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Els grans camions tenen prohibit
circular per l’avinguda de l’Estatut
> Els vehicles de gran tonatge ja no poden circular per aquesta via
> L’Ajuntament vol pacificar el carrer perquè deixi de ser una carretera
Pàg. 4

J.A. Montoya

El Rubí
més
tradicional
torna a
vibrar amb
amb la
Festa dels
Xatos
Pàg. 12

La Botiga al
Carrer i la Fira
de Primavera
ompliran el
centre dissabte
ACTUALITAT - Pàgina 3

Actuació al
col·lector del
torrent de
l’Oriol per evitar
residus sòlids
ACTUALITAT - Pàgina 12

El presumpte
autor de
l’atropellament
mortal a Rubí,
en llibertat
ACTUALITAT - Pàgina 6

La UE Rubí i
l’Olímpic Can
Fatjó fan oficial
el relleu a la
banqueta
ESPORTS - Pàgina 14
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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

ACTUALITAT

Torna la Botiga al carrer amb més d’una
vuitantena de comerços participants
La Botiga al
Carrer i la Fira
de Primavera
ompliran els
carrers del centre
aquest dissabte
durant tot el dia

MARTA CABRERA

L’Ajuntament i Rubí Co·
merç han organitzat una
nova edició de la Botiga al
Carrer, que arriba després
de dos anys d’aturada per
culpa de la pandèmia. Està
prevista la participació de
més d’una vuitantena de
comerços, que ompliran la
ciutat aquest dissabte des
de les 10 h fins a les 20.30 h.
“Esperem que sigui com
un reinici, la Botiga al Carrer
sempre ha anat molt bé per
donar a conèixer el comerç
local i per dinamitzar la
ciutat en general”, ha ex·
plicat el president de Rubí
Comerç, Miquel Ortuño,
que ha afegit que hi haurà
“activitats, cercaviles, ofer·
tes, promocions i jocs pels
infants”.
Les parades dels establi·
ments s’ubicaran al carrer
Francesc Macià i a l’avin·
guda de Barcelona i també
s’instal·larà un escenari a la
plaça Doctor Guardiet, on
es faran diverses activitats

El regidor de Comerç i Cultura, Moisés Rodríguez, l’alcaldessa, Ana M. Martínez, i el president de Rubí Comerç,
Miquel Ortuño. / M.C.

de dinamització.
L’alcaldessa, Ana M.
Martínez, ha convidat la
ciutadania a participar en
la Botiga al Carrer, especial·
ment després d’una època
tan dura per als botiguers
per culpa de la covid: “Ens
fa il·lusió aquesta activitat,
amb l’entitat comercial hem
treballat aquest gran apa·
rador de ciutat comercial
i a poc a poc els diferents

comerços també recuperen
les ganes de sortir i parti·
cipar”.
La màxima responsable
municipal també ha desta·
cat el paper del comerç de
proximitat a la ciutat, que
considera fonamental: “Per
nosaltres el comerç forma
part de les característiques
que ha de tenir una ciutat
viva i dinàmica. Estem satis·
fets que una part de l’activi·

Uns 400 rubinencs ja han signat
a favor de la ILP per acabar amb
la privatització de la sanitat
El Moviment per unes Pen·
sions Públiques Dignes
(MPPD) i Rubí Sanitat s’han
sumat a una campanya de
recollida de signatures a
escala estatal per presentar
una Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) per acabar
amb les privatitzacions de la
sanitat pública.
Tres setmanes després
d’iniciar la recollida de fir·
mes, el col·lectiu ha recollit
prop de 400 signatures: “La
gent és conscient què signi·
fica la privatització, per això
estan participant massiva·
ment en la campanya”, ha ex·
plicat Martín Pretel, membre
del moviment. La proposta
demana la recuperació dels
centres privatitzats, com és
el cas del CUAP Mútua de
Terrassa, i la creació d’un
sistema públic de productes
sanitaris i farmàcies, entre
altres demandes.
En relació amb el CUAP
Mútua, els dos col·lectius
s’han mostrat sorpresos pel
fet que no van ser avisats
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que al Parlament es presen·
tava una proposta per trans·
formar el CUAP Mútua en un
centre públic, una iniciativa
d’En Comú Podem, que no
va ser aprovada perquè Es·
querra Republicana i Junts
per Catalunya, els dos partits
del govern, hi van votar en
contra. Pretel ha assegurat
que és una “incoherència”
que Esquerra votés favo·
rablement a la proposta a
Rubí i al Parlament hi votés
en contra, però assegura
que continuaran demanant
millores en aquest centre:
“Continuarem la lluita i enca·
ra demanarem especialistes
de traumatologia, pediatria i
cardiologia i que el servei no
el presti Mútua de Terrassa”,
ha apuntat.
Contra la privatització de les
pensions
D’altra banda, els dos col·
lectius estan impulsant una
campanya contrària a la
reforma de les pensions im·
pulsada pel govern espanyol,

format pel PSOE i Unidas
Podemos. De moment, més
d’una vuitantena de treballa·
dors i pensionistes rubinencs
han signat un manifest con·
trari als plans de pensions
d’empresa.
Darrerament, Bildu s’ha
incorporat a l’acord a canvi
d’un augment de les pensi·
ons no contributives i amb
la resta de suports polítics
l’executiu podria tirar enda·
vant la mesura: “És impor·
tant que s’hagin augmentat
les pensions mínimes, però
queden lluny de la reivin·
dicació dels 1.084 euros de
pensió mínima”, ha explicat
Josep M. Pijuan, del MPPD.
En el manifest, els sig·
nants consideren que aques·
ta reforma pot suposar un
empobriment del 8% per
als futurs pensionistes i una
retallada dràstica dels ingres·
sos de la Seguretat Social, a
més de deixar fora àmplies
capes de població i obrir la
porta a la privatització de tot
el sistema. / M.C.

tat econòmica de Rubí sigui
la comercial, més enllà de la
indústria”.
Fira de Primavera, del Trasto i Trobada d’Il·lustradors
Coincidint amb la Botiga al
Carrer, enguany se celebra
també la Fira de Prima·
vera, la Fira del Trasto i la
Trobada d’Il·lustradors i
Il·lustradores, organitza·
des per l’Associació Sant

Galderic i pel col·lectiu d’il·
lustradors locals. En total,
seran prop d’una seixantena
de parades ubicades a la
plaça del Doctor Guardiet
i els carrers propers, que
compartiran espai amb les
activitats de la Botiga al
Carrer. A més, l’Associació
Sant Galderic, organitzarà
una gimcana verda.
Entre les parades, hi
haurà artesans i artistes, a
més de les parades d’articles
de segona mà i els produc·
tes dels il·lustradors. “Les
dues activitats són una mos·
tra que el comerç i la cultura
es fusionen, quan la gent
surti aquest dissabte al car·
rer volem que es trobin una
ciutat viva amb un comerç

de proximitat”, ha explicat
el regidor de Comerç i de
Cultura, Moisés Rodríguez.
El regidor també ha dit que
pròximament es presentarà
un calendari d’activitats
comercials mensual amb
activitats a l’aire lliure.
A les activitats de la Bo·
tiga al Carrer i la Fira, està
prevista la col·laboració de
Font del Ferro, els Tronats
del Tabal, el Bòjum, els Ge·
ganters, l’Esplai l’Eixam, el
Centre de Normalització
Lingüística, l’Escola d’Art i
Disseny i la Societat de Blu·
es, entre altres.

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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Reconvertim el Camp de Golf
reclama a l’Incasòl avenços per
transformar la zona en un parc
D’altra banda, Reconvertim el camp de golf exigeix
La plataforma Reconvertim que es comencin a fer els
el Camp de Golf ha dema- tràmits necessaris per fer
nat a l’Incasòl que acceleri les modiﬁcacions urbanísla transformació de l’antic tiques pertinents i preparar
camp de golf de Can Sant un òrgan administratiu que
Joan en un parc interur- cogestioni l’espai amb l’Incabà d’accés lliure. L’entitat, sòl. Per aquest motiu, l’entique fa anys que vol que tat sol·licita un calendari de
la zona es transformi en treball clar i reunions periòdiques entre
un gran parc,
exigeix a l’Inca- La plataforma els propietaris
sòl, la institució també demana dels terrenys, els
propietària dels
que es faci el ajuntaments de
Rubí i Sant Cugat
terrenys, que
faci el mante- manteniment de i la plataforma.
L’associació
niment de la la zona, és a dir,
zona, és a dir, que es recullin està preocupada
pel que consil a ge st i ó d e
deixalles i se dera una poca
les deixalles i
la sega. També
segui l’espai concreció de les
hectàrees que
demana que
faci arribar als ajuntaments formaran deﬁnitivament el
una proposta de conveni parc i els seus usos. La Geneper tal que la ciutadania ralitat es va comprometre a
pugui fer un ús provisional cedir prop de 60 hectàrees,
de l’espai. Això suposaria, de les 80 que té l’espai, però
per exemple, eliminar les encara no hi ha cap projecte
deﬁnitiu.
tanques.
REDACCIÓ

