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municipals, tant a Rubí com 
a Sant Cugat, sovint inco-
herents amb les dels seus 
grups parlamentaris. Però 
les postures partidistes es 
van basar, més que en in-
formació contrastada de 
recursos i nous protocols 

sanitaris, en la localització 
a Rubí o suposats de la 
seva ciutadania. No es va 
debatre si calia sumar més 
hospitals als 68 integrats en 
el Sistema integral d’utilit-
zació pública de Catalunya 
(SISCAT) des de l’any 2000 
o bé reaprofitar i renovar 
hospitals.

De quan Maragall n’era
el President
L’Hospital Vicente Ferrer va 
ser anunciat per la conselle-
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Una possibilitat no 
prevista fins ara seria 

fer servir la meitat 
dels 90 mil m2 de 
l’edifici de l’HGC 

que no s’han ocupat 
mai per un centre 
hospitalari públic 

Més de dos anys de pan-
dèmia han ajornat apa-
rentment els dubtes sobre 
la sanitat a Rubí i el Vallès 
Occidental: a la comarca, 
amb 937 mil habitants a 1 
de gener de 2021, tres grans 
hospitals de referència són 
suficients per a una atenció 
digna i eficient? Caldria 
recuperar el compromís de 
fa 17 anys del segon Go-
vern tripartit de construir 
dos nous hospitals a Rubí 
i Cerdanyola? És vigent el 
projecte de l’Hospital Vi-
cente Ferrer, amb xifres de 
cost i usuaris de fa 13 anys? 
La disjuntiva entre centres 
públics i privats (concertats) 
és real a Rubí, o l’ombra de 
Mútua de Terrassa és molt 
allargada?

El conseller de Sanitat, 
Josep M. Argimon, va des-
cartar a finals de març re-
cuperar el projecte de l’Hos-
pital Vicente Ferrer malgrat 
la saturació de l’Hospital de 
Terrassa, consorci públic, 
com Mútua de Terrassa. 
Que sigui aquest segon 
operador, privat, el que ges-
tioni des de gener el Centre 
d’Urgències d’Atenció Pri-
mària (CUAP), que Argimon 
va inaugurar oficialment, 
suscita desconfiança. El con-
seller va descartar també 
que l’Hospital General de 
Catalunya esdevingui públic 
i el quart centre hospitalari 
vallesà de referència, com 
va proposar l’exconseller 
Toni Comín el 2016.

El debat durant anys va 
ser intens i polititzat, amb 
postures de grups polítics 

Cal tenir un hospital o una atenció sanitària millor?
Amb recursos econòmics limitats no sembla factible invertir milions per nous hospitals

ra Geli el 2005, integrat en 
una proposta de 7 hospitals 
nous per completar la xarxa 
catalana. L’Ajuntament de 
Rubí va cedir una parcel·la 
de més 22 mil metres qua-
drats a Can Sant Joan, just a 
l’est del sector E i el bosc de 
Ca n’Oriol. 

Mútua de Terrassa es va 
configurar com a gestora 
del centre i va organitzar 
el concurs d’idees per al 
projecte de l’edifici, gua-
nyat per Corea & Moran 
Arquitectura i Cesc Duran 
Arquitectes Asociados: la 
superfície construïda havia 
de ser de 16.371 mestres 
quadrats, amb 3 plantes 
i el cost previst era de 45 
milions d’euros.

L’inici de les obres es 
preveia el primer trimestre 
de 2011, però amb el canvi 
de Govern a Catalunya, el 
conseller del ram escollit 
per Artur Mas, Boi Ruiz, va 
paralitzar els projectes dels 
7 centres sanitaris anunci-
ats 6 anys abans, entre ells 
l’Hospital de Rubí. Un any 
després es descartava defi-
nitivament, al mateix temps 
que el conseller parlava 

d’una possible concertació 
d’una part de l’Hospital 
General de Catalunya (HGC) 
com a centre de referència 
per a Rubí, Sant Cugat i 
Castellbisbal. I l’any 2016, a 
l’octubre, el conseller de Sa-
lut del Govern Puigdemont, 
Toni Comín, proposava com-
prar per 55 milions d’euros 
l’HGC. La propietat, Qui-
rónSalud, va negar l’oferta, 
però en va reconèixer con-
tactes informals.

Comparacions... odioses?
Si el que és prioritari són 
les prestacions sanitàries, 
comparem: l’Hospital Vi-
cente Ferrer oferia 25 llits 
de mitja estada, mentre 
que l’Hospital General de 
Catalunya n’oferiria 413; de 
consultes, 33 i entre 30 i 40, 
respectivament; 33 boxes 
d’urgències en el primer 
cas i entre 28 i 40 en el 
segon; 13 gabinets d’explo-
ració en el Vicente Ferrer 
i entre 30 i 40 (la meitat 
per consultes externes) en 
l’HGC; 10 llits d’observació 
d’UCI, 6 boxes i 4 quiròfans 
de cirurgia ambulatòria del 
primer hospital, i 11 sales 
d’operacions, 3 sales de part 
convencional del segon; 25 
places d’hospital de dia en 
el Vicente Ferrer i 25-35 en 
l’HGC; i uns 15 punts d’he-
modiàlisi en tots dos casos.

La connexió de l’Hospital 
General amb els Ferrocarrils 
de Catalunya podria ser un 
factor clau, tant per la gent 
de Rubí com per la de Sant 

Cugat, i caldria actualitzar 
el cost de l’Hospital Vicente 
Ferrer i definir de forma re-
alista si cal comprar l’HGC, 
tot recordant els diners pú-
blics que fa anys ha invertit 
o avalat la Generalitat per 
rescatar-lo diverses vega-
des, com ha recordat algun 
grup parlamentari. 

A més, una possibilitat 
no prevista fins ara seria fer 
servir la meitat dels 90 mil 
metres quadrats de l’edifici 
que no s’han ocupat mai per 
un centre hospitalari públic.

Gestió sanitària pública 
directa o concertada amb 
un operador com Mútua 
de Terrassa? Disjuntiva clau 
en el futur sanitari de 185 
mil persones de Rubí, Sant 
Cugat i Castellbisbal. Potser 
cal prioritzar instal·lacions ja 
fetes i reformables, al cos-
tat d’un prestigiós hospital 
privat, que no pas invertir 
bastants milions que hauri-
en de reforçar les plantilles 
sanitàries que vam aplaudir 
cada dia durant mesos.

 

VICENÇ RABABÁN
PROFESSOR DE PERIODISME 
DE PROXIMITAT A LA UAB

L’Hospital Universitari General de Catalunya. / Arxiu

Imatge virtual de l’edifici Hospital Vicente Ferrer, creada amb motiu de la presentació del primer projecte del 
centre sanitari al maig de l’any 2010. / Arxiu

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 serveis

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) 



CA N´ALZAMORA

VENDA
295.000 �

 Espectacular 
Baixos-dúplex 120m2 
amb zona comunitària 
i piscina. 4 habitacions. 
Gran terrassa amb jardí 

a peu de menjador. 
PK i traster inclosos.

Ref. 12882

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es
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L’Ajuntament habilita un circuit d’equipaments municipals 
on refugiar-se de la calor i les altes temperatures

REDACCIÓ

Des d’avui dimecres, la ciu-
tadania disposa de diversos 
edificis municipals per re-
fugiar-se de les altes tem-
peratures d’aquest estiu. 
Amb aquesta intenció s’ha 
habilitat un circuit de refugis 
climàtics distribuïts arreu 
del municipi.

Es tracta d’espais cli-
matitzats que ofereixen la 
possibilitat de refrescar-se 
i descansar al marge dels 
efectes de la calor. Aquesta 
xarxa també inclou espais 
naturals amb ombra i fonts 
d’aigua potable. Entre els 
refugis climàtics, el consis-
tori assenyala espais com 
la Biblioteca Mestre Martí 
Tauler, l’Ateneu Municipal, 
el Museu Municipal Castell, 
La Cruïlla Centre Cívic del Pi-
nar, el Casal Gent Gran Rubí, 
el Rubí Forma i el Mercat 
Municipal.

Paral·lelament, amb 
l’objectiu de minimitzar els 

efectes de les altes tempe-
ratures i que els rubinencs i 
les rubinenques es puguin 
refrescar, el Consistori ha 
tornat a posar en marxa la 
font recreativa instal·lada 
a la rambla del Ferrocarril 
l’any 2020, a la zona on hi 
ha la pèrgola. A més, n’ha 

ritzador, que dispensa aigua 
durant un minut —abans 
d’activar-se, un avís sonor 
alerta de l’inici de la des-
càrrega d’aigua—. Les fonts 
estaran operatives fins a la 
primera setmana de setem-
bre, coincidint amb l’inici del 
curs escolar. Es recomana 

col·locat una altra a la plaça 
del Doctor Guardiet i, entre 
finals d’aquesta setmana i 
principis de la següent, se 
n’ubicarà una altra a la plaça 
de Salvador Allende.

Els ruixadors només s’ac-
tiven si es prem el polsador. 
Funcionen amb un tempo-

Un dels ruixadors està situat a la rambla del Ferrocarril. / Ajuntament de Rubí

utilitzar els ruixadors i cor-
tines d’aigua entre les 10 i 
les 21 h.

Per evitar relliscades, 
s’han habilitat de tal manera 
que sempre quedi una zona 
de pas seca i s’ha senyalitzat 
la zona on hi ha perill de 
caure. A més, es recomana 
anar sempre calçat, evitar 
córrer per aquesta zona i no 
jugar-hi a pilota.

Espais naturals
Pel que fa als espais natu-
rals ombrívols i amb fonts 
d’aigua potable, el consisto-
ri recorda que aquests són 
els parcs de Ca n’Alzamora, 
de Can Fatjó, de la Font de 
la Via, de Ca n’Oriol, l’Ibèric, 
la plaça dels Nens, l’Arborè-
tum del Castell, i el Torrent 
de Can Matalí.

