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Rubí acollirà els actes d’una nova
Diada de l’Onze de Setembre
Redacció

L’Ajuntament de Rubí organitzarà un any més els actes
de l’Onze de Setembre, la
Diada Nacional de Catalunya. Com és tradicional,
tindrà lloc a la plaça Onze
de Setembre on hi haurà
una ofrena floral de l’escultura Dempeus, de Pepa de
Haro. Les diverses entitats
de la ciutat oferiran els seus
rams en una Diada que en

L’acte de la Diada sempre se celebra a la plaça Onze de Setembre. / Arxiu

els darrers anys ha pres més
protagonisme per la situació
política del país.
Els actes començaran a
les 12 hores a la plaça amb
l’ofrena institucional, en la
qual participaran els grups
municipals. Posteriorment,
la resta de partits i entitats que vulguin participar
també podran fer la seva
ofrena.
Més tard, a les 12.30
hores, està previst el ball
d’homenatge de l’Esbart
Dansaire, una actuació de
l’Obrador Coral de Rubí i
de la Societat Coral Unió
Rubinenca i una sardana
d’exhibició de la colla Galzeran. També hi haurà un pilar
d’homenatge i a continuació l’audició de sardanes, a
càrrec de la cobla La Principal del Llobregat. Aquestes
darreres activitats compten
amb la col·laboració de
l’Escola de Sardanes Flor de

Neu, els Castellers de Rubí i
el Foment de la Sardana.
Prediada
El dia abans de la festa
nacional de Catalunya, com
també és habitual, hi haurà
els actes de la Prediada,
durant el dimarts al vespre,
impulsats per Òmnium. El
10 de setembre a les 22

El dia abans
se celebrarà la
Prediada amb una
Marxa de Torxes
hores sortirà la Marxa de
Torxes des de la plaça Onze
de Setembre fins a la plaça
Doctor Guardiet. A les 22.25
hores, hi haurà la Lectura
del Manifest, amb coca i
moscatell per a tothom, i a
continuació està previst un
concert amb Pubilles ninja i
L’home invent.

Autobusos de l’ANC i
Òmnium per assistir a
la manifestació a BCN

La manifestació és a la Gran Via de Barcelona. / Cedida

1h GRATIS

Des de fa ja uns anys, les
entitats sobiranistes Òmnium
Cultural i l’Assemblea Nacional de Catalunya organitzen
manifestacions multitudinàries coincidint amb l’Onze
de Setembre per reivindicar
la independència de Catalunya.
En aquesta ocasió, la mobilització serà a Barcelona,
concretament a la Gran Via
entre el passeig de Gràcia i la
plaça d’Espanya, així com les
vies adjacents a aquesta: els
carrers de Tarragona i la Creu
Coberta, l’avinguda de la Reina Maria Cristina i l’avinguda
del Paral·lel. La intenció és
formar un estel visible des de

l’aire. El lema de la marxa serà
Fem República Catalana.
Des de Rubí, les seccions
locals de les dues entitats
han organitzat sortides en
bus per anar al tram 13, el
corresponent a la Gran Via
entre Viladomat i Entença. El
transport sortirà a les 14 hores des de l’Escardívol, tindrà
un cost de 9 euros i els tiquets
es poden adquirir a Viatges
Franquesa, situat a l’avinguda
Francesc Macià, 63.
A més, les entitats també
estan venent aquests dies
la samarreta de la Diada, al
carrer Llobateras, 65, entre
les 17 i les 20 hores per 15
euros. / DdR
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Més d’11.000 alumnes rubinencs
començaran el nou curs escolar
REDACCIÓ

