gaudeix
d’algunes millores que s’han fet
recentment, com la plantació
d’una norantena d’arbres nous
al parc de la Pau i la Natura,
l’arranjament de la pista esportiva, l’adequació de la zona
d’esbarjo amb una font, bancs
i més il·luminació.

Primera Diada Gegantera de Ca n’Oriol en
el marc de les festes del barri
Les colles geganteres de l’Escola Teresa Altet i del Club
Amics, del barri de Ca n’Oriol,
van participar dissabte en les
festes del barri, organitzades
per l’Associació de Veïns de
Ca n’Oriol.
La diada gegantera va
aplegar una vuitantena de
geganters de les colles de
Lliçà d’Amunt, Manlleu i el
barri del Pinar, a més de les
amfitriones, en col·laboració
de Les Anades d’Olla.
La trobada va començar
a les 16.30 h a la plaça de Ca
n’Oriol amb la plantada, una
mostra de balls, els parlaments per part dels representants de les entitats i l’entrega
de recordatoris. Cap a les 18

La trobada gegantera va aplegar una vuitantena de geganters. / Cedida

h, els gegants van desfilar fins
a la pista del carrer Mallorca,
on van fer-se la tradicional fotografia de grup i un berenar
de germanor.
La propera sortida programada del Club Amics serà
aquest dissabte al Pont de

Vilomara i Rocafort.
Ca n’Oriol ha viscut unes
festes molt participatives, on
el veïnat i gent de tota la ciutat ha gaudit de les múltiples
activitats com actuacions
variades, concerts o activitats
de cultura popular. / DdR

CULTURA
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TRADICIONS

L’Aplec de Sant Muç i la Festa dels Xatos
tornen dilluns a l’ermita de Sant Muç

EXPOSICIONS

L’escultor rubinenc Pep Borràs
exposa ‘Becs’ a Gurb

REDACCIÓ

L’ermita de Sant Muç tornarà
a ser l’escenari de l’Aplec de
Sant Muç i la Festa dels Xatos
el proper dilluns 6 de juny.
Després de dos anys de pandèmia, la celebració que organitzen l’Esbart Dansaire, el
Foment de la Sardana, la parròquia de Sant Pere i l’Ajuntament, amb la col·laboració
d’una dotzena d’entitats més,
podrà recuperar ﬁnalment la
seva programació habitual.
La plaça del Doctor Guardiet serà el punt de trobada
de totes les persones que
vulguin pujar en cercavila
ﬁns a l’ermita, com marca la
tradició. A les 9 h, s’hi concentraran abans d’iniciar el
camí cap a Sant Muç (9.30 h)
amb l’acompanyament dels
gegants, gegantons, grallers
i tabalers.
Al voltant de les 10 h, els
participants a la caminada
s’aturaran a fer un refrigeri a
la Masia de Can Ramoneda.
Des d’allà reprendran la passejada ﬁns a arribar a l’espla-

L’ermita acollirà de nou l’Aplec de Sant Muç i la Festa dels Xatos. / Arxiu-Joaquin Gracia

Una de les obres de Borràs que es pot veure a la mostra. Cedida

nada de l’ermita, on tindran
lloc els principals actes de
la jornada. A les 10.30 h, se
celebrarà la missa i, sobre
les 11.30 h, la ballada de gegants i gegantons; l’actuació
castellera; i el ball dels Xatos,
creat pel coreògraf rubinenc
Albert Sans, amb música de
Josep Serra i arranjaments de
Pere Burés. La jornada festiva
ﬁnalitzarà a partir de les 12 h
amb una audició de sardanes
a càrrec de la cobla Jovenívola

L’artista rubinenc Pep Borràs
exposa a la sala d’exposicions
de l’Ajuntament de Gurb la
mostra ‘Becs’. Es tracta d’una
exposició d’aus que l’escultor
ha creat amb materials recuperats tant en fusta com en ferro.
Borràs treballa amb la ﬁlosofia de donar una nova
oportunitat als objectes, una
altra vida, “respectant les ferides de la seva pell i sempre
amb sentit de l’humor”, en
paraules de l’artista, professor

de Sabadell. Enguany no hi
haurà la tradicional paella.
Rubí va recuperar la Festa
dels Xatos el 1986, coincidint
amb la commemoració del
Mil·lenari de la ciutat. Es
tracta d’una vella tradició
que té les seves arrels al segle
XIX, quan les colles dels Xatos
venien en romiatge des de
Barcelona, cada Pasqua Granada, armades amb culleres,
forquilles i ganivets de fusta
gegants per retre homenatge