Cal recodar que l’Alter-
nativa d’Unitat Popular va 
presentar al juny una moció 
que demanava crear una 
xarxa de refugis climàtics 
per combatre les condici-

També s’han instal·lat dues fonts recreatives al centre i la setmana vinent es col·locarà una tercera
ons climàtiques extremes 
com les darreres onades 
de calor. A més, Veïns per 
Rubí també va presentar fa 
tres anys una moció per mi-
llorar la planificació davant 
les onades de calor, com 
l’accés lliure a la piscina 
municipal, però moltes de 
les mesures acordades no 
s’han dut a terme.
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REDACCIÓ

Les Agents pel Civisme han 
intensificat aquest juliol 
la seva tasca de difusió i 
conscienciació al voltant 
del benestar animal. Ho 
fan a través d’un seguit 
d’activitats itinerants que 
recorreran diverses places 
de la ciutat. Aquesta ini-
ciativa, que va començar 
dimecres de la setmana 
passada, pren el relleu a 
l’acció A l’estiu juga amb 
civisme!, que aquest servei 
va dur a terme el juliol de 
l’any passat.

Es tracta d’un seguit 
d’activitats lúdiques pen-
sades per a grans i petits 
que combinen el joc amb la 
conscienciació i l’educació. 
L’objectiu d’aquestes acci-
ons és fomentar el benestar 
animal i la tinença respon-
sable, és a dir, donar eines a 

la ciutadania per garantir la 
convivència entre persones 
i mascotes així com el res-
pecte a l’espai públic.

Aquestes accions pro-
posen activitats manuals, 
una gimcana i una sopa 
de lletres, entre d’altres 
propostes. Una altra opció 
és crear una joguina per a 
la teva mascota a partir de 
material reciclat. A més, 
una altra dinàmica incidirà 
en les opcions d’adopció de 
mascotes.

Les trobades seran els 
dimecres i dijous entre les 
18.30 h i les 20:30 h. Així, 
les Agents ja han passat pel 
Pinar, Les Torres i el 25 de 
Setembre. Dimecres vinent 
20 de juliol, l’activitat arri-
barà a la plaça de Ca n’Oriol, 
mentre que dijous  21 de 
juliol les accions es duran 
a terme a la plaça de Josep 
Tarradellas, a La Serreta. 

Les Agents pel Civisme 
fomenten la tinença 
responsable aquest estiu

Èxit de la 1a edició de la Fira del Vi 
Jove, amb més d’11.000 tastos servits
REDACCIÓ

La primera edició de la Fira 
del Vi Jove, que s’ha cele-
brat aquest cap de setmana 
al Celler, ha comptat amb 
una molt bona acollida de 
públic. L’entorn del Celler 
s’ha omplert aquest cap 
de setmana d’aficionats i 
amants del vi amb ganes de 
tastar els vins joves guardo-
nats amb un Premi Vinari.

Entre divendres al ves-
pre i diumenge al migdia, la 
Fira ha venut prop de 2.500 
copes de vi i  ha servit més 
d’11.000 tastos de vi. Les ac-
tivitats de tast dirigit que ha 
guiat el sommelier i director 
dels Premis Vinari, Ramon 
Roset Moraera, també han 
penjat el cartell de complet. 
En aquesta edició, s’hi han 
ofert dues sessions de tast 
amb vins premiats, que es 
poden tastar a la fira, un 
tast guiat de vermuts i un 
tast maridatge entre vins i 
formatges que ha comptat 
amb el suport de Bonpreu 
i Esclat, un dels patrocina-
dors de l’esdeveniment.

La Fira del Vi Jove s’ha 
complementat amb una va-
riada oferta gastronòmica, 
liderada per les parades del 
Mercat Municipal i comple-
mentada amb foodtrucks 
de sushi, hamburgueses o 
croquetes casolanes, entre 
d’altres. Com la Fira del Vi 
de la tardor, la música ha 
estat un element indispen-
sable de la Fira del Vi Jove. 
Les sessions de DJ han fet 

ballar el públic i s’han con-
vertit en l’acompanyament 
perfecte per la degustació 
de tapes i vi.

Segons l’alcaldessa, Ana 

M. Martínez, “la Fira del 
Vi Jove ha estat un èxit 
perquè els rubinencs i les 
rubinenques, i tothom que 
ens ha visitat, l’ha fet seva. 

La proposta ha comptat amb una gran acollida de públic. / J. A. Montoya

REDACCIÓ

L’Ajuntament ja disposa 
d’una Guia d’accessibilitat 
per a l’organització d’activi-
tats públiques que ofereix 
a les persones responsables 
de la planificació, progra-
mació i realització d’actes 
públics a la ciutat tot un 
seguit de directrius i reco-
manacions per fer-les més 
inclusives. El document té 
en compte totes les barreres 
que afecten les persones 
amb discapacitat —físiques, 
cognitives, comunicatives 
i d’actitud— i aporta solu-
cions pràctiques per elimi-
nar-les o reduir-les al màxim.

La Guia d’accessibilitat 
per a l’organització d’activi-
tats públiques s’emmarca en 
el Pla d’atenció integral a les 
persones amb discapacitat i 
diversitat funcional 2019-2022 
de l’Ajuntament de Rubí i com-
plementa les mesures incloses 
el Pla local d’accessibilitat, 
aprovat el 2021. La publicació 
és fruit de les aportacions de 
diversos serveis municipals, 
liderats pel Servei de Diversitat 
Funcional, així com de les enti-
tats i serveis de l’àmbit.

El document elaborat per 
l’Ajuntament ofereix una vi-
sió didàctica sobre el mateix 
concepte de discapacitat i les 
seves diferents variants, i des-

grana aquells aspectes con-
crets que cal tenir en compte 
en la planificació d’activitats, 
processos participatius i ser-
veis públics.

Entre altres qüestions, 
com gestionar l’arribada de 
les persones participants, el 
transport, el procés d’ins-
cripció, la presència de per-
sones acompanyants, els 
preus, l’accessibilitat física 
en espais interiors i exteri-
ors, la senyalització i tot el 
que té a veure amb la comu-
nicació. La guia s’ocupa tant 
de la preparació de l’activitat 
com de les accions necessà-
ries durant la seva realització 
i l’avaluació posterior.

Des de dijous passat, 
la Guia d’accessibilitat per 
a l’organització d’activitats 
públiques està disponible 
per a la consulta de tots els 
serveis municipals i entitats 
que intervenen en l’orga-
nització i realització d’ac-
tivitats públiques. Aquells 
col·lectius que hi estiguin 
interessats, es poden adre-
çar a l’Oficina d’Atenció a la 
Diversitat Funcional.

La Guia ha estat ela-
borada amb el suport de 
la Fundació Desenvolu-
pament Comunitari i es 
va presentar dijous de la 
setmana passada a la Bi-
blioteca.

Rubí es dota d’una Guia d’accessibilitat per a
l’organització d’activitats públiques

El vi premiat, l’oferta gas-
tronòmica, la música en 
directe i les activitats de 
tast i infantils ens ha tornat 
a enamorar”.

El públic ha pogut gaudir dels millors vins joves de Catalunya. / J. A. Montoya

La plataforma Reconvertim el 
Camp de Golf demanarà al Ple 
poder participar en el conveni 
de gestió del futur espai natural

REDACCIÓ

La Plataforma Reconvertim 
el Camp de Golf de Can Sant 
Joan ha anunciat que la 
setmana vinent assistirà als 
plens dels Ajuntaments de 
Sant Cugat, que tindrà lloc 
dilluns 18, i de Rubí, que se 
celebrarà dijous 21.

El col·lectiu explica que 
des que es va fer públic al 
juny que hi havia un es-
borrany de conveni entre 
l’Incasòl i els dos consis-
toris per dur a terme les 
actuacions necessàries per 
a la renaturalització dels 
terrenys, cap dels ajunta-
ments ha respost la seva 
petició de fixar una trobada 

per poder revisar conjun-
tament el conveni, malgrat 
que han enviat dos correus 
sol·licitant-la.

Amb l’assistència al Ple, 
la Plataforma espera poder 
tenir una resposta directa-
ment de les alcaldies. En 
aquest sentit, el col·lectiu 
demanda el compromís 
de l’equip de govern de 
fer-los partícips de la revi-
sió de l’actual esborrany i 
concretar una data per a 
una reunió durant el mes 
de juliol i poder treballar 
conjuntament el conveni. 
A més, reclamen el compro-
mís que la comunicació serà 
més fluida del què ha estat 
fins ara amb la plataforma.

El conveni preveu renaturalitzar una gran part del camp de golf de Can 
Sant Joan, actualment abandonat. / Arxiu
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Miguel Ángel Blanco, víctima d’ETA. / Cedida

El PP vol que Rubí dediqui un carrer o espai públic a Miguel 
Ángel Blanco i enceta una recollida de signatures
REDACCIÓ

El president del Partit Po-
pular (PP) local, Juan José 
Giner, ha demanat a l’Ajun-
tament que es dediqui un 
carrer o espai públic de Rubí 
a Miguel Ángel Blanco, coin-
cidint amb el 25è aniversari 
de l’assassinat del regidor 
popular d’Ermua a mans 
d’ETA. Giner ha explicat que, 
amb aquest objectiu, el PP 
va engegar divendres passat 
una recollida de signatures 
per tal “d’exercir pressió” 
sobre el govern municipal
del PSC i En Comú Podem 
a acceptar aquesta petició.

Segons els populars, 
Blanco era un “valent que 
és símbol de la llibertat”, i 
per això demanen que se 
li dediqui un espai públic, 
després d’haver sol·licitat 
anteriorment que es fes un 
acte d’homenatge per l’ani-
versari de la mort del regidor 
d’Ermua “que va marcar un 
abans i un després en la lluita 
contra el terrorisme”. 

Per a Giner, és necessari 
que els joves que encara no 
saben qui és Miguel Ángel 
Blanco “coneguin qui va ser 
i el que va passar en aquelles 
48 hores que van commoure 
tota la societat espanyola”. 

El dirigent del PP local també 
ha demanat a la resta de grups 
del consistori a donar suport 

a aquesta petició, reclamant 
“unitat política” per tal que la 
iniciativa sigui una realitat. 

L’Ajuntament obre a consulta pública prèvia la 
regulació dels usos extractius i dels d’abocadors
REDACCIÓ

El consistori rubinenc 
treballa en la redacció d’un 
Pla especial urbanístic per 
tal de regular la implantació 
dels usos extractius i dels 
d’abocadors. Amb l’objectiu 
d’involucrar la ciutadania en 
l’elaboració d’aquest docu-
ment, s’ha obert una con-
sulta pública prèvia a l’ela-
boració del pla a través de 
la plataforma Participa Rubí. 
Fins al 26 de juliol es poden 
fer les aportacions que es 
considerin oportunes.

