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La pujada de preus de matèries
primes afecta les obres públiques
> Ja estan aturats els treballs del CEE Ca n’Oriol i del 25 de Setembre
> S’hauran de recalcular els costos, segons ha explicat l’Ajuntament
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Satisfacció
entre els
comerciants
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èxit de
la Botiga al
Carrer
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Ple sobre l’estat
de la ciutat,
amb la mirada
en les eleccions
del 2023
ACTUALITAT - Pàgina 3

Campanya
dels Mossos
per prevenir
robatoris entre
la gent gran
ACTUALITAT - Pàgina 6

La rambla del
Ferrocarril acull
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a diumenge el
Saló del Còmic
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Cali & El Dandee
també actuaran
en aquesta
Festa Major
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POLÍTICA

Els grups polítics escalfen motors per la
campanya electoral al Ple de l’estat de la ciutat
MARTA CABRERA

A un any vista de les eleccions
municipals, el Ple de l’estat
de la ciutat, celebrat dissabte
passat, es va convertir en
l’escenari on els grups municipals han escalfat motors per
la campanya electoral. Des
del faristol de la Biblioteca,
els portaveus dels respectius
grups no van sortir del guió
previst: el govern, format per
PSC i En Comú Podem, va
donar un reguitzell de xifres
positives de la ciutat i van
enumerar una bona quantitat
de projectes desenvolupats
durant aquests tres anys o
pendents de desenvolupar.
L’oposició, per la seva banda, va fer el contrari, destacar
aquelles dades negatives relacionades amb Rubí i criticar la manca de projectes o
la manca d’execució de les
propostes que el govern s’ha
compromès a executar. L’única
sorpresa, i que ja estava anunciada prèviament, va ser l’absència de l’Alternativa d’Unitat
Popular, que dimecres ja va
avançar que, si no canviava el
format del plenari, no participarien en el Ple, que titllaven
de pantomima electoralista.
El discurs de l’alcaldessa,
Ana M. Martínez, que dijous
va anunciar que volia tornar
a presentar-se a les eleccions,
va estar centrat a destacar les
bondats de la ciutat i traçar
projectes futurs que són necessaris per al municipi. Va
explicar que la situació de
“Rubí és envejable”, destacant
la potencialitat industrial de la
ciutat, que suposa que sigui
un municipi “competitiu” amb
capacitat per “oferir llocs de
treball” i que “avança cap a la
transformació ecològica”.
Pel que fa a la feina feta,
Martínez va posar èmfasi
en la despesa realitzada per
ajudar els rubinencs amb més
dificultats, com ara un augment del 50% en ajudes per a
necessitats bàsiques, suport
a les persones que no poden
pagar el subministrament
de l’aigua, la llum o el gas, el
reallotjament de famílies que
havien estat desnonades, a
més d’ajuts d’accés i manteniment de l’habitatge. També
va destacar que s’han posat en
marxa plans d’asfaltatge i desbrossament i s’han millorat els
parcs infantils. En l’àmbit de
la seguretat, va explicar que
s’està treballant per ampliar
la plantilla de la Policia Local
amb cinc noves places creades
que se sumen a les 8 que ja
es van convocar l’any passat.
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El Ple va tenir lloc a la Biblioteca. / Localpres-Ajuntament

La màxima responsable municipal tampoc es va oblidar
de parlar del projecte Color
i va dir que si abans Rubí era
“titllada de ciutat dormitori,
apagada i gris, avui és una ciutat viva, que brilla i té color”.
Com a reptes de futur, es
va marcar l’ampliació de l’illa
de vianants, la millora als

ANA M. MARTÍNEZ (PSC)

“Rubí és una
ciutat socialment
justa, sostenible i
igualitària”
ANDRÉS MEDRANO (ECP)

“S’ha fet molta
feina amb
el Pla Local
d’Habitatge”
XAVIER CORBERA (ERC)

“Espero que per
les eleccions els
ciutadans vegin
totes les promeses
incomplertes”
ROBERTO MARTÍN (CS)

“No estan per
la labor de
solucionar els
problemes, sinó
per perpetuar-se”
TONI GARCÍA (VR)

“Les urbanitzacions
continuen en
estat precari i falta
presència policial
al carrer”
L’AUP no va
participar al Ple
perquè considera
que és un format
electoralista

barris, especialment al 25 de
Setembre amb el projecte de
renovació de l’estadi, la posada en marxa d’un centre destinat als joves a l’antiga fàbrica
Supersond i el projecte del
Balcó de la riera, entre molts
altres. L’alcaldessa va tancar la
seva intervenció afirmant que
Rubí és “una ciutat socialment
justa, sostenible i igualitària”
i que per avançar encara més
necessita “un hospital, la
segona estació de FGC i més
Mossos d’Esquadra”.
El soci de govern del PSC,
En Comú Podem, va destacar
la feina feta durant el mandat
i els reptes que encara queden
pel futur. El portaveu dels
comuns, Andrés Medrano,
va reconèixer que “un dels
reptes pendents és el desenvolupament de les polítiques
d’habitatge”, però va insistir
que “s’ha fet molta feina amb
el Pla Local d’Habitatge i 8
habitatges comprats a través
del dret de tanteig i retracta”,
a més d’haver realitzat un
cens de pisos buits i haver
impulsat millores fiscals per
afavorir l’entrada de més
pisos a la borsa municipal de
lloguer d’habitatges. També
va defensar l’aposta per la
transició energètica: “Rubí es
transformarà amb la transició
energètica, hem aprovat el Pla
Director del Rubí Brilla 2030,
potenciant una revolució solar
al municipi a través de l’autoconsum i la fiscalitat verda”.
Finalment, el regidor dels
comuns, com l’alcaldessa, va
demanar l’hospital de Rubí i
la segona estació de FGC, a
més d’exigir a la Generalitat
que aturi la proposta d’obrir
una nova extractiva a la serra
de Can Riquer.
Esquerra afirma que l’alcaldessa “ven fum”
El cap de l’oposició, Xavier
Corbera, d’Esquerra Republicana, va carregar contra la
gestió que ha fet l’alcaldessa
des que ocupa aquest càrrec,
fa 7 anys, recordant que ho ha

fet amb la companyia “d’un
trànsfuga, Cs, el PP i ara En
Comú Podem”. Va acusar Ana
M. Martínez de “vendre fum”
i de “no fer autocrítica” i va
qualificar de promeses oblidades “el centre d’acolliment
familiar d’emergència, el nou
ajuntament, les millores a la
plaça Pearson i la plaça Constitució, el Casino, el nou equipament de la Supersond o els
antics cinemes”, entre altres,
afegint que esperava que “de
cara a les eleccions, els ciutadans vegin totes aquestes
promeses incomplertes”.
Corbera va acabar subratllant que el futur serà
difícil i que cal pensar en els
ciutadans que tenen més
dificultats: “No venen temps
fàcils. Sortim de la pandèmia,
hi ha inflació, canvi climàtic,
regressió democràtica a l’estat
i a Rubí el 42% de les persones
tenen dificultats per arribar a
final de mes”.
El portaveu de Cs, Roberto
Martín, va fer la intervenció
més crítica de totes, afirmant
que els regidors de govern “no
estan per la labor de solucionar els problemes de Rubí,

sinó per continuar construint
titulars i mantenir-se i perpetuar-se”. Martín considera que
els impostos que paguen els
rubinencs van a “pagar serveis
bàsics que majoritàriament
són deficients per la manca de
seguiment i a emmascarar-ho
tot amb colors, festes, llums,
un Casino sumptuós, inversions milionàries de les quals
després de 3 anys no sabem
res”. També va carregar contra
els comuns, a qui acusen de
“cooperar i blanquejar fets
que feia anys que denunciaven quan estaven a l’oposició”.
El portaveu de Ciutadans
va recordar algunes propostes electorals del PSC que el
govern encara no ha complert,
com “la policia de barri, els
autobusos gratuïts, la transformació dels barris del 25
de Setembre, Ca n’Oriol i Les
Torres, l’impuls d’habitatge
protegit o el pavelló de Cova
Solera” i va ressaltar “l’elevat
índex de criminalitat” que pateix la ciutat, que en el darrer
trimestre ha marcat un rècord
pel que fa a les accions penals.
El regidor de Veïns per
Rubí, Toni García, va recordar

que Rubí segueix sense tenir
un pla urbanístic actualitzat
per culpa de la “incompetència dels diversos governs
municipals” i que la ciutat
pateix una “manca de planificació, una incapacitat de
gestió política i improvisació
sense model de ciutat a mitjà
i llarg termini, amb molts projectes aprovats en l’últim pla
d’inversions que no es faran
en la planificació prevista”.
García també va subratllar que
“les urbanitzacions continuen
des de fa dècades en estat
precari”, que “l’incivisme no
es persegueix” i que “falta
presència policial”.