IL·LUSTRACIÓ

a Sant Muç. Des de la seva
represa, la festa s’ha consolidat com una de les cites més
importants de la cultura popular i tradicional a la ciutat,
prèvia al gran moment de la
Festa Major. Es tracta d’una
de les dues festes locals de
Rubí. L’any passat, com a
conseqüència de la situació
d’emergència sanitària, la celebració va quedar reduïda a
tres únics actes, que van tenir
lloc a l’església de Sant Pere.

de l’Escola d’Art i Disseny EdRA
i creador de l’emblemàtic elefant Bòdum.
La inauguració de la mostra
tindrà lloc aquest divendres 3
de juny a les 19 h. Tots els assistents a la inauguració entraran
al sorteig d’una obra de l’artista.
L’horari de visita de l’exposició, que es podrà visitar ﬁns
al 29 de juliol, és de dilluns
a divendres de 16 a 20 h, i
dimecres, dijous i divendres
de 9 a 13 h. / DdR

ENTITATS

Ramón Boldú recull la història d’Alan Gran acollida de públic a les darreres activitats
del Casal Popular amb motiu del centenari
Montoliu en el còmic ‘Bat Alan’
L’escriptor i il·lustrador Ramón Boldú ha publicat una
història gràﬁca que explica
la història de l’Alan Montoliu, el jove rubinenc que es
va suïcidar el 2015. L’Alan,
que va ser el primer jove
a Catalunya que va poder
canviar de sexe quan encara
era menor d’edat, va tenir
una depressió després de
patir assetjament escolar:
“És una història molt emocionant i el títol, Bat Alan,
és un homenatge, perquè a
ell li agradava molt Batman
i volia ser com una mena de
superheroi i ajudar les persones”, ha explicat l’autor
del llibre.
Boldú es va reunir durant quatre mesos amb
familiars, amics i companys
de l’Alan per poder conèixer
a fons totes les seves facetes
i plasmar-les en els seus
dibuixos. El còmic, a més de
ser un homenatge a la seva
ﬁgura, també pretén divulgar la seva història i que la
gent sàpiga qui va ser, què
va fer i com va patir: “Era
un noi molt lluitador, que

El Casal Popular continua organitzant diferents activitats culturals per celebrar el centenari
de la seva fundació, propostes
que estan gaudint d’una molt
bona acollida del públic. És
el cas del concert de The
BlackBirds, que va tenir lloc
dissabte passat i que va entusiasmar el públic assistent, que
ﬁns i tot es va animar a cantar
alguns temes. La formació va
oferir un repertori basat en
l’essència de la música ‘negroEl llibre es pot comprar al Racó del Llibre. / M.C.

defensava les seves idees
i que va fer el que sentia,
però al final cada vegada
s’anava enfonsant més. Li
feien coses bestials i no ho
deia a ningú, s’ho amagava,
ﬁns que un dia es va suïcidar”, assenyala Boldú.
El llibre també recull el
punt de vista de les persones que fan assetjament,
perquè “també són víctimes
i sovint provenen de famílies molt desestructurades”.
‘Bat Alan. Biografía de
un asesinato social’, que
es pot adquirir al Racó del

Llibre, es va presentar a
l’Ateneu el dimecres i va
comptar amb la participació de l’autor, la professora
Montse Flores i Ana Maria Serra, de l’Associació
Chrysallis.
D’altra banda, El Racó
del Llibre acollirà el 9 de
juny a les 19 h la presentació del llibre ‘Cómo vivir tu
propósito sin amargarte la
vida’. La presentació anirà a
càrrec de la psicòloga Anna
M. González i una de les
autores de l’obra, Sandra
Olea. / M.C.

spirituals’ i un gòspel actual,
melòdic i vibrant.
També va tenir una bona
acollida de públic l’estrena de
‘La Filla del mar’, a càrrec del
Grup Escènic del Casal Popular, que la va posar en escena
el passat 21 i 22 de maig. Ara
el grup rubinenc representarà
la reconeguda obra d’Àngel
Guimerà el dia 12 de juny a
les 18 h al Centre Parroquial
Santa Creu (c. Pere Fizes, 25),
de Terrassa.