El curs escolar 2019-2020
arrencarà el 12 de setembre amb 11.471 alumnes
rubinencs que cursaran
l’educació obligatòria, segons les dades de la matriculació provisionals. 8.109
estudiants assistiran a centres públics, mentre que
3.362 ho faran en escoles
concertades. Per la seva
banda, 712 infants cursaran P3 i 854 iniciaran la
Primària.
En relació amb els ensenyaments postobligatoris,
és a dir Batxillerat i Cicles
de Formació Professional,
l’Ajuntament de Rubí calcula que estudiaran als
centres públics de la ciutat
un miler de joves. De la seva
banda, les escoles bressol
municipals La Lluna, La
Bruna i Sol, solet mantenen
l’oferta de 381 places de
servei escolar ordinari, 127
per centre.
Una de les novetats des-

Els escolars rubinencs tornen a l’escola el 12 de setembre. / Arxiu

tacades del nou curs escolar
és la posada en funcionament de l’institut-escola
Teresa Altet, amb dos grups
de 1r d’ESO provinents de
6è de Primària de la mateixa escola. També destaca
la incorporació d’una nova
línia a l’Escola del Bosc.

Precisament sobre
aquesta escola, el regidor
del Servei d’Infància i Edu-

Més de 8.000
estudiants es
matricularan als
centres públics

cació, Víctor García, ha
explicat que el consistori té
converses amb la Generalitat per tal que l’Ajuntament
“aporti el pressupost necessari per a la construcció de
l’escola”, tot i que, per ara,
creu que és “un camí que
portarà el seu temps”.
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Inauguració del nou curs
escolar a Castellbisbal
Com és habitual durant els
darrers anys, el curs es va
obrir de forma simbòlica
amb un acte conjunt de
les comunitats educatives
de Rubí i Castellbisbal,
concretament a l’Auditori
d’Els Costals de Castellbisbal.
A la trobada, hi van
assistir l’alcalde de Castellbisbal, Joan Playà, el regidor d’Infància i Educació
de l’Ajuntament de Rubí,
Víctor García, i l’inspector
en cap del Vallès Occidental, Joan Lluís Forcada.
El regidor rubinenc va
donar la benvinguda al
nou curs encoratjant el
professorat a seguir fent la
seva tasca: “Tot i els anys
d’experiència, teniu intacta la il·lusió per començar
un nou curs, perquè sou
conscients que teniu a les
vostres mans un material
molt sensible”.
Playà, per la seva banda, espera que sigui un
curs “tranquil” i insisteix
que els ajuntaments s’han
d’implicar més amb les es-

coles: “Hem de contribuir
a generar un entorn més
enllà de les aules que també incideixi directament i
positivament en l’educació
dels estudiants”.
L’acte inaugural del
curs va incloure la conferència Combatem les
‘fake news’ des de l’escola
del segle XXI, a càrrec de
Nereida Carrillo, periodista i directora en Comunicació. / DdR
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El Celler tornarà a ser l’escenari de la
ﬁnal dels millors vins i caves catalans
REDACCIÓ

Rubí acull cada any la ﬁnal dels premis. / Arxiu-Cèsar Font

El Celler de Rubí tornarà
a ser l’escenari del tast
final dels Premis Vinari,
convocats per la publicació
especialitzada Vadevi.cat.
La darrera fase del concurs
tindrà lloc el 9 de setembre
a la Sala de Tines, com és
habitual, i consistirà en un
tast a cegues dels vins que
van obtenir les puntuacions

més elevades en l’anterior
eliminatòria.
Els Premis Vinari van
arrencar el 2013 per reconèixer els millors vins i
escumosos de Catalunya i
enguany s’han presentat
un miler de productes. Una
seixantena d’enòlegs, sommeliers, periodistes especialitzats i professionals de
la distribució van tastar-los
durant el maig per escollir

els que havien de passar a
la fase ﬁnal.
Tots els vins concursen per categories: blancs
joves, blancs de criança,
negres joves, negres de
criança, negres de guarda,
vins dolços, vins rosats, escumosos rosats, escumosos
joves, escumosos reserva,
escumosos gran reserva
i escumosos d’antigues
reserves.
Els productes premiats
es donaran a conèixer en
una gala que se celebrarà a
l’Auditori de Vilafranca del
Penedès l’11 d’octubre. Durant la festa, s’anunciaran
els millors classificats en
cadascuna de les categori-