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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En Comú Podem demana Salvador Illa reclama a Aragonès menys picabaralles
actuar per frenar
i una política útil “com la que fan els ajuntaments”
la bombolla immobiliària CRISTINA CARRASCO
REDACCIÓ

Els regidors d’En Comú Podem Ànnia García i Andrés
Medrano, es van reunir dilluns amb la diputada Susanna Segovia, la persona que
treballa els temes d’habitatge pels comuns al Parlament
de Catalunya.
En el marc d’aquesta
trobada, els responsables
polítics van incidir en la necessitat d’actuar des de les
administracions públiques
per frenar l’especulació immobiliària, després que s’hagi detectat un nou increment
en els preus de lloguer, però
també en el preu de compra
dels habitatges. “Des dels
ajuntaments es pot fer molta
feina, però no tota, per això
exigim que la Generalitat
es faci càrrec de les seves
competències per garantir
el dret a l’habitatge a totes
les persones a Catalunya i
això implica fer polítiques
efectives que augmentin
el parc d’habitatge públic i
el lloguer social”, ha dit la
diputada d’En Comú Podem.

Segovia ha explicat que a
Catalunya només un 2% del
parc d’habitatge és públic i
per aquest motiu reclama
a l’Incasòl que treballi per
facilitar a les administracions
locals sòl públic per construir
promocions d’habitatge públic. També ha declarat que a
Catalunya hi ha 600 persones
que estan en llista d’espera
per un habitatge que tenen
reconegut per llei.
Per la seva banda, la regidora d’Habitatge, Ànnia
García, ha explicat que les
dades que estan recollint en
relació amb l’ajut del bo de
lloguer jove indica que els
sol·licitants destinen entre
un 60% i un 80% dels seus
ingressos a pagar l’habitatge:
“Cal inversió decidida i valenta dedicada al parc públic
d’habitatge i impuls per fer
polítiques socials d’atenció
a l’emergència habitacional”.
García també ha insistit que
cal regular el mercat de l’habitatge, perquè “aquesta és
la fórmula d’anar més enllà
de les accions assistencials i
atacar l’arrel del problema”.

Dos regidors d’ECP es van reunir amb Susana Segovia. / Cedida

El primer secretari del Partit
dels Socialistes de Catalunya
(PSC) i cap de l’oposició al
Parlament de Catalunya,
Salvador Illa, ha reclamat al
president del govern català,
el republicà Pere Aragonès, deixar de banda “les
picabaralles i discussions
permanents” i apostar per
“una política útil com fan
els ajuntaments”. Illa va
estar divendres passat a
Rubí, on va ser rebut per
l’equip de govern local i,
després de passejar per
l’illa de vianants, va visitar
el Rubí Forma i l’empresa
Top Cable.
El líder socialista va insistir que és moment “de
resoldre i no de barallar-se”.
En aquest sentit, va retreure
que el govern de la Generalitat no assistís a la trobada
amb alcaldes del Vallès en
la qual el govern d’Espanya
va anunciar una inversió de

L’alcaldessa, Ana M. Martínez, amb el cap de l’oposició de la Generalitat, el socialista Salvador Illa. / C.C.

78 milions a l’AP-7 al seu pas
pel Vallès per millorar la via
i les connexions, així com el
traspàs del Quart Cinturó
entre Terrassa i Sabadell a la

Generalitat. Illa va assegurar
que el PSC donaria suport
a la proposta d’Aragonès
d’impulsar una Declaració
dels Pirineus, sempre que

aquesta contempli “coses
concretes, partides econòmiques i recursos i no
sigui un conjunt de bones
paraules”.

El Jovent Republicà de Rubí renova els seus càrrec
El Jovent Republicà de Rubí
es va reunir a ﬁnals de maig
per celebrar el Congrés local
anual, on es van escollir les
persones responsables dels
càrrecs durant el proper any.
Arnau Bonell va ser escollit
portaveu, mentre que la secretaria d’organització estarà ocupada per Vinyet Martín. La secretaria de ﬁnances
serà responsabilitat de Marc
Guerrero i la secretaria de
feminismes, de Gabriela
Moreno. Els altres càrrecs
seran per Ainhoa Pozo, que
serà secretària d’activisme
i campanyes, i Martí Bonell
i Eric Mir, secretaris d’organització interna.

D’altra banda, durant l’assemblea es va aprovar un
full de ruta on s’especifiquen les propostes que el
Jovent Republicà creu indispensables per executar a la
ciutat durant l’any vinent.
Arnau Bonell ha explicat
que cal que l’Ajuntament
tingui més en compte l’opinió del jovent: “Hem d’aconseguir que les institucions
de Rubí tinguin en compte
els joves, que se’ns prengui
en compte, ja que valem
molt i tenim molt a aportar.
Cada cop els joves estem
més precaritzats i sembla
que això no importa a la
corporació local”. / DdR

Els nous càrrecs de Jovent Republicà, les joventuts d’ERC. / Cedida

´
· 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
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ACTUALITAT

Gran ambient al centre amb la Botiga
al Carrer i la Fira de Primavera

La Botiga al Carrer va ser una jornada festiva per promocionar el comerç de proximitat. / J.A. Montoya

REDACCIÓ

La intensa calor que va fer
dissabte no va impedir que
activitats que se celebraven
al centre fossin un èxit. Tant
la Botiga al Carrer, organitzada per Comerç Rubí amb el
suport de l’Ajuntament, com
la Fira de Primavera, impul-
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sada per l’Associació de Sant
Galderic amb la col·laboració
del Col·lectiu d’Il·lustradors
i Il·lustradores de Rubí, van
tenir un gran seguiment.
L’entitat Rubí Comerç
ha fet una valoració molt
positiva de la Botiga al Carrer
perquè hi va haver molta
gent durant la major part del

dia, excepte a les hores del
migdia, també quan la calor
era més intensa. Les vendes
van variar depenent dels
comerciants, però l’objectiu
principal de l’activitat, que
és promocionar el comerç
de proximitat, es va complir
amb escreix. Fins i tot alguns
dels botiguers van explicar

a l’entitat que era la millor
edició que recordaven. Les
parades es van instal·lar al
carrer Francesc Macià i a
l’avinguda de Barcelona i es
va muntar un escenari a la
plaça Doctor Guardiet per a
exhibicions i actuacions.
Per la seva banda, la
presidenta de l’Associació
Sant Galderic, Lupe Soriano,
està molt satisfeta per com
va anar la Fira de Primavera:
“Els paradistes estaven molt
contents, tot i que va fer
molta calor. L’ambient va ser
molt agradable, l’escenari
que els comerciants havien
muntat a la plaça Doctor
Guardiet va animar i el cert
és que, tant per vendes com
per ambient, estem molt satisfets”. La Fira de Primavera
estava dividida en tres espais
diferents: la fira amb els artesans, la fira del trasto, amb
objectes de segona mà, i la
fira d’il·lustradors. En total,
més d’una cinquantena de
taulells repartits entre la
plaça Doctor Guardiet i els
carrers propers.

L’institut La Serreta
celebra el 25è aniversari
L’institut La Serreta ha celebrat el 25è aniversari de
la seva inauguració amb
una activitat que ha tingut lloc aquest dilluns.
Després d’un curs en què
ha estat difícil programar
esdeveniments per culpa
de la pandèmia, finalment
l’alumnat i el professorat de
La Serreta van poder gaudir
d’una merescuda festa del
25è aniversari, que va tenir
lloc al pati del centre.
L’acte va començar amb

El professorat va ser l’encarregat de bufar les espelmes. / Cedida

Avan organitza la I Passejada
Solidària a Rubí contra
les malalties neurològiques
L’entitat Avan va organitzar
diumenge la primera edició
de la Passejada Solidària
de Rubí, una acció en benefici de les persones que
pateixen malalties neurològiques. La col·laboració

La Fira del Trasto va comptar amb gairebé una desena de taulells per
intercanviar o comprar objectes de segona mà. / J.A. Montoya

La Botiga al Carrer va comptar amb la col·laboració de diverses entitats
locals, però també de grups d’animació. / J.A. Montoya

la bufada d’espelmes del
pastís per part de l’equip
directiu. Tot seguit hi va
haver una actuació de La
Banda del Coche Rojo, que
va amenitzar l’esdeveniment.
Els 800 alumnes i professors del centre van participar per degustar el pastís
i participar en el sorteig de
regals sorpresa. La festa va
acabar amb música punxada per un professor de La
Serreta. / DdR

de persones voluntàries va
ser fonamental per poder
fer l’activitat, que també va
comptar amb el suport de
l’Ajuntament i diverses empreses, comerços i entitat de
la ciutat. / DdR

La passejada va tenir lloc diumenge al centre de Rubí. / Cedida
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El Consell de la Gent Gran
fa trobades amb els Mossos
per prevenir fets delictius
El Consell de la Gent Gran
està col·laborant amb els
Mossos d’Esquadra per tal
de fer una campanya de prevenció de fets delictius entre
el col·lectiu de la gent gran. El
cap de la Unitat de Seguretat
Ciutadana, Òscar Bartolomé,
ha explicat que la campanya
“no només té per objectiu la
prevenció dels delictes, sinó
també millorar la percepció
de seguretat”. El Consell de
la Gent Gran és un col·lectiu
que està “molt implicat”,
però també han anat als
instituts a fer xerrades sobre
ciberseguretat, per exemple.
El projecte amb el Consell de la Gent Gran, que
compta amb la participació
de l’Ajuntament, pretén fer
arribar a tot el col·lectiu de
persones grans de la ciutat
consells per prevenir fets

ACTUALITAT
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delictius. De fet, els tallers
de formació en què participa el consell estan oberts a
tothom.
La primera trobada es
va centrar en el modus operandi de les estafes més
comunes i la segona en la
prevenció d’estafes per motius de la paga extra. També
es farà prevenció de les estafes online, de la seguretat en
dispositius, del phishing i les
xarxes socials.
El president del Consell
Consultiu, Miquel Raso, ha
explicat que aquests consells
són molt necessaris per a la
percepció de la seguretat de
la gent gran: “El problema no
és que falti més policia, sinó
que hem de ser més conscients dels trucs que fan servir
els lladres quan traiem diners
del caixer”. / M.C.

