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«L’educació és la despesa en defensa més efectiva que existeix» (Koﬁ Annan, exsecretari general de l’ONU)
Localpres
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“Si Rajoy cogiera Rodalies, se
apuntaba a la República Catalana.”

DESOLACIÓ PER LA MORT DE DOS
RUBINENCS EN UN ATEMPTAT

Pàg. 2-3

Xavier Martínez (3) i Francisco López (57) van perdre la vida després
de ser atropellats a Les Rambles de Barcelona en un atac jihadista

Hi intervindran:
Marta Vilalta, Directora General
de Joventut de la Generalitat de
Catalunya i Secretària Nacional
d’Entorn d’ERC

Xavier Corbera, Portaveu del Grup
Municipal d’Esquerra Republicana a
l’Ajuntament de Rubí

Rubí

esquerra.cat

Les obres de l’ediﬁci de
l’institut Torrent dels Alous
van a bon ritme
Pàg. 4

Mor Josep Rusiñol,
molt vinculat al món coral
i de la dansa
Pàg. 5

Torna la gresca als carrers
de Rubí amb la festa
petita de Sant Roc Pàg. 19

La Sala presenta una nova
temporada carregada
d’espectacles
Pàg. 20
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La plaça Pere Aguilera ha acollit diverses manifestacions de condemna als atacs i de suport a les víc�mes
dels atemptats jihadistes. / Localpres

Malgrat la commoció, la ciutat ha llençat un missatge d’unitat i repulsa unànime a la violència terrorista. / Localpres

Musulmans de Rubí van sor�r al carrer contra el terrorisme. / Ràdio Rubí

El pare del Xavi, el nen de 3 anys mort, va portar a la comissaria de
Mossos de Rubí un cotxe de joguina i els va dir que sempre �ndrien
un àngel de la guarda. / Localpres

Al fons, el subs�tut de l’imam entre els pares del Xavi, mentre l’alcaldessa condemnava els atacs. / Localpres

Un miler de persones van assis�r al funeral de les dues víc�mes de
Rubí. / Localpres

L’alcaldessa, signant el llibre de condolències amb altres regidors,
després de la celebració d’un Ple de condemna. / Localpres
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Commoció per la mort de dos rubinencs en
l’atemptat jihadista perpetrat a Les Rambles
dicats per l’Estat Islàmic.

REDACCIÓ

Rubí no oblidarà mai l’es�u del 2017.
A les 17 hores del 17 d’agost la no�cia
que una furgoneta havia protagonitzat
un atropellament massiu a Les Rambles de Barcelona va paralitzar Catalunya. Hores després arribava la terrible
no�cia que havien mort 13 persones.
A la nit, una altra acció terrorista a
Cambrils va acabar amb la mort d’una
altra persona. Finalment, l’atac ha
provocat 16 víc�mes mortals.
L’atemptat jihadista va sacsejar
de ple la nostra ciutat, ja que dues
de les primeres víc�mes que es van
iden�ﬁcar eren veïns de Rubí: un nen
de 3 anys, Xavier Mar�nez, i el seu
�et-avi, Francisco López, de 57 anys.
A més, la dona de la víc�ma va quedar
ferida i con�nua a l’hospital tot i que
no es tem per la seva vida. També
van resultar ferides lleus la mare de
l’infant i la seva altra ﬁlla.
L’autor de l’atropellament massiu,
Younes Abouyaaqoub, va ser abatut
el 21 d’agost a Subirats i formava
part d’una cèl·lula terrorista que els
Mossos d’Esquadra van desmantellar
matant els 5 terroristes responsables
de l’atac a Cambrils i prac�cant tres
detencions a Ripoll, on es va planiﬁcar
l’atac. Posteriorment, es va conèixer

Nombroses persones han deixat records i mostres d’afecte a la plaça de
l’Ajuntament. / M.C.

que l’explosió d’un habitatge a Alcanar un dia abans dels atemptats,
també estava relacionada amb l’atac.

A l’explosió van morir dos terroristes
i un tercer, que ara està de�ngut, va
quedar ferit. Els atacs van ser reivin-

Commoció i mostres de suport
Commoció, pena, tristesa, ràbia i
impotència van ser alguns dels sen�ments mostrats pels rubinencs. El
consistori va convocar cinc minuts de
silenci el 18 d’agost en un acte en el
qual van assis�r prop de mig miler de
persones. L’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, va transmetre el “dolor, la impotència, la tristor i molta ràbia” pels
fets i va mostrar un rebuig “enèrgic a
qualsevol �pus de violència”.
Un Ple extraordinari celebrat el
21 d’agost va aprovar una resolució
de condemna pels atemptats i es va
decretar un dol oﬁcial de 5 dies, durant els quals les banderes de l’Ajuntament van onejar a mig pal. També
es va posar a disposició dels rubinencs
un llibre de condol on es van recollir
nombroses mostres de suport als
familiars de les víc�mes.
Prop d’un miler de persones van
par�cipar el 21 d’agost en el funeral
dels dos rubinencs que havien perdut
la vida. L’oﬁci va tenir lloc a l’església
de Sant Pere i va ser celebrat pel
bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz
Meneses, i va comptar amb diverses
autoritats locals i catalanes com l’alcaldessa, el conseller de la Presidència
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i portaveu del govern, Jordi Turull o el
conseller de Jus�cia, Carles Mundó.
El 20 de setembre, l’església de Sant
Pere acollirà una missa de sufragi
pels difunts.
La comunitat musulmana de Rubí
va convocar de forma espontània una
manifestació el 22 d’agost a la plaça
Pere Aguilera on s’hi van poder llegir
consignes com ‘Islam és pau’ o ‘Tots
som Barcelona’. També es va llegir
un manifest, elaborat per l’Associació
Rubí Sociocultural i Integració, que
condemnava tot �pus de violència.
La segona manifestació, convocada per l’Ajuntament, va tenir lloc
el 24 d’agost i va aplegar unes 700
persones sota el lema ‘Rubí no té
por’ i en la qual el protagonisme va
ser pels serveis d’emergències i els
cossos policials per la seva gran tasca.
La imatge de la manifestació, que
ha fet la volta al món, va ser la dels
pares del pe�t Xavi Mar�nez, que es
van abraçar amb l’imam suplent de
Rubí, transmetent d’aquesta forma
un missatge d’unitat.
Va ser un acte ple d’emoció des
del seu inici, una concentració en
la qual la ciutat es va unir un cop
més per plantar cara a la tragèdia i
reivindicar els valors d’una societat
cohesionada.
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El nou ediﬁci de l’institut Torrent dels
Alous estarà a punt pel curs 2018-2019
La consellera d’Ensenyament fa una visita a les obres de
construcció del centre educatiu, que ara està en barracons
El nou curs escolar que començarà el 12 de setembre
serà l’últim en barracons
per als alumnes i mestres de
l’institut Torrent dels Alous.
A partir del curs 2018-2019,
es preveu que les obres de
construcció del nou ediﬁci
estiguin ﬁnalitzades i puguin
acollir l’activitat docent.
L’institut disposa de quatre
línies d’ESO i està previst
que en tingui tres de batxillerat.
El 23 d’agost, la consellera d’Ensenyament, Clara
Ponsatí, va visitar la ciutat
per fer un cop d’ull a les
obres de l’institut Torrent
dels Alous, acompanyada
per l’alcalde accidental de
Rubí, Moisés Rodríguez, el
director general de Centres
Públics, Antoni Massegú, i la
directora dels serveis territorials del Vallès Occidental,
Carme Vigués. També van
estar presents en la visita
la cap d’estudis de l’institut
Torrent dels Alous, Teresa
Pardo, i altres representants
del centre escolar.

La consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí, va visitar les obres la
setmana passada. / Cedida

Durant la visita, els arquitectes i redactors del
projecte van explicar a la
consellera i la resta de visitants el procés de construcció de l’equipament i van
fer un recorregut per veure
com avancen els treballs.
El nou ediﬁci, de 6.957
m2, comptarà amb 22 aules
d’ESO i batxillerat, 8 aules
de desdoblament, 2 aules
de música i 3 laboratoris.
També tindrà una aula de
taller, una de tecnologia,
una de dibuix, una de visual

i plàstica, una biblioteca, un
gimnàs i una pista esportiva
i disposarà de serveis d’administració com despatxos,
magatzems i cafeteria, entre altres. El cost total de
les obres és de 7.140.000
euros.
El centre educatiu realitza iniciatives educatives
com el projecte Coral Intergeneracional i el Projecte
Transversal, en el qual s’impliquen totes les matèries,
professors i alumnes de 1r
a 3r d’ESO.

La Torre
Bassas ofereix
orientació sobre
beques i ajuts
Els alumnes interessats
a accedir a beques i
ajuts per cursar estudis
postobligatoris tenen
un espai d’orientació i
acompanyament situat a
l’Espai Jove Torre Bassas.
Per utilitzar el servei, cal
demanar cita prèvia enviant un correu electrònic
a bequesestudiants@
ajrubi.cat o bé trucant
al telèfon 93 699 16 63.
L’espai estarà operatiu de
dilluns a dimecres de 17
a 20.30 hores i els dijous
d’11 a 13.30 hores.
Aquest és el segon
cop que es posa en marxa
l’espai d’orientació adreçat a l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris
i superiors, tant universitaris com no universitaris.
A través d’aquest servei,
l’Ajuntament ofereix als
joves informació sobre
els recursos existents per
als estudis i els períodes
de convocatòria de les
beques i ajuts, així com
ajuda per a la realització
dels tràmits. / DdR

Rubí acomiada els nens saharauis que
han passat l’estiu amb famílies rubinenques
REDACCIÓ

L’alcalde accidental, Rafael
Güeto, i la primera tinenta
d’alcaldia, Maria Mas, van
acomiadar dimecres al matí
els infants saharauis que
han passat l’estiu a la ciutat
en el marc del projecte ‘Vacances en pau’. L’acte es va
celebrar a l’Ateneu i hi van
participar els infants saharauis i les famílies d’acollida, a més de Rubí Solidari,
impulsor de la iniciativa a
través de la Delegació del
Front Polisari a Catalunya.
Aquest és el primer any
que es du a terme el projecte a la nostra ciutat després
d’una aturada de molts
anys. Així, el Mohammed,
la Sabah i la Maimuna han
tingut l’ocasió de compartir
i conviure amb famílies rubinenques tot l’estiu, gaudint de les comoditats que
els manquen al Sàhara.
L’alcalde accidental ha
destacat que cal fer un
“agraïment especial tant a
Rubí Solidari, per haver tor-

Els representants municipals, amb les famílies acollidores i els infants saharauis. / Cedida

nat a portar aquest projecte
a la nostra ciutat, com a les
famílies acollidores”.
Per la seva banda, la
vicepresidenta de Rubí Solidari, Núria Ribera, ha fet
una excel·lent valoració
de la iniciativa: “Els nens
poden gaudir d’aquests
dos mesos de vacances i
les famílies poden tenir
contacte amb el Sàhara” i

ha recordat les dures condicions que pateix aquest
poble, “exiliat des de fa més
de 40 anys”.
Les famílies acollidores
han volgut subratllar l’enriquiment mutu que suposa
participar en aquest projecte: “Joan Carles Salinas, un
dels pares que s’ha decidit
per acollir per primer cop
explica que l’experiència