es, així com el millor vi de
tots, el Gran Vinari d’Or, i
el millor escumós, el Gran
Vinari Escumós. A més,
s’anunciarà un premi pel
millor projecte ecològic, un
a la trajectòria professional
en el món del vi, el premi a
la millor etiqueta, imatge o
embalatge, el premi al millor celler –el que s’endugui
més guardons– i un nou
premi, que reconeixerà el
millor tastador o tastadora
del jurat.
Els vins i escumosos
premiats arribaran a Rubí
durant la tardor amb la Fira
del Vi que organitza l’Ajuntament de Rubí i Vadevi.
cat, impulsor del concurs.

FGC ampliarà el tallers
de Rubí per poder oferir
més freqüència de pas
El contracte d’obres té
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) té un valor de més de 5,5 miprevist ampliar el Centre lions d’euros i preveu l’amd’Operacions ubicat a Rubí pliació de la nau i de les
per donar servei als nous instal·lacions dedicades al
trens que reforçaran la línia manteniment, remodelació
Barcelona-Vallès. Es tracta de les vies i catenàries i la
de 15 nous combois que creació de nous accessos
havien d’estrenar-se durant exteriors. / DdR
el 2019, però que
ﬁnalment no arribaran a Catalunya ﬁns a mitjans
del 2021 i que
hauran de permetre incrementar la freqüència de pas. A la
pràctica, significa que passarà
un tren per Rubí
amb destinació a
Barcelona cada 5 Amb la incorporació de nous trens augmenminuts.
tarà la freqüència de pas. / Arxiu
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El Sindicat del Lloguer
Endesa vol que l’Ajuntament pagui el
50% del deute de les famílies vulnerables ha resolt una vintena de
casos en un any

REDACCIÓ

La companyia elèctrica Endesa ha reclamat a l’Ajuntament de Rubí que pagui el
50% del deute que tenen
amb la companyia les famílies vulnerables de la ciutat.
Es tracta d’una demanda
que va realitzar a principis
d’agost al consistori, així
com a molts altres municipis de Catalunya. De fet,
més que una demanda és
pràc�cament una amenaça,
ja que Endesa va dir que
tallaria la llum a par�r de
l’1 d’octubre a aquestes
famílies si l’administració
no es fa càrrec de la meitat
del deute.
La Generalitat de Cata-

La companyia
amenaça de tallar
la llum a par�r
de l’1 d’octubre
lunya ha aﬁrmat que l’empresa no pot tallar la llum a
aquestes persones, ja que
la llei ho prohibeix i si ho fa
haurà de fer front a sancions econòmiques.
El dimecres es va produir una trobada convocada per la presidenta de
la Diputació de Barcelona,
Núria Marín, de tots els alcaldes per abordar aquesta
qües�ó i tranquil·litzar els
batlles.

Els alcaldes de la província de Barcelona es van reunir dimecres per tractar el problema. / Diputació

El deute afecta unes
300 famílies de la ciutat
Segons ha explicat l’alcaldessa de Rubí, Ana M.
Martínez, a Ràdio Rubí,
la situació afecta gairebé
unes 300 famílies de la ciutat per uns impagaments
que estan al voltant dels
300.000 euros. Segons
les exigències d’Endesa,
el consistori hauria de fer
un pagament de 150.000
euros per fer-se càrrec de
la meitat del deute. El consistori, com han fet altres

ajuntaments, ha contrastat
la informació facilitada per
la companyia, ja que incloïa diferents �pologies.
L’Ajuntament va iniciar a finals del 2018 la
campanya No et quedis a
les fosques informant a la
ciutadania que les empreses no poden tallar la llum
si les famílies acrediten
a Serveis Socials que no
poden afrontar els pagaments.