Restringit el pas de vehicles de gran
tonatge per l’avinguda de l’Estatut
CRISTINA CARRASCO

Els camions de gran tonatge
tenen prohibit circular per
l’avinguda de l’Estatut, és
a dir, pel tram de la carretera BP-1503 que travessa
Rubí. L’alcaldessa, Ana M.
Martínez, va signar dijous
de la setmana passada un
decret on s’estableix aquesta restricció, que es justiﬁca
per raons de seguretat i de
paciﬁcació de la via. Segons
el decret queden exempts
autocars, autobusos i vehicles de serveis.
Per tal d’informar els
conductors de vehicles de
més de 3.500 kg, al ﬁnal del
terme de Sant Cugat, s’han
instal·lat dos grans senyals
advertint de la prohibició.
Els conductors de camions
de gran tonatge haurien
de buscar alternatives per
anar cap a Terrassa, que
passen per l’ús de la C-16,
una autopista que encara té

el peatge de Les Fonts, l’alliberament del qual també és
històricament reclamat per
Terrassa, Rubí i Sant Cugat.
Martínez ha recordat
que Rubí ha lluitat des de
fa molts anys reclamant a
la Generalitat el traspàs de
la titularitat de l’avinguda
de l’Estatut, una reivindi-

recollir 2,5 tones de residus.
Un camió grua s’encarrega de
retirar-les i de substituir-les
per unes noves cada cop que
és necessari.
El regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano, ha
assenyalat que recentment
s’han realitzat tres actuacions de neteja del torrent i ha
fet una crida a la ciutadania
“perquè no llenci al clavegueram res que no sigui purament aigua bruta, perquè
la imatge gràﬁca del camió
recollint totes aquestes tones
de residus és terrible”.

Una segona iniciativa
conjunta ha estat la installació de nou punts de càrrega
d’aigua amb identificació
d’usuari, que permet saber
cada camió quanta aigua
carrega. Aquests punts els
fan servir habitualment els
serveis de Parcs i jardins, per
regar, i el servei de Neteja
viària i del clavegueram. La
idea és controlar tota l’aigua
que consumeixen aquests
serveis, evitant-ne extraccions no autoritzades i veure
si es pot racionalitzar l’ús
d’aquest recurs.

Un dels dos senyals que adverteixen els conductors de grans caminons
de la prohibició de circular. / C.C.

cació que es va fer realitat
el maig del 2019. L’objectiu
de la demanda és convertir
aquest tram de carretera en
un carrer integrat a la trama
urbana. Així, el primer pas
per part del consistori va ser
limitar la velocitat màxima
a 30 km/h, acompanyat
amb la instal·lació de nous

elements per reduir la velocitat.
Segons la primera edil,
ara es treballa per continuar
el procés per convertir-la en
“una via pacificada on es
podrà caminar, passejar i
anar en bicicleta”. Martínez
ha explicat que l’Ajuntament
ja ha encarregat la redacció
de la primera fase del projecte, que va des de la plaça
de l’Agricultura ﬁns al carrer
Galícia. L’actuació inclourà
la incorporació d’un carril
bici, més passos de vianants
i una zona de passeig.
A més, ha anunciat que
aviat es faran campanyes de
control de velocitat a través
de radars per controlar
que es respecta el límit de
velocitat. Martínez assegura que no hi ha voluntat
recaptatòria, però recorda
que tots els conductors han
de respectar els senyals de
trànsit i assumir les conseqüències si no ho fan.

Instal·len unes malles a la galeria del torrent de l’Oriol
que han permès retirar 2,5 tones de residus en cinc mesos
C. CARRASCO

Dues tones i mitja de papers, plàstics i les populars
i contaminants tovalloletes
de nadons o de lavabo. Això
és el que en només cinc mesos s’ha pogut retirar de la
galeria del torrent de l’Oriol
evitant que vagi a parar al
curs ﬂuvial.
Aquesta retirada de residus ha estat possible gràcies
a una iniciativa conjunta entre l’Ajuntament i l’empresa
de l’aigua Agbar, amb l’objectiu de ser més sostenibles

i avançar en la cura del medi
ambient.
Segons han explicat des
de l’empresa, al febrer es van
instal·lar deu malles al sobreeixidor del col·lector del torrent, cadascuna d’aquestes
malles poden retenir ﬁns a 50
kg de residus sòlids. Amb les
vingudes d’aigua, lligades als
episodis de pluja intensa, les
xarxes s’omplen i retenen els
residus que transporten les
aigües pluvials i les aigües residuals. Fins al moment s’han
retirat les malles cinc vegades, un fet que ha permès

Les malles recullen els residus sòlids de les aigües de la galeria del torrent
de l’Oriol. / Agbar

´
· Instalación y reparación de todo tipo de toldos, persianas, mosquiteras,
cortinas y aluminio.
· Especialistas en protección solar, más de 20 años en el sector.
· Automatizamos su toldo y persiana con las mejores marcas del mercado.
· Ya tenemos a su disposición las pérgolas Gibus, visítenos sin compromiso.

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

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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Més de 70 dies sense notícies de
Danilo, el veí de Santa Colomna que
va desaparéixer a Rubí al març
El 23 de març Danilo Carrasco, veí
Danilo Carrasco havia estat en
de Santa Coloma de Gramenet, va un bar del barri del Progrés celedesaparèixer a Rubí, ciutat on tre- brant el seu aniversari i, segons exballava i on es trobava celebrant el plica la família, estava acompanyat
seu 38è aniversari. Més de 70 dies per un amic que també havia begut
després de la desaparició encara no molt. La germana del desaparegut
se sap res d’ell.
considera que aquesta persona és
Segons ha explicat la seva ger- el principal sospitós, perquè no
mana al programa de TV3 ‘Tot recorda res d’aquella nit, i insisteix
es mou’, l’home, de nacionalitat a la policia que cal investigar més.
equatoriana, va ser captat la matiLa família aﬁrma que la desapanada de dimecres per una càmera rició no pot ser en cap cas voluntàde seguretat a prop d’una parada ria perquè l’home tenia un entorn
d’autobús en estat d’embriaguesa estable i vivia amb la seva mare i el
i la següent pista del seu parador seu ﬁll, de qui es feia càrrec. / DdR
és el senyal de telèfon
mòbil captat en una zona
boscosa de Les Fonts. A
partir d’aquí, se li perd
el rastre. Els Mossos han
fet una batuda per la
zona i no han aconseguit
cap pista. Segons aﬁrma
la família, els investigadors han descartat que
l’home arribés a la zona
caminant, per la distància
i l’estat en què es trobava. Tampoc hi ha hagut
moviment de les seves
targetes de crèdit ni del
compte corrent.
Imatge de Danilo Carrasco. / Cedida

En llibertat provisional el rubinenc que va
atropellar mortalment una jove a la C-1413
M. CABRERA

L’home que presumptament va
atropellar mortalment una dona
i després va fugir el 3 d’abril a
la matinada a la C-1413 ha estat
posat en llibertat provisional i
haurà d’anar a signar al jutjat un
cop al mes ﬁns al judici, segons ha
explicat la família de la víctima.
La jove de 28 anys va ser atropellada hores després de la celebració del festival Primavera Pop,
quan estava a la C-1413, on havia
aparcat el vehicle, en un punt on
no hi ha vorera ni il·luminació,
però que és una zona habitual
d’aparcament quan hi ha grans
esdeveniments a Rubí.
L’autor de l’atropellament va
fugir del lloc dels fets i la Policia
Local va detenir el presumpte
responsable dies després. L’home
està acusat d’homicidi imprudent
amb dolo eventual, el que li podria
comportar una pena d’entre 10 i
15 anys de presó, segons el codi
penal.
“Una injustícia”
La mesura decretada pel jutge de
concedir la llibertat provisional
no ha estat gens ben rebuda per

L’atropellament va acabar amb la mort d’una jove de 28 anys. / Isabel Pintor

la família de la víctima, que ho
considera “una injustícia”. El pare
de la jove, que era de Vilafranca
del Penedès, ha explicat que estan
“destrossats” i que no entenen els
motius d’aquesta decisió: “És una
persona que té antecedents, no
em puc creure el que està passant,
segons l’auto del jutge sembla que
aquesta persona sigui un sant”.
La família ha explicat que
l’auto del jutge justiﬁca la decisió

perquè l’acusat fa 13 anys que
resideix a Espanya amb la seva
família i perquè ha demostrat
“bon comportament”. Però el
pare de la víctima recorda que el
presumpte homicida després de
l’atropellament “es va fugar i va
intentar ocultar les proves i dos
mesos després ell ja pot tornar als
bars a continuar bevent, mentre
nosaltres estem amb antidepressius. No hi ha justícia”.