“ha estat molt especial” i
que la capacitat d’adaptació
dels infants “és molt gran”.
Les famílies interessades a acollir infants de cara
a l’any vinent o que vulguin
informar-se sobre aquesta
iniciativa poden posar-se
en contacte amb Rubí Solidari a través de l’adreça
de correu electrònic info@
rubisolidari.org.
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Mor el mestre Josep Rusiñol, S’obren les preinscripcions per als
nous cursos de català per adults
reconegut per la seva
dilatada trajectòria musical

Josep Rusiñol ha mort als 101 anys. / Cedida

REDACCIÓ

El rubinenc Josep Rusiñol i
Turu va morir el 6 d’agost als
101 anys. El mestre Rusiñol
era reconegut per la seva
dilatada trajectòria musical, ja que va dirigir durant
molts anys la Coral Francesc
Moragas i Barret, l’Agrupació
Coral Unió Rubinenca i la
Lira Rubinense. També va
ser director musical de l’Es-

bart Dansaire de Rubí entre
el 1952 i el 1988. Aquesta
vocació musical la va compaginar amb l’exercici del
magisteri.
Des que es va conèixer la
seva mort a principis d’agost,
nombroses persones i entitats van expressar el seu
sentiment per la pèrdua del
mestre. Així, l’alcaldessa,
Ana M. Martínez, va manifestar que la mort de Rusiñol

és una gran pèrdua per la
ciutat, mentre que des de
l’Esbart Dansaire van destacar el seu tarannà conciliador i la seva predisposició a
col·laborar amb les entitats
rubinenques.
Rusiñol va néixer el 8
d’octubre del 1915 i va estudiar a les Escoles Ribas,
després a França i Alemanya
i ﬁnalment a Barcelona, on
va fer magisteri. De jove,
també va destacar per ser un
bon futbolista, va jugar a la
Unió Esportiva i va arribar a
estar al ﬁlial de l’Espanyol.
Va fundar diverses orquestres a Rubí i va ser un
apassionat de la sarsuela,
dirigint moltes representacions entre els anys 50 i 70.
Al 2015, Rusiñol va ser un
dels set rubinencs que va
gaudir d’un reconeixement
públic com a supervivent de
la Guerra Civil i membre de
la Lleva del biberó. Al 2016
va rebre la medalla d’or de la
Federació de Cors de Clavé.

El Servei Local de Català (SLC)
ja té a punt la seva nova
oferta de cursos per al primer
trimestre de l’any. Les persones interessades a assistir-hi
podran fer el test de nivell
─en cas que sigui necessari─
i formalitzar la preinscripció
entre l’1 i el 8 de setembre
al local situat al carrer Santa
Maria, 17.
Enguany, el Servei Local de Català oferirà cursos
dels nivells Bàsic, Elemental,

Intermedi i Suﬁciència, així
com sessions sobre aspectes
especíﬁcs de la llengua. En
tots els casos es tracta de
cursos presencials de 45
hores amb una disponibilitat
de 23 places.
Sessions d’especialitat
Com a complement a l’oferta
general, el Servei Local de
Català torna a apostar per
sessions sobre aspectes concrets de la llengua. En aquest

cas, s’ofereix un curs de deu
hores de reforç d’ortograﬁa i
un altre de sis sobre accents i
dièresis. Les classes dels nous
cursos del Servei Local de
Català s’iniciaran entre el 25 i
el 26 de setembre. Les persones que vulguin demanar-ne
informació o fer-ne la preinscripció ho podran fer de l’1
al 8 de setembre de dilluns a
divendres de 9 a 13.30 hores,
i els dimecres també de 16 a
18.30 hores. / DdR
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Reubicades les marquesines de les
parades de bus traslladades per
l’ampliació de l’illa de vianants
L’Ajuntament ha reubicat les
marquesines de les tres parades d’autobús que es van
haver d’anul·lar com a conseqüència de l’ampliació de
l’illa de vianants a l’eix Pau
Claris-Maximí Fornés. Els
nous emplaçaments responen a criteris de demanda i
accessibilitat, així com a la
voluntat de donar servei a
determinats equipaments
de la ciutat, segons aﬁrma
l’Ajuntament.
Una de les marquesines anul·lades s’ha traslladat a la parada de Sant
Joan, situada al creuament
d’aquest carrer amb Santa
Llúcia. En aquest cas, s’ha

optat per dotar de millors
condicions l’espai, que és
també punt de referència
per la seva proximitat al
col·legi Regina Carmeli.
També s’ha millorat la
parada situada al costat de
l’escola Rivo Rubeo. A més
d’instal·lar-hi una marquesina, s’ha desplaçat uns
metres i s’ha construït una
nova plataforma d’obra
que la fa més accessible.
La tercera estructura
reubicada es troba ja a la
parada de la residència per
a la gent gran Conxita Valls,
que també s’ha canviat
lleugerament per millorarne l’accessibilitat. / DdR

Renovació de la xarxa d’abastament
d’aigua potable del carrer de Balmes
L’Ajuntament iniciarà el dilluns vinent les obres de renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable del
carrer de Balmes, al tram
comprès entre els carrers
de Cervantes i de Llobateras. Els treballs tenen una
durada prevista de quatre

ACTUALITAT
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setmanes i obligaran a tallar el trànsit de la via, de
forma que només hi puguin
accedir els vehicles que disposin de garatge. L’actuació
no comportarà la interrupció dels serveis i té un pressupost de 57.519,76 milions d’euros. / DdR

El Celler de Rubí tornarà a acollir
el tast ﬁnal dels Premis Vinari
el seu caràcter emblemàtic,
en tractar-se d’una de les
millors obres de l’arquitecte
Cèsar Martinell, el converteixen en un espai idoni
per acollir actes d’aquestes
característiques.

REDACCIÓ

La Sala de Tines del Celler
acollirà per cinquè any consecutiu el tast ﬁnal dels Premis Vinari, el 4 de setembre,
un certamen que tria cada
any els millors vins catalans.
Després de les fases preliminars, els vins que han obtingut la millor puntuació es
tastaran novament a la fase
ﬁnal del concurs per determinar les millors referències
catalanes de l’any.
El panell de tast que farà
l’avaluació dels vins està
format per membres del
Panell Oficial de l’INCAVI,
sommeliers i professionals
de l’enologia, prescriptors i
periodistes del vi, així com
també alguns perfils vinculats a la distribució del
producte. Com a novetat,
també hi participaran alguns
tastadors de l’àmbit internacional i comptarà amb la
presència de l’alcaldessa de
Rubí, Ana M. Martínez.
En aquesta cinquena
edició dels Premis Vinari,

La Sala de Tines acollirà una nova edició del tast. / Localpres

s’ha incrementat el nombre
de vins participants ﬁns als
870 i el nombre de cellers,
que han estat 235.
El Celler de Rubí acull
aquest esdeveniment, organitzat per Vadevi.cat, des
del 2013, any en què l’equipament va tornar a obrir les
seves portes a la ciutadania

després d’una rehabilitació
integral. La història vinícola
de l’antic Celler Cooperatiu i

El 4 de setembre
l’equipament
acollirà el tast
decisiu del concurs
enològic

Els guanyadors, el 6 d’octubre
Els vins premiats es donaran
a conèixer el 6 d’octubre
en una gala especial que
s’emetrà per Televisió de
Catalunya i que tindrà lloc a
Vilafranca del Penedès. Allà,
es faran públics els noms
dels vins guardonats en les
categories de Blancs amb criança; Rosats; Negres joves;
Negres de criança; Negres
de guarda; Vins dolços, rancis i de postres; Escumosos
joves; Escumosos reserva;
Escumosos gran reserva; Escumosos antigues reserves;
i Escumosos rosats.
També es coneixerà el
millor vi ecològic, la millor
etiqueta de vi i el Gran Vinari
d’Or, el millor vi de Catalunya
de l’any.

Hello everybody!

D

e nuevo nos encontramos
de vuelta tras las vacaciones
estivales. Como es habitual,
hemos aprovechado este
tiempo libre para descansar y alejarnos un
poco de lo que nos supone el trabajo o los
distintos quehaceres que realizamos durante
el año.
La ruptura con esta rutina seguro que
nos ha venido muy bien para recargar
energías con las que enfrentarnos a los
retos que se nos presentan en el futuro; y
es que precisamente esta nueva energía es
la que nos motiva para que nos planteemos
nuevos desafíos.
De todos es sabido que es precisamente
el mes de septiembre, después de las vacaciones, cuando hacemos una especie de
propósito de cambio en muchos aspectos
de nuestra vida.
Con este ﬁn nos dirigimos a todos, puesto que es precisamente el estudio de idiomas
uno de los objetivos que con más frecuencia
nos planteamos. Si nunca es mal momento
para acercarse a un centro de enseñanza de
idiomas, es durante el mes de septiembre el
momento más propicio para hacerlo, ya que
se puede realizar dicho estudio con vistas al
curso académico.

En dicho centro nos informarán y asesorarán sobre el curso más adecuado a nuestras
necesidades, puesto que los profesionales
dedicados a este ﬁn son quienes nos recomendarán con mayor conocimiento.
Por todo ello, si estamos pensando en
realizar cursos de idiomas, por otro lado
imprescindibles en el mundo en el que vivimos, la mejor opción que podemos tener
ante nosotros es acudir allá donde mejor
podremos lograr este objetivo, que, sin
duda es el centro o academia de idiomas de
nuestra conﬁanza.
Texto cedido por Pere Solà
Gerente del centro de idiomas
HELLO INTERNATIONAL SCHOOL
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S

erà impossible oblidar l’estiu del
2017. El xoc, la commoció i la ràbia
pel brutal atemptat terrorista perpetrat a Les Rambles de Barcelona
i a Cambrils el 17 d’agost han sacsejat la
ciutadania. Un acte terrorista que ha acabat
amb la vida de 16 persones, dos dels quals
nens, en un fet impossible de comprendre
en el si de la nostra societat, que ja fa molts
anys que lluita per la pau i la tolerància.
Madrid, Nova York, Londres, París,
Niça... i aquest agost Barcelona. Les emblemàtiques Rambles. Dues de les víctimes
eren veïns de Rubí, el Francisco López, de
57 anys, tiet-avi de l’altre víctima, el Xavi
Martínez, un menor de només tres anys. La
notícia commocionava la ciutat, que no es
podia creure que això hagués pogut passar
tant a prop de casa nostra i endur-se la vida

Atentados en Catalunya
Sobre los miserables atentados terroristas
ocurridos en Catalunya estos últimos días
se han vertido auténticos ríos de tinta,
tanto en prensa escrita como en reiterativas
informaciones en medios audiovisuales. No
obstante y pese a esa masiva información
hay una serie de cuestiones sobre las cuales
merece la pena reflexionar.
A los ciudadanos de a pie, como es el caso
de un servidor, nos produce un profundo
desasosiego ver como:
- Los Mossos se quejan de la falta de
información que reciben de la Guardia
Civil y de la Policía Nacional, y, que al
parecer, el Gobierno Central no los integra
en Europol.
- La Guardia Civil y la Policía Nacional
se quejan de la poca información que reciben
de los Mossos.
- La Policía Belga menciona que envío
un e-mail a los Mossos sobre el Imán de
Ripoll.
- Los medios diciendo que la Policía
Nacional advirtió a algunos yihadistas que

EDITORIAL

Rubí no té por

de dos veïns.
Les mostres de suport a la família, a la
resta de víctimes i en repulsa a la violència
van ser nombroses. Autoritats i ciutadania
es van bolcar i van sortir al carrer per manifestar públicament els seus sentiments.
Espelmes, objectes i records van omplir la
plaça Pere Aguilera, escenari de les diverses
concentracions.
Rubí, una ciutat acollidora i diversa, amb
forta presència de veïns d’altres comunitats,

ha estat aquest estiu, de nou, exemple de
convivència. Una convivència que sovint
ens sembla fràgil i que de vegades genera
inseguretat, però que, en aquesta ocasió, s’ha
mostrat forta i exemplificadora, tant com
per donar la volta al món. Ens referim a la
concentració de la comunitat musulmana
local condemnant la violència i desmarcantse del fanatisme religiós que practiquen els
terroristes de l’Estat Islàmic.
Parlem de l’emotiva abraçada entre els

Cartes de la Ciutadania
los Mossos los estaban investigando.
- Un Ministro del Interior (Zoido)
diciendo que la célula estaba desarticulada
cuando todavía no se había detenido al
conductor de la furgoneta.
- La entrañable amistad de la Casa
Real Española con las dictaduras saudíes
que supuestamente financian a grupos
extremistas.
- Las relaciones comerciales de España
con esos países, especialmente la venta de
armas.
- Un alcalde del PP que culpa a Ada
Colau de tener parte de la culpa de lo
ocurrido en las Ramblas.
- Un sacerdote, totalmente preconciliar,
relacionando a las comunistas Ada y Carmena
con los atentados.
- Rajoy organizando un Comité de Crisis
paralelo al de la Generalitat.
- Una entidad, en teoría deportiva, el
F.C. Barcelona luciendo en su camiseta
publicidad de un país líder en la ausencia de
Derechos Humanos.
- Y un largo etc.