Aturades per l’increment de preus les obres
del 25 de Setembre i el CEE Ca n’Oriol

El consistori diu que alguns projectes s’endarreriran. / Ajuntament

de Cova Solera, les obres
d’arranjament de la zona
verda del sector H (Els
Nius), la pèrgola La Rubinense a Salvador Allende i
les obres de la Sala d’Exposicions de l’Antiga Estació.
L’Ajuntament no descarta que l’encariment dels
productes de construcció,
sumat a l’augment del preu
de l’energia, pugui afectar
futurs projectes de la ciutat
si la situació no varia en els
propers mesos. També podrien fins i tot condicionar
alguns projectes finançats
pel fons europeus Next
Generation.

empreses adjudicades i a
partir d’ara es procedirà a
l’actualització dels preus.
L’Ajuntament ja ha informat
els responsables del club
Juventud 25 de Septiembre
d’aquesta situació en reunió mantinguda la setmana
passada. Un cas semblant
és el que ha patit la millora
del CEE de Ca n’Oriol, on
l’única empresa que s’havia
presentat ha decidit renun-

Tancat fins al 19 de juny el
pont de Ferrocarrils
Les obres de rehabilitació
estructural del pont dels
Ferrocarrils sobre la riera
de Rubí avancen segons el
calendari previst. La fase
actual consisteix a executar
treballs de pavimentació
i drenatge a la passera,
motiu pel qual el pont no
s’obrirà fins el diumenge
19 de juny.

REDACCIÓ

L’augment del preu de les
matèries primeres, així
com dels materials de la
construcció en general,
està alterant l’obra pública del municipi, segons
explica l’Ajuntament, tant
perquè algunes empreses
abandonen els projectes
que ja havien començat,
com alterant els calendaris d’execució previstos. Aquesta situació està
afectant obres que estan
en marxa o bé aquelles
que estaven projectades
i està provocant també
el desistiment d’empreses adjudicatàries davant
la impossibilitat de tirar
endavant projectes amb
garanties i solvència.
És el cas de les obres
que s’estaven portant a
terme al camp municipal
del 25 de Setembre i el de
les actuacions de millora
al Centre d’Educació Especial Ca n’Oriol. En el cas de
l’estadi del 25 Setembre
han renunciat ja fins a tres

ciar. Es tracta d’un projecte
que anteriorment ja havia
patit múltiples problemes
amb la licitació de les obres
i que porta molts anys de
retard.
D’altra banda, ha quedat deserta la rehabilitació
de la xemeneia de l’Escardívol i no es trauran a
licitació quatre projectes
a l’espera d’actualitzar els
preus: l’ampliació del pont

L’Ajuntament presenta al Castell el Pla
local per a la inclusió social 2022-2025

consultor social i doctor en
ciències polítiques i sociologia.

La formació es fa a la comissaria de Mossos de Rubí. / M.C.

Rubí se suma a la campanya
‘Siguem refugi. Per un món
sense camps’
Rubí s’uneix a la campanya
de sensibilització ‘Siguem
refugi. Per un món sense
camps’ per denunciar la vulneració de drets humans de
les persones refugiades als
camps, a les rutes de fugida
i a les fronteres, i apropar a
la ciutadania la realitat del
procés migratori i de la vida
als camps.
La campanya compta
amb la participació de 22
municipis de Catalunya, i es
tracta d’una campanya de
llarga durada que s’emmarca en el Dia Mundial de les
Persones Refugiades, que es
commemora el 20 de juny.
En el marc de la proposta
‘Siguem Refugi’, Rubí ha
preparat una programació
d’actes al voltant del Dia de

les Persones Refugiades.
L’acte central de la programació serà el 20 de juny
amb la lectura del manifest
del Fons Català de Cooperació a la plaça Pere Aguilera (19 h) per reivindicar
el compromís del municipi
amb les persones refugiades
i desplaçades forçoses.
Paral·lelament, la Biblioteca acull fins al 27 de juny
l’exposició Viatge a Tatinutropo, del Consell Comarcal
del Vallès Occidental que
vol combatre prejudicis i
rumors sobre la diversitat.
L’equipament també oferirà
un contacontes el 22 de juny
dedicat al refugi on s’explicarà el relat ‘El viatge’, a càrrec
de Fholia Teatre, Pallassa
Lola. / DdR

L’alcaldessa va ser l’encarregada de presentar el document al Castell. / Localpres-Ajuntament

REDACCIÓ

L’Ajuntament ha presentat
el Pla local per a la inclusió
social (PLIS), que el Ple
municipal va aprovar per
unanimitat el mes de maig.
El document és una eina de
planificació de les polítiques
socials i de benestar del
consistori que integra totes
les iniciatives de l’administració i el tercer sector per
incidir en els factors que
poden generar situacions
d’exclusió social.

La presentació ha anat
a càrrec de l’alcaldessa,
Ana M. Martínez, en un
acte públic al Castell, on
ha estat acompanyada per
la coordinadora de l’Àrea
d’Igualtat i Sostenibilitat de
la Diputació de Barcelona,
Teresa Llorens. “Som una
ciutat compromesa amb
la defensa dels drets de la
ciutadania, treballem cada
dia per una igualtat d’oportunitats real i que entenem
la inclusió des d’un punt de
vista global i integral”, ha dit

l’alcaldessa durant la seva
intervenció inicial. La màxima edil ha agraït la feina
tècnica de totes les àrees
implicades en la redacció
del text i ha recordat que
és una eina indispensable
per avançar en l’àmbit dels
serveis socials des de la
innovació i la sostenibilitat.
La presentació s’ha tancat amb la ponència ‘Inclusió social i agenda urbana:
claus per llegir la realitat i
intentar transformar-la’, a
càrrec de Fernando Fantova,

Una eina transversal i
participativa
El Pla Local per a la Inclusió
Social 2022-2025 planifica
a mitjà i llarg termini les
accions i els recursos de
la ciutat. És un instrument
de planificació transversal i
participatiu que fixa i ordena les actuacions necessàries per detectar i intervenir
davant de situacions de
necessitat i d’exclusió social,
però també per evitar que
aquestes circumstàncies es
produeixin en un futur.
Els objectius són planificar les accions en coordinació amb tots els agents
implicats, estructurar els
recursos 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.

PUBLICITAT
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V

a ser el 2015, quan el grup municipal
de Convergència Democràtica va
presentar al Ple una proposta per
convocar un cop a l’any un Ple de l’estat de
la ciutat, amb l’objectiu, segons explicava el
seu portaveu en aquell moment, Víctor Puig,
que “l’oposició interpel·lés directament el
govern i que aquest hagués de contestar”. La
proposta va tirar endavant i ara fa dos anys
seguits que se celebra.
El que no està clar són els propòsits del
plenari, perquè el que s’ha vist després de les
edicions del 2021 i del 2022 és que no serveix
per debatre ni tampoc perquè el govern local

EDITORIAL

El Ple fallit
respongui a les preguntes de l’oposició.
En el debat d’estat de la nació, el que es fa
al Congrés dels Diputats i al qual, imaginem,
pretén replicar el de l’Ajuntament de Rubí,
consta d’una part d’intervenció del president
del govern i dos torns de rèplica per part de
l’oposició, als quals, evidentment, el president ha de contestar. A Rubí, el Ple de l’estat

CARTES DE LA CIUTADANIA
La seguridad vial y los
peatones
Bueno, ya está en marcha
la tan esperada modificación de la Ley de Seguridad
Vial, y al hilo de estas modificaciones me vienen a la
cabeza algunas reflexiones
sobre el tema.
Los usuarios frágiles,
como ciclistas, peatones
y vehículos de movilidad
personal tienen ahora más
garantías de seguridad
porque las modificaciones
que les afectan ponen más
distancia entre ellos y los
automóviles, cosa que redunda en su seguridad y
me parece perfecto.
Sin embargo, mi gran
duda es si ellos cumplirán
con sus obligaciones que,
dicho sea de paso, no han
cambiado de forma significativa, y hasta ahora

solamente unos pocos lo
hacían.
Las preguntas que me
surgen son las mismas que
me he hecho desde que soy
usuario de la vía pública:
¿Utilizarán los peatones
los pasos de cebra? ¿Circularán las bicicletas por
la calzada, y no por lugares
reservados a los peatones? ¿Respetarán ellos
la mencionada distancia
de seguridad con el resto
de usuarios? ¿Respetarán
la señalización que les
afecte?.
Mención especial merecen los patines o vehículos de movilidad personal
(VMP). Hay que recordar
que:
1.-Son vehículos que
atropellan y matan.
2.-Carecen de identificación y de seguro.