Espectacle familiar
La propera activitat de la programació del centenari serà la
representació del muntatge
familiar ‘Les aventures del lleó
vergonyós’, a càrrec de la companyia Pot Petit. Es tracta d’un
espectacle sobre les emocions
per als més petits de la casa
que es farà en sessió doble
el 12 de juny, a les 12 h i a les
17.30 h. Les entrades ja estan
exhaurides per a totes dues
funcions. / DdR

Els nostres serveis
Medicina general
Radiologia digital
Ecografia
Traumatologia
Cirurgia
Acupuntura
Teràpia neural
Homeopatia

Dermatologia
Hospitalització
Laboratori propi
Perruqueria
Alimentació
Accessoris
Urgències 24 h
Servei a domicili

Els nostres centres
HOSPITAL 24H
T. 93 699 11 82
Ctra. Sant Cugat 5,
08191 Rubí

CENTRE VETERINARI
T. 93 588 28 87
C. Gimnàs 15 08191
Rubí (L’Escardívol)
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FUTBOL | SEGONA CATALANA

FUTBOL | TERCERA CATALANA

L’Olímpic tanca la temporada guanyant Remuntada del Rubí B, que
contra el Can Buxeres (1-2)
acaba la lliga en quarta posició
JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó ha acabat la lliga amb dues victòries consecutives i en vuitena posició després d’una
temporada amb resultats
molt irregulars.
A la darrera jornada,
contra el Can Buxeres a domicili, el partit va ser tranquil i l’Olímpic es va avançar
al minut 18 amb un gol de
Salva. Els visitants estaven
jugant bé, però al minut
40, Soriano va aprofitar un
error en el lliurament a la
meitat del camp per part
de l’Olímpic per empatar.
Dos minuts més tard, Mauri
va baixar una centrada i va
aconseguir rematar amb
l’esquerra per tornar a
posar els de Can Fatjó per
davant.
A la segona meitat,
l’Olímpic va treure la veterania i va aconseguir
controlar el partit al mig del
camp. El marcador podria
haver estat més ampli pel
conjunt rubinenc, ja que

El capità Òscar Molina, en el seu últim partit amb l’Olímpic. /
J.M. Villena

l’àrbitre no va assenyalar
un penal clar a l’àrea del
Can Buxeres i va anul·lar un
gol a l’Olímpic.
A mesura que van anar
passant els minuts, el conjunt de L’Hospitalet va anar
perdent força i després
dels canvis, l’Olímpic va
estar més fresc al tram

final del partit. Amb l’1-2,
els jugadors de Juan Carlos
Rodríguez van obtenir els
tres punts i quedar en la
vuitena posició a la lliga.
Quan va acabar el partit, Òscar Molina va ser
mantejat, ja que ha anunciat la seva retirada momentània dels terrenys de joc.

El filial de la UE Rubí va acabar la temporada guanyant
al camp del Can Parellada,
el sisè classificat, després de
remuntar un 1-0 en contra.
Gràcies als gols dels davanters Marcos Sinobas, qui ha
fet 24 gols a la lliga, i Ayman
Hasni, el Rubí es va endur
el triomf i acaba la lliga en
quart lloc.
El conjunt de Terrassa va
sortir més encertat que els
rubinencs i va poder gaudir
de diverses ocasions de gol.
Albert va estar molt actiu
avortant totes aquestes accions ofensives i en atac, les
úniques opcions pels blanc-ivermells van ser una tímida
rematada de cap de Sinobas
i dos xuts creuats del capità
Manel.
Després de la pausa d’hidratació, Dani Sánchez va
aprofitar un descuit defensiu
dels visitants per batre Albert
amb un xut ajustat a l’escaire.
El filial no va aixecar el cap
després del gol i fins i tot
va poder encaixar més si el
pal no s’hagués interposat

en dues ocasions. El Rubí B
va acusar la baixa a última
hora de Babacar, el jugador
més en forma de l’equip
actualment.
A la mitja part, José Quereda ‘Pirri’ va moure la banqueta i l’equip va canviar de
forma clara. Sesa sota els
pals va evitar un nou gol de
l’equip de Terrassa, però després d’un bon servei de Peke,
Marcos Sinobas va quedar-se
sol davant del porter i el va
batre amb destresa posant
l’empat en el marcador. Va
debutar el cadet Unai Hita,
que va estar a punt de marcar després d’un fort xut que
va treure un defensor local
a la línia de gol. El refús el
va caçar Ayman Hasni, que
va transformar-lo en l’1-2.
Modou i Gonzalo també van
fregar el gol en dues jugades
d’estratègia.
Amb aquest triomf, el
Rubí queda en quarta posició, només superat el San
Lorenzo, el Juventud 25 de
Septiembre i el filial del Sant
Cugat. / UE Rubí