L’alcaldessa de Rubí,
Ana M. Martínez, ha assegurat que “a Rubí no es
produirà cap tall de subministrament elèctric”. La
màxima responsable municipal ha afegit que totes les
ins�tucions, conjuntament
amb les entitats que van
impulsar la ILP, es coordinaran per aconseguir arribar a
un acord amb Endesa: “Ens
hem reunit per �rar endavant un conveni que serveixi per abordar aquesta
situació com a país. Creiem
que en una situació com
l’actual la resposta ha de ser
conjunta i unitària”.

El Sindicat del Lloguer de
Rubí ha resolt una vintena de
casos des que va començar
la seva ac�vitat durant l’octubre del 2018. En pràc�cament un any, el col·lec�u ha
aconseguit grans èxits –com
una solució pactada per
als pisos de Sant Jordi Parc
afectats per la compra d’un
fons voltor– però lamenten
que cada setmana tenen
entre dos i tres casos nous
de persones que tenen problemes amb el lloguer. “Hi
ha molta gent que els han
pujat el lloguer i els volen
fer fora, es tracta de pujades
de lloguer abusives que la
gent no pot pagar perquè el
seu sou no ha augmentat”,
explica Marina Barroso, del
Sindicat del Lloguer.
Quan una persona arriba
amb un problema relacionat
amb augments de lloguer, el
primer que es fa és “preguntar si hi ha més veïns afectats
per tal que facin pinya i esbrinar quin �pus de propietari
és, si és un fons voltor o un
gran propietari, i aleshores
es crea una comissió de
veïns per saber que volen
aconseguir”.
Després del cas de Sant
Jordi Parc, el Sindicat treballa
ara en un altre cas similar, en
el qual un fons voltor pretén
pujar el lloguer a les famílies.
De moment, l’entitat està

negociant, mo�u pel qual no
ha volgut fer públic de quin
immoble es tracta.
Acord amb els pisos de Sant
Jordi Parc
El Sindicat del Lloguer i els
veïns de Sant Jordi Parc
afectats per l’increment de
lloguer per part d’un fons
voltor ﬁnalment han aconseguit tancar un acord. Segons
l’en�tat, que anunciarà més
endavant tots els detalls, la
mediació del Sindicat del
Lloguer ha permès que els
augments de preu del lloguer sigui entre un 10% i un
15% per sota del què havia
anunciat l’empresa en un
principi. / DdR
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Rubí Jove seguirà
assessorant sobre
les beques per
cursar estudis
postobligatoris
L’Espai Jove Torre Bassas
ofereix de nou aquest any,
assessorament sobre les
beques i ajuts per cursar
estudis postobligatoris. Per
accedir al servei, que ja està
en marxa, caldrà demanar
cita prèvia a través del correu electrònic a bequesestudiants@ajrubi.cat.
Rubí Jove ofereix assessorament individual o en
grup sobre el catàleg d’ajuts
existents, així com ajuda
en la tramitació de la seva
sol·licitud, en alguns casos,
força complexa. Pel que fa a
les beques per aquest tipus
d’estudis, la convocatòria
es tancarà l’1 d’octubre,
mentre que les beques per
a estudis universitaris generals es podran demanar
fins al 15 d’octubre.
Ja fa 4 anys que l’Ajuntament de Rubí ofereix
aquest espai per tal de
facilitar que l’alumnat salvi
impediments econòmics
per prosseguir els seus
estudis. / DdR

Actualitat

Divendres, 6 de setembre de 2019

L’Ajuntament de Rubí destina a la cooperació
internacional més de 100.000 euros
MARTA CABRERA