El Tuit de la setmana

26 d’agost

Maristes Rubí @MaristesRubi
Heus aquí que
rebem la més gran
lliçó de convivència.
#Rubiperlapau
#Rubicity

Visita’ns a www.diariderubi.com

Todo lo anterior, al margen de que
sea cierto o no y teniendo en cuenta
que nadie lo desmiente o que, al menos,
intenta esclarecerlo, evidencia una falta de
cooperación Estado-Autonomías, que a
los ciudadanos nos producen una enorme
sensación de inseguridad, por no decir de
“cabreo” al ver que determinados sectores
intentan capitalizar políticamente un
montón de víctimas inocentes. Y pese a todo
ello nadie dimite, nadie es cesado.
El profesor Vicenç Navarro, en un reciente
artículo, menciona la importancia que, en
los países nórdicos tienen los gobiernos
municipales. Tienen un peso específico
mayor que el resto de las administraciones,
y que sería un ejemplo a imitar en España.
Estoy totalmente de acuerdo con ello, pero
conociendo la composición de alguno de
los Ayuntamientos produce escalofríos sólo
el pensarlo.
Yo agradecería a todos los políticos
españoles, desde el Jefe del Estado al

pares del nen rubinenc que va perdre la vida
als atemptats i l’imam substitut de la ciutat.
Una imatge que ha arribat a tot el planeta
i que, suposem, no és la que esperaven els
terroristes, desitjosos d’imatges de sang i
terror.
Milers de rubinencs, de catalans, d’espanyols i d’europeus han cridat una vegada
més que no tenim por a aquest règim
del terror que ens volen imposar des del
fanatisme radical. Amb por o sense por,
el que sí tenim clar és que cal lluitar per
la llibertat i la pau amb tots els recursos a
l’abast d’occident.
Des d’aquestes línies, Diari de Rubí
se suma una vegada més al condol per les
14 víctimes mortals de l’atemptat i molt
especialment per les famílies del Xavi i el
Francisco.

más modesto concejal del más pequeño
municipio de España que, en lugar de tanta
palabrería tanto minuto de silencio y tanto
homenaje a las víctimas, se dedicasen a
trabajar para que ello no vuelva a ocurrir.
Miren ustedes, las inocentes víctimas de
los atentados no necesitan ningún tipo de
condolencia, habrían necesitado que no
hubiesen ocurrido dichos atentados.
Al decir trabajar para evitarlos, me refiero
a que cada administración a su nivel. La
Estatal con una política exterior adecuada
y las Autonómica y Municipal presionando
a sus respectivos partidos para vigilar al
Gobierno Central en el cumplimiento de
semejante premisa.
En fin, que resulta inevitable tener
la desagradable sensación que estamos
gobernados por un nutrido colectivo de
incompetentes más pendientes de sus
intereses personales y partidistas que del
interés general.
José Segura

OPINIÓ

Divendres, 1 de setembre de 2017

Una abraçada

AITOR SÁNCHEZ
Regidor de l’AUP

El 17 d’agost de 2017 serà
una data que restarà marcada a les nostres agendes
vitals. Vam viure de ben a
prop la sang, la impotència
i la ràbia. La Rambla, Cambrils i Alcanar, paisatges
comuns i compartits, lluny
de l’exotisme de llocs remots.
Aquesta vegada nosaltres
també posàvem els morts,
no només les armes. Aquesta
vegada no podíem apartar la
mirada o despatxar amb un
breu peu de foto la descripció d’alguna imatge atroç,
irracional, injusta… Aquesta
vegada l’horror ho ocupava
tot, empastifava tots els
racons i tenyia la nostra
mirada. Ràbia, por, tristesa,
desesperança, però, també,

“Trencats en la
nostra sensació
d’inviolabilitat
occidental,
vam veure
com de fràgil
és una vida”
tendresa, solidaritat i determinació. Vam viure aquelles
primeres hores d’incertesa
tocats. Trencats en la nostra
sensació d’inviolabilitat occidental, vam veure com de
fràgil és una vida, per molt
precària que aquesta sigui.
Vivim en un món on
matar és una activitat massa
fàcil i barata. Un món on
tot té preu i la vida no n’és
aliena. Vivim en un món on
el context geopolític i estratègic és molt més important
que la condició humana.
Hem construït una realitat
on odiar és massa fàcil, un
món que competeix i lluita.
Un món salvatge que només
és capaç d’empènyer cap a
fora. Havia de passar i va
passar… però i els innocents? Innocents, víctimes
col·laterals. Els morts, els
nostres morts, determinants per la proximitat de
la pèrdua.
D’aquell dijous d’agost
viurem amb una imatge.
Una imatge gravada en la
nostra retina col·lectiva.
Una imatge que evocarà una
tarda de sofriments i dolor.

Una imatge que podia ser la
portada del divendres 18 de
El Periódico, una imatge de
mort, d’instrumentalització
del dolor. Una imatge facturada i tractada des de la
més absoluta de les manques
de respecte i empatia pel
patiment. Una imatge que
no només ens ensenyava les
conseqüències d’un atac terrorista, sinó que col·locava
un mirall, un mirall que
projectava el reflex d’una
societat que des de l’òptica
mercantilista li val tot. Processar patiment i convertirlo en producte, agitar la
coctelera de les emocions.
Carronya, alimentar voltors
de la morbositat, alimentar
el clic fàcil sense tenir en
compte que el cos sense
vida que reposa al terra és
el cos d’una persona amb
família, amb amics, amb un
futur que ja no arribarà…
clics, impressions, tant hi fa
el dolor trencat mentre sigui
sord i silenciós.
Per sort a la nostra ciutat
uns pares trencats pel dolor
ens van regalar la imatge que
ens acompanyarà. Una abraçada que esborrava la sang,
una abraçada que diluïa la
ràbia i la tornava esperança.
Un gest de dignitat i valor
per refer l’esperança. Deia
Víctor Hugo: “La sang es
neteja amb llàgrimes i no
amb sang”. Plorem i deixem plorar, res ni ningú pot
tornar-nos el que ens van
arrabassar, però com a poble,
com a comunitat, podem
treballar i lluitar perquè
no torni a passar ni aquí ni
enlloc. Un gest, valent i íntegre, que des del dolor més
profund ens ajuda a no cedir
a la temptació de claudicar al
clima de ràbia i revenja.
Hem viscut un fet terrible, un fet que ha regat
discursos d’odi, discursos de
por. Declaracions i editorials
que han jugat amb el xoc de
civilitzacions, amb el “ells
i nosaltres”… Caldria anar
amb compte amb aquells
que volen fer-nos creure en
aquest “nosaltres” figurat.
Perquè si deixem que creixi
la llavor del seu odi ben aviat
aquest serà tant poderós que
de tot el que hem construït
conjuntament fins ara no
en quedarà res. Primer ens
demanaran que anem contra
els àrabs, ens demanaran
que en desconfiem, que els
culpem…aniran a per ells,

però no en tindran prou.
Discurs d’odi i sang, discurs
que s’autoalimenta, discurs
de venjança que busca la
confrontació a partir de la
simplicitat. Per sort tenim
una abraçada que ens mostra
el camí.
Tota la solidaritat i respecte per aquelles famílies i
entorn que en aquests dies
han hagut de plorar un ésser
estimat. Força i que la terra
els sigui lleu.

Imatge de la concentració a Rubí després dels atemptats. / Localpres
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L’ANC Rubí fa una crida a
participar a la manifestació
de la Diada a Barcelona
M. CABRERA

L’Assemblea Nacional Catalana de Rubí convida a tota
la ciutadania a participar
en la gran manifestació que
s’està preparant a Barcelona
per l’11 de Setembre amb
motiu de la Diada.
Aquesta vegada es trac-

Membres de l’Assemblea Nacional Catalana de Rubí, amb la samarreta de la Diada. / M.C.

Festa r
Majo
Pe tita

de l’1 al 4
de setembre
del 2017

Consulteu el programa a:

Ho organitza:

www.rubi.cat
/cultura

Amb el suport de:

Hi col·laboren:
Agrupament Escolta Guspira
Aplec de Rubí
Associació d’Animació Cultural
del Carrer Sant Jaume
Associació Cultural Sant Galderic
Castellers de Rubí
Colla de Diables de la Riera de Rubí
Colla de Diables Rubeo Diablorum
Colla de Diables de Rubí
Colla Gegantera del Pinar
Colla de Geganters de Rubí
Colla Gegantera de l’Escola
Teresa Altet
Esbart Dansaire de Rubí

Escola de Sardanes Flor de Neu
Esdeveniments 7 Vetes
Explosión Rítmica
Foment de la Sardana
Grup Escènic del Casal Popular
La Casa dels Entremesos
Mercat Municipal de Rubí
Museu Etnogràfic Vallhonrat
Òmnium Cultural de Rubí
Rellotgeria La Puntual
Societat Sant Antoni Abat
Obrador Coral
Taula de Cultura Popular
i Tradicional

ta d’omplir el passeig de
Gràcia i el carrer Aragó en
forma de creu, fent un signe
de Més, “símbol de totes les
oportunitats del nou estat
en forma de República”, va
aﬁrmar Jordi Codina, membre de l’Assemblea.
Des de l’entitat, volen
que tothom vagi amb samarretes multicolors i que,
al voltant de les 17 hores,
en un moment en què passaran unes lones per sobre,
es posin la samarreta de la
diada, de color groc ﬂuorescent. Les samarretes es
poden comprar a la seu de
l’entitat sobiranista, al carrer Llobateras, 67, de dilluns
a divendres de 18 a 21 hores
o bé a la paradeta que se situarà davant del Bendranas,
durant el mateix horari: “El
ritme de venda de les samarretes va molt bé i la gent
està animada, tenen ganes
que sigui l’última diada”,
explica Conxita Sánchez,
membre de l’Assemblea. El
cost de les samarretes és
de 15 euros i de 8 per a les
samarretes infantils. L’ANC
recorda que amb aquest
diners, l’entitat sufraga el
cost de la campanya pel Sí

al referèndum previst per
l’1 d’octubre. També venen
domassos del Sí, unes petites pancartes, pels quals
demanen la voluntat.
A la manifestació, en FGC
Per tal de desplaçar-se ﬁns a
Barcelona, enguany l’entitat
no organitzarà autobusos
per la proximitat del tram
en el qual participa Rubí i
la resta de poblacions del
Vallès Occidental, el 110,
amb l’estació de Provença
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
De fet, per tal d’evitar aglomeracions, els responsables
de l’ANC han afirmat que
la companyia de transport
ferroviari oferirà trens a
les 12.54, a les 13.19 i a les
13.43 hores que tindran
sortida únicament des de
Rubí, a banda de la resta
de circulacions provinents
de Terrassa.
Assaig a Rubí
Com és habitual, l’ANC de
Rubí ha organitzat un assaig,
previst pel 5 de setembre a
les 20 hores a la cruïlla entre
el carrer Francesc Macià i el
carrer Sant Cugat.