En les darreres dècades 
han proliferat les explota-
cions extractives al terme 
municipal de Rubí. Les ca-
racterístiques litològiques 
i geogràfiques del sòl del 
municipi han facilitat la im-
plantació d’un important 
nombre d’activitats extracti-
ves a cel obert en un reduït 
espai geogràfic, que supera 
el caràcter d’excepcionalitat 
que caracteritza actuaci-
ons d’aquest tipus en el sòl 
no urbanitzable. Es tracta 
d’usos del sòl que generen 
gran impacte ambiental en 
el territori i que, en conse-
qüència, han de ser regu-
lats amb l’objectiu, entre 
d’altres, d’evitar l’impacte 
negatiu sobre l’entorn.

La situació ha estat 
agreujada per la utilitza-
ció d’alguns dels espais re-
sultants de les activitats 
extractives com a dipòsits 
controlats, que generen un 
grau de molèsties elevat per 
la proximitat a espais resi-
dencials, a més dels proble-
mes derivats de la utilització 

dels carrers dissenyats per a 
trànsit lleuger i baix com a 
vies de trànsit pesat i intens.

Regulació prèvia
L’administració local ha 
intentat abordar aquesta 
problemàtica en diverses 
ocasions. L’any 2002 es va 
redactar un primer Pla Es-
pecial de regulació de les 
activitats extractives i com-
plementàries al terme mu-
nicipal de Rubí, que no es 
va arribar a tramitar. El 2007, 
es va aprovar el document 
d’avanç de planejament del 
POUM, que incorporava 
un estudi específic relatiu 
a les activitats extractives 
al municipi. El mateix any 
es va revisar la informació 
i es va redactar un segon 
Pla Especial de regulació de 
les activitats extractives i 
complementàries al terme 
municipal de Rubí, que tam-
poc es va arribar a tramitar.

El 2016, la Comissió d’Ur-

nou Pla d’extractives per 
protegir el territori de noves 
activitats, una decisió acor-
dada en el marc de la Mesa 
d’abocadors.

L’objectiu del Pla especial 
urbanístic serà establir el 
marc normatiu que ha de 
regular la implantació dels 
usos extractius i de dipòsits 
controlats a Rubí, tot garan-
tint el desenvolupament 
urbanístic sostenible i la 
qualitat de vida de les gene-
racions presents i futures.

Amb aquest propòsit, 
el Pla haurà de regular la 
implantació dels usos extrac-
tius i de dipòsits controlats 
i determinar les condicions 
que siguin necessàries per a 
garantir que la seva implan-
tació no comporti una acu-
mulació excessiva d’aquest 
tipus d’usos en el territori 
que pugui derivar en una 
deficient qualitat de l’aire o 
en molèsties pel soroll, olors 
o produïdes pel transport.

banisme de Barcelona (CUB) 
va aprovar definitivament el 
Pla especial de regulació de 
les activitats extractives i la 
seva restauració.

El 2 de juny de 2020, el 
Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya (TSJC) va 
declarar la nul·litat del Pla 
especial de regulació de 
les activitats extractives i la 
seva restauració i, en conse-
qüència, van quedar sense 
regulació detallada els usos 
extractius i els de dipòsits 
controlats.

La redacció i tramitació 
d’un Pla especial urbanístic 
resulta necessària per a po-
der crear el marc legal esca-
ient que reguli la implantació 
dels usos extractius i els de 
dipòsits controlats, d’acord 
amb allò establert a la legis-
lació urbanística vigent.

Objectius del Pla
Ara, l’Ajuntament continua 
el camí de la redacció d’un 

El pla especial vol regular la implantació d’extractives i abocadors a la ciutat. / Arxiu

Jutgen un policia de la comissaria de 
Rubí per expedir el passaport a un 
familiar que estava en cerca i captura
L’Audiència de Barcelona 
ha jutjat un policia nacional 
que treballa a la comissaria 
de Rubí per haver expedit 
el DNI i el passaport a un 
cosí seu que estava en cer-
ca i captura. La Fiscalia ha 
demanat dos anys d’inha-
bilitació per a càrrec públic 
per l’agent per un delicte 
d’omissió del deure de per-
secució de delictes. 

La defensa del policia 
demana l’absolució expli-
cant que el que va fer va ser 
incomplir un reglament in-
tern del cos policial. L’agent 
diu que li va saltar l’alerta 
sobre els requeriments ju-
dicials del seu cosí a l’ordi-
nador i que ho va intentar 
comprovar amb el jutjat i 

la comissaria de la Policia 
Nacional de Terrassa, però 
que no li van agafar el telè-
fon. L’home estava en cerca 
i captura per un delicte d’es-
tafa i apropiació indeguda 
per un jutjat de Madrid. 
Segons la versió del policia, 
el familiar li va mostrar un 
document on deia que la 
causa contra ell s’havia 
arxivat i se’n va refiar.

L’home va ser detingut 
finalment per la policia 
francesa quan intentava 
agafar un vol cap a Cuba. 
A través d’una investigació 
interna van esbrinar qui li 
havia facilitat la documen-
tació del passaport i el DNI 
tot i tenir causes judicials 
pendents. / DdR

Detinguts una veïna de Rubí i un 
home de Badalona per obligar dos 
menors a comprar amb bitllets falsos
Una dona, veïna de Rubí, i 
el pare de dos menors de 
Badalona han sigut detin-
guts com a inductors que 
els dos infants fessin com-
pres amb bitllets falsos. La 
investigació es va iniciar 
el maig de 2022 en detec-
tar-se la circulació d’una 
gran quantitat de bitllets 
falsos de 20 i 50 euros que 
presentaven elements co-
muns de falsificació.

Els investigats forma-
ven part d’una família amb 
domicili a Badalona i ad-
quirien els bitllets falsos en 
una plataforma d’internet. 
Un cop rebien els bitllets, 
els modificaven afegint-hi 
falsos hologrames i altres 
elements per fer que sem-
blessin legals. Els Mossos 
expliquen que els bitllets 
tenien unes característi-
ques molt concretes, ja que 
tots començaven amb la 
mateixa numeració de sèrie 
i eliminaven les impressions 
que porten els bitllets d’at-
trezzo, que indiquen que 
es tracta d’una moneda no 
legal. També afegien una 
cinta transparent a l’ho-
lograma per donar-li una 
aparença real.

Quan tenien els bitllets 
preparats, la dona amb 
domicili a Rubí recollia els 
menors i els portava cada 
dia a comprar amb els bit-
llets falsos per tot el terri-
tori català. A partir de les 
denúncies presentades, 
els policies van aconse-

guir identificar la dona que 
acompanyava els menors 
i van comprovar que cada 
dia passava a buscar els 
nens quan acabaven la seva 
jornada escolar i anava amb 
ells per diferents punts de 
Catalunya per fer compres 
en comerços i establiments 
de restauració fins passada 
la mitjanit. 

Llibertat amb càrrecs
Els dos menors, per fer les 
compres, es tapaven part 
del rostre amb mascareta. 
Les mascaretes i la falta 
d’antecedents policials van 
dificultar que les víctimes 
poguessin identificar-los. La 
policia, a més d’evitar més 
fets delictius i l’explotació i 
inducció a la delinqüència 
dels menors, va posar els 
nens a disposició de la Fis-
calia de Menors i van que-
dar en llibertat amb càrrecs. 
Els agents, un cop identifi-
cats tots els membres del 
clan familiar, van detenir el 
pare dels menors i la dona 
que els acompanyava a 
introduir bitllets.

El 17 de juny, la policia 
va realitzar diverses entra-
des i registres als domicilis 
dels detinguts a Rubí i Ba-
dalona, on van intervenir 
més de 41.000 euros falsos 
i eines per manipular-los. 
L’home i la dona detinguts 
van quedar a llibertat amb 
càrrecs un cop van passar 
a disposició de la justícia. 
/ DdR
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Trobada del consistori amb
Correus per intentar millorar el 
servei postal a les urbanitzacions
REDACCIÓ

L’alcaldessa, Ana M. Martí-
nez, i el regidor del servei 
de Manteniment d’Urbanit-
zacions, Miguel Ángel Ro-
mero, s’han reunit aquest 
dilluns amb responsables 
de l’empresa Sociedad Es-
tatal Correos y Telégra-
fos, S.A. per tal d’abordar 
i buscar una solució als 
problemes que tenen les ur-
banitzacions en la recepció 
d’enviaments postals. 

Aquesta situació és es-
pecialment delicada a Sant 
Muç, on no arriba el ser-
vei postal perquè Correus 
argumenta que es tracta 
d’un entorn disseminat o 
especial. Així, el veïnat ha 
d’anar a recollir les cartes a 
caselles postals o a apartats 
postals a Correus, servei 
que han d’abonar de la seva 
butxaca.

Durant la trobada, l’al-
caldessa ha demanat que 
Sant Muç sigui considerada 
com qualsevol altra zona de 

la ciutat i que, en aquest 
sentit, s’hi garanteixi el ser-
vei postal universal. Aquest 
servei s’ha de regir pels 
principis d’equitat ─oferir 
als usuaris i usuàries que 
estiguin en condicions simi-
lars el mateix tractament i 
prestacions idèntiques─ i de 
no discriminació ─prestar 
el servei sense diferencia-
ció de cap mena entre els 
usuaris que es trobin en 
condicions anàlogues─.

“Tornar a reclamar el 
servei postal universal a les 
urbanitzacions, i especial-
ment a Sant Muç, se suma 
a totes les millores que hem 
dut a terme en aquesta 
àmplia zona de la ciutat”, 
ha apuntat la màxima res-
ponsable municipal.

Cal recordar que recla-
mar aquest servei a Cor-
reus va ser un acord de Ple 
aprovat al maig de forma 
unànime, a partir d’una 
moció presentada pel grup 
municipal de Veïns per 
Rubí. 

S’obre la convocatòria per a l’elecció del Síndic 
Municipal de Greuges de Rubí
REDACCIÓ

Des d’aquest dijous 14 de 
juliol i fins el dimecres 10 
d’agost està obert el període 
per presentar candidatures 
a la Sindicatura de Greuges 
de Rubí. Aquestes instàncies 
es poden presentar de ma-
nera presencial o telemàtica 
a la seu electrònica munici-
pal, per part de les persones 
interessades o les entitats 
del municipi, acompanyant 
de la documentació prevista 
a les bases on es preveu la 
presentació d’un projecte 
de Sindicatura de Greuges 
Municipal.