L’Ajuntament de Rubí va
destinar 102.580 euros a
la cooperació internacional
durant el 2018, un 0,1% del
pressupost del consistori.
Un total de sis entitats van
aconseguir subvencions per
projectes de cooperació,
la majoria a l’Àfrica, però
també a l’Amèrica del Sud
i a Àsia.
En països de l’Àfrica es
destinen 69.580 euros, dividits gairebé proporcionalment en quatre països:
Mali, Sierra Leone, el Senegal i Moçambic. Dos dels
projectes estan relacionats
amb millorar la vida de les
dones. És el cas del projecte de Mali, que treballa
directament amb les dones
del Cercle de Yelimané per
millorar les seves capacitats
tècniques i econòmiques
amb una dotació de 15.580
euros gestionada per l’Associació Catalana per la Pau. I
també el de Sierra Leone,
que amb 18.000 euros vol

millorar les xarxes socials
per reduir els problemes de
salut sexual i reproductiva
a les zones rurals de les comarques de Wara Bafodia,
Nieni i a la ciutat de Cabala.

En aquest cas, Metges del
món és l’entitat encarregada de tirar endavant el
projecte.
L’Assemblea de Cooperació per la Pau ha rebut

18.000 euros per millorar
les condicions de seguretat
alimentària i ingressos de 25
persones i les seves famílies
a Ouonk, al Senegal, mentre
que a Moçambic, Arqui-

ÀFRICA
ÉS EL
CONTINENT
ON ES
DESTINEN
MÉS
RECURSOS

ÀFRICA
-Mali Reforçar les capacitats tècniques i econòmiques
de les dones al Cercle de Yelimané 15.580 € (Associació
Catalana per la Pau)
-Sierra Leone Enfortir el sistema de salut, la societat
civil i les xarxes socials per la reducció dels problemes
de salut sexual i reproductiva a les zones rurals de
les comarques de Wara Bafodia, Nieni i a la ciutat de
Cabala 18.000 € (Metges del món)
-El Senegal Millorar les condicions de seguretat
alimentaria i ingressos de 25 persones i les seves
famílies a Ouonk 18.000 € (Assemblea de Cooperació
per la Pau)

-Moçambic Disseny participatiu de l’espai urbà, especialment en relació a l’accessibilitat universal i la
seguretat per a col·lectius vulnerables a Inhambane
18.000 € (Arquitectura sense fronteres)
AMÈRICA DEL SUD
-L’Equador Empoderament de les comunitats i
juntes d’aigua per la presa de decisions al voltant de
la gestió de l’aigua en el context del canvi climàtic a
Orellana 18.000 € (Associació Catalana d’Enginyeria
Sense Fronteres)
ÀSIA
-L’Índia Promoure el dret a la salut sexual i reproductiva a Anantapur 15.000 € (Fundació Vicente Ferrer)

L’ajuda
internacional
suposa el 0,1%
del pressupost
del consistori
tectura Sense Fronteres
ajudarà, amb 18.000 euros,
a la construcció d’un disseny
participatiu de l’espai urbà,
especialment en relació a
l’accessibilitat universal i la
seguretat per a col·lectius
vulnerables a Inhambane.
Pel que fa als projectes
a l’Amèrica del Sud, l’Ajuntament ha destinat 18.000
euros a l’Associació Catalana
d’Enginyeria Sense Fronteres per empoderar les
comunitats i juntes d’aigua
per la presa de decisions
sobre la gestió de l’aigua a
Orellana.
Per últim, s’han destinat
15.000 euros a la Fundació
Vicente Ferrer per promoure el dret a la salut sexual i
reproductiva a Anantapur,
a l’Índia.
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Entrevista a AMINE ZARGHIL, que va viure 4 anys en un centre de menors estrangers a Ceuta

“Estar al centre de menors estrangers
és el millor que m’ha passat a la vida”
MARTA CABRERA