L’AUP creu que l’Ajuntament
no fa prou per prevenir
el masclisme en les festes
L’Alternativa d’Unitat Popular
(AUP) ha organitzat aquest
dissabte a les 19 hores a la
plaça Pere Esmendia, coincidint amb les festes de Sant
Roc, un debat sobre les diﬁcultats en el desplegament
de protocols per prevenir
el masclisme en les festes
populars. Està previst que hi
participin col·lectius i institucions de Ripollet, Badalona,
Gràcia i membres d’El Rusk,
una entitat local.
Durant la trobada, es
parlarà sobre l’impacte que
els protocols tenen sobre
la ciutadania i, en especial,
sobre les dones, de la necessària construcció de xarxes
entre entitats i del paper de
les institucions públiques.
El motiu de la celebració
d’aquest debat, segons ha
explicat l’Alternativa a través
d’un comunicat, és la falta

de treball en aquest sentit
per part de l’Ajuntament de
Rubí. El partit assembleari va
ser molt crític amb la posada
en marxa d’un protocol per
la Festa Major de 2017, una
moció aprovada al Ple, i considera que no es va fer prou:
“El col·lectiu de joves El Rusk
va presentar a l’Ajuntament
una proposta de protocol
per unes festes lliures de
sexisme, que va ser rebutjat.
Posteriorment, de forma
precipitada i poc treballada,
l’Ajuntament va encarregar
a darrera hora un Punt Lila
a l’Escardívol d’atenció a
possibles agressions, una
acció positiva, però aïllada
i ineﬁcaç”.
Per aquest motiu, l’AUP
vol reprendre la campanya
iniciada ara fa un any sota
el lema ‘No és no, de festa i
sempre’. / DdR

POLÍTICA
ENTREVISTA A GABRIEL RUFIÁN, DIPUTAT D’ERC AL CONGRÉS

“El referèndum és una
oportunitat i l’única derrota
possible al règim del 78”
Gabriel Ruﬁán
visitarà Rubí
en un gran acte
d’Esquerra

Gabriel Ruﬁán, durant un acte d’Esquerra. / Cedida

M. CABRERA

Gabriel Rufián és un polític
atípic. Diputat al Congrés
amb Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) va arribar a la
política a través de la plataforma Súmate i la seva trajectòria
ha estat meteòrica, arribant
a esdevenir un dels diputats
més mediàtics de l’hemicicle
amb un discurs directe i provocatiu.
-Com arriba algú com vostè,
nascut a Santa Coloma de
Gramenet, ﬁll d’immigrants
andalusos, a ser un independentista convençut?
-Aquesta és una pregunta
molt recurrent a Madrid, on
m’ho pregunten com si fos
una epidèmia o un virus. Al
final, ser independentista
per molts de nosaltres és un
estat transitori. Jo vinc d’una
tradició, d’un entorn familiar
polític d’esquerres i republicà
on m’han ensenyat, potser
de forma equivocada, que
ser republicà i d’esquerres és
inherent a la defensa d’autodeterminació dels pobles. Si
això és ser independentista,
sí, però també és ser valent i
digne i defensar valors de republicanisme i d’esquerres.
-Moltes persones no volen
que Catalunya siguin independent perquè se senten
espanyols.
-I no han de deixar de sentirse espanyols o marroquins,
pakistanesos, xinesos, ucraïnesos o russos. Que siguin el
que vulguin ser, això no va de
renunciar a cap nacionalitat
sinó d’integrar-ne una més,
que el poble Catalunya esdevingui, si ho vol, una república
independent.
-I perquè creu que la independència seria bona per
Catalunya?
-Jo sóc molt reticent al discurs
que diu que si guanya el sí, tot
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British House inicia el nou curs i ho
celebra avui amb una festa amb jocs en
anglès i jornada de portes obertes
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serà meravellós. Depèn de
nosaltres i de les hegemonies
i del model de país que tingui
cadascú. Ara bé, em sembla,
i és innegable dir el contrari,
que és una ﬁnestra i una oportunitat. El referèndum és una
oportunitat i és l’única derrota
possible al règim del 78, i en
aquest cas a Mariano Rajoy.
-Hi ha tensió dins el govern,
tensió entre els governs autonòmic i estatal, com s’arribarà
a l’1 d’octubre?
- Això serà una esmena a la
totalitat. No hi ha gaire tensió
negativa, perquè la societat
entén que vivim un moment
polític extraordinari, amb
molta gent que ja no hi és i
que hi va deixar la vida perquè aquest moment arribés.
Arribarem a l’1 d’octubre sota
amenaces, inhabilitacions,

“Arribarem a l’1-O
sota amenaces,
inhabilitacions,
tertúlies, titulars
de tota mena i la
maquinària del fang”
tertúlies, titulars de tota mena
i la maquinària del fang.
- Hi haurà referèndum?
-Sí, n’estic segur.
-Es proclamarà la independència?
-Un referèndum d’autodeterminació serveix per proclamar
la independència, i la llei de
transitorietat jurídica és una
garantia que aquest es farà i
que passaran coses l’endemà.
Si guanya el sí, hi haurà eleccions constituents per constituir
una república catalana i, si
no, hi haurà eleccions autonòmiques i es conformarà un
parlament autonòmic.
-Com valora la resposta del
govern de Rajoy?
-Trobo normal que Rajoy,
Rivera, Sánchez, la Fiscalia, el

El diputat i portaveu adjunt al
Congrés d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Gabriel
Ruﬁán, visitarà la ciutat el 7 de
setembre per participar en un
acte del partit que se celebrarà
a les 19.30 hores a la plaça de
la Nova Estació. El polític republicà estarà acompanyat per
Marta Vilalta, directora General
de Joventut de la Generalitat, i
el portaveu d’Esquerra a Rubí,
Xavier Corbera.

Tribunal Constitucional diguin
el que diuen. I nosaltres fugim
del marc mental dels comuns,
que diuen que si Rajoy marxa,
hi haurà canvis: tenen convençuts el PSOE, a C’s, al Tribunal
Constitucional, a la ﬁscalia, a
El Mundo, La Sexta, Telecinco, La Razón? Rajoy guanya
eleccions portant a Carme
Forcadell a un jutjat, aquest
és el drama.
-Què passarà en els municipis
com Rubí o Santa Coloma, on
encara no se sap si els ajuntaments cediran espais.
-Passaran molta vergonya
durant molt de temps aquells
que no donin l’OK a una votació totalment democràtica.
És dramàtic que alcaldes històrics del PSC, que ha fet tant
per Catalunya, facin aquesta
mena de traïció a les seves
sigles i a la seva història. Qui
tingui por, que és un sentiment humà, que li doni les
claus als regidors d’Esquerra,
ells obriran els col·legis electorals. Sorprèn que hi ha molta
gent en contra del referèndum
que està tot el dia amb el puny
alçat. Francament, o els sobra
el puny o els falta ideologia.
-Vostè que està al Congrés,
quina diferència hi veu amb
la política catalana?
-El Congrés és un gran teatre
i la gent que mana no està
allà. El PP, el PSOE i C’s tenen
la concepció que allò és casa
seva, que ells manen. És la
capital del Regne d’Espanya,
on es poden arribar a prendre
moltes decisions que afecten
de manera dramàtica a milions de persones. El Congrés
és Matrix, la realitat no és la
moqueta que hi ha allà, ni la
butaca bonica, ni que l’uixer et
tracti bé, cal prendre la pastilla
vermella cada matí per no
perdre l’oremus.

El proper dilluns 4 de setembre
comencen les classes a l’escola
d’idiomes British House. Per
a celebrar l’inici del nou curs,
l’escola ha organitzat una festa
de benvinguda amb activitats
en anglès per als més petits
i jornada de portes obertes
per als pares per tal de poder
conèixer les instal·lacions i
metodologia de ben a prop. La
festa i jornada de portes obertes
tindran lloc avui divendres a
les 18 h davant l’escola infantil
al C/Sant Cugat 1 i és oberta a
tots els rubinencs.
British House és una escola d’idiomes amb més de
16 anys a la nostra ciutat i 2
centres especialitzats: British
House Kids, l’escola infantil
per a alumnes a partir d’1 any
d’edat i British House Languages, l’escola per a joves i
adults i on es troben els serveis
centrals de secretaria i biblioteca. A més, British House és
centre oﬁcial preparador dels
exàmens de la Universitat de
Cambridge, i aquest any, a
més, va ser la seu examinadora
dels exàmens a la nostra ciutat.
Així doncs, els alumnes van
poder fer els exàmens de First

Certiﬁcate, CAE i Proﬁciency
a la pròpia escola sense haverse de desplaçar.
Segons ens comenta la
Griselda Grau, la directora
de l’escola, “British House
la formem un gran equip internacional i entusiasta que
gaudim ensenyant idiomes.
Volem que els nostres alumnes
aprenguin de forma amena,
ràpida i eﬁcaç i per això la
nostra metodologia és molt
pràctica i motivadora, fent
especial èmfasi en la comunicació en un context de TOTAL
IMMERSION. Parlar idiomes
obra moltes portes tant a nivell
professional, com a nivell
acadèmic i personal, i és per
això que des de British House
animem a tots els rubinencs a
llançar-se a aprendre idiomes

amb nosaltres!”
British House ofereix un
ampli ventall de cursos diferents: de nivell, de conversa,
de preparació per als exàmens
de Cambridge, Batxillerat i
Selectivitat, intensius, per a
l’empresa, etc, i per a totes les
edats, nivells i horaris, per tal
que tothom trobi el curs més
idoni a la seva disponibilitat
horària i necessitats que tingui.
En aquest període d’inscripcions l’escola ofereix descomptes especials, us podeu informar trucant al 935860825 o
adreçant-vos a l’escola central
a l’Avda. Barcelona 21 de 10
a 22 h de dilluns a dijous, de
10 a 21 h divendres i dissabtes
de 10 a 14 h. Aquest curs, tots
els rubinencs a parlar idiomes
amb British House!
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Consells per ventilar bé la casa
Ventilar bé la casa és
essencial per garantir la
higiene i la qualitat de
l’aire que respirem. A totes les cases hi ha infinitat
de partícules tòxiques no
perceptibles que demanden de ventilació diària.
Aquests elements tòxics
als quals ens referim
són:
·Fum de tabac a les cases
on hi ha fumadors.
·Àcars, fongs i bacteris
que se solen acumular en
catifes i moquetes.
·Restes de la combustió
que genera la calefacció.