El procés d’elecció del 
Síndic per mitjà de concurs 
públic és una novetat que 
permet una major participa-
ció ciutadana per a proposar 
i valorar les candidatures. 
Les bases estableixen que 
és un lloc de treball jorna-
da a temps parcial i amb 
retribució corresponent a 
un lloc eventual. L’exercici 
del càrrec amb dedicació 
parcial és compatible amb 
l’exercici d’una altra activi-
tat, sempre que no sigui cap 
de les relacionades a l’article 
8.1 del nou Reglament de 

la Sindicatura Municipal de 
Greuges de Rubí, que es va 
aprovar recentment al Ple 
de febrer de 2022.

Les candidatures han 
d’anar acompanyades d’un 
document de motivació 
de la persona candidata 
exposant les línies bàsiques 
i la proposta de desenvolu-
pament del càrrec, així com 
la seva vinculació a la ciutat.

Les associacions o en-
titats de la ciutat inscrites 
al Registre d’Entitats Ciuta-
danes de Rubí (REC) poden 
presentar una persona can-
didata, excepte els grups 
polítics. Aquestes propostes 
també hauran d’incorporar 
un document que exposi els 
valors que fan a la persona 
mereixedora del càrrec, així 
com el consentiment de la 
persona proposada.

En cas de ser rebuda més 
d’una candidatura que com-
pleixi els requisits, aques-
tes se sotmetran a votació 
ciutadana a la plataforma 
de participació municipal. 
S’obrirà a la plataforma de 
participació un període per 
a la priorització de candi-
datures, en el qual la ciu-

al desenvolupament de les 
funcions pròpies del càrrec.

L’Alcaldia sotmetrà al Ple 
l’elecció d’una candidatura 
entre les que hagin estat 
validades per la Junta de 
Portaveus. Un cop proposada 
la candidatura, ha de resultar 
escollida pel Ple de l’Ajunta-
ment per una majoria de les 
tres cinquenes parts dels seus 
membres, en primera vota-
ció. Si no s’assoleix aquesta 
majoria, en la segona votació, 
com preveu la llei, podrà ser 
suficient la majoria absoluta, 
tot i que és voluntat de tot 
el plenari cercar el consens.

tadania podrà consultar els 
documents de motivació i 
votar entre les persones 
candidates perquè siguin 
finalistes per a la Sindicatura 
de Greuges.

Les candidatures més 
votades, amb un màxim de 
cinc finalistes, defensaran 
el projecte de la Sindicatura 
de Greuges en una sessió de 
la Junta de Portaveus, que 
valorarà les candidatures 
presentades tenint en comp-
te els criteris d’elegibilitat i 
incompatibilitats establerts 
al Reglament, i el perfil i els 
coneixements adequats per 

L’elecció del Síndic per mitjà de concurs públic és una novetat. / Cedida

Cau un arbre sobre el parc infantil 
de la plaça Aragó, a Ca n’Oriol 

Dimarts al matí va caure un arbre a la plaça Aragó de Ca 
n’Oriol. Es tracta d’un Prunus pissardii. Segons ha informat 
el servei de Parcs i Jardins la caiguda ha estat natural, ja que 
no hi havia evidències de vandalisme. La base del tronc, per 
on s’ha trencat, presentava podriment i fusta morta. L’arbre, 
malgrat caure sobre la zona infantil, no va provocar cap dany 
personal i pràcticament cap material. L’arbre va ser retirat 
dimecres al matí. / DdR

Ctra. de Sabadell, km.12,7, 
nave 11 - Rubí
T. 93 586 10 94

www.colorpaintrubi.com

Botiga especialitzada 
en pintures industrials 

i decoratives, 
troba’ns a Google Maps

NOVETAT!
Ara també amb 

pintura d´automoció
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El consistori ha habilitat un seguit d’equi-
paments municipals com a ‘refugis cli-
màtics’ per tal que la ciutadania pugui 

trobar un espai fresc on recuperar-se de les 
altes temperatures que s’estan registrant 
aquesta setmana i que dificulten tasques 
quotidianes com anar a comprar o passejar. 
Es tracta d’una iniciativa que ja fa temps 
que funciona a altres ciutats com a Barce-
lona on des del 2019 funciona una xarxa de 
refugis climàtics. També existeix una xarxa 
de refugis a l’àrea metropolitana, però Rubí 
no forma part. L’acció del govern municipal 
dona compliment a una moció aprovada al 

Onades de calor 
EDITORIAL

Ple i presentada per l’Alternativa d’Unitat 
Popular. També Veïns per Rubí va presentar fa 
tres anys una moció per establir un protocol 
municipal sobre com actuar en onades de 
calor, que mai es va arribar a elaborar.

Com reclamava l’AUP al juny en el text de 
la moció, la ciutat ha d’avançar i preparar-se 
perquè el canvi climàtic ens portarà cada 

cop més onades de calor... i de fred. Habilitar 
aquests refugis climàtics és un pas endavant, 
i instal·lar fonts recreatives és interessant, 
però cal mirar més enllà.

Un estudi recent de l’Institut de Ciència 
i Tecnologia Ambiental de la Universitat 
Autònoma de Barcelona va demostrar que 
actuacions com pintar les teulades de blanc 

i fer més zones verdes a les ciutats podria 
abaixar la temperatura diürna més de 4 
graus i mig. Rubí encara és una ciutat grisa, 
on predomina la construcció i l’asfalt per 
sobre de tot. I és aquest fet des d’on cal co-
mençar a repensar la ciutat. Les places han 
de comptar amb espais importants d’ombres 
i els carrers han de comptar amb arbres que 
facilitin el desplaçament per zones d’ombres. 
Cal potenciar d’una vegada per totes i de 
forma clara el verd urbà, una altra de les as-
signatures pendents de la ciutat. I el temps, 
amb el canvi climàtic ja realitat, comença a 
esgotar-se.

(DIARI DE RUBÍ no comparteix necessàriament les opinions signades 
i inserides en les seves pàgines. 

La direcció tampoc es fa responsable de la qualitat, procedència 
o origen dels anuncis i dels continguts dels mateixos).
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El Tuit de la setmana          15 de juny

S.O.S Les Torres Rubí
@fmart92

En #rubicity tenemos un parking para 
bicis muy cuky. Siempre hay plazas libres. 
Bueno, todas estan libres siempre

Escapament d’aigua 
La Font del Parc de la Pau i la Natura té 
un escapament d’aigua des de fa set-
manes i ho deixa tot enfangat, l’entrada 
al pipicà, el passeig del parc,... A més 
és un niu d’abelles i vespes, que més 
d’una vegada han picat els gossos. I ja 
no parlem de la quantitat d’aigua, recurs 
natural, que s’està perdent... 

Mel Miller i 3 firmes més

FOTODENÚNCIACARTES DE LA CIUTADANIA
Ajuts a entitats
Salutacions a tothom! Quina 
Festa Major més lluïda, oi? 
Llàstima que els diners no 
arribin pas a tot, i més quan 
es parla de temes culturals. 
Estem d’acord que aquests no 
van faltar, però no igual per 
tothom. Parlo de la Societat 
Blues Rubí (SBR), on estic des 
de fa alguns anys. Excel·lents or-
ganitzadors, músics i cantants 
de gran talent i nivell. Està bé 
fer de tot en una ciutat, però 
una proposta tan consolidada 
i amb tanta riquesa... no se li 
pot deixar de banda ni donar-li 
cops de porta, ni intentar que 
desaparegui, perquè no ho 
aconseguiran. Amics, els ajuts 
culturals s’han de repartir en 
benefici de tota la ciutat. De-
sitjo que busquin solucions, per 
no deixar a aquesta associació 
amb l’agonia no saber amb què 
pot comptar. Sé que existeix 

bona voluntat, només desitjo 
que es tingui en compte la 
gran feina que fa l’entitat i el 
reconeixement que tenim a 
altres ciutats on valoren i molt 
els nostres grups. Esperem el 
suport que la Societat Blues 
Rubí es mereix. Gràcies, això 
sí, a la regidoria de Cultura del 
nostre Ajuntament, que sé que 
estan orgullosos de l’entitat.
Mariarosa Jorba

El parc de Ca n’Oriol s’ha 
quedat petit
Veient l’èxit i la necessitat dels 
ciutadans envers els parcs 
verds, com el de Ca n’Oriol, 
seria bo que l’administració 
tingués més en compte que 
s’han d’ampliar les zones ver-
des. Hem de poder comptar 
amb més espais de natura i 
també destinats a l’oci gratu-
ït. Clarament, els ciutadans 
necessitem espais verds on 

poder estar a l’aire lliure i gaudir 
i a Rubí li calen moltes zones 
verdes. Els caps de setmana el 
Parc està més que amortitzat. 
Inclús de vegades sorprèn el 
soroll de tanta gent com hi ha. 
Just al costat de l’Era, hi ha una 
zona de matolls força extensa, 
que ara mateix no fa cap servei. 
Tant de bo hi poguessin plantar 
gespa i arbres i ja disposaríem 
d’una extensió del que és un 
dels parcs amb més demanda. 
Potser hi ha altres plans per 
aquesta zona o bé, no es pot 
fer servir com voldríem, ho 
desconec, però a simple vista 
sembla possible.
Està clar que és una necessitat 
vital que Rubí no compleix. 
Ens falten parcs grans, parcs 
per jugar a bàsquet i esports 
en general, parcs infantils amb 
més capacitat, zones verdes ex-
tenses i ja anem tard amb tot.
Cristina Gòmez
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Comença la campanya 
electoral HOLA 18! 

     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,   
    ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

P

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE

ASESORÍA LABORAL

TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA

GRADUADO SOCIAL

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

C/ VÍCTOR CATALÀ S/N 
08191 RUBÍ

TELÉFONO 93 697 89 61

El barri de la Serreta es troba 
tocant el centre històric de Rubí, 
dalt d’un dels antics turons que 
es trobaven vorejant el curs de 
la riera. Si bé a la zona s’hi han 
descobert algunes restes prehis-
tòriques de l’edat del bronze, la 
comunitat humana que l’habita 
avui en dia es va originar durant 
els anys 60 i 70 del segle passat.

Per aquí passava el vell camí 
que menava a Sabadell, potser 
descendent de l’antiga via Augus-
ta interior, que unia aquella po-
blació (anomenada Arraona) amb 
el pont del Diable, a Martorell. El 
1881 s’hi va traslladar la creu de 
terme que estava ubicada a l’ac-
tual carrer de la Creu (d’aquí li ve 
el nom), al centre de Rubí, quan 
la població començava a créixer 
per la part de la Plana de Can Ber-
tran. Segons explica l’historiador 
Miquel Rufé, va ser destruïda a 
causa de la Guerra Civil.