José Solivelles, nou director
esportiu del Rubí
El Rubí ha arribat a un acord
amb José Solivelles, tècnic del Granollers aquesta
temporada, i assumirà la
direcció esportiva del club
dirigit per Josep Alcalà. Fins
ara, el càrrec de director esportiu l’ha ocupat Iván Fernández i Antonio Sánchez
Rueda. Fernández passa a
ser vicepresident en el club
i Sánchez Rueda deixa el seu
càrrec també per voluntat
pròpia i no seguirà com a
directiu.
El tècnic vallesà, establert a Rubí, té una llarga
experiència en el món del
futbol, ja que ha treballat en
el futbol base del Terrassa
FC, Júnior FC i CE Sabadell,
i ha arribat a entrenar a
l’antiga Segona Divisió ‘B’.
Solivelles, que es caracteritza per ser un entrenador modern, valent i de
joc associatiu, aposta per
implantar un nou model de
joc des del primer equip a la
base. / UE Rubí

ESCACS | TORNEJOS I EXHIBICIONS

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Cap de setmana ple
d’activitats per la Rubinenca

El CF Juventud 25 de Septiembre tanca una gran
segona volta amb un empat davant el FC Júnior

L'Agrupació d'Escacs Rubi- apropar els escacs a tota la
nenca va participar dissabte població. Pel que fa a la comen les festes del barri de petició, en el torneig social del
Ca n'Oriol amb l'organitza- Barad, Albert Martínez, Serafí
ció del tradicional Torneig Algarte i Gerardo Palacios van
d'escacs. També dissabte va aconseguir la victòria en la
col·laborar amb l'AMPA de quarta jornada. / AER
l'Escola Montserrat, en
el marc de la trobada
de les famílies, amb
una activitat d'escacs.
Ja diumenge, conjuntament amb l'escola
Regina Carmeli, va organitzar el tradicional
Torneig d'Escacs i Tenis
de Taula, que enguany
va arribar a la setena
edició. Amb totes tres Va ser un cap de setmana amb molta
activitats, l'entitat vol activitat. / Cedida
PATINATGE ARTÍSTIC | INTERNACIONAL

Bronze per Claudia Aguado
en un torneig internacional
La patinadora rubinenca
Claudia Aguado va obtenir
la medalla de bronze en
la categoria sènior femení
lliure, a la primera semifinal de l’Artistic World Cup,
disputada a la ciutat italiana

de Trieste.
Aquesta nova competició de World Skate es realitza
en tres semifinals. Els patinadors amb millor classificació
disputaran la final a Alemanya del 8 al 13 d’agost. / DdR

J. GONZÁLEZ

El Veinti no va passar de
l’empat en l’últim partit de lliga del grup 6 de
Tercera Catalana, en un
enfrontament que havia
de guanyar per sumar el
màxim de punts possibles
i poder optar a l’ascens a
Segona Catalana com a un
dels millors segons de la
categoria.
Ara les opcions són
mínimes, encara que cal
esperar que determina la
Federació Catalana sobre
el nombre d’equips que
ascendeixen.
En aquest últim partit
els nervis i l’ansietat es
van apoderar dels jugadors
de Richard Giménez, que
van anar sempre a remolc
al marcador a la primera
part, on van haver d’empatar en fins a dues ocasions.
L’expulsió del porter del
Júnior a la mitja hora de
partit semblava encarrilar
el partit per als de Rubí,
que, no obstant això, no

van estar encertats de cara
a porta.
A la represa, el Veinti
va aconseguir avançar-se,
però va fallar un penal que
podria haver servit per
augmentar la distància al
marcador. I va ser el Júnior
qui va posar l’empat en
una de les poques oportunitats de què va disposar a
la segona meitat. El marcador ja no es va moure.
No se li pot negar, això
sí, al CF Juventud 25 de
Septiembre la bona temporada que ha fet, amb
una gran segona volta,
amb els darrers 16 partits
sense conèixer la derrota
(11 victòries i 5 empats) i
sent l’equip menys golejat
de la categoria.
Ara toca descansar i
començar a preparar la
propera temporada amb la
gairebé segura continuïtat
de Richard Giménez i el
seu cos tècnic a la banqueta, a falta de confirmació
oficial per part del club.