Amine Zarghil té 28 anys, viu
a Rubí, té dos ﬁlls i va néixer
a Tetuan. Quan tenia 14 anys
un dia va marxar a fer un passeig i ja no va tornar a casa.
Els seus pares no volien que
marxés a Espanya i per això
va travessar la frontera amb
els traginers sense avisarlos. La policia el va detenir
i el van portar al centre de
menors no acompanyats La
Esperanza, a Ceuta, on va
viure entre el 2004 i el 2009.
Amine ara és cap d’equip i
delegat de personal en una
empresa de Castellbisbal,
però el seu somni és seguir
estudiant.
-Perquè vas voler venir a
Espanya?
-Era un bon estudiant al
Marroc, però al meu país no
tenia l’oportunitat de fer res,
a Espanya hi ha més oportunitats. Era una obsessió que
jo tenia i m’era igual si m’havia de ﬁcar sota d’un camió,
volia creuar la frontera. Els
meus pares no volien, però
jo no els podia fer cas.
-Com va ser l’adaptació a la
teva nova vida, sense la teva
família?
-Em va costar, jo era un nen...
haver de deixar la família
enrere és una cosa que no
desitjo a ningú, els menors
que venim no ho fem perquè ens agradi, sinó perquè
ens veiem obligats a fer-ho.
És dur, jo voldria estar amb
els meus pares, ara tinc dos
ﬁlls i estic malament per no
poder estar amb ells, em fa

Amine Zarghil organitza tornejos de futbol a Can Rosés. / Cedida

molta pena.
-Quanta gent vivíeu al centre de menors?

“Els menors
estrangers no
són delinqüents,
només necessiten
una oportunitat”
-Erem entre 100 i 120. La
convivència era difícil, però
més pels treballadors que
pels nens, la veritat és que
estava tot molt ben organitzat. Amb molts nens vaig
fer amistat, del centre m’he
endut germans, molts han
fet la seva vida, alguns a
Barcelona, altres a Madrid i
altres em fa pena perquè no
han arribat.
-I la convivència amb l’entorn?
-No teníem cap problema,
estàvem en un barri apartat,
però estàvem bé. La gent a

vegades s’oblida que es tracta de menors i que a vegades
poden fer coses que no estan
bé, igual que passa amb els
menors d’aquí, la gent no veu
que els seus menors, que tenen pare i mare aquí, també
fan coses que no estan bé.
-Com és la vida en un centre
de menors estrangers?
-Hi ha diverses fases, primer
estàs 5 dies en una habitació
amb l’assistència d’un metge,
després durant un mes i mig
no pots sortir sol al carrer i
després comences a estudiar
i a aprendre l’idioma. Jo vaig
fer un programa de garantia
social i després vaig començar un grau mitjà que no vaig
poder acabar perquè vaig
haver de treballar. Estar al
centre de menors estrangers
és el millor que m’ha passat
a la vida, em sento molt
orgullós, els educadors em
van ajudar molt i els estaré
agraït tota la meva vida. De

fet, em van marcar tan que
m’encantaria ser educador
social. No he tingut l’oportunitat, però seria un somni,
perquè jo ho he viscut i sé
quines necessitats tenen
aquests menors.
-I què és el que necessiten?
-Ser atesos i que els ensenyin
a distingir les coses bones de
les coses dolentes. Els menors no tenen la mentalitat
dels adults, tots volen arribar
i tenir una vida millor. Jo no
vaig deixar els meus pares
per venir aquí a robar, ni a
matar ni a fer barbaritats,
sinó per ajudar-los i viure
una vida millor que la que
hagués tingut al Marroc.
-Perquè creus que hi ha gent
que quan pensa en un centre d’aquests té por?
-Els centres tenen molt mala
fama, però perquè són d’estrangers, si fossin nacionals
no tindríem aquest problema. Però cal que els donin
una oportunitat, entenc
que aquestes persones que
no volen el centre no han
parlat amb ningú, perquè
als centres hi ha educadors
i hi ha normes. És un centre
educatiu, no un reformatori
ni una presó, a tot arreu hi
pot haver gent que es comporti malament i cal tenir en
compte que venen amb una
educació diferent, perquè és
una altra cultura.
-Com et sents quan hi ha
aquest tipus de manifestacions contra el centre?
-M’ofèn, em sento malament, a mi si no m’haguessin
donat l’oportunitat... no sé
què seria de mi. Ara tinc