La zona de la Serreta estava 
constituïda per terrenys de vinyes 
que pertanyien a les masies de 
can Serra (situada per cert a l’altra 
banda de la riera) i de can Bertran 
(ara desapareguda). No obstant ja 
el 1920 Jaume Almirall, de Terras-
sa, hi va construir la seva bòbila, 
desapareguda el 1995 per donar 
lloc a l’actual plaça de Josep Tar-
radellas. Només se n’ha conservat 
la seva esvelta xemeneia.

Però va ser a partir de princi-
pis dels anys 60 del segle passat 
quan aquesta àrea va començar 
a poblar-se, primer amb cases 
aïllades. Sabem que el 1962 s’hi 
trobava un dipòsit d’aigua eleva-
da que estava connectat amb el 
de Sant Muç i que formava part 
de la xarxa de distribució de la 
família Margenat. 

També en aquests anys hi 
havia un pou a l’actual plaça de 

L’orígen del barri de La Serreta
Jordi Vilalta
Llicenciat en Història

El Rubí d’abans

Celso Emilio Ferreiro d’on els pri-
mers veïns extreien aigua.

El 1964 s’hi instal·là a una de 
les parts més elevades, prop de 
l’actual plaça de l’Esbart Dansaire, 
la fàbrica Tymesa, que donava 
feia a una bona part de la po-
blació de Rubí. Actualment, és 
l’edifici industrial d’Ipagsa.

A finals dels seixanta i a prin-
cipis dels setanta començaren a 
asfaltar-se carrers i a edificar-se 
els blocs d’habitatges que carac-
teritzen en l’actualitat la zona; els 
primers d’ells es van fer a la dreta 
del camí que portava a Sabadell, 
ocupant zones de vinyes i on ara 
es troba el popular bar Brasilia.

Del 1981 data el primer Pla 
General d’Ordenació de Rubí de 
l’etapa democràtica i, pel que 
fa al barri, es va poder obtenir 
una zona de 4.000 m² (que havia 
estat adquirida per l’Ajuntament 
el 1979) per poder edificar un 
centre escolar, però el projecte 
no va reeixir.

El barri, als últims decennis, 
ha anat creixent i cal destacar 
també, fenomen, per cert, comú 
a tantes zones de la ciutat, la 

immigració procedent de països 
extracomunitaris.

El 1995 es va construir, tocant 
l’antiga Tymesa i davant la plaça 
de l’Esbart Dansaire de Rubí, 
l’Institut d’Estudis Secundaris La 
Serreta, que començar a impartir 
classes l’any següent; el 2006 
s’inaugurà la nova comissaria de 
Mossos d’Esquadra al carrer de 
Maria Aurèlia Capmany, i el 2016 
el parc de la Serreta, tocant a la 
carretera de Sabadell.

Va ser a principis 
dels anys seixanta 

quan el barri va 
començar a poblar-se, 

primer amb cases 
aïllades

Barri de La Serreta als anys 70. Foto publicada per Lydia Riera a xarxes socials. 

Fa uns dies em va arribar la notícia 
que la senyora alcaldessa de Rubí, 
senyora Ana María Martínez, 
havia enviat una carta a tots els 
joves que aquest 2022, complei-
xen els divuit anys, és a dir, que 
arriben a la majoria d’edat legal 
per poder votar en unes eleccions.

Al cap de pocs minuts de re-
bre aquesta notícia, vaig fer-li 
un comentari a una regidora de 
l’ajuntament de Rubí per si en 
sabia alguna cosa d’aquesta invi-
tació tan particular, la seva res-
posta va ser: “no en tinc ni idea”.

Avui després d’una llarga Festa 
Major, aquesta carta ha arribat 
a les meves mans, després de 
nits sonores i de molt caliu pels 
carrers i places de la nostra ciutat, 
carrers i places “que han que-
dat bonics” en una mostra més 
d’un gran comportament incívic 
d’una part de la nostra ciutadania.

En aquesta carta la senyo-
ra alcaldessa invitava a tots els 
veïns i veïnes de Rubí que van 
néixer el 2004 a participar en la 
festa Hola 18! el dia 7 de juliol a 
l’Arborètum del Castell de Rubí, 
amb música, barra, ball, sortejos 
i un regal d’aniversari. Per als 
que en fan 18 per descomptat!

M’hauria agradat llegir que 
es feia un acte amb un bon am-
bient, respecte a les normes de 
convivència, amb valors d’ètica, 
convivència, actituds positives i 
d’una animació cívica, que segur 
que també hi seran presents.

Un dels arguments de la cele-
bració és que aquests joves no ho 
han tingut fàcil (els del 2004), ja 
que la COVID-19 ha comportat uns 
temps de restriccions i ara que tot 
ha quedat enrere, la ciutat està en 
deute amb aquests joves I la senyo-
ra alcaldessa els i regala una festa 
i que ella, els espera a l’Arborètum 

per saludar-los personalment.
Excel·lent, magnífic el detall de 

la nostra alcaldessa, com si aquí a 
Rubí els joves en general i els de di-
vuit anys en particular no tingues-
sin cap més problema que diver-
tir-se (que també!), però el treball, 
la formació, els salaris de misèria, 
així com la manca d’un espai de tro-
bada estable i segur, d’oci nocturn 
juvenil amb activitats diverses...

Però és realment aquesta la 
funció de l’alcaldia? I persona-
litzo en l’alcaldessa perquè sols 
és ella la protagonista d’aquesta 
invitació, des del logo del sobre 
de l’ajuntament de Rubí, en què 
surt el seu nom, al logo de la 
carta que parla de l’alcaldessa, 
fins a la mateixa signatura que és 
d’ella mateixa… i la resta de regi-
dors/res sense assabentar-se’n?

Quan llegia aquesta carta i el 
motiu de la invitació em recorda-
va d’aquella quantitat de coses 
que quan els veïns i veïnes van a 
l’Ajuntament de Rubí a reclamar 
o proposar alguna cosa el pri-
mer que et diuen en molts casos 
és que això no és competència 
de l’alcaldia que si és d’aquell 
o d’aquella altra administració.

Celebrar la majoria d’edat és 
competència municipal o és que 
estem a deu mesos d’eleccions mu-
nicipals? Segurament cal començar 
a fer campanya amb els diners de 
tots i totes les ciutadanes de Rubí.

Encoratjo als grups munici-
pals a posar el nas en aquest 
afer, i denunciar aquelles des-
peses públiques posades a dis-
posició de l’alcaldessa de Rubí.

No sé si aquest acte té caràcter 
electoralista, però ho sembla molt 
i el que no sé si això, és producte 
de cert nerviosisme que existeix en 
el grup municipal que dona suport, 
el PSC o la mateixa alcaldessa que 
veu trontollar la seva poltrona.

No tot és vàlid per voler gua-
nyar!

Josep M. Pijuan
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REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha 
obert aquest dilluns 11 de 
juliol la convocatòria de 
subvencions per facilitar 
l’accés a l’habitatge a les 
persones joves de fins a 
34 anys i a les famílies 
monoparentals corres-
ponent a l’exercici 2022. 
Aquests ajuts tenen com 
a objectiu lluitar contra 
el risc d’exclusió social 
residencial d’aquests dos 
col·lectius, joves i famílies 
monoparentals, que el Pla 
local d’habitatge de Rubí 
2021-2027 identifica com 
a prioritaris.

En el marc d’aquesta 
convocatòria, l’Ajuntament 
subvenciona les despeses 
de formalització de nous 
contractes de lloguer i les 
despeses de l’arrendatari 
de gestió immobiliària, de 
formalització del contracte 
d’arrendament i/o les des-
peses de notaria i registre, 
meritades entre el dia 1 
d’octubre de 2021 i el dia 
15 de setembre de 2022. 

L’import màxim dels ajuts 
és de 950 euros.

La regidora d’Habitatge, 
Ànnia Garcia, ha destacat 
“la importància de facilitar 
recursos habitacionals a la 
població jove per evitar que 
hagin de buscar habitatge 
en altres localitats de la 
comarca davant l’escasse-
tat d’habitatge assequible 

a Rubí, especialment de 
lloguer”. 

Aquesta línia d’ajuts se 
suma a d’altres iniciatives 
adreçades a aquest col-
lectiu d’edat, com l’ajuda 
estatal del Bo Lloguer Jove, 
que va gestionar l’Oficina 
Local d’Habitage el passat 
mes de juny, o la promoció 
de sis habitatges en lloguer 

Convoquen els ajuts econòmics per lloguers
adreçats a joves i famílies monoparentals

Els ajuts volen facilitar l’accés a l’habitatge de col·lectius en risc d’exclusió habitacional. / Arxiu

que té en marxa la societat 
municipal Proursa.

La ciutadania podrà pre-
sentar les seves sol·licituds 
entre l’11 de juliol i el 16 
de setembre de 2022, pri-
oritàriament a través de la 
Seu Electrònica de l’Ajunta-
ment de Rubí o bé a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania 
(OAC), sol·licitant cita prèvia.

Últim dia per sol·licitar 
els ajuts pel lloguer destinats 
a persones majors de 36 anys
REDACCIÓ

Els ajuts al pagament del 
lloguer MITMA adreçats 
a persones majors de 36 
anys, que finança el Mi-
nisteri de Transport, Mo-
bilitat i Agenda Urbana i 
que atorga l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, 
es poden sol·licitar fins a 
aquest divendres 15 de 
juliol. El tràmit s’ha de 
fer de forma telemàtica 
a través de la web de la 
Generalitat  de Catalunya 
o de forma presencial a 
les oficines de PROURSA 
(c. Prim, 33-35 4a planta).

L’import de la subven-
ció és d’entre 240 i 2.400 
euros anuals. La quantia 
final es calcula en funció 
de l’esforç en el paga-
ment de la renda, segons 
els ingressos de la unitat 
familiar.

Per accedir als ajuts, 
cal complir diversos re-
quisits com comptar amb 
un màxim d’ingressos 

anuals de 22.558,77 euros 
calculats en funció dels 
membres de la unitat de 
convivència.

També es demana un 
mínim d’ingressos sufici-
ent per pagar el lloguer, 
ponderats segons el nom-
bre de membres de la 
unitat de convivència i la 
localització de l’habitatge. 
A més, l’import màxim de 
lloguer mensual de 900 
euros. En el cas de trac-
tar-se del lloguer d’una 
habitació, la quota màxi-
ma no pot superar els 450 
euros mensuals.