Aerosols
Productes químics tòxics
que es troben, per exemple, en els productes de
neteja.
Per no haver de conviure respirant aquesta
toxicitat és essencial realitzar una bona ventilació
de totes les estances de
la casa.
Els experts recomanen
ventilar totes les habitacions de la casa un mínim
de mitja hora diària.
Aquesta ventilació es
recomana fer-la a primera hora del matí i obrir

diverses finestres simultàniament perquè hi hagi

corrent d’aire i la renovació de l’aire sigui més

efectiva. La idea de ventilar al matí a primera hora
està pensada, sobretot, per
als mesos de més calor. A
aquestes hores les temperatures encara no són molt
altes, la casa no s’escalfa
tant i això contribueix a
reduir el consum d’aire
condicionat. En cas de no
poder, es recomana que es
faci a la nit.
També es recomana la
ventilació nocturna quan
a casa hi ha persones allèrgiques als àcars. O si
hi ha obres prop de casa o
estem prop d’una carretera amb molt trànsit també
és millor que ventilem
de nit.

A l’hivern també
s’aconsella obrir les finestres per eliminar les
olors i renovar l’aire a
primera hora per no malgastar calefacció i reduir
la factura energètica alhora que contribuïm al medi
ambient. Però les podem
obrir també al migdia.
En casos extrems també es disposa de sistemes
de ventilació mecànica
que tenen la funció de
renovar l’aire de l’interior sense haver d’obrir
finestres.

Text extret de
previsorageneral.com

ESPECIAL LLAR
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Anuncia’t
en aquesta secció
Truca’ns al
93 588 46 14

Llar, dolça llar
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GUÀRDIES NOCTURNES

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

SETEMBRE 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79
CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11
PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4
SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23
ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86
FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25
HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79
RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95
KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35

Les ﬁgues, amb alt
contingut en ﬁbra i en
hidrats de carboni

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79
CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11
PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

GIBERT - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3
PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7

FARMÀCIES OBERTES TOTS ELS DIES DE L’ANY
Farmàcia Kronos: obert de 9 a 22 tots els dies de l’any
Farmàcia Xapellí: obert de 9 a 21 tots els dies de l’any
FARMÀCIA

ADREÇA

UBICACIÓ

TELÈFON

BARADAD

Av. Barcelona, 55

Prop Estació

93 699 09 53

BATALLÉ

Francesc Macià, 23

Carrer Major

93 699 04 30

BATLLORI

Milà i Fontanals, 5

Davant Floristeria Martinez

93 699 03 88

BLANCA

Ntra Sra de Lourdes, 73

Zona Can Oriol

93 699 55 08

CALSINA

Ntra Sra de Lourdes, 35

Zona Can Oriol

93 699 22 81

CONDAL

Calderon de la Barca, 11

Mercadona-Biblioteca nova

93 699 87 09

CUYÀS

Milà i Fontanals, 43

Avinguda Estatut

93 269 51 03

ESPERT

Francesc Macià, 86

Zona Casino Espanyol

93 699 13 43

FARELL

Sant Jordi, 25

Zona Serreta

93 699 02 91

GARCIA

Segovia, 1

Zona Alta Can Oriol

93 697 49 42

GIBERT

Torres Oriol, 4

Zona Col legi Maristas

93 699 68 99

HIDALGO-MOSCARDÓ Sabadell, 79

Zona Serreta

93 697 36 40

KRONOS

Passatge Cronos, 9-11

Zona Rubí 2000

93 586 06 26

ORIOL

Safir, 28

Zona Can Fatjó

93 699 43 98

PARRILLA

Xercavins, 2

Zona Església Sant Pere

93 699 13 05

LOZANO

Passeig les Torres

Zona Les Torres

93 699 10 72

PIERA

Plaça Josep Sapés, 4

Zona Sant Jordi Parc

93 697 71 63

PONT

Magí Ramentol, 7

Zona Mercat Municipal

93 697 34 56

PROGRÉS

Verge de Fàtima, 13

Davant Congelats La Sirena

93 697 79 93

RUIZ

Ctra Sabadell, 95

Zona Nord

93 699 50 12

SANSI

Ctra De Terrassa, 16-18

Zona Centre

93 697 62 73

XAPELLI

Victor Català, 22

Les Torres

93 588 07 08

La ﬁga és un fruit del qual
es té constància del seu
consum des de l’Antiguitat.
A Egipte, concretament
a la piràmide de Gizeh,
per exemple, s’han trobat
dibuixos relatius a la seva
recol·lecció.
Aquest fruit el podem
trobar als nostres mercats
en tres grans varietats: les
varietats blanques (inclouen
des dels colors blanquinosos als groguencs i verds),
les blavoses i les negres (de
color vermell fosc o negre).
El contingut en ﬁbra és
una de les qualitat de les
figues. Recordem que la
fibra és un tipus especial
de carbohidrat beneﬁciosa
per al nostre organisme, ja
que té la funció de netejar i
regular el trànsit intestinal.
No aporta, però, cap més
nutrient.
Els hidrats de carboni

són especialment presents
en la ﬁga, en una proporció
de 16 grams per cada 100.
Aquesta presència repercuteix en el valor calòric de
la ﬁga, que se situa en les
65 calories per cada 100 de
consumides. Aquesta aportació dels hi drats de carboni
també aporten energia de
bona qualitat, en forma
de sucres, per la qual cosa
el consum de ﬁgues seria
indicat per a persones que
necessiten d’una aportació
energètica extra, com és el
cas d’esportistes o persones
amb feines físiques.
Els minerals són altres
dels components presents
en la ﬁga, especialment, potassi, magnesi i, en menor
quantitat i aproﬁtament, el
calci. El potassi és un mineral
que resulta imprescindible
per als músculs i també per
a la transmissió i generació

de l’impuls nerviós; mentre
que el magnesi, a banda de
relacionar-se també amb
el funcionament nerviós
i muscular, també forma
part de la composició del
sistema ossi. A més a més,
el fet de tenir un contingut
en potassi alt, juntament
amb un de baix en sodi, el
consum de figues resulta
indicat per a les persones
amb problemes d’hipertensió arterial.
En relació amb les vitamines, destaca l’aportació
de provitamina A, que es
transforma en vitamina A a
mesura que el nostre cos la
necessita. Aquesta vitamina
d’acció antioxidant exerceix
una acció positiva en el bon
funcionament del sistema
immunològic i és essencial
per a la visió.
Per AMIC - Redacció

SALUT I BELLESA
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Set trucs per fer la tronada
al treball més senzilla
El més important és fer que
el canvi de les vacances a la
feina sigui el menys brusc
possible i centrar-se en el
positiu de la tornada a la
rutina.
Aquesta síndrome es
basa en la sensació que té
un treballador en reincorporar-se al seu lloc després
d’acabar el seu període de
vacances, que es caracteritza per la falta d’energia o
motivació i la tristesa.
Els seus símptomes són
l’apatia, seguida pel cansament o la falta d’energia i
concentració per realitzar
les tasques. En alguns casos més extrems ﬁns i tot
pot arribar a causar mal
de cap, ansietat o malestar
general.
És molt difícil elaborar un perﬁl concret dels
treballadors que són més
propensos a sofrir aquesta
sensació, però sí es pot fer
una aproximació basada
a l’entorn de treball i les
característiques personals.
D’aquesta manera, cal destacar que les persones amb
majors probabilitats de
sofrir aquesta síndrome
són aquelles que tenen una
menor resistència davant la

tenen períodes
vacacionals més
llargs, és aconsellable dividir
aquests al llarg
de l’estiu per fer
la volta al treball
menys abrupta.

frustració.
També aquells treballadors que gaudeixin de vacances més llargues, a més
d’aquelles que treballen en
un entorn desagradable,
els que no s’il·lusionen
per la seva feina i els que
breguen amb un mal cap,
ja sigui perquè no els valora o perquè el consideren
incompetent.
No obstant això, existeixen diferents mesures
que ajuden a prevenir i
combatre aquesta síndrome, per així fer la tornada a
la feina més agradable.
Aquí estan 7 trucs per
evitar sofrir aquesta síndrome
1-Aixecar-se aviat uns dies
abans de reincorporar-se
D’aquesta manera, al treballador li resulta més fàcil la
tornada al dia a dia, ja que
s’adapta amb anterioritat
als horaris habituals.
2-Tornar de vacances uns
dies abans
Igual que la mesura anterior, aquesta ajuda al
treballador a aclimatar-se
de forma més gradual a la
seva vida laboral.

4-Veure el costat
positiu
Si s’interpreta de
forma positiva la
fi de les vacances, resultarà més
senzilla. Això és
possible si s’evita p e n s a r q u e
el treball és una
càrrega i s’enfoca
des d’una altra
perspectiva.
3-Dividir els dies de vacances
Ja que, com s’ha explicat

abans, són més propenses
a sofrir síndrome postvacacional les persones que

5-Posar el despertador cinc o
deu minuts abans
Sobretot els primers dies de
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readaptació, sortir abans
del llit ajuda a tenir més
temps per anar a la feina,
evitant així presses i estrès.
6-No carregar-se de treball
el primer dia
En línia amb el truc anterior, per fer més suportable la tornada a la feina
és millor fer-ho de forma
gradual, a poc a poc, ja
que així el canvi serà més
agradable.
7-Realitzar activitats saludables
Finalment, encara que no
sigui alguna cosa directament relacionada amb la
feina, fer esport i portar
una bona alimentació inﬂueix. Per això, és alguna
cosa que tampoc s’ha de
descurar els primers dies
de retorn.
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LLOGUER I VENDA
SE ALQUILA local. 620.337.604
SE VENDE piso en Las Torres
totalmente reformado con
vistes. 3 hab. 640.860.876
SE TRASPASA parada (carnisseria) del mercado de Terrassa.
640.860.876

SE VENDE bar en Las Torres.
640.860.876
SE TRASPASA panadería en
Las Torres 35 años funcionando, totalmente reformada y
equipada. 640.860.876

OFERTES I DEMANDES
SRA. BUSCA limpieza de casas
por horas 695.420.628

SRA. SE OFRECE para limpieza
y cuidadora. 631.990.836

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

MASCOTES
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Comunicado oﬁcial

Desde Rodamons de Rubí os
informamos que nos vemos
obligados a cesar el servicio
de recogida de gatos con
carácter temporal en nuestro municipio. Los motivos
que nos llevan a tomar esta
decisión son a causa de un
brote de panleucopenia
felina, una enfermedad viral
altamente contagiosa por
un virus letal para los cachorros de gato. Este año se
ha incrementado el número
de abandonos y ahora nuestros esfuerzos se centran
en paliar dicha situación
así como trabajar para la
prevención. En paralelo os
damos las indicaciones de
qué hacer durante este período si os encontráis algún
gato herido, abandonado o
en situación de desamparo
por las calles de Rubí:
• Debéis contactar o bien

dirigiros a las dependencias
de Policia Municipal de Rubí
(tlf. contacto 935 88 70 92)
donde el animal debe ser
atendido para ser derivado
a Sircan, empresa que tiene
concertada la recogida de
animales de Rubí, y en la
cual se encuentra un equipo
veterinario que permitirá
que el animal recogido sea
atendido según protocolo.
Así mismo, aprovechamos la ocasión para recordar que no hemos clausurado nuestra labor, seguimos
teniendo gatos en adopción
que se encuentran acogidos en casas que no han
tenido contacto alguno con
el virus, por lo que nuestra
actividad continúa así como
quedamos a vuestra entera
disposición para cualquier
situación de emergencia en
el que preciséis de nuestro

apoyo y/o asesoramiento.
Para todos aquellos que
seguís de cerca nuestro
trabajo, os invitamos y hacemos partícipes a seguir
apoyándonos ya que dicha
situación de emergencia nos
está generando unos gastos
inasumibles de ingresos
hospitalarios, medicación,
tratamientos preventivos,
adquisición de jaulas de
hospitalización, material
sanitario, así como de productos químicos de higiene
antiviral.
Porque te necesitamos,
y ellos también:
Haz tu donativo en nuestro
número de cuenta
BBVA ES78 0182-8659-200200045807
• Haz tu donativo a través
de paypal a rodamonsderubi@hotmail.es
• Hazte socio

http://www.rodamonsderubi.com/#!haztesocio/
• Dona 1€/mes haciéndote
teaming
www.teaming.net/rodamonsderubi
Una vez haya concluido
el período de erradicación
del virus, nuevamente, lo
pondremos en vuestro conocimiento por este mismo
medio a través de comunicado oﬁcial.
Y por último, aprovechamos la ocasión para recomendaros la vacunación
de vuestros gatos, ya sean
adultos, pero sobre todo a
los más jóvenes y a aquellos
que estén en contacto con
el exterior, ya que es la única medida preventiva para
combatir dicha epidemia.
Atentamente,
RODAMONS DE RUBI

17

Les mascotes de Rubí
Vols que la teva mascota aparegui
al Diari de Rubí?
Envia’ns una fotograﬁa amb una breu descripció
a diariderubi@diariderubi.cat
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AGENDA
··················································
DISSABTE 2 de setembre
-Mercat Numismàtic
Compravenda i intercanvi de moneda. De 9h
a 14h a la pl. Nova del Mercat.
-Actuació musical de Miquel Talavera Power
Trio
A les 21h a l’Espai Sociocultural de la CGT (pl.
Anselm Clavé, 4-6). Org.: CGT Rubí.