Una dona que anava en patinet, ferida
lleu després de xocar contra un vehicle
Mármoles
Martínez
Peralta

Marbre
Granit
Silestone
Pedra natural
i artificial
Av. de la Llana, 63

(Polígon Industrial “La Llana”)

T. 93 697 20 95

Una dona ha resultat ferida lleu després que el
patinet on anava xoqués
amb un cotxe, segons ha
informat l’Ajuntament
de Rubí. L’accident entre els dos vehicles es
va produir dimarts a
la cruïlla entre el carrer General Castaños i
el carrer Plana de Can
Bertran, just davant del
nou edifici de l’Escola
Balmes. / DdR

L’accident va ser dimarts davant de l’escola Balmes, al carrer Plana de Can
Bertran. / Rubí TV

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

www.diariderubi.com
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L’AUP no té previst participar al Ple de
l’estat de la ciutat si no canvia el format
MARTA CABRERA

”El Ple de l’estat de la ciutat
és un paperot per complir
l’expedient i està buit de
contingut i de crítica”, així
de contundent s’ha mostrat
Marina Dolset, membre de
l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP), sobre el Ple de
l’estat de la ciutat que s’ha
de celebrar aquest dissabte a partir de les 10 h a la
Biblioteca.
L’any passat, en aquest
espai, els grups municipals
van tenir uns minuts per
exposar el seu punt de vista,
però el plenari no va servir
per debatre les qüestions
clau de la ciutat. L’Alternativa creu que el format serà el
mateix i, per aquest motiu,
no tenen previst assistir-hi.
La regidora de la formació assembleària, Betlem
Cañizar, considera que és

Membres de l’AUP, durant la roda de premsa. / M.C.

“un despropòsit” i que “no
millora la qualitat democràtica de Rubí”. En aquest
sentit, insisteix que els plens
sense debat “són pura esceniﬁcació”.
La formació tampoc entén per què en aquest plenari no es convida les entitats i
els moviments socials, a qui
consideren que “no se’ls té
en compte”, en paraules de
Dolset.

Una altra qüestió que no
ha agradat gens a l’AUP és
que el Ple s’hagi convocat
de forma urgent, tres dies
abans de la seva celebració:
“No és un Ple urgent, no
té cap sentit i dificulta la
conciliació dels treballadors
afectats”, aﬁrma la regidora.
“Un aparador ple d’aire”
Pel que fa a l’estat de la
ciutat, l’Alternativa consi-

dera que no hi ha canvis en
relació a fa un any, quan van
deﬁnir de “pa i circ” l’acció
de govern: “En una situació
on cada cop hi ha més crisi,
estem igual o pitjor. I a un
any de les eleccions el que
veiem és que creix la inversió en espectacles multitudinaris mentre no es dota
dels recursos necessaris els
aspectes importants”, ha
apuntat Cañizar. La regidora creu que l’executiu local
s’esforça per “mostrar un
aparador de ciutat que funciona, però és un aparador
ple d’aire”.
Cañizar també ha atacat
l’executiu local perquè considera que la seva principal
missió és ocupar la cadira:
“El govern ha de ser un mitjà
per arribar a uns objectius
de ciutat, però aquí sembla
que l’objectiu és simplement
ostentar el poder”.

El Parlament tomba una proposta perquè la
gestió del CUAP Mútua vagi a càrrec de l’ICS
La Comissió de Salut del
Parlament de Catalunya ha
tombat una proposta d’En
Comú Podem per convertir
el CUAP de Rubí en un centre
sanitari de gestió pública.
La petició dels comuns es
va debatre el 2 de juny a la
Comissió de Salut i no va
prosperar perquè els dos
socis de govern de la Generalitat, Esquerra Republicana
i Junts per Catalunya, hi van
votar en contra. També va
votar en contra Vox, mentre
que el Partit dels Socialistes
es va abstenir. Hi van votar
a favor En Comú Podem, la
CUP i Ciutadans.
El text presentat pels
comuns demanava complir
l’acord adoptat al Ple de

Rubí que sol·licita que el
CUAP sigui de gestió pública
i estigui directament controlat per l’Institut Català de la
Salut (ICS). També demana
garantir els recursos i serveis
adequats en relació a les
necessitats de la població.
L’executiu català va justiﬁcar el vot en contra amb
diferents arguments. La diputada Irene Negre, de Junts
per Catalunya, va dir que el
CUAP Mútua “ja és 100%
públic, independentment
de qui el gestioni”, mentre
que per part d’Esquerra,
Juli Sánchez va aﬁrmar que
l’opció de canviar el gestor
del CUAP va estar sobre la
taula, però que ﬁnalment es
va descartar: “Al Vallès Est,

els proveïdors de serveis
són el Consorci Sanitari de
Terrassa i Mútua de Terrassa,
difícilment hi pot haver un
canvi en un centre concret,
perquè hauria de ser una reforma planiﬁcada”. El diputat
també es va comprometre
a “treballar per millorar en
les diﬁcultats que hi ha en
aquests centres sanitaris,
com per exemple les llistes
d’espera”.
La diputada socialista
Eva Candela, que ﬁns fa uns
mesos ocupava un alt càrrec
a l’Ajuntament de Rubí, va
retreure a ERC el seu vot
negatiu al Parlament després
d’haver votat a favor al Ple
de l’Ajuntament i va defensar
que el que cal és un millor

control dels operadors: “El
que cal és ﬁscalitzar i estar
a sobre dels proveïdors, perquè sabem que hi ha queixes
amb Mútua de Terrassa”.
La diputada de la CUP,
Laia Estrada, va defensar la
proposta, aﬁrmant que amb
aquest model “les úniques
que surten beneﬁciades són
les empreses que es lucren
amb l’activitat”. Per part de
Ciutadans també van defensar que la gestió sigui pública
perquè la gestió de Mútua de
Terrassa té moltes crítiques.
Vox, per la seva banda, va
defensar que, si bé és cert
que Mútua està patint un collapse als darrers anys, està
a favor de la col·laboració
público-privada. / DdR

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona
Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com

NOVETAT!
Ara també amb
pintura d´automoció

Acte per demanar la regularització de les persones migrants
La sectorial d’Immigració de
l’Assemblea Nacional Catalana
va organitzar dissabte al matí
a la plaça Doctor Guardiet un
acte per reivindicar un procés de
regularització per a les persones
migrants que es troben en situació irregular a Espanya. Es calcula
que hi ha entre 390.000 i 470.000
persones en aquesta situació, de
les quals una tercera part serien
menors d’edat.
L’acte va comptar amb la
participació i els parlaments
de diversos col·lectius i entitats

locals, entre els quals hi havia
representants del Voluntariat
per la Llengua, del Programa
de Primera Acollida de Rubí, de
la Coordinadora de l’Associació
Catalano-Senegalesa de Rubí i
de l’Associació Rubí Sociocultural
i Integració, a més de la Sala Neus
Català. L’acte es va tancar amb
una actuació musical d’un grup
de joves catalans d’origen amazic.
L’activitat també va comptar
amb el suport de Rubí Solidari, el
CDR, Òmnium i el Consell Local
per la República. / DdR

Botiga especialitzada
en pintures industrials
i decoratives,
troba’ns a Google Maps
Ctra. de Sabadell, km.12,7,
nave 11 - Rubí
T. 93 586 10 94
www.colorpaintrubi.com
Diversos col·lectius locals van participar a l’acte. / Cedida
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11.30 h
12.30 h
18.30 h
19.30 h
11.15 h
12.00 h
13.00 h

Trontats dels Timbals
Música en viu
Música en viu
Bòjum

Exhibició de Comunity Dance Center Rubí
Concert de l’Aula de música
Mugendo Rubí
Gegants

18.00 h
18.15 h
18.30 h
18.40 h
19.30 h
19.45 h
19.45 h

Zona dance distrito 5 El portal de Can Oriol
Zumba del distrito 5 del portal de Can Oriol
Danza del Vientre del distrito 5 portal de Can Oriol
Clandestino Pole Dance
Arts Marcials Mac Rubí
Sorteig Centre de Normalització
Vive Pole Rubí

TASTETS DE MÚSICA EN VIU
Societat Blues Rubí i de l’Aula Musical
TALLERS
Tallers de manualitats gratuïts a càrrec d’Enyalien
Taller gratuït de pinta cares a càrrec de l’Esplai
l’Eixam, amb col.laboració de Comerç Rubí
Tallers a càrrec de merceria Mercè Tot labors
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CENTRE DE NORMALITZACIÓLINGÜÍSTICA
NORMA ASSOC. PROTECTORA D'ANIMALS
ESCOLA DE DISSENY EDRA
RODAMONS DE RUBÍ

Ratolins de Catnip fets a mà 2€

ESPLAI EIXAM
FRIKIDIET

10% de descompte a la primera visita
en assessorament dietètic (50)

THE COMMUNITY
DANCE CENTER

Mini ventiladors amb piles
recargables 5,95€

ESCUELA ARTES MARCIALES
MUGENDO

Inscripcions en fira, juny, juliol
i agost + uniforme 99€

L'ARTESANA

3 € plats freds

ESTUDI DE PINTURA ANNA TAMAYO

GEGANTS
TOT RUBÍ
UMAMI
CARAMELLE

FINQUES CANO PUJOL RUBÍ

Regal d'un viatge de cap de
setmana a qui ens signi
l'encarrec de venda del seu pis/
casa; En cas de pis/casa de lloguer, seria un sopar per a dues
persones

THERMOMIX

Thermomix + accessoris 1295€

MAAS EXCLUSIVAS PONT
S.A.U.