una vida meravellosa, la
meva dona, dos ﬁlls i tots els
amics, que són de diferents
nacionalitats.
No podem dir que no hi
cabem tots, el món no és de
ningú! A Tetuan hi ha molts
espanyols vivint, jo mai els
diria que marxessin al seu
país, perquè els països no
són de ningú mentre et comportis i no facis mal.
De fet, és que ni tan sols
sabem quins nens vindran,
perquè els jutgen abans?
Trobo normal que uns estiguin a favor i altres en contra,

“Haver de deixar
la família enrere
és una cosa que no
desitjo a ningú”
perquè això passa sempre,
però no s’ha d’exagerar, no
són delinqüents, només necessiten una oportunitat.
-Què va passar quan vas
complir els 18 anys?
-Jo estudiava un grau mitjà,
però havia de renovar la residència i per tant havia d’estar
treballant. La gent creu que
és fàcil, però no ho és, hi
ha molt de patiment... vaig
haver de deixar d’estudiar i
em va fer molta pena.
-I on vas anar a viure?
-Em van dur a una casa d’acollida d’una església a Ceuta, on vivien famílies sense
recursos, perquè jo no em
podia pagar res, clar. Després
de sis mesos, quan ja vaig
aconseguir treballar vaig
llogar una habitació.
-Com vas arribar a Rubí?

-Tenia un germà, la meva
il·lusió era anar a Barcelona, així que vaig venir aquí,
però per feina vaig haver de
tornar a Ceuta entre el 2016
i el 2018. Ara he tornat aquí
i estic molt content.
-Ara que estàs establert
aquí, et planteges continuar
estudiant?
-La meva educadora, amb la
que encara parlo, em diu que
puc treballar i estudiar, però
no em veig capaç, ho veig
difícil. Potser ho intentaré
en un futur.
-Un dels teus hobbies és
muntar tornejos els diumenges a Can Rosés amb
equips que venen de diversos municipis. És una cosa
que està relacionada amb
el teu pas pel centre?
-Una mica sí. Al centre de
menors t’ensenyen de tot,
com conjuntar-te amb la
gent, com comunicar-te, volia fer alguna cosa per ajuntar
gent i que ens coneguéssim.
Així que em vaig plantejar
fer un torneig de futbol, el
Torneig de les Amistats de
Rubí. I m’ha sortit bé i no només venen marroquins, sinó
gent de moltes nacionalitats,
vull que sigui el millor torneig
de Catalunya! Fa set mesos
vaig demanar una entrevista a l’Ajuntament perquè
m’ajudin, vull que em lloguin
un pavelló per poder fer el
torneig, perquè la pista de
Can Rosés no té grada, dona
el sol, quan plou no podem
jugar... però de moment no
m’han trucat, només vull
que em donin l’oportunitat
d’explicar-los el projecte.

POLÍTICA

Dolors Conde és la nova cap
de gabinet de l’alcaldessa
Dolors Conde, qui ha estat
alcaldessa de Castellbisbal
amb el Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC) i que
durant el mandat passat ja
va ser assessora de govern
de l’Ajuntament de Rubí, ha
estat nomenada per decret
cap de gabinet d’alcaldia.
Conde, administrativa i
tècnica comptable, desenvoluparà tasques de coordinació institucional de
l’alcaldessa, Ana M. Martínez, i acompanyament
protocol·lari i percebrà una
remuneració de 50.000 euros anuals per una dedicació
completa.
Martínez també ha signat els nomenaments dels

assessors que s’encarregaran dels projectes de Planejament i Gerència. Planejament estarà liderat per
Eva Candela, que percebrà
una retribució de 50.000
euros per una jornada a
temps complet. Arquitecta
tècnica i regidora del PSC
a l’Ajuntament de Terrassa,
serà la persona encarregada
de liderar el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM), que ﬁnalment es
refarà de nou.
Pel que fa a Gerència,
s’ha nomenat assessor José
Manuel Gil, que farà una jornada parcial i rebrà una retribució de 25.000 euros. Gil,
que ha ocupat tasques direc-