3.-Solamente puede ir
una persona.
4.- Tiene obligado usar
casco de protección.
5.- Solamente podrán
circular por la calzada y no
por zonas para peatones.
6.- Al igual que las bicicletas, al ser vehículos, no
tienen preferencia en los
pasos de peatones, y por
lo tanto, los demás conductores no tienen obligación
de cederles el paso en los
mismos.
Creo que es un tema
que merece una profunda
reflexión por parte de los
organismos que estan encargados de la vigilancia
y seguridad del tráfico,
porque es un tema realmente delicado y digno de
atención.
Ramon Verdú Sáez

El Tuit de la setmana				

15 de juny

Xavier Cots
@XavierCotsG

Dipòsit legal: B 35129-1993

Avui a @Rubicity ens hem llevat amb
més plàstic i menys verd urbà. Utilitzant
papereres com a jardineres, un nou
concepte del renaturalitzar. Estem
arribant a uns extrems insostenibles, la
“poda” de branques per penjar plàstic de
colors s’hauria d’haver fet bé, no amb les
mans.
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Amb la col·laboració:

de la ciutat consta d’un torn de paraula per
part de l’alcaldessa i un torn per cadascun
dels portaveus dels grups municipals. L’alcaldessa, si ho vol, té un torn final, que va
aprofitar per reblar el seu primer discurs.
L’any passat ja es va evidenciar que el format és fallit si el que es vol és retre comptes
a la ciutadania i que és un encert en cas que

la intenció sigui senzillament traslladar el
mateix missatge polític a la ciutadania que
a hores d’ara encara conservi interès per la
política municipal.
El mateix discurs que van fer els polítics
el dissabte passat al Ple, l’haurien pogut fer i
no tenim cap dubte que el faran, en qualsevol
dels mítings electorals que estan per arribar
d’aquí a les eleccions municipals del 2023.
Una llàstima, perquè al final del que
tractava la moció que es va aprovar el 2015
era d’apropar la ciutadania a la política i no
pas allunyar-la, que és el que s’aconsegueix
amb aquest tipus de plens.

FOTODENÚNCIA

Contenidors inaccessibles
Els polítics s’omplen la boca amb el tema de l’accessibilitat i les barreres arquitectòniques. Però no pensen en una cosa tan quotidiana com l’ús dels contenidors. Si
els deixen a aquesta separació de la vorera, els fan inaccessibles per molta gent. Per
persones amb poca mobilitat, per persones que som baixetes..., trepitjar el pedal
perquè s’obri amb l’altra cama a la vorera, pot fer caure molta gent. Facin alguna cosa.
Isabel González

E

OPINIÓ

En aquests moments
hi ha dos temes que
estan sobre la taula
dels pensionistes actuals
i dels futurs pensionistes,
temes que de tirar-se endavant significaran un greu
retrocés en la lluita per unes
pensions públiques dignes.
Un primer tema i potser el
de més ràpida implantació serà la posada en marxa dels plans de pensions
d’empresa que vol impulsar
el govern, mitjançant un
procediment d’urgència la
“Ley de regulación para el
impulso de los Planes de
Pensiones de Empleo”, que
modifica el “Real Decreto
Legislativo 1/2002 de 29
de noviembre”. El segon
tema és el càlcul dels anys
de cotització a la seguretat
social de 25 a 35 anys, que
pot significar una pèrdua del
8 % pels futurs pensionistes,
qüestió que abordarem en
un altre article.
Totes dues propostes
són un compromís del Govern espanyol amb la Unió
Europea (UE) del juny passat
i que s’han d’aprovar legislativament abans del 30 de
juny, i la seva aplicació s’ha
convertit en una qüestió
bàsica per tenir accés als
fons d’ajudes de la, “Next
generation”. Tots aquests
programes lliurats a la UE
el juny del 2021 han anat
caient amb comptagotes en
els últims mesos i han estat
relativament amagats a la
ciutadania en general i als
afectats en particular.
Per això avui volem presentar a l’opinió pública
aquesta carta signada per
treballadors encara avui
en actiu i jubilats així com
membres de diferents opcions sindicals per mostrar el
desacord en aquesta mesura
del Pla de Pensions d’Empresa impulsades per part
del govern espanyol, PSOE,
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Parem el projecte de llei pel foment
dels plans de pensions privades
d’empresa. Stop privatitzacions
però també amb el suport
dels partits de la dreta com
PP, Vox i Cs i altres com
PDCAT i Junts. Per contra UP,
ERC, Bildu, CUP, BNG Compromís i Mas País han anat
defensant esmenes al projecte de llei en la línia que
defensem els pensionistes.
I per què diem no a aquesta
proposta?:
- Perquè és un projecte que
empobreix les pensions
públiques i obre la porta a
la privatització i debilita el
sistema públic de pensions
de repartiment i de solidaritat Inter generacional i
interterritorial, sistema que
garanteix unes prestacions
mínimes per a totes les persones treballadores i suposa
un element d’equilibri de les
desigualtats social pels anys

de la jubilació, en resum la
seva implantació provocarà
una retallada tant en els
ingressos de la seguretat
social, com en els ingressos
de l’Estat.
- Perquè és una mesura
que s’imposa a través de
la negociació col·lectiva
sectorial i la seva gestió
econòmica es lliura a les
entitats bancàries, financeres, asseguradores privades,
sense l’aval ni el control de
l’administració de l’Estat, i
els mateixos “agents socials”
que firmaran els convenis
col·lectius formaran part de
la comissió de control, una
nova burocràcia.
- Perquè es lliuren les aportacions econòmiques a un
sistema privat de capitalit-

zació que cobrirà només a
les persones que en la seva
vida laboral han pogut fer
aportacions i deixarà fora a
àmplies capes de població
més desafavorida amb llocs
de treball amb més precarietat o empobrits, les dones
especialment, novament hi
haurà una transferència de
renda des de les persones
de menys renda cap a les de
major renda.
- Perquè els plans privats
d’empresa no han funcionat
tot demostrant una gran
incertesa i un minso rendiment per estar sotmesos
als vaivens dels mercats
financers, a les inversions
en productes d’alt risc com
els derivats i a l’usura de les
comissions de les entitats
gestores, banc, companyi-

es d’assegurances, etc. un
exemple d’això és el fracàs
en països com Xile, Gran
Bretanya, Alemanya.
En definitiva el que està
demostrat és que l’actual
sistema de pensions de
repartiment, el que els treballadors i les empreses
cotitzen és absolutament
sostenible i eficaç sempre
que no es carregui sobre ell
amb despeses impròpies,
despeses per les quals els
treballadors no han cotitzat.
I en contrapartida els
plans de pensió privats o
d’empresa no garanteixen
la recuperació de la inversió
i encara menys la seva rendibilitat, i suposarà l’inici de
la privatització del sistema
públic de pensions, beneficiant únicament les grans

entitats financeres privades
que veuran incrementar el
negoci en milers de milions
d’euros.
Considerem que els recursos públics que es volen
destinar a impulsar aquests
fons de pensions d’empresa,
estarien millors empleats a
reforçar el sistema públic
de repartiment com l’actual
i aconseguint resultats molt
més justos per a tots els
treballadors. Augmentar els
ingressos del sistema públic
ha de ser l’objectiu prioritari
de l’administració pública
enfront de l’interès privat.
Per tot això ens dirigim a
l’opinió pública, a les persones jubilades, a les persones
que encara no estan jubilades, per alertar que aquestes mesures van en contra
dels interessos de la classe
treballadora i del conjunt de
la ciutadania i que per mitjà
d’aquest comunicat fem una
crida a mobilitzar-nos per
parar aquesta proposta i per
reclamar tal com diu l’Art. 50
de la Constitució Espanyola,
el dret a unes pensions públiques dignes.

MANIFEST SIGNAT PER
Abel Lacoma López (jubilat)
Adrián López Moreno (treballador)
Aguistin Pastor Zarralanga (treballador)
Aitor Sánchez Cerezuela (treballador-CGT)
Almudena Jordan Martínez (treballador)
Andreu Tella Carceles (treballador)
Andreu Viedma (jubilat)
Andrea Vidal Garcia (treballadora)
Antonio García Sánchez (jubilat)
Antonio Nuñez Rangel (jubilat)
Bartolome Martínez (jubilat)
Betlem Cañizar (treballadora
CGT)
Carla Rodríguez Fernàndez
(treballadora)
Celia Casanovas Paloma (treballadora)
Concepción Mediero Noeg (treballador)
Cristina Rodríguez López (treballadora-FTC)
Cristián Òdena Salvador (treballador)
Dani Montesinos (jubilat-CGT)
Daniel Bonell Calderón (treballador-CGT)
Daniel Esteban Alamarcha (treballador)
David Òdena Salvador (treballador)
David Sánchez (treballador)
Emilio Herrero Martínez (jubilat)