Descompte especial 1000€

MERCERIA MERCÈ
TOT LABORS

20% de descompte al reservar
plaça pels cursos de setembre

ESCOLA DE PROGRAMACIÓ I
ROBÒTICA CODELEARN

Sessió gratuïta de prova sense
compromís i 15€ de descompte al
fer inscripció al campus

IN FRAGANTI

VISTA ÒPTICA

Dues ulleres de sol 50€

CALÇATS PROGRÉS

SIN MÁS PIOJITOS

Tractament d'eliminació de polls
i llémenes + revisió+ producte
preventiu de regal 70€

MERCERIA CAL TORRAS

VIVE POLE

1 classe gratuïta de prova

ARTES MARCIALES MAC RUBÍ

Matrícula i primer mes gratuïts

CLARIE'S ANIMALS
KUMON RUBÍ

Matrícula gratuïta

MODES VICTÒRIA
OGUN CROSSFIT

VILA ACTIVA

ENYALIEN

CALZEDONIA

Tallers de manualitats gratuïts
durant la jornada
Ofertes a 6 i 9,95€
-20% a tota la col·lecció de bany

DULCILANDIA

Pijames del Barça / Madrid talles
petites 15€

BLAU I ROSA

Sabates nadó 5€

BRONZZE
STRASS

Val descompte 20€

CONDIS SERRETA

RACÓ DEL LLIBRE
TEMPLO BUDDHA

ELLA&ÉL

3 texans 100€ | 2 texans 70€ i
1 texà 40€

RACÓ ROSA

Vestits - Conjunts 1x9,95€ 2x15€

BRITISH HOUSE

100 € de descompte

KLAUSECRET LLENCERIA

PLIS PLAS

Tot a 4,6 i 9 €

FARMÀCIA MARC CARULLA
BATALLÉ

Solars 10% de descompte

PASSION BEAUTÉ

Protector solar facial Anne Möller
40 % de descompte

SECURITAS DIRECT

Sistema seguretat

ÒPTICA LA FÁBRICA
MG MODAS

ESTABLIMENTS VILALTA

Compra 4 superzings i et regalem
el 5è // Servei manicura
infantil-jovenil gratuïta

TOT RUBÍ

POWER PC

Ordinador Gamer especial Botiga
al carrer 700€

MARIAN MODAS

EQUIVALENZA

Producte corporal i facial
descompte

CLUB NATACIÓ RUBÍ

Descompte 50% matrícula

INTERESPORT
AYALATIN

Tall de cabell unisex 10€

ÔPTICA UNIVERSITÀRIA

10% de descompte addicional

TALLERES J. GONZÁLEZ
IBAÑEZ

Pack viatge cap de setmana

L'AULA MUSICAL

NÚRI'S MODA
SOCIETAT DEL BLUES
NATIONAL NEDERLANDEN
XURRERIA CAN FATJÓ
PAPELERIA CENTURY 21
ETNICO
XURRERIA CAN FATJÓ
TEMPLO BUDDHA

NATURAL MATRIX
CLANDESTINO POLEDANCE

Paga la teva matrícula i no
paguis el primer mes

FONT DEL FERRO

DESTÍ COMPLEMENTS
FERRETERIA CA N'ORIOL
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Classe de prova gratuïta i 50%
de descompte a la matrícula

ENRIC ESCUDÉ

Notebook the original & colors
200h 8,95€
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l col·lectiu de Rubí Sanitat i el Moviment per unes Pensions Públiques
Dignes (MPPD) continua reivindicant
la desprivatització de la sanitat pública.
Per aquest motiu, fa tres setmanes que
han iniciat una campanya de recollida de
signatures i segons expliquen no els hi està
resultant difícil trobar gent disposada a donar-los suport. No sorprèn en una ciutat que
té diverses mancances en la prestació de la
sanitat i on cap centre sanitari és gestionat
directament per la Generalitat de Catalunya,
institució que té les competències del servei.
Al Vallès majoritàriament la gestió de
la sanitat pública se la reparteixen entre el
Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i Mútua

EDITORIAL

El negoci a costa de la salut
de Terrassa. A Rubí hi ha dos CAP (Sant Genís
i Anton Borja) de CST i un CAP, reconvertit
a CUAP, de Mútua. Precisament és aquest
darrer el que acumula queixes, per les llistes
d’espera als metges especialistes i les proves,
i per les diﬁcultats d’aconseguir una visita a
l’atenció primària amb un termini d’espera
raonable.
Ja fa anys que el col·lectiu Rubí Sanitat i el
MPPD estan mobilitzats per tal que això can-

viï, tot i que per desgràcia sense massa èxit.
Al Ple de l’Ajuntament es va aprovar fa
uns mesos que el CUAP Mútua fos directament gestionat per l’ICS, una proposta
que va prosperar amb el vot favorable d’Esquerra, entre altres. La mateixa moció ha
estat presentada al Parlament pel grup d’En
Comú Podem, on només ha comptat amb el
suport dels comuns, la CUP i Ciutadans. Una
resolució previsible, però no per això menys

criticable. Esquerra ha dit que la possibilitat
es va contemplar, però que per tal que el
CUAP Mútua sigui de gestió directa de la
Generalitat, cal un canvi de model de tota
la comarca i que aquest ha d’estar planiﬁcat.
Un cop vista la resposta política a aquesta petició i sumat al recent cop de porta amb
l’hospital a Rubí, el camí continua sent demanar i exigir a la Generalitat que millori tot
allò que no funciona i que reforci els serveis
que manquen. A llarg termini, Rubí Sanitat
i el MPPD ho tenen clar i per això treballen
avui. Està vist que el que cal és un canvi de
model que relegui fora de la sanitat pública
totes les empreses privades que es lucren a
costa de la nostra salut.

CARTES DE LA CIUTADANIA
Del procés selectiu dels directors d’àrea de
l’Ajuntament de Rubí
El passat 24 de febrer es publicava al web
de l’ajuntament de Rubí l’oferta d’ocupació
pública del Gerent i 7 Directors/es d’Àrea,
mitjançant lliure designació, en règim de
personal directiu. Em vaig presentar a dues
de les places. Malgrat que tot procés selectiu,
inclosos els de personal directiu, s’ha de basar
en la lliure concurrència, igualtat i mèrit, és
habitual que els processos de lliure designació es quedin lluny de complir aquestes
característiques.
I aquest és possiblement el cas que l’oferta d’ocupació del Gerent i els directors l’Àrea
de l’ajuntament de Rubí, que podent fer una
lliure designació sense gaire justiﬁcació més
que una entrevista i el lliurament d’un CV, han
volgut fer altres proves en què els candidats
són puntuats.
Tanmateix, l’òrgan de selecció s’assigna la
potestat de triar un candidat entre aquells de
major puntuació, però no necessàriament el
candidat de la puntuació més alta. D’aquesta

manera el mèrit ja no és tant mèrit, doncs al
ﬁnal l’elecció es basarà en un criteri subjectiu
de discrecionalitat (possible arbitrarietat).
En relació a la lliure concurrència, la
convocatòria va donar 20 dies per presentar
tota la documentació i elaborar un projecte
organitzatiu de l’Àrea de 20 pàgines. Fer una
proposta solvent i realista, sòlida en forma
i contingut en 20 dies, no està a l’abast de
gaires persones... llevat potser de la persona
que ocupa la plaça.
El fet que el projecte s’hagi de lliurar en el
mateix termini que la sol·licitud i la justiﬁcació
dels mèrits formatius, experiència laboral i
curricular, també és una bona estratègia per
a desanimar a possibles candidats. L’habitual
en aquest tipus de convocatòries és demanar
el lliurament de projectes un cop valorats
si els sol·licitants compleixen els requisits
mínims, obrint un nou termini.
Així, només aquells candidats/es que han
estat acceptats elaboren el projecte. Però en
aquesta convocatòria de Rubí, es demana
tot alhora, desincentivant la concurrència.