··················································
DIMARTS 5 de setembre
-Assaig a Rubí de l’ANC
A les 20h entre el carrer Francesc Macià i el
carrer Sant Cugat. Org.: ANC Rubí.

··················································
DIJOUS 7 de setembre
-Xerrada sobre Història Local Antiga
A càrrec de Jordi Vilalta. A les 18h a l’Ateneu.
Inscripció prèvia. Org.: Aula d’Extensió Universitària de Rubí.

EXPOSICIONS
-Exposició de pintura
A càrrec d’Albert Vidal. Al Centre Tècnic
(av. l’Estatut, 130) ﬁns al 22 de novembre.
De dilluns a divendres de 9h a 14h i de
16h a 19h.

DIVENDRES 1
20.30h. El Celler. La retrobada després
de l’estiu. Hi coŀlabora: Grup Escènic
del Casal Popular

10.30h. Pl. Doctor Guardiet. Cucanya
de la plaça Nova de Barcelona. Hi
coŀlaboren: Associació de Festes de
la Plaça Nova i La Casa dels Entremesos.

21h. El Celler. Sortida de la 6a Trobada
de Bèsties de Foc. Hi coŀlabora: Colla
de Diables de Rubí

11.30h. Carrers del centre. Passejada
d’imatgeria local. Itinerari: c. Sant Cugat, pg. Francesc Macià, c. Montserrat
i pl. Doctor Guardiet.

22h. Pl. Doctor Guardiet. Agafem forces, sopar amb entrepans. Hi coŀlabora: AE Guspira 2
22h. Pl. Doctor Guardiet. Concert:
Pubilles Ninja
23h. Pl. Doctor Guardiet. XVII Xerricada Popular de Sant Roc Concurs
de beure a galet amb porró. Hi collaboren: Castellers de Rubí
DISSABTE 2
10h. Pl. Doctor Guardiet. Fira de productes d’arrel tradicional catalana i I
Fira del Vermut. Hi coŀlabora: Esdeveniments 7 Vetes
10.30h. Pl. Doctor Guardiet. Cucanya
de la plaça Nova de Barcelona. Hi coŀlaboren: Associació de Festes de la Plaça Nova i La Casa dels Entremesos
D’11 a 13h. Museu Etnogràfic Vallhonrat. Jornada de portes obertes.
Entrada per la plaça Montserrat Roig.
Visites guiades a les 11h. i a les 12.15
h. Entrada gratuïta.
11h. Pl. Doctor Guardiet. Tallers d’entitats de cultura popular i tradicional.
Hi coŀlabora: Taula de Cultura Popular
i Tradicional.

12h. Pl. Doctor Guardiet. Ballada de
la imatgeria.
12h. Pl. Doctor Guardiet. Trencada
d’olla gegant. Activitat familiar.
12h. Pl. Doctor Guardiet. Tallers infantils.
13h. Pl. Doctor Guardiet. Vermut popular amb acompanyament musical.
17.30h. Pl. Doctor Guardiet. Cucanya
de la plaça Nova de Barcelona. Hi
coŀlaboren: Associació de Festes de
la Plaça Nova i La Casa dels Entremesos.
17.30h. Pl. Doctor Guardiet. Fira de
productes d’arrel tradicional catalana
i I Fira del Vermut. Hi coŀlabora: Esdeveniments 7 Vetes.
18.15h. Pl. Doctor Guardiet. Ball d’animació: De Parranda.
19.30h. Pl. Doctor Guardiet. Tocs de
Festa!. Hi coŀlabora: Taula de Cultura
Popular i Tradicional.
19.30h. Església de Sant Pere. Missa en
honor a Sant Roc.
20.30h. Pl. Doctor Guardiet. Esclat de
Sant Roc! Hi coŀlabora: Taula de Cultura Popular i Tradicional.
21h. Pl. Doctor Guardiet. Versots. Hi
coŀlaboren: Colla de Diables de la Riera, Colla de Diables Rubeo Diablorum
i Colla de Diables de Rubí.
21.30h. Pl. Doctor Guardiet. Espectacle
de foc Dansa de les bruixes.
22h. Pl. Doctor Guardiet. Sopar popular
a la fresca i servei de bar. Preu: 5 €. Hi
coŀlabora: Societat Sant Antoni Abat.
23.30h. Pl. Doctor Guardiet. Ball de
nit: Allioli.
DIUMENGE 3
9h. Pl. Doctor Guardiet. Tronada de
Sant Roc. Hi coŀlaboren: Colla de
Diables de la Riera de Rubí, Colla de
Diables Rubeo Diablorum, Colla de
Diables de Rubí. Itinerari: pl. Doctor
Guardiet, c. Maximí Fornés, c. Pere Esmendia, av. Barcelona, c. Llobateras,
c. Cal Gerrer, c. Magí Raméntol, c.
Sant Isidre, c. Sant Pere, c. Montserrat
i c. Sant Jaume.
10h. Pl. Doctor Guardiet. Fira de productes d’arrel tradicional catalana i I
Fira del Vermut. Hi coŀlabora: Esdeveniments 7 Vetes.
10.30h. Pl. Onze de Setembre. Trobada
d’imatgeria local. Plantada. Hi coŀlabora: Colla de Geganters de Rubí i
Mercat Municipal.

12h. Pl. Doctor Guardiet. Tallers infantils ‘La cuinera viatgera, el teu mufﬁn
endimoniat’.
12h. Pl. Doctor Guardiet. Vine a conèixer el rellotge del campanar!. Inscripció prèvia obligatòria.
12.30h. Pl. Doctor Guardiet. Aixecada
de castells de la Festa Major de Sant
Roc. Hi coŀlabora: Castellers de Rubí.
13h. Pl. Doctor Guardiet. Vermut
popular amb acompanyament musical. Venda de tiquets a la mateixa
plaça.
17.30h. Pl. Doctor Guardiet. Fira de
productes d’arrel tradicional catalana
i I Fira del Vermut. Hi coŀlabora: Esdeveniments 7 Vetes.
17.30h. Pl. Doctor Guardiet. Tallers infantils La cuinera viatgera, el teu mufﬁn
endimoniat.
17.30h. Pl. Doctor Guardiet. Cucanya
de la plaça Nova de Barcelona. Hi
coŀlaboren: Associació de Festes de
la Plaça Nova i La Casa dels Entremesos.
18h. Pl. Doctor Guardiet. Sigues un
autèntic pagès i puja al burro català
mecànic.
18.15h. Pl. Catalunya. Tabalada de
Sant Roc. Hi coŀlabora: Tronats del
Tabal. Itinerari: pl. Catalunya, pg. Francesc Macià, c. Sant Cugat i pl. Onze
de Setembre.
18.30h. Pl. Doctor Guardiet. Audició
de sardanes Cobla Mediterrània. Hi
coŀlabora: Foment de la Sardana.
18.45h. Pl. Onze de Setembre. Tabalada estàtica. Hi coŀlaboren: Colla de Diables de la Riera i Tronats del Tabal.
19.30h. Pl. Onze de Setembre. Correfoc
infantil. Hi coŀlabora: Colla de Diables
de la Riera. Itinerari: pl. Onze de Setembre, c. Sant Isidre, c. Sant Pere, c.
Creu, c. Rafael Casanova, c. Justícia,
c. Doctor Robert i pl. Catalunya.
20.30h. Pl. Doctor Guardiet. Havaneres: La Petita Havana. Hi haurà rom
cremat.
DILLUNS 4
19h. Ateneu Municipal. Inauguració
de l’exposició “Festes del foc als Pirineus”.
19.30h. Jardins de l’Ateneu. Conferència: “Les falles pirinenques”; a càrrec
de Xavier Farré, historiador i expert en
el món fallaire. Tastet de carquinyolis
i vi dolç.

CULTURA
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FESTES

Visites al campanar de Sant Pere i una ﬁra del
vermut són les novetats de la Festa de Sant Roc
La ciutat s’omplirà de gresca amb la cultura popular i tradicional propia de la festa

La plaça del Doctor Guardiet serà el centre neuràlgic dels actes de la festa petita de Rubí. / Arxiu

REDACCIÓ

Rubí ho té tot a punt per
celebrar una nova edició de
la Festa Major de Sant Roc,
la festa petita de la ciutat.
L’esdeveniment, organitzat
per l’Ajuntament de Rubí i
la Taula de Cultura Popular
i Tradicional, inclourà les
activitats clàssiques de la
festa, però també incorpora novetats interessants,
com ara les visites guiades
al rellotge del campanar
de l’església de Sant Pere i
la primera edició de la Fira
del Vermut.
El programa de festes
arrencarà aquest divendres
al Celler amb la tradicional
plantada de la 6a Trobada
de bèsties del foc (20h) i
‘La retrobada després de
l’estiu’ (20.30h). A les 21
hores, està previst que
s’iniciï el recorregut de les
bèsties de foc per diversos
carrers de la ciutat amb
ﬁnal a la plaça del Doctor

Guardiet, on tindrà lloc un
sopar d’entrepans a càrrec
de l’AE Guspira (22h), el
concert de Pubilles Ninja
(22) i la 17a Xerricada popular de Sant Roc.
La plaça del Doctor
Guardiet serà protagonista gairebé absoluta de la
festa. Durant tot el cap de
setmana, s’hi podrà gaudir
de la Fira de productes
d’arrel tradicional catalana
i de la nova Fira del Vermut,
així com dels tallers de les
entitats de cultura popular
i tradicional. També hi haurà diversos jocs familiars,
entre els quals destaca un
any més la cucanya de la
plaça Nova de Barcelona,
prevista el dissabte a les
17.30 hores i diumenge
a les 10.30 i a les 17.30
hores.
Missa, versots i gresca
Aquest dissabte, també a
la plaça Doctor Guardiet,
hi haurà un vermut popular