L’Infantil A del Veinti aconsegueix
l’ascens a Primera Divisió

Els jugadors, celebrant l’ascens. / Cedida

L’equip Infantil A del CF Juventud 25 de Septiembre
va proclamar-se, aquest
dissabte, campió de lliga
i va aconseguir l’ascens a
Primera Divisió quan falta
una jornada per acabar el
campionat.
Una temporada gairebé immaculada per als nois
dirigits per José Sancho i
Izan Pérez amb només una

derrota i un empat en 27
partits, sent l’equip menys
golejat de la categoria
amb 21 gols i un dels més
golejadors amb més de
150 gols.
Com mana la tradició al
Veinti, jugadors i aficionats
van celebrar la consecució
del títol de lliga i l’ascens a
la font situada al Pla dels
Segadors. / J. González
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ATLETISME | CAMPIONAT DE CATALUNYA SUB-18

NATACIÓ | TORNEIG

Rècord de participació d’atletes rubinencs L’equip aleví del CNR queda campió del
en el Campionat de Catalunya Sub-18
seu grup a la Copa Alevina
Rècord històric en participació d’atletes de la Unió
Atlètica Rubí (UAR) en el
Campionat de Catalunya
Sub-18, disputat dissabte a
Manresa. A més, tres medalles van ser per representants del club rubinenc. Així,
Aketza Saumell va aconseguir la medalla d’argent amb
una marca d’1,88 cm en la
prova del salt d’alçada.
En els 100 m llisos femenins, Alba Rodríguez va
demostrar la seva qualitat
i es va penjar la medalla de
bronze amb una millor marca personal (MMP) de 12.39,
assegurant-se una bona
posició per poder participar
en el Campionat d’Espanya,
que es disputarà el 18 i 19 de
juny a Jerez de la Frontera.
I en la prova dels 3.000
m llisos, Adrián Macías va
assolir la tercera posició i la
medalla de bronze amb una
marca de 9.23.08
En els 100 m llisos masculins, prova on la UAR va
ser el club amb més integrants de tot el campionat,
Jan Vila i Alejandro Encinas
no van poder passar a la
final, amb 11.66 i 11.70,
respectivament. Sí que ho va
fer Ferran Soler, amb 11.58,
que va aconseguir una molt
merescuda 8a posició.

Alba Rodríguez va aconseguir la medalla de bronze. / Cedida

Altres participants van
ser Pol Cordero, en salt de
llargada, que va ser 8è amb
una marca de 6.04. Cordero
també va participar en la
prova de 110 m tanques i
amb un registre de 15.49 va
poder classificar-se per la
final. A la final, amb molta
mala sort, se li va sortir la
sabata i no va poder finalitzar la prova.
Violeta Vilches, als 400
m tanques, també es va
classificar per la final amb
un temps d’1.10.26. També va participar als 100 m
tanques, amb una marca
de 17.15, pero la 5a posició
a la seva sèrie no va ser
suficient per poder córrer
la final. Després d’aquestes
dues curses no li van quedar
gaires forces per la final

dels 400 m tanques, però
va acabar dignament i amb
molt esforç amb un temps
d’1.14.74
Els mateixos atletes de
la prova de 100 m, van participar en els 200 m. Jan
Vila, Ferran Soler i Alejandro
Encina van fer un registre de
23.82 (MMP), 23.81 i 23.56
(MMP).
A la prova dels 3.000
m llisos, Alexandre Valls va
aconseguir una 7a posició
amb un temps de 10.12.01,
i en llançaments de disc, Laia
Areste i Martí Ardèvolvan
fer una marca de 24.58 cm
i 30.73 cm, quedant en la
posició 10a i 8a, respectivament. Finalment, Lucía
Velázquez, a la prova de
martell, amb 35.90 cm, va
assolir la 14a posició. / UAR

TENNIS TAULA | INTERNACIONAL

Roger Quesada queda tercer al circuit mundial
disputat a la Costa Brava en la categoria Sub-11