Les  persones sol -
licitants han d’aportar la 
documentació especifi-
cada a la pàgina web de 
la Generalitat. 

La ciutadania que vul-
gui fer alguna consulta 
sobre la tramitació pot 
trucar a l’Oficina Local 
d’Habitatge de Rubí al 
telèfon 93 588 66 93 de 
dilluns a divendres de 9 
a 14 h. 

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí

Vuit persones s’incorporen a l’administració 
a través dels Plans Locals d’Ocupació

REDACCIÓ

L’Ajuntament ha incorporat 
vuit treballadors i treballa-
dores a través del programa 
‘Plans Locals d’Ocupació’ 
de la Xarxa de Governs 
Locals de la Diputació de 
Barcelona.

Les vuit persones que 
s’han incorporat a l’Ajun-
tament per sis mesos fan 
tasques d’agents pel civis-
me, peons jardiners/es, 
oficial electricista, peons 
electricistes o treball social. 
Així, se sumen als equips de 
Serveis Socials, Relacions 
Ciutadanes i Obra Pública. 

Fins ara, estaven en situació 
d’atur.

Per aquesta edició del 
programa “Plans Locals 
d’Ocupació per al desen-
volupament d’actuacions 
orientades a promoure 
l’ocupació i la millora de 
l’ocupabilitat de les per-
sones en situació d’atur”, 
l’Ajuntament de Rubí ha 
rebut una subvenció de 
230.003,83 €.

Els i les noves membres 
de la plantilla van ser rebuts 
divendres passat per l’alcal-
dessa, Ana M. Martínez; el 
regidor d’Ocupació, Víctor 
García; el regidor del Servei 

d’Obra Pública, Juan López, 
i el regidor del servei de 
Relacions Ciutadanes i Pro-
ximitat, Miguel Ángel Ro-
mero, a l’edifici Rubí Forma. 
L’alcaldessa els va donar la 
benvinguda a la corporació. 

“Fa uns dies que formeu 
part de la corporació muni-
cipal, l’administració pública 
més propera a la ciutadania, 
aquella que dona servei di-
rectament als vostres veïns 
i veïnes. Totes i tots els que 
treballem a l’Ajuntament 
ens dediquem a garantir, 
i millorar quan es pot, la 
qualitat de vida dels nostres 
veïns i veïnes”, va apuntar. 

L’alcaldessa s’ha trobat amb les noves contractacions al Rubí Forma. / Ajuntament de Rubí – Localpres
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ESPECTACLE

L’espectacle “Maleïdes les guerres 
(i aquell qui les va fer)” arriba a Rubí
REDACCIÓ

El muntatge ‘Maleïdes les 
guerres (i aquell qui les va 
fer)’ es podrà veure dilluns 
vinent a la nostra ciutat, 
gràcies a Òmnium Cultural. 
Es tracta d’una propos-
ta escènica on la música i 
les paraules s’uneixen pel 
combat. L’espectacle va 
a càrrec del músic Carles 
Beltran (guitarra i piano), 
la cantant Namina (veu) i 
l’actriu Lali Barenys (recital 
de paraules).

Aquests tres artistes, 
compromesos amb la soci-
etat, senten que és des de 
la cultura, com a combat, 
des d’on han de donar res-
posta al món convuls en 
què vivim. Reivindiquen 
les paraules, la música, la 
poesia, la creativitat... és a 
dir, la cultura, l’educació, la 
informació, el coneixement 
com armes de construcció 
massiva per rebel·lar-se 
contra la barbàrie, la hi-

pocresia, la ignorància, la 
manipulació, la mentida... 
Denuncien les guerres en 
totes les seves formes i ma-
neres, i ho fan amb la veu, la 
música i les paraules pròpies 
i de testimonis, d’escriptors 
contemporanis, de poetes, 
de músics... Volen compar-

tir-les per recordar tothom 
que lluitar ens fa estar més 
vius i ser més lliures.

Els tres artistes enlla-
cen, enfilen, diuen, mu-
siquen i canten textos, 
poemes i cançons d’entre 
altres d’Ovidi Montllor, 
Joan Oliver (Pere Quart), 

Cartell promocional de l’espectacle. / Imatge cedida

els Manel, Bob Dylan o 
Silvio Rodriguez.

L’espectacle es podrà 
veure el dilluns 18 de juliol 
a les 19.30 h als jardins de 
l’Ateneu (c. Xile, 1). L’entra-
da és lliure, però l’organit-
zació recomana inscripció 
prèvia a omnium.cat/rubi.

FESTES

Can Vallhonrat celebrarà
aquest cap de setmana 
les seves festes del barri
REDACCIÓ

L’Associació de Veïns de Can 
Vallhonrat ja ho té tot a punt 
per a una nova edició de les 
festes del barri, després de 
dos anys d’absència per la 
pandèmia.

Les activitats arrencaran 
dissabte 16 de juliol a les 
19.30 h amb un inici de festa 
amenitzat amb música i un 
sopar a la fresca a partir de 
les 20 h. L’àpat consistirà en 
seques amb botifarra, pà amb 
tomàquet, vi, aigua i gelat. El 
preu és de 10 € i els tiquets 

es podran adquirir el mateix 
dissabte.

La jornada finalitzarà amb 
un ball popular amenitzat pel 
grup Corxet i una sessió de Ka-
raoke per als més agosarats.

Diumenge a partir de les 
11 h tindrà lloc una xocolata-
da amb xurros i, tot seguit, 
activitats per als infants amb 
Marieta.

La festa finalitzarà amb la 
tradicional guerra de l’aigua, 
per la qual caldrà anar prepa-
rats amb banyador i tovallola. 
Totes les activitats tindran lloc 
a la pista de Can Vallhonrat.

‘Sant Tornem-hi’, una nova
edició de les populars festes 
del carrer Sant Jaume
REDACCIÓ

‘Sant Tornem-hi’. Aquest és 
el nom que li han posat en-
guany a les populars Festes 
del carrer Sant Jaume, que 
també es reprenen des-
prés de les restriccions per 
la pandèmia. L’Associació 
d’Animació Cultural del Car-
rer Sant Jaume ha preparat 
un programa d’activitats 
que arrencarà divendres 
vinent 22 de juliol a les 18 h 
amb la tradicional orxatada 
popular, que s’ofereix amb la 
col·laboració de la Residèn-
cia Amanecer.

Ja a les 18.30 h, els més 
petits i no tan petits po-
dran gaudir d’una refres-
cant guerra d’aigua amb 
la participació de l’elefant 
Bòjum i la col·laboració de 
l’entitat Les Anades d’Olla. 
La jornada finalitzarà a partir 

de les 21.30 h amb un sopar 
de germanor i l’actuació 
musical del grup rubinenc 
Malaka Tones.

Dissabte al matí, a partir 
de les 10 h, tindrà lloc el 
Mercat de la Rampoina i ja 
a les 22 h començarà una Nit 
Jove, amb la col·laboració de 
La Sonik i amb les actuacions 
musicals dels grups SoniK Dj 
i Aclatallots, All I Have to Say, 
Random Figthers i PD EFA.

Diumenge, la jornada 
arrencarà a les 12 h amb un 
vermut musical amenitzat 
pel Trio Jazz de l’Associació 
Jazz Rubí. A les 19 h, i gràcies 
a la col·laboració del Fo-
ment de la Sardana de Rubí, 
s’oferirà una audició amb la 
Cobla Contemporània. 

La celebració clourà el 
dilluns 25 de juliol amb la 
Missa de difunts a l’església 
de Sant Pere.

REDACCIÓ

’L’ànima de les coses’, la 
mostra que l’artista Miquel 
Mas té exposada des del 
maig a l’Aula Cultural, es 
tancarà a finals de la setma-
na vinent. Com a cloenda de 
l’exposició, tindrà lloc una 
xerrada ‘Genis o estafadors. 
Paradoxes de l’art contem-
porani’, a càrrec de Marcos 
Yáñez; comunicador huma-
nista, escriptor i professor 
de filosofia i història de l’art. 

Yañez explicarà durant 
la xerrada com l’art con-
temporani està marcat per 
l’escàndol, la incomprensió 
i el desacord entre l’artista, 
el mercat i el públic general; 
però que si aprofundim en 
les seves arrels, proces-
sos i motivacions també 
descobrirem que aquests 
fenòmens no són nous i 
podrem desemmascarar 
els impostors des de les 
entranyes de la societat del 
capitalisme tardà.

Totes les persones in-
teressades en l’art, tenen 
l’oportunitat de veure i co-
mentar l’exposició «L’Ànima 

La xerrada «Genis o estafadors? Paradoxes de l’art 
contemporani» clourà la mostra de Miquel Mas 

de les coses» amb el seu 
autor, Miquel Mas, i desco-
brir alguns dels enigmes de 
l’art contemporani de la mà 
de Marcos Yáñez. La xerrada 
serà dijous 21 de juliol a les 
19 h, a l’espai expositiu Aula 
Cultural. Es tancarà l’acte 
amb una copa de cava.

Marcos Yáñez és escrip-
tor i divulgador de contin-
guts d’humanitats. Profes-
sor de filosofia, història i 
teoria de l’art a diferents 
centres de Barcelona. Doc-
tor en humanitats i màster 
en estudis comparats de 
literatura, art i pensament 
per la UPF. Llicenciat en fi-
losofia per la Universitat de 
Salamanca, especialitat en 
Estètica i Teoria de l’Art, amb 
un any d’estudis de Teoria 
de l’Art Italià a la Università 
di Cagliari.

Amb aquesta mostra a 
Rubí, l’artista Miquel Mas 
ha engegat un itinerari ar-
tístic per la nostra ciutat, 
coincidint amb el 60è ani-
versari de la seva primera 
exposició, que va fer quan 
només tenia 13 anys al Casal 
Popular.

Imatge promocional de la xerrada. / Cedida

Mas ha exposat ‘L’ànima de les coses’ a l’Aula Cultural des del maig. / 
Cedida
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A dalt, alguns dels vehicles exposats. Sota, la benedicció dels cotxes a Maximí Fornés. / J. A. Montoya

FESTES

Els vehicles antics omplen la ciutat amb motiu 
de la celebració de la Festa de Sant Cristòfol
Després de dos anys d’absèn-
cia per culpa de la pandèmia, 
Rubí ha acollit aquest cap de 
setmana una nova edició de la 
Festa de Sant Cristòfol, patró 
dels conductors, organitzada 
pels Amics dels Automòbils 
Antics. 