El rellotge del campanar es podrà veure a la visita guiada. / I.Coca

amb un acompanyament
musical (13h). D’11 a 12.15
hores hi haurà jornada
de portes obertes amb
visites guiades al Museu
Vallhonrat.
A la tarda, hi haurà un
ball d’animació (18.15h)
i algunes de les activitats
més tradicionals de la festa,
com ara la missa en honor a
Sant Roc a l’església de Sant
Pere (19.30h), els ‘Tocs de
festa!’ (19.30h) i ‘L’esclat
de Sant Roc!’ (20.30h), els
sarcàstics Versots a càrrec
de les colles de diables
(21h) i l’espectacle de foc
‘Dansa de les bruixes’, amb
música de Daniel Molas,
els dansaires Laura Baldomero, Laura Fusalba, Glòria
Mas, Paula Mas, Alba Sarrià
i Miriam Urgell, amb la collaboració d’Eloi Martín.
La nit acabarà amb un
sopar popular a la fresca
(22h) a càrrec de la Societat Sant Antoni Abat i un
ball de nit amb l’orquestra
Allioli (23.30h).
Visites al campanar
Diumenge a partir de les 9
hores hi haurà la Tronada
de Sant Roc, que sortirà des
de la plaça Doctor Guardiet
i recorrerà diversos carrers
del centre.
Posteriorment, hi haurà
una Passejada d’imatgeria
local, que arrencarà des de
la plaça Onze de Setembre
a les 11.30 hores i acabarà
amb una ballada a la plaça
del Doctor Guardiet. A partir de les 12 hores es faran

Els Versots són una de les activitats més tradicionals de la Festa de Sant Roc. / Arxiu

les visites guiades al rellotge del campanar de l’església, mentre que a les 12.30
hores començarà l’aixecada
de castells de Sant Roc,
amb la participació de les
colles de Rubí, Castelldefels
i La Bisbal del Penedès. El
matí es completarà amb un
nou vermut popular amb
acompanyament musical
(13h).
La tarda tornarà a ser
molt animada, amb activitats familiars a partir de les
17.30 hores i la Tabalada
de Sant Roc, que s’iniciarà
a les 18.15 hores a la plaça
Catalunya i ﬁnalitzarà amb
l’habitual Tabalada estàtica
a la plaça Onze de Setembre, que ambientarà la
sortida del Correfoc Infantil (19.30h). Les sardanes
també seran protagonistes
de la jornada a la plaça del
Doctor Guardiet (18.30h),

a càrrec de la cobla Mediterrnàrnia. També a Doctor
Guardiet també tindrà lloc
l’habitual cantada d’havaneres (20.30h).
Els actes de Sant Roc ﬁnalitzaran el 4 de setembre

a l’Ateneu amb la inauguració de l’exposició Festes del
foc als Pirineus (19h) i la
conferència posterior ‘Les
falles pirinenques’, a càrrec
de Xavier Farré, historiador
i expert en el món fallaire.
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TEATRE

Tiamat Teatre presenta a ‘E.V.A.’, de T de Teatre, i ‘Terra Baixa’, amb Lluís
Barcelona ‘Historias que Homar, entre les noves propostes de La Sala
nunca pudimos contar’
REDACCIÓ

Imanol Fernández i Nerea Gómez, actors de l’obra. / Cedida

El grup rubinenc Tiamat Teatre estrena aquest divendres l’obra de teatre ‘Historias que nunca pudimos
contar’ a Porta4, una sala
de Gràcia, a Barcelona.
Es tracta d’una obra
que pretén sintetitzar cinc
històries de vida tan diverses com la dels immigrants
andalusos o la burgesia
catalana de tota la vida,
extraient perfils típics de
la gent gran a través de
la dramatúrgia. A més, el
text es transforma en cada
representació i mai acaba
sent un guió tancat.

L’obra va néixer en el
marc de la setmana de la
gent gran de Rubí el setembre de l’any passat, quan el
grup teatral va rebre l’encàrrec per part de l’Ajuntament
de fer una obra dirigida a la
gent gran durant el marc de
la Setmana de la Gent Gran
de Rubí. El muntatge té com
a protagonistes Imanol Fernández i Nerea Gómez, es
representarà aquest divendres i dissabte a les 21 hores
i el diumenge a les 18 hores.
El preu de les entrades és
de 12 euros i amb reserva
de 10 euros. / DdR

La nova programació del
teatre municipal La Sala per
al darrer semestre de l’any
portarà a la ciutat rostres
molt coneguts de l’escena
catalana. La temporada
arrencarà a ﬁnals de setembre amb l’obra ‘E.V.A’ de T
de Teatre i inclourà altres
produccions destacades
com ‘ Terra Baixa’, amb
Lluís Homar, ‘Un cop l’any’
o ‘Art’.
Seran les actrius de T
de Teatre les que donaran el tret de sortida a la
nova programació el 30 de
setembre a les 21 hores
amb el muntatge ‘E.V.A.’,
acrònim d’Escola Visual
Analògica del Dolor, una
comèdia dramàtica on s’encreuen les històries de quatre excompanyes d’escola
que fan reﬂexionar sobre
el dolor, la seva poètica i
les seves diverses formes.
L’obra, amb la qual la companyia celebra els seus 25
anys sobre l’escenari, està
dirigida per Julio Manrique,

Lluís Homar protagonitza el clàssic d’Àngel Guimerà. / Cedida

autor del text juntament
amb Marc Artigau i Cristina
Genebat.
El clàssic d’Àngel Guimerà Terra baixa arribarà a
La Sala el 8 d’octubre a les
18.30 hores. Lluís Homar es
posa en la pell de tots els
personatges principals de
l’obra: l’amo Sebastià, qui
decideix casar-se amb una
pubilla de bona família per
eixugar els seus deutes; la
Marta, la noia que treballa

T de Teatre celebra els 25 anys amb aquesta obra. / Cedida

al molí i amb qui té una
relació d’amagat; i el Manelic, l’ingenu pastor que
viu a les muntanyes i que
el Sebastià vol casar amb
la Marta per evitar més
sospites. Sota la direcció de
Pau Miró, Homar concentra
la universalitat d’una obra
que és una de les més representades i traduïdes de
la literatura catalana.
Els dies 4 i 5 de novembre, a les 21 i les 18.30
hores respectivament, Rubí
serà la seu de la preestrena
de l’obra ‘Un cop l’any’,
una producció de Minoria
Absoluta dirigida per Àngel Llàcer i protagonitzada
per Mar Ulldemolins i David Verdaguer. El llibret,
escrit per Bernard Slade,
presenta la història d’una
parella d’amants que, des
del 1975, es troben només
un cop l’any, el mateix dia
en una mateixa habitació
d’hotel. Durant un quart de
segle, hauran de fer front a
l’evolució que experimentaran les seves respectives

llars.
Una altra obra que es
podrà veure properament
a La Sala és ‘Art’, amb Pere
Arquillué, Francesc Orella
i Lluís Villanueva. Dirigida
per Miquel Górriz, es tracta
d’una comèdia al voltant
de l’esnobisme en el món
de l’art que té com a punt
de partida l’adquisició per
l’elevada xifra de 200.000
euros d’un quadre pintat
únicament de blanc. La
incomprensió dels millors
amics del ﬂamant comprador, un metge d’èxit, obre
una espiral de discussions
i retrets on entren en joc la
posició social de cadascun
d’ells, la hipocresia i el valor
de l’amistat.
Aquestes quatre obres
són només l’avanç de la
nova programació del teatre municipal La Sala, que
properament es completarà amb altres espectacles teatrals, de música i
dansa. Les entrades ja es
poden adquirir a través de
Ticketea.

CULTURA
BREUS

ART

Inici del curs de l’Aula
d’Extensió Universitària
amb un cicle d’història local
El 7 de setembre arrencarà el
nou curs de
l’Aula d’Extensió Universitària de
Rubí (AEUR)
amb el cicle
‘Curs d’història local
rubinenca’,
un seminari
q u e a b o rda un dels
temes més Estela funerària trobada a Rubí d’entre els segles
d e m a n a t s IV i II aC. / Cedida
pels socis de
l’entitat. La formació anirà a càrrec d’historiadors locals
especialitzats en la història de Rubí i durant cinc sessions
es repassaran els diferents períodes històrics, des dels
orígens ﬁns al Rubí més actual.
La primera sessió serà sobre història local antiga i
anirà a càrrec de l’historiador Jordi Vilalta a les 18 hores
a l’Ateneu. El preu de les cinc sessions és de 35 euros
per als no socis i de 30 euros per als socis de l’AEUR. Les
inscripcions es poden realitzar a través del web www.aularubi.cat o bé a l’Ateneu, preferentment els dimecres de
18 a 19 hores. La propera activitat serà el 20 de setembre
amb una visita a la presó Model de Barcelona. En aquest
cas, ja s’han esgotat les inscripcions. / DdR

Arrenca la temporada musical
a l’Espai Sociocultural CGT
L’Espai Sociocultural de la
CGT arrenca el 2 de setembre una nova temporada
musical. Serà amb un concert de Miguel Talavera
Power Trio aquest dissabte a les 21 hores a l’Espai
Sociocultural, situat a la
plaça Anselm Clavé.
Es tracta d’una banda formada fa 10 anys
pel guitarrista, cantant i
compositor Miguel Talavera que ara publica el seu
segon disc: ‘Magic Tone’.
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La banda, formada per
homenatjar el ‘power trio’
dels anys 70 al Regne Unit
i els Estats Units també
compta amb Miguel Ballester a la bateria i Jordi
Franco al baix.
Amb la seva anterior
obra, ‘House of Blues’, van
recórrer Catalunya i van
estar en festivals nacionals
i internacionals amb el seu
repertori de blues fusió,
amb un toc personal de
country o rock.

La mostra RrubibaRroc d’Anna Tamayo
s’exposarà a Ponferrada, Santander i Lleó

Tamayo, amb una de les peces, a la mostra del Celler. / Iban Coca

REDACCIÓ

Durant els mesos de juny
i juliol, els rubinencs van
poder gaudir al Celler de
l’exposició ‘RrubibaRroc’,
el darrer projecte pictòric
d’Anna Tamayo, que s’inspira en la nostra ciutat i
que revela la seva bellesa
amagada, a través del caos
que s’oculta a l’arquitectura
i el teixit urbà. A partir del
setembre i ﬁns a mitjans
de l’any vinent, la mostra
sortirà de la ciutat per
exposar-se a altres ciutats
com Ponferrada, Santander
i Lleó, segons ha conﬁrmat
l’artista.
La primera parada de
l’exposició serà al Campus
de Ponferrada de la Universidad de León, on la mostra
s’inaugurarà el pròxim 15
de setembre. En la seva
itinerància, la mostra in-

clourà les nou pintures de
gran format inspirades en
el paisatge urbà de Rubí,
però s’ampliarà amb 25
obres noves de format més
petit. Aquests nous treballs
de Tamayo també estan
inspirats en les ciutats
amb els elements singulars de l’obra de l’artista
rubinenca.
Amb el nom de ‘RrubibaRrocos y ciudades con
zigurats rosas’, la mostra
viatjarà posteriorment a
la Universidad Europea del
Atlántico FUNIBER de Santander i després tornarà
a la Universidad de León.
Tamayo ha mostrat la seva
satisfacció per poder mostrar aquest projecte fora de
Rubí: “Estic molt contenta
amb el resultat i m’agrada
que viatgi i pugui arribar a
més espectadors”.
En aquest sentit, l’ar-

tista rubinenca ha valorat
molt positivament l’experiència d’aquest projecte inspirat en Rubí. “El consistori
va ser valent per apostar en
aquest repte, el muntatge
al Celler va ser molt potent

i les sensacions que m’ha
fet arribar el públic són
molt positives”, assenyala
Tamayo, qui espera que la
mostra ti ngui també una
excel·lent acollida fora de
la nostra ciutat.