Encarna Pujalte Gargallo (treballador-CGT)
Federació Local de la CGT (CGT)
Francisca Ramírez Gonzalez (treballadora)
Gertrudis Cardenas (jubilat)
Guillem Escuriet Navarro
(treballador-CGT)
Irene Pascual Garcia (treballadora-CGT)
Ismael Fusacba (treballador)
Jaume Domingo Serra (treballador)
Jaume Parras (jubilat-CCOO)
Javier Aarón Fernàndez (treballador)
AAVV Can Oriol
Jep Quintas (treballador)
Joaquim Òdena i Sangra (jubilat)
Jose A. Martínez Martínez (treballador)
Jose Antonió Córdoba Gómez
(treballador-CGT)
Jose Antonio Gonzalez Galvez (treballadorCCOO)
Jose Antonio Multa Álvarez (jubilat)
Jose Francisco Pascual Anmella (treballadorCGT)
José Rodríguez Nogales (treballador-CGT)
Josefa Moreno Montes (jubilada-CCOO)
Josep Amaro Quiros (jubilat)

Josep Diaz Martínez (jubilat)
Josep M. Pijuan (jubilat)
Josep Maria Blanca (treballador-CCOO)
Josep Maria Garcia López (jubilat)
Juan Agustín Jiménez Alcaraz (jubilat-CCOO)
Juan Manuel Ronero Calejo (treballador)
Juan Romero Calastron (treballador-CCOO)
Juan Villena Roman (treballador-CGT)
Mª Angeles Utrera (treballadora-CCOO)
Mª Milagros Hita Franganillo (jubilat)
Mª Rosa Plaza (jubilada)
Mª Teresa Escayol (jubilada)
Mª Carmen Romero Calderón (jubilada)
M. Encarnación Garcia Lozano (jubilada)
Manuel Arnau (jubilat)
Manuel Huertas Casaus (treballador)
Manuela Anguita Campos (jubilada)
Marc Fores Franch (treballador)
Marc Òdena Salvador (treballador)
Maria Concepción Multa de Sousa
(treballadora)
Marina Dolset (treballadora)
Marta Herrero (treballadora)
Marta Mba (treballadora)
Marti Vallès Cortijo (jubilat-CCOO)

Martin Pretel Garrido (jubilat-CCOO)
Meritxell Concha León (treballador LAU-IAC)
Mohamed Barrouhou (jubilat)
Montserrat Porras Aumasque (treballadoraCGT)
Noemi Casares Reyes (treballadora-CCOO)
Patricia Hidalgo García (treballador)
Paula Menú Mejía (treballadora)
Pere Culell Huguet (treballador)
Rafael Castillo Barba
(jubilat-UGT)
Ramon Gutiérrez Zurita (jubilat-CCOO)
Raquel Martínez González (treballador)
Ricard Pitarch Blanco (treballador-CGT)
Roberto Raso Boluda (treballador-CGT)
Rosa Latorre Paloma (treballadora-Intersindical)
Santiago Floristan Zubieta (jubilat)
Sebastian Mallen Osuma(treballador)
Tomas Jiménez (treballador)
Victor M. Barrocal García
(treballador)
MOVIMENT PER UNES PENSIONS PUBLIQUES
DIGNES - RUBI I RUBI PER LA SANITAT

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE

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

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

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

ESTAMOS EN LA ZONA DE LAS TORRES - JUNTO A LA RAMBLA DEL FERROCARRIL
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El Cicle Gaudí projecta la
darrera pel·lícula d’Agustí
Villaronga: ‘El ventre del mar’

Els millors vins joves de l’any s’han decidit
al Celler i es podran tastar el 8, 9 i 10 de juliol

El teatre municipal La Sala
acull el 17 de juny la projecció de la pel·lícula ‘El
ventre del mar’. Es tracta
de la darrera pel·lícula del
director mallorquí Agustí
Villaronga, en què els dos
protagonistes són els actors
Roger Casamajor i Marc
Bonnin.
El llargmetratge, que
té la fotograﬁa en blanc i
negre, explica una història
ambientada a principis del
segle XIX quan una embarcació francesa s’encalla
davant de les costes del
Senegal. Al vaixell, no hi ha
bots suﬁcients per a tots i
es construeix una bassa per
remolcar més d’un centenar de persones. El pànic i
la confusió s’apodera dels
tripulants de la nau, que
acaben tallant la soga del
remolc i abandonant la
barca a la seva sort. De tots
els passatgers abandonats,
només en sobreviuen nou,
entre els quals hi ha un oﬁcial mèdic i un mariner ras,

els dos protagonistes de la
història.
La pel·lícula es projectarà a les 20 h i el preu de
l’entrada és de 4,50 euros i
de 3 euros amb descompte.
La projecció s’emmarca dins
del Cicle Gaudí de cinema
de producció catalana.
Documental sobre l’explotació laboral
D’altra banda, el mateix 17
de juny a les 19 h a l’Ateneu
es projecta el documental
‘Mil incendis’, dins del cicle
el Documental del mes.
Es tracta d’un llargmetratge de Saeed Taji Farouky
que presenta un emotiu retrat d’una família de Myanmar, a Birmània, que extreu
petroli de forma manual per
sobreviure. En un entorn
marcat pel foc, els forats al
subsol i el ritme mecànic
d’una indústria petroliera
artesanal, el ﬁll gran rebutja continua treballant en
aquest sistema injust que
abusa dels seus pares. / DdR

REDACCIÓ

L’antic Celler Cooperatiu
de Rubí ha estat aquest
dilluns l’escenari del tast
ﬁnal dels Premis Vinari en
les categories de vins joves.
Una vintena de tastadors
professionals han valorat a
cegues les 170 referències
que havien obtingut les
millors puntuacions durant
la fase prèvia del certamen.
S’han valorat vins blancs,
negres i brisats de l’anyada
del 2021, vins rosats i escumosos joves. Els cinc cellers
guanyadors tornaran al Celler en el marc de la primera
edició de la Fira del Vi Jove,
que tindrà lloc els dies 8, 9 i
10 de juliol.
“Com a municipi, projectar-nos més enllà de la ciutat
per la Fira del Vi, la Fira del
Vi Jove i per la nostra tradició vitivinícola és una de
les raons per les quals ens
agrada que parlin de Rubí i
d’aquesta joia arquitectònica que és el nostre Celler”,
ha dit l’alcaldessa, Ana M.

Fotograﬁa de família del tast de vins joves que s’ha fet al Celler. / Localpres-Ajuntament

Martínez.
Salvador Cot, editor de
Vadevi.cat, ha recordat que
ja fa una dècada que Rubí és
la seu del tast ﬁnal vinculat
als Premis Vinari. “Rubí és
una plaça important en el
món del vi, és capitalitat del
sector del vi. Cada cop ho
fem millor i cada cop juguem

més amb els cellers i amb la
gent de Rubí”, ha conclòs.
Un cop acabat el tast,
s’ha ofert un sopar relacional a la mateixa sala de les
Tines del Celler. A més dels
regidors del Ple municipal,
hi han assistit, entre d’altres, Xavier Agell, cap de la
secretaria de l’Institut Català

de la Vinya i el Vi (INCAVI),
Abigail Garrido, diputada
de Turisme de la Diputació
de Barcelona i alcaldessa de
Sant Pere de Ribes, i Josep
Pensa, director dels serveis
territorials Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
a Barcelona de la Generalitat
de Catalunya.

LITERATURA

Vermut poètic amb ‘El Joc del Penjat’
de Josep Pedrals al Racó del Llibre

Quédate en nuestra memoria y en nuestros recuerdos, quédate allí, donde
nadie te toque, donde cada vez que te busquemos podamos encontrarte.
De tu familia y amigos, te extrañamos mucho.

La llibreria El Racó del Llibre organitza el 19 de juny
a les 12 h la presentació
del llibre ‘El Joc del Penjat’,
de Josep Pedrals, editat
per Animallibres.
El format de l’activitat
serà la d’un vermut amb
recital a càrrec de l’autor.
Pedrals es dedica a la poesia en diferents aspectes:
escriu llibres d’investigació, assajos novel·lats

sobre poètica i vida, recita
poesia de manera profes-

Portada del llibre. / Cedida

sional, ha fet actuacions
per Europa, Amèrica i Àsia,
etc. En resum, és un dels
poetes catalans més actius
i amb presència en tots els
ambits, amb una voluntat
clara de fer arribar la poesia de totes les formes
possibles.
‘El Joc del Penjat’ és
una novel·la en vers rimat
amb un protagonista adolescent. / 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)

CULTURA
IL·LUSTRACIÓ

El Saló del Còmic torna a la rambla del
Ferrocarril aquest cap de setmana
CRISTINA CARRASCO

La rambla del Ferrocarril
acollirà des d’avui i ﬁns diumenge la segona edició del
Saló del Còmic i del Manga,
organitzat pel consistori
amb la col·laboració de
l’entitat OTAKU. Així ho ha
anunciat l’alcaldessa, Ana
M. Martínez, qui ha apuntat
que, davant l’èxit de participació i la bona acollida
del primer saló, van decidir
repetir la proposta amb la
intenció de consolidar-la, ja
que “Rubí té una tradició pel
que fa a l’art urbà, el graﬁt i
també en el còmic”.
En aquesta segona edició, s’ha incrementat el
nombre de col·laboracions,
d’estands i d’activitats paralleles. Així, el saló comptarà
amb 24 parades d’autors i
autores i editorials especialitzades en el món del còmic
i el manga, dels quals tres
són de la ciutat. Es tracta de
Kame Kame, El señor Migayi
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La regidora de Joventut, Annabel Cuesta, amb l’alcaldessa, Ana M. Martínez. / Localpres-Ajuntament

i Fran Disco.
Pel que fa a les activitats
paral·leles, Martínez ha
assenyalat que el Col·lectiu
d’Il·lustradors de la ciutat
(CIRC) organitzarà una exposició i altres propostes
creatives. A més, l’Escola
d’Art i Disseny EdRa oferirà
un taller d’il·lustració sobre
rajola. També hi haurà xerrades i presentacions edi-

torials i signatures d’autors
i autores.
L’alcaldessa espera que
el saló torni a tenir una
gran acollida de públic, i no
només local sinó també de
seguidors d’altres ciutats.
La regidora de Joventut,
Annabel Cuesta, ha afegit
que amb la proposta “volem
treure al carrer una mostra
de les activitats que es fan

a la Torre Bassas al carrer”.
Així, per exemple, el saló
acollirà l’exhibició ﬁnal de KPOP i el col·lectiu de cosplay
de l’espai jove també serà
present al saló.
E n g u a ny e l c a r t e l l
del saló és obra de la illustradora rubinenca Núria
Lombarte, que també és la
tallerista de manga a Torre
Bassas.