El Tuit de la setmana
Marc Ricart Quesada
@RicartQuesada

8 de juny

Dipòsit legal: B 35129-1993

En menys d’un mes aquet ﬁll de
sa mare omplirà tot el torrent, 3er
cop que veiem moviment de brossa,
us demano siusplau que poseu medis i poseuvos a treballar per que no passi més, tot el que
llença es virutes de fusta amb les temperatures
que tenim pot ser catastròﬁc @AjRubiNET @
AjRubi @_MoisesRC @AndresMedranoRU @
veinsxrubi @JanPunti @mobilitatrubi
@anammartinez
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Amb la col·laboració:

De fet, de les 8 places ofertes, en cinc d’elles
només s’ha presentat la persona que ja ocupa
la plaça.
Malgrat tot, 6 persones s’animen a concursar, però 4 d’elles no passen la fase d’admissió, no indicant-se els motius de l’exclusió,
per la qual cosa vaig procedir a sol·licitar
l’anul·lació de la segona prova (defensa del
projecte presentat) prevista 5 dies per preparar la defensa (!), per tal d’obrir un tràmit
d’al·legacions i subsanacions.
Un divendres a migdia rebo una telefonada d’una persona de l’ajuntament que
em comunica que no tenen l’obligació de
motivar l’exclusió, però que a mi em donen
l’oportunitat de lliurar la documentació que
em manca per correu electrònic abans del
dilluns següent; aquest procediment no és
gens habitual, per dir-ho d’alguna manera.
Com que no es va obrir el termini que prescriu
la llei, no em vaig presentar a la defensa del
projecte de l’altra plaça a la qual sí que havia
estat acceptada. I just l’endemà del dia de la
defensa, es va obrir el termini de 10 dies per

subsanar la motivació d’exclusió per a tots
els candidats exclosos (potser és casualitat,
però...).
Si bé la documentació que em permetia
solucionar el motiu d’exclusió del procés en
què havia estat exclosa em va arribar en el
termini ampliat, vaig optar per no lliurar-lo,
i perdre tot l’esforç i entusiasme dedicat,
especialment en els dos projectes lliurats. No
em genera molta conﬁança un ens local que
es deﬁneix com transparent i de bon govern,
però realitza processos de selecció de personal estratègic d’aquesta manera.
No crec que em presenti a convocatòries
com aquestes; m’he cansat de ser el farcit
blanquejador de processos selectius que es
deﬁneixen en el marc de la igualtat, el mèrit
i la concurrència, però que no ho practiquen
gaire. Pel proper procés de selecció proposo
que l’ajuntament faci directament una entrevista i estalviem-nos la resta, doncs per
arribar on érem no feia falta tant soroll.
Alba Caballé
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MÚSICA

El Festival de Blues de Rubí torna del
17 al 19 de juny amb un cartell de luxe
REDACCIÓ

La 9a edició del Festival de
Blues de Rubí, organitzat per
la Societat Blues Rubí (SBR),
tindrà lloc els dies 17, 18 i
19 de juny amb un total de
set concerts i un cartell de
luxe. Figures del panorama
internacional compartiran
escenari amb músics locals
de talla excepcional per tal
de fer vibrar el públic amb
el millor blues del moment.
El festival torna aquest
any a repetir ubicació: les
actuacions seran al Castell,
on s’ubicaran dos escenaris
i dues zones de restauració.
Per escalfar motors abans
del festival, s’ha programat
una jam de blues pel 14 de
juny al St. Patricks, que anirà
a càrrec del prodigi del blues
nord-americà Chris Cain.
Divendres 17 de juny
a les 20 h arrencarà el festival amb un concert de
Chino Swingslide, un dels
protagonistes de l’escena
musical de Barcelona, al
qual la seva tècnica en la
guitarra slide i el seu carisma
a l’escenari l’han portat per
sales i festivals d’Europa i
els EUA amb un gran èxit
de públic. Ja a les 22 h, serà
el torn del concert de Chris
Cain, considerat com un dels
millors guitarristes de blues
del món.

Chris Cain, un dels millors guitarristes de blues del món, oferirà una jam
session i un concert en el marc del festival. / Cedida

El primer concert de dissabte 18 serà a les 12.30 h i
anirà a càrrec del guitarrista
nord-americà establert a
Tarragona Richard White. Ja
a les 20 h pujarà a l’escenari
Sun Street Blues, grup que
es va formar sobre una sòlida base rítmica descendent
de reconegudes bandes de
blues barcelonines dels 90.
El quintet de Cerdanyola
entusiasma el públic amb
el seu blues enèrgic i ple de
matisos.
A les 22 h arribarà el torn
d’Iker Piris & The electras

FESTES

La plaça del Celler acollirà dissabte
una festa pel 5è aniversari del Bòjum
Aquest dissabte, 11 de juny,
d’11 h a 19 h, l’entitat Les
Anades d’Olla organitza la
Diada d’en Bòjum a la plaça
del Celler, una festa per
celebrar amb la ciutadania
el 5è aniversari de l’emblemàtic elefant i l’entitat. Al
matí, d’11 h a 13 h, hi haurà
una activitat d’aigua amb el
Bòjum, qui voltarà per la plaça ruixant els assistents. Per
participar només cal dur una
pistola d’aigua i carregar-la
en els punts habilitats.
A la tarda, de 17 h a 19
h, s’oferiran activitats de
lleure infantil i juvenil. A
més, hi assistiran i ballaran
els gegantons Laia i Galderic,
de la colla de Geganters de
Rubí, la Teresina i l’Oriol, de
la colla del Teresa Altet, i el
Quiment i el Pitus, gegan-

L’elefant celebra dissabte el cinquè
aniversari. / Les Anades d’Olla

tons del Club Amic de Rubí.
La festa comptarà amb
servei de bar tot el dia i es
repartirà esmorzar i berenar
als participants, gràcies als
col·laboradors. / DdR

amb Marcos Coll. El genial
guitarrista, cantant i compositor Iker Piris, acompanyat
per The Electras, compartirà
escenari amb Marcos Coll,
un dels harmonicistes més
importants del moment, que
ha fet gires i gravacions amb
llegendes com Mick Taylor
(Rolling Stones) o Buddy
Miles (Jimmy Hendrix).
Finalment, diumenge a
les 12.30 h serà el moment
de l’actuació del músic rubinenc Sergi Estella, l’home
orquestra de Rubí i la seva
música, que beu d’estils com

el blues i el folk.
El concert de cloenda
serà a les 20.30 h h i anirà
a càrrec de Balta Bordoy &
Bad Boys i Víctor Puertas,
la sòlida banda de rhythmand-blues barcelonina que
combina elements del blues
elèctric, gospel, groove i jazz
per oferir ritmes excitants i
carregats d’energia. La formació presentarà el seu nou
CD ‘Rock My Blues Away’.
Com a activitats paral·
leles, dissabte hi haurà un
taller musical d’harmòniques i del 28 de juny al 8
de juliol es podrà visitar la
mostra ‘Blues Drawings’
de l’artista Pepe Farrés a
l’Ateneu. La cloenda del
festival serà dijous 7 de juliol
amb un concert de Queralt
Albinyana.
Ajut econòmic
La gratuïtat dels concerts de
la SBR és un dels principis
de l’entitat, però aquest any
demanen la col·laboració
del públic per fer front a les
despeses, davant els problemes que tenen amb la
subvenció de l’Ajuntament.
Així, han establert una primera consumició a 5 euros
i una guardiola per aportacions voluntàries. També
es pot contribuir al número
de compte ES47 1491 0001
2021 1309 2122.
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La Banda de Rubí posa el públic dret
amb el seu concert ‘Essències’

Un moment de l’actuació de l’agrupació al teatre La Sala. / Cedida

Amb el públic dret i amb
ganes de més, després d’una
actuació que va ser vibrant
des de l’inici fins al final. Així
va acabar el concert que la
Banda de Rubí va oferir diumenge passat a La Sala. Sota
el nom ‘Essències’, la banda
va oferir un repertori que va
posar en valor les diferents
cultures, estils i orígens, així
com la capacitat altruista de
les persones per poder superar moments complicats.
Per exemple, amb la interpretació de ‘Malaguenya de
Barxeta’ o ‘Les Misérables’.
També cal destacar l’actuació de Gerard Montsech,
interpretant com a tenora
solista l’obra ‘Romança per

a tenora i banda’ del compositor Joan Lluís Moraleda.
El públic va recompensar l’actuació amb llargs
aplaudiments i ganes d’un
nou concert. Precisament
aquest arribarà el diumenge 3 de juliol a les 12 h al
mateix teatre La Sala en el
marc de la Festa Major de
Sant Pere. L’actuació serà
gratuïta i comptarà amb la
participació de la Banda La
Democrática de Pedralba
(València).
D’altra banda, l’entitat
recorda que estan oberts
a la incorporació de nous
músics a la banda. Cal contactar a través del correu
armrubi@gmail.com. / DdR
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FESTES

CULTURA POPULAR

Doble sortida de la colla de
Cepeda, Alba Molina, La Mare i Paula Mattheus
geganters Club Amics de Rubí actuaran a La Sala en el marc del RRandom
REDACCIÓ