Rubí està molt present en la mostra de l’artista. / Iban Coca
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WATERPOLO | MUNDIAL

FUTBOL | PRETEMPORADA

La rubinenca Bea Ortiz es proclama L’Olímpic arrenca una nova temporada
subcampiona del món de waterpolo amb aspiracions a lluitar per l’ascens
La waterpolista rubinenca
Bea Ortiz s’ha proclamat
amb la selecció espanyola
de waterpolo, subcampiona
del món en el Mundial que
es va disputar a Budapest.
El combinat espanyol es va
penjar la medalla a ﬁnals
de juliol després de caure
davant els Estats Units a la
ﬁnal per 13-6, en un partit
en el qual les jugadores
dels Estats Units van ser
superiors, especialment en
les dues últimes parts.
Malgrat la derrota a la
ﬁnal, la selecció espanyola,
dirigida per Miki Oca, va
fer una gran competició i
va demostrar un molt bon
nivell, tot i ser un equip
molt jove i renovat.
Ortiz, que s’ha mostrat

JOSÉ VERDE

A dalt a l’esquerra, Bea Ortiz, amb les seves companyes. / RFEN

molt feliç per la medalla i
agraïda pel suport rebut,
jugava des dels 9 anys i
ﬁns fa un any a les ﬁles del
Club Natació Rubí. Aquesta
darrera temporada s’ha
incorporat al Club Natació
Sabadell, on comparteix
equip amb algunes de les

seves companyes també a
la selecció nacional.
L’esportista rubinenca
va debutar amb la selecció
espanyola l’any 2013 i va
participar en els Jocs Olímpics de Río de l’any passat,
on el combinat espanyol va
ser cinquè. / DdR

PATINATGE ARTÍSTICA | CAMPIONAT D’EUROPA

Clàudia Aguado, campiona d’Europa
cadet de patinatge artístic a Itàlia

Aguado va aconseguir pujar al graó més alt del podi. / Cedida

La patinadora rubinenca
Clàudia Aguado (CPA Ripollet) ha pujat al podi a l’Europeu de patinatge artístic
disputat a Roana (Itàlia),
que va tenir lloc a ﬁnals de

juliol. Aguado, que s’ha proclamat campiona en categoria cadet, havia estat tercera
al Campionat de Catalunya i
segona al d’Espanya.
La jove rubinenca va fer

un gran campionat. A més
de l’or de Clàudia Aguado,
cal destacar la plata de Pau
García (CP Parets). La selecció espanyola, amb la qual
van participar al campionat,
va obtenir dues medalles
més, ja que el càntabre
Héctor Díez va guanyar en
categoria cadet masculina i
el madrileny Jorge Canales
va ser bronze en la juvenil,
darrere Pau Garcia.
Els altres dos patinadors
catalans van obtenir bones
classificacions, ja que Ot
Dalmau i Anna Rabassa, tots
dos del CPA Ripollet, van
ser setè i sisè en categories
cadet i juvenil, respectivament. / DdR

Els jugadors de l’Olímpic Can
Fatjó han estat exercitant-se
aquests dies per prepararse per una nova temporada
amb la intenció d’estar al
capdavant de la classiﬁcació.
El conjunt rubinenc competirà a Segona Catalana, al Grup
3, on es veurà les cares amb
la Unió Esportiva Rubí. El primer partit de lliga serà contra
el Júnior a Can Fatjó aquest
diumenge a les 19 hores.
Per l’entitat esportiva es
tracta d’una temporada especial, ja que l’Olímpic es va
fundar el 1968, sota el nom
de Club 68, fa 50 anys. Coincidint amb les Olimpíades
de Mèxic, el nom del club va
canviar per l’actual Olímpic
Can Fatjó.
Per afrontar la nova temporada, el conjunt de Can
Fatjó s’ha reforçat amb dos
porters, Jaume Bracons (UE
Rubí) i Nando Salas (Júnior);

Jugadors de l’Olímpic, durant un entrenament. / J.A. Montoya

amb els defenses Gerard
Rubio (Montserrat Igualada),
Óscar Molina (Sant Quirze), Marc Cornet (Sabadell
Nord); el migcampista David
Vázquez (San Cristóbal); i
els davanters Rubén Ruiz
(Terrassa), Carlos Martín
(San Lorenzo), Tomás García (Besós Barón), Gregorio
Carreras i Ivan García, germà
del central Dani García. El delegat serà Alfonso Gómez i el
ﬁsioterapeuta Pol García.

L’Olímpic ha disputat
diversos partits de pretemporada, el primer contra el
Llefià que va acabar amb
derrota (0-1), després va
guanyar al Sant Cugat (2-0),
amb gols de Rubén Ruiz i
Nil, i va empatar contra el
Castellar (0-0). Finalment,
va guanyar contra el Mollet
Juvenil, amb gols de David
Vázquez, Rubén Ruiz i Carlos
Martín, i va perdre contra el
Martorell (3-0).

HOQUEI LÍNIA | INTERNACIONAL

Rubí será subseu l’any 2019 dels
World Roller Games de Barcelona
La segona edició dels World
Roller Games –la primera
tindrà lloc aquest mes de
setembre a Nanjing (Xina)–
se celebrarà l’estiu del 2019
a Barcelona i rodalies. Rubí
serà una de les subseus
d’aquest esdeveniment esportiu, que aglutinarà els
campionats del món de les
diferents disciplines de la
Federació Internacional de
Roller Sports (FIRS), que
aplega els esports sobre
patins.

Els World Roller Games
de Barcelona 2019 inclouran més d’un centenar de
proves de 13 modalitats
del patinatge sobre rodes:
patinatge artístic, patinatge
de velocitat en línia, patinatge de velocitat en pista,
hoquei línia, hoquei patins,
freestyle, freestyle en línia,
slalom alpí en línia, descens
en línia, marató, roller derby,
skateboarding i descens
longboarding. Les dates proposades per a la competició,

que tindrà una durada de 14
dies, són del 24 de juny al 7
de juliol de 2019.
Ramon Basiana, president de la Federació Catalana de Patinatge, ha assegurat que “Rubí serà la
capital mundial de l’hoquei
línia amb l’organització dels
Roller Games”.
La competició preveu la
participació d’esportistes
de 116 països. En total, hi
seran presents uns 4.500
esportistes. / DdR

ESPORTS
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HOQUEI HERBA | CAMPIONAT D’EUROPA

WATERPOLO | CAMPIONAT D’EUROPA

Xantal Giné acaba cinquena amb Espanya Paula Rutgers, campiona d’Europa juvenil
al Campionat d’Europa d’hoquei herba
amb la selecció espanyola de waterpolo

Xantal Giné, a l’esquerra, celebrant un gol amb la selecció espanyola. / Cedida

La rubinenca Xantal Giné,
jugadora del RC Polo, ha
participat durant els darrers dies amb la selecció
espanyola en el Campionat d’Europa d’hoquei
herba, que s’ha disputat a
Amsterdam, a Holanda. El

combinat estatal ha quedat
en cinquena posició en la
competició, després de
superar a Irlanda (7-2) en el
partit pel cinquè i sisè lloc
que va tenir lloc el dissabte
passat.
D’aquesta forma, la se-

lecció espanyola ha aconseguit en la competició
europea tres triomfs i dues
derrotes. El Campionat
d’Europa l’ha guanyat l’amﬁtriona, Holanda, després
de superar a la ﬁnal a Bèlgica per 3-0. / DdR

La portera rubinenca del
Club Natació Rubí (CNR)
Paula Rutgers s’ha proclamat campiona amb la
selecció espanyola de waterpolo en el Campionat
d’Europa que s’ha disputat
a Novi Sad, a Sèrbia. Les
joves jugadores han aconseguit proclamar-se campiones d’Europa després de
guanyar tots els partits de
la fase prèvia contra Israel
(19-3), Eslovàquia (21-4)
i Turquia (26-3), superar
Rússia (8-9) a quarts de ﬁnal, eliminar Grècia (10-7) a
la semiﬁnal i imposar-se en
la ﬁnal a Holanda (10-11).

Dana Gerschcovsky, amb la
selecció argentina
La jugadora del CNR Dana
Gerschcovsky està participant amb la selecció
argentina de waterpolo en
els Jocs Universitaris, que
s’estan celebrant a Taipei
aquests dies. Gerschcovsky
participa amb l’Argentina,
que per primera vegada
disputa les ‘Universíades’.
D’altra banda, el també jugador del CNR David
Carrasco, va participar amb
la selecció espanyola en el
Campionat del Món Júnior
de waterpolo, que es va celebrar a principis d’agost. El

combinat estatal va quedar
en sisena posició després
de perdre contra la selecció de Montenegro en el
partit per decidir el cinquè
i sisè lloc.
Triatló internacional
D’altra banda, l’equip de
triatló del CNR va participar el 27 d’agost en el XI
Triatló Internacional de
Balaguer, una lliga de clubs.
En aquesta competició,
Xavier Matarín va acabar
en 90a posició; Ricard Valenzuela, en 93a posició; i
Toni Tienda va acabar amb
138a posició. / CNR

BÀSQUET | EUROPEU SUB-18

Sergi Martínez brilla a l’Europeu Sub-18
amb Espanya i es penja la medalla d’argent
El rubinenc Sergi Martínez
va tenir una actuació molt
destacada en l’Europeu
Sub-18 que es va celebrar
a ﬁnals de juliol i principis
d’agost a Bratislava, a Eslovàquia, en el qual la selecció
espanyola va aconseguir la
medalla de bronze.
Martínez va ser escollit
entre el quintet ideal de
la competició després de
realitzar un gran partit a la
ﬁnal, contra Sèrbia, aconseguint 23 punts i sis rebots,
insuﬁcients per endur-se el
triomf, ja que els balcànics
van derrotar el conjunt espanyol per 62-74.
D’altra banda, l’aler-pi-

Paula Rutgers, amb les seves companyes de selecció. / Cedida

TIR AMB ARC | COMPETICIÓ

El Club Arquers Rubí estrena la
temporada en el Campionat Jaume I

Sergi Martínez, en una acció durant l’Europeu. / FIBA

vot ha iniciat la pretemporada amb el primer equip del

FC Barcelona, sota les ordes
de Sito Alonso. / DdR

El Club Arquers Rubí està a
punt de tornar a la competició després de l’aturada de
l’estiu. El 2 i 3 de setembre es
realitzarà a Llívia el Campionat Jaume I de la Federació
Catalana de Tir amb Arc, una
de les cites més importants
de la temporada Bowhunter
i que estarà organitzada pel
club Arquers de la Cerdanya.

Cal destacar que les instaŀlacions són molt bones,
ja que van acollir fa unes
temporades el campionat
d’Espanya de Bowhunter.
A la competició, hi assistiran una desena de competidors rubinencs, amb la
novetat de Paco Murall, que
s’estrena amb el conjunt
local. A la ciutat, també hi

assistiran els arquers Albert
Borrull, Aleix Lobato, Rosi
Lucena, Montse Muñoz, Juan
Pedro Gala, César Flor, Alberto Borull, José Nieto i José
Luis Ruiz.
Els arquers intentaran
repetir els bons resultats
aconseguits en l’edició de
l’any passat, disputada a Can
Cuguls. / CAR