FESTES

La Zona del Mercat celebra
aquest cap de setmana la festa
major del barri
L’Associació de Veïns de la rencarà a les 10 h amb una xoZona del Mercat organitza colatada i a les 12.15 h tindrà
aquest cap de setmana la lloc la festa de l’escuma. Més
seva festa major del barri, tard, està previst un vermut
que arrencarà el divendres a musical i una paella popular.
la plaça Nova del Mercat amb Per aconseguir els tiquets cal
l’inici de festa i una batucada posar-se en contacte amb el
a les 17.30 h. A les 18 h està telèfon 644872565 o amb el
prevista una cercavila amb bar de l’Associació de Veïns
els Castellers, els grups de durant la festa.
hip hop i zona dance, l’Esbart
A les 18.30 h estan previsDansaire, Batunice i Oklaho- tes més actuacions musicals,
ma Dance. Posteriorment, que aniran a càrrec dels grups
actuaran Almakane i Paco de ball d’Alcalá de la Real i CC,
Aguilera.
Jose & Arte & Son, joves proEl dissabte tornarà la festa meses i els concerts de Mary
amb exhibicions esportives Garona i Jere. / DdR
i d’arts marcials
a partir de les
18 h. Posteriorment, hi haurà
una masterclass
de salsa i a la nit
una revetlla a
càrrec de Raul
Pulido i una revetlla amb la veu
de Mary Garona
& Mueve-T.
L’últim dia
de la festa ar- El cantant Jere actuarà a la pl. Mercat. / Cedida

Leonard André, Júlia Fernández, Ainhoa López i Isabel Hooper Tenis taula, sopar popular i
guanyen el Concurs de Punts de Llibre de la Biblioteca
música a la festa major de
REDACCIÓ

La Biblioteca ha donat conèixer els guanyadors del
28è Concurs de Punts de
Llibre, adreçat a infants i joves de 5 a 16 anys. Enguany,
la iniciativa commemorava
el 60è aniversari de la Fundació Museu Vallhonrat.
El concurs ha registrat la
participació de 539 punts
corresponents a diferents
categories d’edat: de 5 a 7
anys (categoria A), de 8 a 9

anys (categoria B), de 10 a
13 anys (categoria C) i de
14 a 16 anys (categoria D).
Al grup dels més petits, el guanyador ha estat
Leonard André, de l’Escola Ribas, mentre que els
finalistes han estat Eric
Escandell, Vega Molina,
Marta Romero, Azahara
Maya, Obima Sanogo, Ailin
Gavilánez i Martina Luque.
La guanyadora de la categoria B ha estat Júlia Fernández, d’edRa. Els infants

ﬁnalistes ha estat Carmen
Hernández, Max Batllori,
Clara Catejo, Aleix Iglesias,
Arlet Puig, Yerai Rodríguez,
Leia Gasulla i Ihan Motato.
Ainhoa López (Escola Montserrat) és l’autora del punt
guanyador de la categoria
C. Els treballs ﬁnalistes en
aquest grup han estat els
d’Ezequiel Alejandro, Daniela Palenzuela, Gènesis
Sarmiento, Inés Alcaraz,
Eric Salinas, Naila Bourrouhou, Aitana Vivancos,

Chloe Saray Naranjo i Sara
Cortés.
A la categoria D, s’ha
atorgat un primer premi
a Isabel Hooper, d’edRa, i
un accèssit a Mila Molist
Canadell.
Tots els punts presentats estaran exposats del 20
de juny al 18 de setembre
a la Biblioteca. A més, els
guanyadors s’han imprès
per repartir-los durant tot
l’any a les persones usuàries de la Biblioteca.

la Plana del Castell
Els veïns de la Plana del Castell celebren el 18 de juny la
seva festa del barri a la plaça
Marquès de Barberà. L’Associació de Veïns de la Plana
del Castell ha organitzat com
a novetat aquest any un torneig de tenis taula. Per inscriure’s al torneig cal enviar
un correu electrònic a l’adreça av.laplanadelcastell@
gmail.com o bé enviar un
missatge al WhatsApp del

telèfon 625606453.
Pel que fa als actes més
tradicionals, a les 20.30 h
està previst el sopar popular,
on cadascú s’emportarà el
seu àpat i la seva beguda, i a
les 22 h una actuació musical
participativa.
De cara al dia de Sant
Joan, l’entitat organitzarà la
tradicional ballada de sardanes i la xocolatada, com és
habitual. / DdR

´
· 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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MÚSICA

El Cali y el Dandee i
Arrenca el Festival de Blues, que porta
Carlos Núñez, nous noms músics internacionals de renom
del festival RRandom
rista nord-americà Richard
A mesura que van passant
els dies, es van coneixent
els concerts que formen
part de la programació del
festival RRandom, durant la
Festa Major de Rubí. Entre
els darrers noms hi ha el del
gaiter gallec Carlos Núñez o
el duet de reggaeton El Cali
y el Dandee, que ja van venir
a Rubí fa anys pel festival
Primavera Pop.
També s’ha sabut que hi
haurà dos grups de tribut:
Ultrarumba i Dos Pájaros
y un Trío. En el primer cas,

es tracta d’un tribut al grup
català de rumba Estopa,
mentre que el segon és un
homenatge a Joaquin Sabina
i Joan Manuel Serrat.
A banda d’aquests quatre concerts, també està
previst que actuïn els grups
de música indie La Niña Polaca i La La Love You.
Recordem que ja s’han
anunciat els concerts de
Camela, Nancys Rubias, Cepeda, Mishima, Ladilla Rusa
o Versión Imposible, entre
altres. / DdR

El guitarrista Chris Cain actuarà divendres a les 22 h al Castell. / Cedida

REDACCIÓ

Carlos Núñez va actuar a la Festa Major del 2005. / Cedida

La Societat de Blues de
Rubí ja ho té tot a punt
perquè arrenqui el Festival
de Blues, que portarà a la
ciutat durant aquest cap
de setmana un gran cartell
per gaudir de la música en
directe. Totes les actuacions
seran al Castell.
Després d’una jam de
blues que va tenir lloc dissabte passat, per escalfar

AGENDA
DIVENDRES 17 DE JUNY
-Visita cultural al Castell de Montjuïc. A
les 9 h a l’Escardívol. Cicle viu la vida en
gran!
-Saló del Còmic i el Manga. De 17 h a 21 h
‘Hèroeverso’, joc de preguntes del món del
còmic i el manga, maquillatge pop art, joc
comunitari ‘El lobo’ i actuació de DJ Rouge
Soler. A la rbla. Ferrocarril.
-Taller de K-pop. A les 18 h a la Torre
Bassas.

del Ferrocarril.
-Visita guiada de l’exposició ‘La Riera’.
A càrrec de Ramon Batalla. A les 11 h a
l’Antiga
Estació.
-Festa Major de la Plana del Castell.
Torneig de tenis taula a les 11 h. Sopar
participatiu a les 20.30 h i actuació musical
a partir de les 22 h. A la pl. Marquès de
Barberà. Org.: AV Plana del Castell.

-Cinema: ‘Mil incendis’. Cicle Documental
del mes. A les 19 h a l’Ateneu.

-Hora del conte en anglès: ‘A taste of the
moon’. A les 11 h a la Biblioteca. A càrrec
d’Espai Idiomes Rubí.

-Cinema: ‘El ventre del mar’. Cicle Gaudí.
A les 120 h a La Sala. Preu: 4,5€ o 3€ amb
descompte.

-Taller de fabricació digital. A càrrec de
professorat d’edRa. A les 11 h a edRa. Per
a infants de 8 a 10 anys.