Membres de la colla gegantera. / Cedida

La Colla Gegantera del Club
Amics de Rubí va participar
dissabte a la XXX Trobada
Gegantera del Pont de Vilomara i Rocafort, al Bages,
on van coincidir amb més
d’una trentena de colles
d’arreu de Catalunya i de
l’Alcora, Castelló. La jornada
va començar a les cinc de la
tarda amb la plantada i posterior cercavila pels carrers
del poble, que va finalitzar
a l’Ajuntament amb una

ballada final i un sopar de
germanor.
D’altra banda, dilluns passat al matí, el gegantó Quimet
va pujar a l’ermita de Sant
Muç, en cercavila des de l’església de Sant Pere, per participar en la tradicional Festa dels
Xatos i l’Aplec de Sant Muç.
La propera sortida dels
gegantons serà dissabte a
la tarda, on participaran en
la Diada d’en Bòjum de Les
Anades d’Olla. / DdR

Alba Molina (24 de juny),
Cepeda (26 de juny), La Mare
(27 de juny) i Paula Mattheus
(3 de juliol) són els noms dels
artistes que actuaran en el
teatre municipal La Sala dins el
Rubí Random Music Festival.
Les entrades ja estan a la venda des de divendres passat.
Filla dels integrants del
duo flamenc Lole y Manuel,
Alba Molina, acompanyada
del pianista cubà Pepe Rivero,
vindrà a Rubí a repassar grans
èxits dels seus pares i altres
clàssics de l’estil.
Cepeda és conegut pel seu
pas per Operación Triunfo,
després del qual ha publicat
tres àlbums. L’artista actualment es troba embarcat en
la gira de presentació del seu
nou treball, ‘Sempiterno’, que
sortirà a la venda aquest 2022.
La Mare és una cantautora
gaditana que presentarà a
Rubí el seu tercer disc, ‘Mi
raíz’, un treball que combina
la fusió rítmica i els sons iberoamericans amb l’emoció,
la intimitat i el compromís
habituals en les seves lletres.
Completa el cartell del
teatre municipal La Sala Paula

-Xerrada-debat ‘Ni Putin ni
Otan. Llibertat Ucraïna’. Amb
Alfons Bech de La Aurora Org.
Marxista i Miquel Salas, de la
revista Sin Permiso. A les 18.30
h al CRAC.
DISSABTE 11 DE JUNY
-Botiga al Carrer. Al c. Francesc
Macià i l’av. Barcelona i a la pl.
Dr. Guardiet de 10h a 20.30h.
Org.: Comerç Rubí.
-Fira de Primavera, Fira del
Trasto i Trobada d’Il·lustradors.
A la pl. Dr. Guardiet i carrers
propers. De 10h a 20.30h. Org.:
Associació Sant Galderic.
-5è aniversari del Bòjum. D’11h
a 19h a la pl. del Celler. Org.: Les
Anades d’Olla de Rubí.
-Hora del conte en anglès. Per
a infants d’1 a 7 anys. A les
11h a la Biblioteca. A càrrec de
Kids&Us.
-Escultures mòbils i jocs d’equilibri. Per a infants a partir de 6
anys. A les 11.30h a l’Ateneu.
DIUMENGE 12 DE JUNY
-Festa Major de Can Fatjó. A les

9h xocolatada; a les 14h festa de
l’escuma; a les 14h pregó de festa; a les 14.30h paella popular.
Org.: AV Can Fatjó.
-Visita a la masia de Can Montmany. Visita guiada a càrrec
del GCMR-CER. A les 10.30 a
la masia de Can Montmany, a
Valldoreix. Inscripció prèvia.
-Espectacle familiar: ‘Les aventures del Lleó vergonyós’. A
càrrec del Pot Petit. A les 12h
i a les 17.30h al Casal Popular.
Entrades esgotades.
-Tocant el cel, una aventura
xerpa. Teatre familiar a càrrec
de la Cia. Cacauet. A les 12h a
l’Ateneu.

Poe. A les 19h a l’Ateneu.
DIMECRES 15 DE JUNY
-Presentació del llibre ‘Sr. Dolor, me cansé de ti’. A les 18h a
la Biblioteca. A càrrec de Blanca
Vallhonrat.
-Taller de gestió de imatge personal. A les 18h a la Biblioteca. A
càrrec de Marga Catalán.
DIJOUS 16 DE JUNY
-La flauta màgica, de Mozart. A
les 19h a l’Ateneu.
EXPOSICIONS
Homenatge a Maria Rius. Exposició de la il·lustradora Maria
Rius. Presentació del llibre ‘Les
Finestres de Maria’, de Joaquim
Noguero. A les 19h a l’Espai de
Llibre Lectors al Tren.

DILLUNS 13 DE JUNY
-Conferència: ‘De vins i mots’.
A càrrec de David Vila. A les
18h a la Biblioteca. Org.: Aula
d’Extensió Universitària.

Viatge a Tatinutropo. Exposició
sobre persones refugiades. Fins
al 27 de juny a la Biblioteca.

DIMARTS 14 DE JUNY
Taller de creació de bioplàstics.
A les 18 h als Jardins de l’Ateneu.

La revolució neolítica. La Draga,
el poblat dels prodigis. Al Castell fins al 4 de setembre.

-Participació musical. A les 18h
a l’edifici de l’Escardívol. Per a
infants de 8 a 12 anys.

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

-Taller de còmic manga. A les
18.15h a la Torre Bassas.

‘La Riera’. Fotografies de l’historiador local Ramon Batalla.
A l’Antiga Estació fins al 31 de
juliol.

-Cicle de literatura: Edgar Allan

L’Associació de Veïns de Can
Fatjó ha organitzat pel 12 de
juny diverses activitats per
celebrar la Festa Major de
Can Fatjó, que tindrà lloc al
voltant del Centre Cívic del
barri. La festa arrencarà a les
9 h amb una xocolatada i a les
12 h tindrà lloc una festa de
l’escuma. A les 14 h hi haurà
el pregó de festes i a les 14.30
h està prevista la gran paella
popular, gratuïta per als socis,
i a 7 euros pels no socis. / DdR

Visita guiada a
la masia de
Can Montmany
El gallec Cepeda oferirà un concert a La Sala. / Cedida

Mattheus, una cantautora
basca que forma part de la
nova fornada de joves artistes autodidactes de gran
projecció. Mattheus segueix
amb la gira de presentació del
seu primer EP ‘Veintitantas
Primaveras’, en què també
interpreta els seus pròxims
llançaments.

A banda d’aquests noms,
el festival ja ha confirmat
Mishima, Gertrudis, Versión
Imposible, Los 40 on tour, La
salseta del Poble Sec, Javier de
Pecos, Ciao Raffaella, Jamones
con Tacones i Ladilla Rusa.
Estan pendents de confirmar
per l’Ajuntament Camela y
Nancys Rubias.

El Grup de Col·laboradors
del Museu de Rubí-Centre
d’Estudis Rubinencs organitza
aquest diumenge una visita
guiada a la Masia de Can
Montmany, a Valldoreix, a
càrrec de l’historiador Juanjo Cortès. La trobada és a
les 10.30 h davant la masia.
Els cotxes es poden deixar
a la plaça de Joan Gassó.
Per inscriure’s, cal trucar al
600793022 o enviar un correu
a gcmr.cer@gmail.com. / DdR

TRADICIONS

AGENDA
DIVENDRES 10 DE JUNY
-Música folklòrica: ‘Jalea de
mango verde’. A càrrec del
Duo Diamant. A les 19.30h a
l’Ateneu.

El barri de Can
Fatjó celebra la
seva Festa Major
aquest dissabte

L’ermita de Sant Muç s’omple de
cultura popular per la Festa dels Xatos
La cultura popular va omplir
dilluns, per la Pasqua Granada, l’esplanada de l’ermita
de Sant Muç, amb motiu de
la celebració de l’Aplec de
Sant Muç i la Festa dels Xatos. Després de dos anys de
restriccions per la pandèmia,
la jornada festiva, marcada
per la calor, es va poder dur a
terme amb normalitat.
La plaça del Doctor Guardiet va ser el punt de trobada
de totes les persones que
van pujar en cercavila fins a
l’ermita. Castellers, grallers,
gegants i els dansaires de
l’Esbart van oferir actuacions i balls. Tampoc no van
faltar les sardanes, a càrrec
de la Cobla Jovenívola de
Sabadell, ni la missa. L’únic
que no es va realitzar va ser
la tradicional paella popular,
que s’intentarà recuperar
en futures edicions. La celebració està organitzada per
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. / DdR

Dansaires de l’Esbart, ballant el ball dels Xatos. / J. A. Montoya

Les sardanes també van estar presents a la festa. / J. A. Montoya

CULTURA
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ART

EXPOSICIONS

Més d’un miler de nens i nenes de Terrassa L’Escola Municipal d’Art i l’Escola de Música
visitaran l’exposició del rubinenc Miquel Mas presentaran l’obra ‘Capacitats diverses’
REDACCIÓ

Alumnes de sisè de l’escola El Cim, visitant l’exposició de Mas. / Mònica Oliveras i Roger Pallarols