Les activitats van comen-
çar dissabte a la tarda amb 
la concentració de vehicles 
a la plaça Doctor Guardiet, 
on van quedar exposats. Pos-
teriorment, una comitiva de 
l’entitat va sortir en cercavila 
per recollir els abanderats i de 
nou es van dirigir fins a l’esglé-
sia de Sant Pere, on va tenir 
lloc la missa en honor a Sant 
Cristòfol a les 20 h. La jornada 
va finalitzar amb el tradicional 
sopar social. 

Diumenge al matí va ser el 
moment de la concentració 
de vehicles antics i clàssics 
a la rambla del Ferrocarril, 
on es va oferir esmorzar per 
a tots els participants. Ja al 
migdia, va tenir lloc la lluïda 
cercavila de cotxes pel centre 
de la ciutat i la popular bene-
dicció de vehicles. / DdR

CULTURA POPULAR

Darrera sortida dels Gegants de 
Rubí, abans d’iniciar vacances
Els Gegants de Rubí, en Roc 
i la Paula, acompanyats pels 
gegantons Laia i Galderic, 
van assistir diumenge a la 
XXVIII Trobada de Gegants 
de Sant Vicenç de Castellet. 
La jornada va arrencar a les 
9.30h amb la plantada dels 
gegants de les diferents 
colles participants: Sarrià 
(Barcelona), Masllorens, 
Ripoll, Les Borges Blanques, 
Barri del Serrallo de Tarra-
gona, Espinalvet, Rubí, la 
colla local de El Niu i la colla 
amfitriona. Posteriorment, 
es va iniciar la passejada de 
gegants pels carrers de la 

localitat fins a arribar a la 
plaça Anselm Clavé, on es 
van fer els balls de gegants i 
el lliurament dels recordato-
ris de la trobada. Finalment, 
va continuar la passejada 
gegantera fins a la plaça a 
tocar de les escoles del mu-
nicipi n es va fer el ball final 
i la cloenda de la festa.  

Amb aquesta sortida 
gegantera a Sant Vicenç 
de Castellet, els Gegants 
de Rubí i els membres de 
la colla faran vacances fins 
al dia 4 de setembre, quan 
tindrà lloc la XXIX Trobada 
de Gegants de Rubí. / DdR

La delegació rubinenca a Sant Vicenç de Castellet. / Marc Albert López

Contac te:   facebook.com/roserbona2020 · roserbona@hotmail.com  
                        youtube.com/dhannaastro  

Horòscop per Roser Bona: Astròloga diplomada per l’Associació d’Astrologia de Catalunya

Àries (Del 21 de març al 20 d’abril): Tens 
ganes d’estiu i de diversió. Augment del to 
vital. El Sol conjunt a Mercuri a Casa IV afa-
voreix els tràmits relacionats amb la llar i 
els canvis de domicili.

Taure (Del 21 d’abril al 20 de maig): Algú de la 
família pot qüestionar-te, però no entris en el 
seu joc. Venus a Casa III afavoreix els passejos i 
les xerrades interessants. Interès en la lectura.

Bessons (Del 21 de maig al 21 de juny): 
Mercuri transita la teva Casa II. És un 
temps per pensar en assumptes materials, 
per trobar la manera de guanyar més di-
ners i també més seguretat en tu mateix.

Cranc (Del 22 de juny al 21 de juliol): Venus 
al teu signe afavoreix nous contactes i rela-
cions amoroses. S’obren algunes portes al 
sector professional, però no acceptis qual-
sevol contracte. Valora’t.

Lleó (Del 22 de juliol al 23 d’agost): Amb 
Mercuri a Lleó, si estaves callant alguna 
cosa que et bull dins, ara ho expresses, peti 
qui peti. Venus per Casa XII inclina a gaudir 
de moments de solitud.

Verge (Del 24 d’agost al 23 de setembre): Si 
havies perdut l’esperança, veus altres op-
cions que no havies contemplat i t’animes. 
Amb Mercuri per Casa XII tens la intuïció a 
flor de pell. Fes-li cas.

Balança (Del 24 de setembre al 23 d’octu-
bre): El sector professional es veu beneït 
per Venus i si tens un negoci propi, comen-
ces a veure’n els fruits. Pots rebre un mis-
satge que canviarà el teu futur.

Escorpí (Del 24 d’octubre al 22 de novem-
bre): La prudència serà la millor compan-
ya, no expliquis els teus projectes a segons 
qui. Una visita a la natura, t’ajudarà a des-
connectar de les tensions diàries.

Sagitari (Del 23 de novembre al 21 de des-
embre): Si passes per un moment delicat, 
confia en un bon un amic i conta-li el que 
sents. No t’ho guardis a dins. Venus per la 
Casa VIII pot portar ingressos extra.

Capricorn (Del 22 de desembre al 20 de 
gener): Venus per Casa VII pot portar per-
sones interessades en tu en l’àmbit senti-
mental. Si estàs fent tràmits amb la justícia, 
les coses sembla que es posen a favor teu.

Aquari (Del 21 de gener al 19 de febrer): Pots viure 
un moment de tensió sexual amb algú del teu en-
torn laboral. Si hi havia una xerrada pendent amb 
la parella, es donen facilitats per arribar a acords.

Peixos (Del 20 de febrer al 20 de març): Amb 
Venus a la Casa V, t’enfoques en les coses bo-
niques de la vida i en la diversió. Si no tens una 
relació sentimental, és un bon trànsit per a 
l’enamorament.

SUDOKU Dificultat: Baixa

Solucions
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REDACCIÓ

El jurat del Festival Inter-
nacional de Curtmetratges 
de Terror, Fantàstic i Freak, 
format per l’actor Javier Bo-
tet, la productora Anna Mo-
ragriega i el director Caye 
Casas, ha escollit ‘Guts’, del 
director nord-americà Chris 
McInroy, com el millor curt-
metratge d’aquesta edició.

El curt és una comèdia 
de terror sobre un home 
que té els budells fora del 
cos i que treballa en una 
tranquil·la i seriosa oficina, 

El curt ‘Guts’ guanya la 7a edició del Festival Infest, 
que es consolida amb gran acollida de públic 

on hi ha algun mal rotllo 
sense importància entre 
els seus treballadors i on el 
director de l’oficina aposta 
per solucionar-los d’una 
manera molt peculiar.

D’altra banda, el “gai-
rebé millor curt” va ser pel 
mexicà ‘Tío’ de Juan Medi-
na, que narra la història de 
Martín, un nen miner que 
el seu primer dia de feina 
descobreix la importància 
dels rituals i el respecte als 
ancestres. Finalment, el 
premi atorgat pel públic va 
ser per “For Peter’s Sake”, 

CINEMA

de Gerald B. Filmore, un 
curt on el protagonista està 
desesperat perquè porta 
una eternitat a l’hospital. 
Quan finalment arriba el 
metge amb les proves, els 
resultats són inesperats. Un 
cas de riure o de mort.

Més de 1.500 persones 
han passat enguany pel 
festival, gaudint dels curts 
i de la resta de propostes 
programades entorn del 
festival. Entre aquestes, un 
concert del cantautor rubi-
nenc Sergi Estella dissabte 
al migdia o la celebració del 

‘Calvario’, de Lluís Margarit, 
guanya la quarta edició dels 
premis Fora de Pla

Petit Infest a la Biblioteca 
Mestre Martí Tauler, on es 
va projectar el film ‘Song 
of the sea’ per al públic 
infantil. A més, dissabte, 
durant el passi de curts, es 
va realitzar un bingo molt 
especial, premiat amb un 
lot valorat en 700 euros 
amb invitacions a sopar, 
marxandatge de l’Infest i 
una disfressa de cuca.

Com sempre no han fal-
tat les populars cuques fent 
de les seves durant el festi-
val, presentat per l’Imanol 
Fernández i l’Ignasi Muñoz.

Fotograma del curt guanyador, dirigit pel nord-americà Chris Mcinroy. 
/ J. A. Montoya

El guanyador d’aquesta edició dels guardons, amb el premi dissenyat 
per EdRA. / J. A. Montoya

El curtmetratge ‘Calvario’, 
del director de Granollers 
Lluís Margarit, ha estat el 
guanyador de la quarta edi-
ció dels premis Fora de Pla 
(abans anomenats Arkam). 
Aquests premis, que es van 
lliurar ahir al vespre a l’amfi-
teatre del Castell, reconeixen 
els millors projectes audiovi-
suals del Vallès Occidental i 
Oriental.

‘Calvario’ és una comè-
dia que narra com Pablo, el 
protagonista, qui acaba de 
trencar amb la seva parella 
s’adona que s’està quedant 
calb. A partir d’aquest mo-
ment, farà tot el possible 
per a aconseguir fer front 
a les dues situacions: no 

quedar-se calb i recuperar 
la seva ex. El seu director va 
recollir el premi, una estatu-
eta dissenyada per alumnes 
de l’Escola d’Art i Disseny 
de Rubí EdRa, i va dedicar 
el premi al cantautor local 
Sergi Estella, amb qui havia 
treballat anteriorment.

Abans del veredicte del 
jurat i del lliurament del 
premi, es van projectar els 
vuit treballs finalistes, selec-
cionats entre una trentena 
de treballs que s’havien pre-
sentat enguany al certamen. 

Cal destacar que entre 
aquests vuit seleccionats 
hi havia ‘Deixarà de fer 
mal’, un documental de la 
rubinenca Laia Pineda. / DdR

Com sempre, les populars cuques van fer de les seves al festival. / J. A. 
Montoya

DIVENDRES 15 DE JULIOL

-Gaming night! 6 h ininter-
rompudes de gaming obert 
a adolescents i joves. A 
partir de les 17.30 h al Celler

-Taller de plantes aromàti-
ques. A les 18.30 h a la plaça 
Neus Català. 

DISSABTE 16 DE JULIOL

-Mercat de la Numismàtica.  
De 8 a 14 h a la plaça del 
Mercat. Org. Ass. Numismà-
tica de Rubí 

-La Trocalleria. A partir de 
les 10.30 h a la rambla del 
Ferrocarril. 

-Taller de plantes aromàti-
ques. A les 18.30 h a la plaça 
de Ca n’Oriol. 