-Festival de Blues. A les 20 h concert de
Chino Swingslide. A les 22 h actuació de
Chris Cain. Al Castell. Org.: Societat del
Blues de Rubí.
DISSABTE 18 DE JUNY
-Mercat de la Numismàtica i el Col·
leccionisme. A partir de les 8 h a la pl. del
Mercat. Org.: Associació Numismàtica
Rubí.
-La Trocalleria. Espai d’intercanvi d’objectes de segona mà. A les 10.30 h a la rbla.

motors, el primer concert
serà aquest divendres amb
l’actuació de Chino Swingslide, a les 20 h i de Chris
Cain a les 22 h. Precisament Cain és considerat
un dels millors guitarristes
de blues del món, mentre
que Swinsgslide és un dels
noms destacats de la capital
catalana.
El proper concert serà
el dissabte a les 12.30 h i
anirà a càrrec del guitar-

White. Ja al vespre, a les
20 h, serà el torn de Sun
Street Blues, un quintet de
Cerdanyola que portarà el
seu blues enèrgic i ple de
matisos. A les 22 h, pujarà
sobre l’escenari del Castell
el guitarrista i cantant Iker
Piris, acompanyat per The
Electras i Marcos Coll, un
dels harmonicistes més
destacats del moment.
Finalment, el diumenge
a les 12.30 h actuarà el músic rubinenc Sergi Estella,
que oferirà el seu blues i
folk amb el seu particular
estil musical. El concert de
cloenda serà a les 20.30
h i anirà a càrrec de Balta
Bordoy & Bad Boys i Víctor
Puertas, que presentaran el
seu darrer àlbum: ‘Rock my
blues away’.
Els concerts del festival
de blues són gratuïts, però
l’entitat demana el suport
del públic per fer front a les
despeses pels problemes
que té amb les subvencions
de l’Ajuntament.

-Saló del Còmic i el Manga. De 10 h a 14
h i de 17 h a 21 h. Creació de vinyetes,
xerrada ‘Publicant a l’estranger’, mini joc
Pokèmon, presentació Grafito Editorial,
mural col·laboratiu, xerrada ‘Després de
UCM’, IDOL
de Cosplay. A la rbla. Ferrocarril.
DIUMENGE 19 DE JUNY
-Saló del Còmic i el Manga. De 10 h a 14
h i de 17 h a 21 h. Crea el teu propi peix
Koinobori, taller d’il·lustració i dibuix sobre rajola, xerrada ‘Creant còmic infantil’,
presentació Sudando Tinta Ediciones,
mostra de K-Pop, exhibició del gruo WOL
i Random K-pop. A la rbla. Ferrocarril.

Concert del
quintet de Luismi
Segurado per
tancar el Cicle de
Jazz a l’Ateneu
L’Associació Jazz Rubí organitza aquest diumenge
un concert a les 12.30 h
a l’Ateneu en què el gran
protagonista serà el pianista Luismi Segurado. El
compositor de Salamanca
estarà acompanyat pel seu
quintet: Joan Mar Sauqué
(trompeta), César del Val
(saxo tenor), Giuseppe Campisi (contrabaix) i Joan Casares (bateria).
Segurado vindrà a Rubí
per presentar el seu darrer
treball, ‘Bud in Green’, en
què el pianista ha compost
una música inspirada en
grups com els Messengers
de Blakey, Horace Silver o
Thelonious Monk. Es tracta
d’un repertori molt fresc
amb música inspirada en
una tradició molt arrelada
al blues i el groove.
El concert servirà per
tancar el IX Cicle Jazz a l’Ateneu, però el jazz continuarà
amb les XXI Jornades de Jazz
per Festa Major. / DdR

-Taller de creixement personal. A les 19 h
a la Biblioteca. A càrrec de Florenz di Mary.
DIMECRES 22 DE JUNY
-Contes solidaris: ‘El viatge’. A càrrec de
Fholia Teatre i la Pallassa Lola. A les 16 h
a la Biblioteca.
-Dimecres manetes. A les 18 h a l’Ateneu.
Espai d’autoreparació de petits aparells i
electrodomèstics.

EXPOSICIONS

Treballs manuals. Exposició de l’Associació
del Casal de la Gent Gran sobre manualitats. Inauguració 20 de juny a la Biblioteca.

-8è Cicle de Jazz. A les 12.30 h a l’Ateneu.
A càrrec de Luismi Segurado Quintet. Org.:
Associació Jazz Rubí.

Homenatge a Maria Rius. Exposició de la
il·lustradora Maria Rius. A l’Espai de Llibres
Lectors al tren.

-Vermut literari amb Josep Pedrals. A les
12 h al Racó del Llibre.

-Festival de Blues. A les 12.30 h concert de
Sergi Estella. A les 20.30 h actuació de Balta Bordoy&The Bad Boys i Víctor Puertas.
Al Castell. Org.: Societat del Blues de Rubí.

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

-Teatre familiar: ‘Tocant el cel, una aventura xerpa’. A càrrec de la Cia. Cacauet
Teatre. A les 12 h a l’Ateneu.

DIMARTS 21 DE JUNY
-Consultori sexual i de parella. A les 16 h
a la Torre Bassas.

-Festival de Blues. A les 12 h concert de
Richard White. A les 20 h actuació de
Sun Street Blues. A les 22 h música amb
Iker Piris & The Electras i Marcos Coll. A
l’amfiteatre del Castell. Org.: Societat del
Blues de Rubí.

-Hora del conte per a infants: ‘A la voreta
del mar’. A les 18 h a la Biblioteca. Per a
infants d’1 a 4 anys.
-Presentació del Butlletí 84. A les 19 h al
Castell. Org.: GCMR-CER.

La revolució neolítica. La Draga, el poblat dels prodigis. Al Castell fins al 4 de
setembre.
‘L’ànima de les coses’.
Exposició de Miquel Mas. A l’Aula Cultural
fins al dia 23 de juliol.
‘La Riera’. Fotografies de l’historiador local
Ramon Batalla. A l’Antiga Estació fins al
31 de juliol.

CULTURA
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CULTURA POPULAR

FOTOGRAFIA

Ramon Batalla oferirà una visita El Bòjum celebra els seus 5 anys
amb una gran festa al Celler
guiada per la mostra ‘La Riera’
REDACCIÓ

Una cinquantena de persones van assistir dijous
passat a la inauguració de
la mostra ‘La Riera’, que es
pot visitar a l’Antiga Estació.
Es tracta d’una exposició de
fotografies de l’historiador
Ramon Batalla, que va explicar com va sorgir el projecte
al voltant de la riera de Rubí
i les ganes de captar imatges
poc vistes del curs fluvial.

Batalla va dir que les imatges
són producte de l’observació
pausada de la zona, que pels
rubinencs és molt propera
però alhora també oblidada.
La mostra consta de 25
fotografies en blanc i negre
que pertanyen a diferents
punts de la riera de Rubí,
des de Les Fonts fins a Castellbisbal i amb perspectives
i punts de vista molt diferents. Per complementar
l’exposició, l’autor de les

fotografies oferirà una visita
guiada el 18 de juny a les 11
h. També s’ha publicat un
llibre amb les fotografies
de la mostra. Sobre com
adquirir-lo, cal informar-se a
l’exposició o bé al web www.
ramonbatalla.com.
‘La Riera’ es pot visitar
de dijous a dissabte d’11
h a 14 h i de 17 h a 20 h i
diumenges i festius d’11 h
a 14 h i estarà oberta fins al
31 de juliol.

Infants refrescant-se a la plaça del Celler amb el Bòjum. / J.A. Montoya

REDACCIÓ

A la inauguració hi van assistir una cinquantena de persones. / Cedida

Dissabte al matí es va celebrar a la plaça del Celler
el 5è aniversari del Bòjum,
la figura de cultura popular
inspirada en el ja tradicio-

HISTÒRIA

MANUALITATS

nal Bòdum de l’artista Pep
Borràs.
Les Anades d’Olla, l’entitat impulsora del Bòjum, va
preparar diverses activitats
per commemorar l’efemèride. El que més va agradar

al públic assistent, format
principalment per famílies,
va ser l’activitat d’aigua, que
va refrescar un ambient que
era molt calorós. També es
van oferir activitats de lleure
pels infants i joves.