REDACCIÓ

La mostra ‘Rastres, rostres
i retrats’, que l’artista rubinenc Miquel Mas té exposada a Terrassa, ha estat una
de les escollides per formar
part del programa Els Exploradors de l’Art. De cada curs
escolar se n’escullen tres,
seleccionades d’entre les que
integren la temporada d’exposicions de LaFACT Cultural.
L’assistència a l’exposició
esdevé l’activitat central del
programa i els nois i noies
posen en pràctica, a l’aula
taller, els coneixements ad-

quirits durant el guiatge. La
ﬁnalitat d’aquest programa
és col·laborar amb els centres escolars en el desplegament curricular de l’àrea
d’educació artística: visual i
plàstica.
La mostra és un recull
d’una vuitantena de retrats
que Miquel Mas ha fet al
llarg de la seva dilatada trajectòria com a artista. Retrats
que van des del llenguatge
hiperrealista ﬁns a l’expressionisme, uti litzant amb la
destresa que el caracteritza
tècniques com el llapis, l’acrílic o el collage. Des del dia 7

d’abril, que es va inaugurar
l’exposició, per la mostra
de Mas han passat un gran
nombre de persones a títol
particular; però també hi han
assistit entitats, com l’Ateneu
Terrassenc, i escoles d’art,
als quals l’artista ha fet una
visita guiada.
Aquest any, han coincidit
en el temps dues exposicions
de Mas de temàtiques força
diferents: la de retrats de
Terrassa i ‘L’ànima de les coses’, a l’Aula Cultural de Rubí.
Les exposicions finalitzen
els dies 16 i el 23 de juliol,
respectivament.

El Museu Municipal Castell acull una mostra
sobre un poblat del neolític situat a Banyoles
REDACCIÓ

‘La revolució neolítica. La
Draga, el poblat dels prodigis’
és la nova exposició que ja es
pot visitar al Museu Municipal
Castell (MMUC). Es tracta
d’una producció del Museu
d’Arqueologia de Catalunya
(MAC) i ArqueoXarxa que
repassa 30 anys d’excavacions arqueològiques al poblat
neolític de La Draga, situat a
Banyoles i considerat un dels
assentaments lacustres –proper a un llac– més antics del
nord-est peninsular.
La mostra, comissariada
per Antoni Palomo, conservador del MAC, s’estructura en
diferents àmbits, que responen a quatre conceptes bàsics:
l’emoció per la descoberta del
jaciment el 1990, la interpretació del que va succeir allà
durant 400 anys i la imaginació
a través de la realitat virtual
de com era el poblat i el seu
entorn fa 7.000 anys. També
hi ha sis audiovisuals que
presenten les descobertes
d’alguns dels objectes més

L’Escola Municipal d’Art i Disseny EdRa i l’Escola Municipal
de Música Pere Burés de Rubí
han engegat enguany un nou
i original projecte conjunt
que aglutina diferents especialitats artístiques, com són la
plàstica, la música, la llengua
i la coreograﬁa. Com a mostra
del seu treball, el dijous 16
de juny a les 18 h a l’auditori
Alícia de Larrocha de l’Escola
de Música, es representarà
l’obra ‘Capacitats diverses’,
que han creat a partir de la
feina a classe.
Els coordinadors de l’experiència han estat la professora Mayje Álvarez, per
part d’EdRa, i Gerard Bosch,
en representació de l’Escola
de Música.
L’argument de l’obra es
basa en un grup classe al
qual arriba un alumne amb
trastorn de l’espectre autista, que revoluciona la forma
d’entendre certes dinàmiques preestablertes i amb
la crueltat de les guerres al
rerefons. Tot i que quan es va
començar a gestar el projecte

Alumnes participants en el projecte, amb un dels coordinadors. / Cedida

a Ucraïna encara no hi havia
guerra.
Aquesta peça escènica
de composició col·lectiva
i de nova creació aplega
coreograﬁes amb eines i instruments quotidians a partir
de temes musicals ètnics,
clàssics i temes nous. També
incorpora exercicis de tècnica
pictòrica, escultòrica i instrumental en directe. A més, es
podran observar instruments
musicals únics creats per a
l’ocasió.

El projecte ha comptat
amb la participació de Rubén
Ferrer, gerent de l’empresa
TCAN, especialitzada amb
teràpies amb gossos.
L’entrada per a l’espectacle serà lliure i gratuïta,
però amb l’aforament limitat
a l’espai.
Quan acabi la representació, es projectarà un petit
documental que explica el
dia a dia a les classes, la
gestació del projecte i part
dels assajos.

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

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

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE
L’exposició repassa prop de tres dècades d’excavacions a la zona de
Banyoles. / Ajuntament de Rubí

destacats de les excavacions
i els processos d’elaboració
que haurien tingut aquestes
peces. El darrer àmbit de
l’exposició està reservat a un
espai amb la realitat virtual
com a protagonista. El visitant
entra al poblat de La Draga i al
neolític a través d’un audiovisual que recrea una passejada
pel jaciment i el seu entorn.

Les excavacions al poblat
neolític, realitzades durant
tres dècades, han aportat
resultats de gran impacte
científic i amb projecció
internacional. ‘La revolució
neolítica. La Draga, el poblat dels prodigis’ es podrà
visitar ﬁns al 4 de setembre,
tot i que a l’agost el museu
romandrà tancat.

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
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FUTBOL | PRIMERA CATALANA

FUTBOL | SEGONA CATALANA

Jordi Peris fitxa per una temporada El nou tècnic de l’Olímpic Can Fatjó
és un home de la casa: Goyo de la Uz
com a entrenador del Rubí
La Unió Esportiva Rubí i
Jordi Peris han arribat a
un acord pel qual el tècnic
vallesà serà el nou entrenador del conjunt rubinenc.
Peris, que firma per una
temporada, està graduat en
Ciències de l’Activitat Física
i l’Esport, és entrenador
nacional per la Federació
Catalana de Futbol i compta
amb experiència en categories professionals.
Entre aquestes, ha estat
al CE Sabadell en el seu pas
per Tercera Divisió i Segona
Divisió B, compaginant funcions, i també ha estat entrenador de l’EC Granollers
a Tercera Divisió Nacional.
Aquesta temporada ha estat
entrenador del FC Cardedeu.

tits” i “estar entre els cinc
primers”.

Jordi Peris. / Cedida

El nou tècnic s’ha mostrat satisfet per la seva incorporació al club rubinenc
i ha assegurat que entre
els seus objectius hi ha el
de “competir tots els par-

Noves incorporacions
D’altra banda, el porter
Iker Camacho també s’ha
sumat a la disciplina de
la UE Rubí, després d’una
gran temporada a les files
de l’Atlètic Sant Just, a Primera Catalana. La segona
novetat és la del lateral
esquerrà Nacho Langarina,
qui arriba des de les files
del CE Júpiter i també ha
fitxat per una temporada.
Al mig del camp la darrera
incorporació és Pau Albeda,
un futbolista de Sant Quirze
que la passada temporada
jugava a les files del FC
Terrassa. / UE Rubí

BALL ESPORTIU | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Cinc títols de campions de Catalunya
en ball esportiu per l’Escola 8 Temps

JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó ha presentat el seu nou entrenador, Goyo de la Uz, un home
de la casa que va jugar al
club durant molts anys i que
darrerament estava vinculat
a l’equip de veterans. De la
Uz ha mantingut una reunió
amb la plantilla aquesta mateixa setmana i ha explicat
que l’objectiu de l’Olímpic
serà lluitar per estar entre
els millors al final de la
temporada.
La directiva va presentar
el nou tècnic aquest dimecres, que estarà acompanyat de Santi Zurdo com a
entrenador assistent, qui
va fa ocupar aquest càrrec
amb Juan Carlos Rodríguez.
També hi haurà Jordi Conesa, que havia passat pel
club fa alguns anys. El càrrec
de delegat encara està per
definir, però s’espera que
es doni a conèixer aviat. El
fisioterapeuta continuarà
sent Dídac Novials.