-Festes Can Vallhonrat
-19.30h inici de festa mu-
sical
20h. Sopar a la fresca (10 €- 

tiquests el mateix dissabte)
23h Ball amb el grup Corxet 
i karaoke

DIUMENGE 17 DE JULIOL

-Festes Can Vallhonrat
-11h xocolatada amb xurros 
i activitats infantils. Guerra 
de l’aigua.

DILLUNS 18 DE JULIOL

-Espectacle ‘Maleïdes les 
guerres (i aquell qui les va 
fer). A càrrec de Carles Bel-
tran (músic), Namina (can-
tant) i Lali Barenys (actriu). 
A les 19.30 h a l’Ateneu. Org. 
Òmnium Rubí

DIMARTS 19 DE JULIOL

-Taller de plantes aromàti-
ques. A les 18.30 h a la plaça 
deL 25 de Setembre. 
 
DIMECRES 20 DE JULIOL

-Dimecres Manetes. A les 

18 h a l’Ateneu. 

-Story Time: Little and his 
coloured tails. A les 18 h a 
la Biblioteca. Contes per a 
infants d’1a 7 anys. A càrrec 
d’Espai Idiomes Rubí. 

-Jocs i tallers sobre ben-
estar animal i tinença res-
ponsable. A les 18.30 h a la 
plaça Ca n’Oriol 

DIJOUS 21 DE JULIOL

-Jocs i tallers sobre ben-
estar animal i tinença res-
ponsable. A les 18.30 h a la 
plaça Josep Tarradellas

-Xerrada ‘Genis o estafa-
dors. Paradoxes de l’art 
contemporani’. A càrrec 
de Marcos Yañez, escriptor 
i professor de Filosofia i 
d’Història de l’Art. Acte de 
cloenda de la mostra ‘L’àni-
ma de les coses’ de Miquel 
Mas. A les 19 h a l’Aula 
Cultural. 

EXPOSICIONS

Foto Viva. Les millors imat-
ges de la Festa Major. A la 
pl. Antiga Estació fins al 19 
de juliol. Org.: Grup Foto-
gràfic El Gra. 

Homenatge a Maria Rius. 
Exposició de la il·lustradora 
Maria Rius. 
A l’Espai de Llibres Lectors 
al tren fins al 30 de setem-
bre. 

La revolució neolítica. La 
Draga, el poblat dels pro-
digis. Exposició sobre el 
neolític. Al Castell fins al 4 
de setembre.

‘L’ànima de les coses’. Ex-
posició 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.

AGENDA
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Els joves valors locals han fet una bona actuació al torneig. / Cedida

ESCACS | TORNEIG

Un total de vuit jugadors de 
l’Agrupació d’Escacs la Rubi-
nenca van disputar del 4 al 12 
de juliol el XLIV Open Interna-
cional de Barberà del Vallès. 

La representació del club 
rubinenc va tenir una notable 
actuació, ja que Gerardo Pa-
lacios i Antoni Muñoz s’han 

situat en el top 20 amb 5,5 punts 
cada un.

També molt destacada ha 
estat l’actuació d’Albert Martí-
nez, Jordi Arcas, Pere Sarrate i 
Josep Pujol. 

A més, els joves valors locals 
Joan Vilarasau Garrido i Jan 
Fernández Cazorla, que cada dia 

van millorant el seu joc, han dut 
a terme una molt bona actuació. 

L’entitat rubinenca  tanca-
rà les seves activitats aquest 
cap de setmana per aquesta 
temporada, i retornarà a l’ac-
tivitat a primers de setembre, 
després de les vacances. / 
Agrupació d’Escacs Rubinenca

Gran actuació dels jugadors de la Rubinenca 
a l’Obert Internacional de Barberà

FUTBOL | CLUBS

El directiu Ángel Moreno ha 
assumit la presidència de 
l’Olímpic Can Fatjó, després 
que el fins ara president 
José Piña Franco s’hagués 
vist obligat a renunciar per 
motius personals. 

Fins  a  les  properes 
eleccions, Moreno, per-

sona que fa molts anys 
que està vinculat a l’en-
titat i  que ha desenvo-
lupat diferents càrrecs 
a la directiva,  ocuparà 
el càrrec. 

José Piña Franco va 
ser reelegit president de 
l’Olímpic Can Fatjó a l’oc-

tubre del 2018 per qua-
tre anys més al capda-
vant del club, després de 
ser la única candidatura 
que es va presentar. Les 
noves eleccions, previsi-
blement, se celebraran a 
la tardor d’enguany. / J. 
A. Montoya

Ángel Moreno assumeix la presidència
de l’Olímpic per la renúncia de José Piña

Ángel Moreno fa anys que està vinculat al club. / J. A. Montoya
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El palista rubinenc, amb el trofeu de campió d’Espanya. / Cedida

TENNIS TAULA | CAMPIONAT D’ESPANYA

El jugador rubinenc Roger 
Quesada, que forma part de 
les files del Club Tennis Taula 
Borges, ha assolit el triplet 
en el Campionat d’Espanya 
benjamí de tennis de taula. 
Quesada s’ha proclamat 
campió estatal en categoria 

individual, i també campió 
en dobles fent parella amb 
l’aragonès Eric Negredo. A 
més, també ha estat campió 
per equips amb el Borges. 

En la competició d’equips 
benjamins, el CTT Borges, 
amb Roger Quesada i Eric 

Negredo, s’han proclamat 
Campions d’Espanya. El TT 
Cassà, format per Lad Mayo-
rov i Toni Ruscalleda, han 
estat subcampions i la ter-
cera plaça pel CN Sabadell, 
amb Fran Serrano i Quim 
Barberà. / DdR

Triplet del rubinenc Roger Quesada 
al Campionat d’Espanya benjamí

 

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA | CAMPIONAT DE CATALUNYA 

Alan Molinuevo, gimnasta 
del club rubinenc GAER, va 
proclamar-se el passat cap 
de setmana subcampió de 
Catalunya als aparells de 
Cavall amb arcs i salt a la 
categoria de Promoció 2. 
Molinonuevo participava 
fent equip amb l’Èric Fernàn-
dez, Enzo Fernández, Arnau 
Guàrdia i Teo Robles.

El GAER va participar 
amb un total de vuit gim-
nastes de diferents catego-
ries en aquest campionat. A 
banda del subcampionat de 
Molinuevo, a la categoria de 
promoció 3 va participar Leo 
Bogliolo, i a Base 3 van tancar 
temporada per primer cop a 
la categoria Marco Corvillo i 
Oriol Jiménez.

Els entrenadors de tots 
els participants del club han 

Alan Molinuevo, del GAER, subcampió de
Catalunya als aparells de Cavall amb arcs i salt

valorat l’esforç i treball dels 
gimnastes per haver tancat 

d’aquesta manera una tem-
porada com aquesta./ DdR

Els gimnastes del GAER, amb els seus entrenadors. / Cedida

NATACIÓ | CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL 

Hèctor Ramos i Iago Verdú, 
esportistes del Club Natació 
Rubí (CNR) van disputar el 
passat cap de setmana el 
Campionat de Catalunya 
Infantil d’estiu registrant 
uns bons resultats. La com-
petició, organitzada per la 
Federació Catalana de Nata-
ció, va tenir lloc a la piscina 
Silvia Fontana de Tarragona.

Hèctor Ramos va nedar 
les proves dels 50 i 100 m 
lliures, on va aconseguir-
millorar les seves marques 
personals, i els 100 i 200 
m esquena en les quals va 
quedar finalista assolint el 

8è i 7è lloc respectivament. 
Ramos també va competir 
en els 200 m estils eviden-
ciant el seu bon estat de 
forma i millorant també la 
seva marca personal. 

Per la seva part, Iago Ver-
dú va nedar els 100 metres 
braça aconseguint millorar 
la seva marca personal. 

D’altra banda, aquest 
cap de setmana es disputarà 
a Jaén el Campionat d’Espa-
nya Aleví de Natació, on par-
ticiparà el nedador del CNR 
Pol Ramos, que disputarà les 
proves dels 100 i 200 braça i 
els 200 estils. / CNR

Bon paper d’Hèctor Ramos i Iago 
Verdú del CNR en el Campionat 
de Catalunya Infantil

Hèctor Ramos i Iago Verdú, del Natació Rubí. / Cedida

PATINATGE | CAMPIONAT D’ESPANYA

La rubinenca Claudia Agua-
do, patinadora del CP Ri-
pollet, ha aconseguit una 
medalla de bronze en el 
XXX Campionat d’Espanya 
de patinatge artístic sobre 
rodes en categoria sènior. 
La competició es va disputar 
a Santander entre el 30 de 
juny i el 2 de juliol. El podi ha 
estat format per la patina-
dora del CPA Caldes d’Estrac 
Carla Escrich, medalla d’or, i 
Andrea Silva, del CP L’Aldea, 
medalla de plata. / DdR

La rubinenca Claudia Aguado, bronze en 
el Campionat d’Espanya de patinatge artístic

Aguado va aconseguir un meritori tercer lloc. / Cedida

HOQUEI HERBA | 
MUNDIAL 

La selecció espanyola feme-
nina d’hoquei herba, amb 
la rubinenca Xantal Giné 
a les seves files, va caure 
dimecres davant Austràlia 
(0-2) i queda eliminada del 
Mundial, que es disputa 
a Terrassa. Malgrat caure 
en quarts de final, les Red 
Sticks han deixat molt bo-
nes sensacions: hi ha un 
equip que pot oferir molts 
èxits en un futur. 

Austràlia va aprofitar la 
primera oportunitat que va 
disposar, transformant un 
penal-córner a través de 
Renee Taylor en el minut 
2. El combinat espanyol 
va dur el pes del joc i va 
disposar d’oportunitats 
per empatar el matx, però 
sense encert. Ja en el tercer 
quart, les australianes van 
aconseguir el 0-2, de nou 
a càrrec de Renee Taylor, i 
les coses empitjoraven per 
la selecció espanyola. 

La manca d’encert de 
les Red Stick, que va fallar 
dos penals-córners durant 
el partit, va sentenciar les 
espanyoles, que van veure 
com el somni de guanyar 
l’or s’havia desfet. 

La rubinenca Xantal 
Giné ha fet un bon paper 
en la competició i ha marcat 
dos gols. / DdR

Les Red Stick, amb
la rubinenca Xantal 
Giné, cau a quarts
davant Austràlia

Club Balmes-Rubí, Carretera de Terrassa 55, local bajo B 
Tel. 696 579 909 / 639 358 487
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