El GCMR-CER edita un nou número del L’Associació de la Gent Gran ofereix
Butlletí, centrat en Ramon Solsona
una exposició sobre treballs manuals
El Grup de Col·laboradors
del Museu de Rubí-Centre
d’Estudis Rubinencs (GCMRCER) presentarà la setmana vinent un nou número
del Butlletí, una publicació
semestral dedicada a la
història i el patrimoni local.
Es tracta del número 84,
que estarà centrat en la figura de Ramon Solsona, un
destacat serraller rubinenc,
que treballava el ferro i que
va arribar a treballar per fer
peces a Barcelona. L’article
basat en el cèlebre rubinenc
és de Natàlia Giménez.
La publicació també
tracta altres temes relacio-

nats amb la història de Rubí.
Jordi Vilalta ha escrit un text
sobre l’assentament preromà del Castell de Rubí i Pere
Bel signa dos articles més:

Portada del Butlletí. / Cedida

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

‘Cal Met Lleó’ i ‘El bandoler
maduixer de Rubí’, el primer
de molta actualitat, ja que la
finca serà parcialment enderrocada per construir-hi
pisos. El Butlletí número 84
també recull dos articles
més relacionats amb el Museu Vallhonrat, un escrit per
Jordi Font sobre els objectes
metàl·lics romans que es
troben a la col·lecció, i un
altre de Núria Julià sobre
el centenari de Pons Cirac.
La publicació està coeditada amb l’Ajuntament de
Rubí i la presentació serà el
21 de juny a les 19 h al Museu Municipal Castell. / DdR

L’Associació de la Gent Gran
de Rubí ha organitzat, en col·
laboració amb l’Ajuntament,
una exposició de treballs
manuals que s’inaugurarà a
la Biblioteca el 20 de juny a
les 18 h i que es podrà visitar
fins al 17 de juliol. Es tracta
de treballs manuals que

s’han realitzat al Casal Cívic
i Comunitari de Rubí durant
aquest curs.
Es podran veure puntes de
coixí, punt de creu, costura, dibuix artístic, pintura,
taracea, patchwork, enquadernació, scrapbook,
origami o bijuteria. L’entitat

organitza aquesta exposició
perquè vol mostrar a la ciutadania l’èxit de participació
d’aquestes activitats i també
el grau d’habilitats tècniques
i artístiques aconseguides
pels socis de l’Associació de
la Gent Gran en les diverses
disciplines. / DdR

Tota l'actualitat també a

www.diariderubi.com
Si... desea personal...
para limpieza o para
atender personas mayores
Llámenos al 699 356 464
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CULTURISME | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Sandra López, campiona
de Catalunya de culturisme

FUTBOL | ENTITAT

L’Olímpic tindrà 10 equips femenins
de futbol la temporada vinent

FUTBOL | ENTITAT

Xerrada de Xavi
Mas i Jordi Peiró
sobre l’esport com
a eina d’inclusió
Els responsables del Club
Escola de Futbol Can Mir
Xavi Mas i Jordi Peiró oferiran aquest divendres una
xerrada per parlar sobre la
inclusió social a través de
l’esport. La conferència tindrà lloc a les 19 h al Centre
Rubinenc d’Alternatives Culturals i està coorganitzada
amb l’equipament cultural,
l’entitat esportiva i l’Alternativa d’Unitat Popular.
El Can Mir té un equip
de joves migrants i un altre
format per persones amb
diversitat funcional. / DdR

Sandra López, durant la competició. / Cedida

Sandra Martín ha estat la màxima golejadora del grup 2 de la Segona Divisió en categoria juvenil
amb 53 gols. / J.A. Montoya

La rubinenca Sandra López
ha quedat campiona de
Catalunya en la modalitat
de wellness. El campionat
es va disputar el 15 de juny a
Platja d’Aro. La culturista de
Muscle Factory va superar
a la final a Anna Rahovan i

L’Olímpic Can Fatjó va iniciar fa unes temporades un
recorregut per potenciar el
futbol femení i el treball ha
donat els seus fruits, ja que
per la temporada vinent
l’entitat rubinenca inscriurà
10 equips femenins. Actual-

Estefania Massa, que van
completar el podi.
Sandra López també va
quedar fa uns dies campiona
d’Espanya en la categoria
bikiniwellness i campiona
absoluta d’Espanya a Estepona, a Màlaga. / DdR

CLÍNICA DENTAL EL TURÓ
Odontología general
IMPLANTOLOGÍA y ESTÉTICA DENTAL
zirconio · coronas · puentes y carilla
PROTESIS REMOVIBLES

Ortodoncia
Invisible
convencional
y lingual

CITA PREVIA
c/ Sant Jordi, 25 Local 2 (frente anterior dirección)
T. 93 697 16 78 URGENCIAS: 639 35 81 85

ment, l’Olímpic té un equip
de benjamines, dos equips
d’alevines, un d’infantils,
dos de categoria juvenil i
un sènior, i l’any que ve està
previst inscriure tres nous
equips.
Pel que fa als resultats,

cal destacar els de l’equip
juvenil i, en especial, la
rubinenca Sandra Martín
Vares Pascual, que ha estat
la màxima golejadora al
grup 2 de la lliga de Segona
Divisió juvenil amb un total
de 53 gols. / DdR

Un dels futbolistes de l’equip de
diversitat funcional. / Can Mir
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WATERPOLO | LLIGA

El Màster del CN Rubí es
proclama subcampió de lliga

ATLETISME | CAMPIONAT DE CATALUNYA

El Masculí Sub-18 de la
UAR, subcampió en el 4x100
Jan Vila, Alejandro Encinas,
Ferran Soler i H.G., integrants
de l’equip masculí Sub-18 de
la Unió Atlètica Rubí (UAR),
van aconseguir la segona
posició en el Campionat de
Catalunya de relleus en la
prova del 4x100, disputat

el darrer cap de setmana
de maig.
Els atletes rubinencs van
registrar un temps de 44.76”,
una marca que els va servir
per guanyar la medalla de
plata, però no per assolir el
bitllet per disputar el Cam-

pionat d’Espanya, que se
celebrarà el 18 i 19 de juny a
Jerez de la Frontera.
Els quatre corredors encara tenen alguna opció de
disputar el campionat estatal
si es classifiquen a través de
la repesca. / UAR

L’equip Màster va perdre contra el CN Montjuïc, però va aconseguir el segon lloc a la lliga. / Cedida

L’equip Màster del Club
Natació Rubí va finalitzar
la competició en la segona
posició del campionat de la
Lliga Catalana. En la darrera
jornada, disputada a Can
Rosés, l’equip va perdre
contra el CN Montjuïc per
un clar 5-14.
D’altra banda, el passat
cap de setmana, es van
disputar les últimes jorna-

des de les diferents lligues
regulars de waterpolo. El
Sènior Femení va aconseguir el triomf a la piscina del
CN Terrassa per 9-12. En les
categories inferiors, el Juvenil Masculí va perdre contra
el CN Sant Feliu (8-12), el
Cadet Femení va empatar
contra el CN Sabadell (1010), l’Infantil Femení va
perdre contra el CN Mataró

(9-14) i l’Aleví A va guanyar
l’AE Santa Eulàlia per 8-7.
Amb les lligues ja finalitzades, ara els equips
que s’han classificat disputaran els campionats de
Catalunya. Ho faran segur
el Benjamí, l’Aleví i l’Infantil
Masculí, mentre que estan
pendents d’aconseguir el
bitllet l’Infantil Femení i el
Cadet Femení. / CN Rubí

BÀSQUET ADAPTAT | LLIGA

Els atletes de la UAR van quedar en segona posició. / Cedida

BOXA | LLIGA

L’equip A i B de bàsquet de l’Horitzó,
subcampions de les seves categories

Laia Pujol competirà en el Campionat
d’Espanya amb la selecció catalana

El primer equip de l’Horitzó ha acabat la lliga en
segona posició després de
superar la PB Vilassar per
59-12. El conjunt vallesà
ha fet un magnífic final de
temporada i va imposar-se
en el darrer partit de lliga,
proclamant-se subcampions
de Primera Divisió.
Els jugadors de Sara
Zabalgo van sortir molt
concentrats i a mesura que
anaven passant els minuts
les diferències es van anar
eixamplant fins als 47 punts
finals de diferència.
Per l’Horitzó van jugar Pablo Plaza (16), José
Roldán (14), Toni Torres
(13), Juan Pareja (12), Efrain
Escalona (2) i Darek Vera (2).
Pel que fa al segon
equip, que competeix a la
Quarta Divisió, va vèncer en
la darrera jornada el Pingüí
per 34-28. En un duel molt
disputat, els vallesans es van
imposar i van aconseguir
quedar subcampions de
lliga, una posició excel·lent
per als jugadors de Ruth
Vinuesa. Amb l’absència de
Darek Vera, que va jugar

La boxejadora rubinenca
Laia Pujol participarà amb
la selecció catalana en el
Campionat d’Espanya que
es disputarà aquest cap de
setmana. La púgil de Rubí
participarà en la categoria
Boxa Amateur Elit en el pes
-54 kg. Pujol fa sis anys que
es va iniciar en la boxa al
Club Boxa Rubí, però actualment competeix amb
el Team Toni Moreno, de
Castellbisbal. / DdR

L’equip A de l’Horitzó, amb la copa de subcampió. / Cedida

Laia Pujol disputarà amb Catalunya el campionat nacional. / Cedida

CICLISME | BTT

El Centre Excursionista organitza
aquest diumenge La Volta a Rubí

El segon equip va guanyar al Pingüí. / Cedida

amb el primer equip, va ser
Jordi Cuevas qui va dirigir el
joc de l’equip.
Per l’Horitzó van jugar

Jordi Cuevas (24), Fidel Peña
(4), Laura Lucero (4), Alberto Torralbo (2). Enric Largo
i Daniel Latre. / CE Horitzó

El Centre Excursionista de
organitza La Volta a Rubí
aquest diumenge amb tres
recorreguts de 20 km, 36
km i 50 km. L’activitat, que
comptarà amb quatre punts
d’avituallament, sortirà del
pavelló de La Llana i recuperarà el format complet
de les primeres edicions. Les
inscripcions encara estan
obertes i s’han de fer al web
de l’entitat. / DdR

L’activitat no competitiva transcorrerà per l’oest. / Rubí Bike-CER

CURSOS INTENSIUS
TOTS ELS NIVELLS

Cursos
in
ANGLÈS tensius
, FRA
I ALEM NCÈS
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