La junta directiva ha presentat el nou entrenador. / J.A. Montoya

Hugo Fajardo fitxa pel Benjamí de l’Espanyol
El rubinenc Hugo Fajardo ha fitxat pel
RCD Espanyol i la
temporada vinent
jugarà en la categoria benjamí del club
perico. Fajardo, que
té set anys, feia dos
anys que jugava amb
l’Olímpic Can Fatjó,
en la categoria de
Segona Divisió. / DdR Fajardo ja és jugador perico. / Cedida

PATINATGE ARTÍSTIC | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Rubí acull el Campionat
de Catalunya de patinatge

Wakely (Performing Femení),
Diego Martínez (Performing
Masculí), Tianfu (Show Dance Grupal) i Noa Bea i Mireia
Medina (Permorfin Duo).
El club també va aconseguir quatre segons llocs:
Mireia Bolunya (Performing
Femení), Pol Hernández (Per-

Roguer Quesada
queda tercer en
el torneig Top
Català d’Edats
El palista rubinenc Roguer
Quesada va aconseguir la
tercera posició en el Top Català d’Edats de tenis taula,
una competició disputada
al Centre de Tecnificació de
Les Borges. Roguer Quesada, que competeix amb el
club CTT Borges, va sumar
cinc victòries i dues derrotes
al torneig. / CTT Borges

Participants i guanyadors de l’Escola 8 Temps en el campionat català. / Cedida

L’Escola de Ball 8 Temps de
Rubí va aconseguir cinc títols
al Campionat de Catalunya
disputat el 21 i 22 de maig
al pavelló esportiu de Salou.
Els guanyadors de l’escola
rubinenca al campionat van
ser el Latino Senior 2 (Millor Club Balls Llatins), Noa

TENIS TAULA | TORNEIG

forming Masculí), Denkkyu
(Show Dance Grupal) i Tianfu
(Hip Hop).
Finalment, 8 Temps va
assolir tres tercers llocs, que
corresponen a Noa Bea (Performing Femení), Daía i Paula
(Performing Duo) i Denkyu
(Hip Hop). / 8 Temps

FUTBOL 7 ADAPTAT | WELEAGUE

L’Horitzó Can Mir cau a la semifinal de la
Weleague7 i haurà de lluitar pel tercer lloc
L’equip de futbol 7 adaptat
de l’Horitzó Can Mir va caure
derrotat al camp de La Maurina contra el Prodis de Terrassa
en el creuament de les semifinals de la Segona Divisió. Els
jugadors rubinencs van lluitar
des del principi i fins al final de
partit, però no van poder superar el líder de la competició.

Un gol de Carlos Serrano i un
altre de Javier Felices van donar avantatge als terrassencs
abans del quart d’hora de joc.
Després, el Prodis va aconseguir transformar un penal,
que va acabar de sentenciar
la semifinal.
Per l’Horitzó Can Mir van
jugar Sergio González, Jesús

Ramos, José Luis Giron, Juan
Giron, Rubén Martin, Ayoub
El Kassah, Armand Conejero,
Rosario Crispin, Santi Marin,
Xavier López, José Manuel
Maria i Jan Corral.
Ara, l’equip haurà de lluitar pel tercer lloc en el Clossing Day, que se celebrarà el
18 i 19 d’agost. / Horitzó

Rubí va ser la seu del Campionat de Catalunya en les categories
sènior i júnior. / Localpres-Ajuntament

El pavelló de La Llana va acollir aquest cap de setmana
el Campionat de Catalunya
en les categories júnior i
sènior de la modalitat lliure.
La competició va comptar
amb la participació de molts
patinadors i patinadores i va
definir els guanyadors de les

diverses categories.
En la categoria sènior, la
rubinenca Claudia Aguado,
que competeix a les files del
CPA Ripollet, va aconseguir
le medalla de plata, només
per darrere de Carla Escrich.
El tercer lloc va ser per Andrea Silva. / DdR

Roguer Quesada va aconseguir
el tercer lloc del podi en la competició. / Cedida
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NATACIÓ | COMPETICIÓ

CICLISME | RUTA

Jornades de preparació per al
Campionat de Catalunya de Natació

Un grup de ciclistes rubinencs tornarà
a unir Rubí i Clichy en una travessa de
més de 1.000 quilòmetres

Amb la vista posada en els
campionats de Catalunya,
el Natació Rubí va participar
el cap de setmana en dues
competicions. Dissabte passat es va disputar a la piscina
llarga de Santa Perpètua el
IV Gran Premi d’Estiu, on el
club rubinenc va competir
amb una nedadora i cinc nedadors. Tots van aconseguir
millorar les seves marques
personals.
L’endemà alguns dels
alevins del club van aprofitar el IV Trofeu Ciutat de
Manresa per fer un test
d’entrenament en piscina
llarga, també de cara als
campionats de Catalunya
d’estiu que es disputaran a
Reus els dies 18, 19 i 20 de
juny. La majoria era la primera vegada que competien en
una piscina de 50 m. Durant
l’escalfament ja van veure
que el canvi seria dur, però,
tot i això, es van esforçar per
continuar millorant les seves
marques. Samir, Pere, Max,
Asier i Bruno, de l’any 2010,
van obtenir els millors resultats de la categoria petita.
Pel que fa als més grans de
la categoria, Nil Monleón va
assolir la primera posició als
400 m lliures i la quarta als

Participants en el IV Trofeu Ciutat de Manresa. / Cedida

100 m esquena, i Pol Ramos
va obtenir la segona posició
al 400 m lliures i la tercera
posició en els 200 m braça.
En categoria femenina, Sara,
Naia, Aurora i Martina van

ser terceres als relleus de
4x100 m lliures. També en
categoria masculina van
quedar quarts al relleu, tant
del 4x100 m estils com el
4x100 m lliures. / CNR

RESULTATS DE WATERPOLO DEL CLUB

El grup de ciclistes rubinencs que s’enfrontaran a la ruta. / Cedida

perifèria parisenca de poc
més de 60.000 habitants i
agermanada amb Rubí des
de l’any 2004. Els ciclistes
rubinencs que duran a terme aquest repte són Jordi
Estaire, Juan Guillamet,
Guifré Lloses, Ismael Martín, José Manuel Mazuelas,
Manolo Robles, José Robles
i Rafa Saez.
Sis d’ells són membres
del Club Ciclista No Limits

de Rubí i tots tenen experiència en aquest tipus de
travesses, caracteritzades
per ser d’autosuficiència
i sense tenir cap mena de
suport extern.
Per aquesta fita compten amb el suport d’un
patrocinador, el Bar La Terraza de Ca n’Oriol, que els
ha finançat l’equipament,
dissenyat expressament
per aquesta travessa. / DdR

TENNIS | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Un equip d’Sportenis Rubí, classificat de nou per
la final del Campionat de Catalunya de tennis+30

El Natació Rubí clou la celebració del
50è aniversari amb un sopar de gala
El Club Natació Rubí va
organitzar divendres 27
de maig un Sopar de Gala
del 50è aniversari de l’entitat, acte que va cloure la
celebració dels 50 anys de
vida. El sopar va ser una
nit d’homenatges i retrobaments en la qual més
de 175 persones que han
format part de la història
del club van recordar
aquest llarg camí ple de
fites extraordinàries. Un
sopar on es va recordar
l’esforç, la dedicació, els
èxits, els fracassos, les
il·lusions i les decepcions que han fet que el
club sigui un referent en
l’esport rubinenc, català,
espanyol i internacional.
Durant la nit, després
de la benvinguda per part
de les autoritats, la junta
directiva va fer entrega de
diferents reconeixements
especials i dels pins de
plata i d’or als socis i sò-

A finals del pròxim mes
d’agost, vuit ciclistes rubinencs duran a terme una
travessa de vuit etapes des
de Rubí fins a Clichy, ciutat
francesa a tocar de París,
agermanada amb la nostra
ciutat.
En total, la ruta implicarà 1.100 km i més de
10.000 metres de desnivell,
tots fets en la modalitat de
ciclisme de carretera i amb
una mitjana aproximada
de 140 km en cada etapa
diària. En aquestes etapes
travessaran els Pirineus pel
Ripollès, la Cerdanya i posteriorment l’Ariège francès,
creuaran els departaments
del Massís Central, i encararan l’arribada a Clichy pedalant per les valls fluvials dels
grans rius del nord francès
com el Cher, el Loire o el
Sena fins a París i finalment
Clichy.
Clichy és una ciutat de la

Autoritats i representants del club, en el sopar de gala. / Cedida

cies que porten més de 25
o 50 anys vinculats al club.
També van comptar amb la
presència dels capgrossos
del club, Joan Manel i Montse, que juntament amb el
president i els expresidents,
van bufar les espelmes del
pastís dels 50 anys.
Tots els assistents van
rebre com a obsequi el
llibre ‘50 anys d’història’
amb un recull d’imatges i

memòries d’aquest mig
segle, i van participar
en el sorteig d’un cap
de setmana. En acabar,
també es van presentar
els 22 esportistes internacionals que ha tingut el
club al llarg d’aquests 50
anys, els èxits dels quals
quedaran pròximament
reflectits a l’entrada del
club com a part de la
història. / CNR

Aquest diumenge al matí, un
equip de l’Sportenis Rubí disputarà la final del Campionat
de Catalunya de tenis+30.
L’equip, format per Iván
Espinosa, Jordi Fernández,
Álvaro Acuña, Xavi Soler, Xabier Pérez i Enrique Tejerina,
s’enfrontarà al conjunt del
Club Tennis Lloret. La final
es jugarà a la seu del club
rubinenc.
L’equip rubinenc ha arribat a la final després d’una
trajectòria impecable, en
superar la fase classificatò-

Quatre dels integrants de l’equip rubinenc. / Cedida

ria provincial. Ja a la fase
final del campionat, on cada
partit és eliminatori, s’ha
imposat als conjunts de

Mataró, Platja d’Aro i Costa
Brava, el que li ha permès
classificar-se per la gran final
de diumenge. / DdR
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