Roger Quesada, en una acció durant el circuit mundial. / Cedida

El rubinenc Roger Quesada
ha aconseguit pujar al podi
de la categoria Sub-11 en
la prova del circuit mundial
de tennis taula disputada a
la Costa Brava entre el 24
i el 30 de maig. Es tracta
de la primera medalla del
rubinenc, que ha quedat en

tercer lloc, en una competició del circuit internacional,
millorant el resultat aconseguit a Lignano fa uns mesos.
Quesada va superar la
fase de grups i va cedir a les
semifinals davant Abdulrahman Al Taher, de l’Aràbia
Saudita, en un partit molt

ajustat que es va decidir al
cinquè set.
D’altra banda, fa uns dies
el palista de Rubí va quedar
en segona posició en el Top8 Estatal de Joves de tennis
taula celebrat a Burgos, a
la comunitat autònoma de
Castella i Lleó. / DdR

L’equip Aleví de natació del
Club Natació Rubí ha quedat campió del grup D en
la Copa Alevina, que es va
disputar diumenge passat
a la localitat de Vila-seca, a
Tarragona.
En aquesta competició
no es premia els resultats
individuals sinó els resultats
d’equip. Els joves nedadors i nedadores del club
rubinenc es van classificar
gràcies a la seva constància
i perseverança. Un cop finalitzada la competició, tant
els esportistes com l’entrenadora van sortir molt
satisfets amb els resultats
i les millores de molts dels
joves esportistes. Tots eren
conscients que havien de
fer un bon paper perquè els
resultats fossin els desitjats.
Entre tots els resultats
cal remarcar la primera po-

L’equip aleví, amb la copa del torneig. / Cedida

RESULTATS DE WATERPOLO DEL CLUB

sició al relleu 10x50 lliures
mixt i la segona posició al

relleu 4x50 estils mixt. /
Club Natació Rubí

El Club Natació Rubí presenta una candidatura per
la Creu de Sant Jordi amb el suport de l’Ajuntament
El consistori ha donat suport
a la candidatura del Club Natació Rubí (CNR) a la Creu de
Sant Jordi, en reconeixement
als seus més de 50 anys al
servei de l’esport al país. La
primera edil ha adreçat una
carta a la Generaliat, on argumenta els mèrits de l’entitat
rubinenca per obtenir l’alta
distinció.
El CNR és una de les entitats esportives de referència
de Rubí i un clar exponent de
l’excel·lència en l’assoliment
d’èxits esportius. La temporada 2014-2015, l’equip
absolut masculí de waterpolo
va aconseguir l’ascens a la
Divisió d’Honor, situant l’entitat entre els cinc únics clubs
catalans amb els dos equips

absoluts en aquesta categoria. A més, l’equip femení
s’ha classificat, des de la seva
tornada a la Divisió d’Honor
─la temporada 2013-2014─
a totes les fases finals de la
Copa de la Reina i ha disputat
dues semifinals consecutives.
D’altra banda, la rubinenca Bea Ortiz ha estat
escollida recentment com la
millor waterpolista europea
de 2021 per la Lliga Europea
de Natació (LEN) i també ha
estat subcampiona del món a
la Lliga Mundial de Waterpolo
amb la selecció espanyola i
guanyadora d’una medalla
de plata als Jocs Olímpics de
Tòquio, juntament amb la
també rubinenca Elena Ruiz.
Aquesta waterpolista, per

la seva part, va ser la jugadora més jove de la història
a aconseguir una medalla
olímpica en aquest esport,
amb només 16 anys, i la
temporada passada va ser
la màxima golejadora de la
Divisió d’Honor Femenina.
La mateixa Elena Ruiz, Elia
Jiménez i Ariadna Ruiz, totes
formades al CNR, han assolit
el campionat del món de
waterpolo en categoria júnior
en diferents edicions, entre
els anys 2018 i 2021.
La ciutadania que vulgui
sumar-se a la sol·licitud de
la Creu de Sant Jordi per al
CNR també ho pot fer signant
la candidatura a les instal·
lacions del club situat a Can
Rosés. / DdR

NOVA SEU

Carrer Pere Esmendia, 25 1r 2a
(al costat dels jutjats)
29 anys informant de l’actualitat local
i donant suport al comerç de Rubí.
Des de 1993 al teu costat!
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