Dolors Conde ha estat alcaldessa de Castellbisbal. / Cedida

tives en diverses empreses
i entitats i que viu a Rubí,
serà l’encarregat d’impulsar
el procés de consolidació
de la plantilla municipal, un
dels temes més espinosos
pel govern municipal.
Pel que fa al nomenament de l’assessora de Projecció exterior, que serà Bea
Patón, és previst que es publiqui aviat. Patón, que havia
estat comercial a Rubitv.cat
i que ﬁns ara era adjunta
de màrqueting al Tot Sant
Cugat, serà la responsable
de promocionar la marca de
la ciutat.
Pel que fa als assessors
de grups municipals, que
tindran una retribució de
25.000 euros per una dedicació parcial, de moment
s’ha nomenat a Andrea de
Pablos, d’En Comú Podem
(ECP), que ja havia ocupat
aquest càrrec al final del
mandat amb Iniciativa per
Catalunya Verds.
De moment, l’Alternativa
d’Unitat Popular (AUP) és
l’únic partit que ha renunciat explícitament a aquesta
ﬁgura. / DdR

Veïns per Rubí acusa el consistori
de “tolerar” els actes incívics
Veïns per Rubí (VR) lamenta
l’incivisme que hi ha a Rubí,
apunta que les campanyes
de prevenció dels darrers
40 anys no han funcionat i
acusa l’Ajuntament de tenir
una “actitud de tolerància
amb aquests actes”.
Per la formació política,
aquests actes realitzats
per minories suposen “un
mal exemple que convida
a més incivisme per part
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d’altres persones i dona
una imatge molt dolenta
de la ciutat, de deixadesa i
de brutícia”.
En concret, VR assenyala que els actes incívics més
freqüents són deixar restes
de runa, mobles o poda a
qualsevol lloc, tirar bosses
d’escombraries al costat
dels contenidors, fer un
mal ús de la recollida de la
deixalleria mòbil, vehicles

estacionats de forma indeguda, soroll nocturn a les
places i equipaments privats i excrements d’animals
que no es recullen.
Per aquest motiu, VR
demana més presència policial i més sancions, combinades amb noves polítiques
de prevenció per part de
l’Ajuntament per ajudar a
revertir a poc a poc aquesta
situació. / DdR

Selecció d’immobiliàries del
col·lectiu API

ŽŵĞŶĐĞŶůĞƐĐůĂƐƐĞƐ
Ě͛ŝĚŝŽŵĞƐĂƌŝƚŝƐŚ,ŽƵƐĞ͊

Aquesta setmana ƌŝƟƐŚ
,ŽƵƐĞ ha donat el tret de
ƐŽƌƟĚĂ ĚĞů ĐƵƌƐ ϮϬϭϵͲϮϬϮϬ
Ăŵď ů͛ŝŶŝĐŝ ĚĞ ůĞƐ ĐůĂƐƐĞƐ ƉĞƌ
a nens, joves i adults. Altres
ĐƵƌƐŽƐ ĐŽŵĞŶĕĂƌĂŶ Ă ŵŝƚũĂŶƐ
de setembre, i d’altres a
ů͛ŽĐƚƵďƌĞ͘
ƌŝƟƐŚ ,ŽƵƐĞ ĠƐ ƵŶĂ ĞƐĐŽůĂ
d’idiomes amb més de
ϭϴ ĂŶǇƐ Ě͛ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĂ Ă ůĂ
ŶŽƐƚƌĂ ĐŝƵƚĂƚ ŝ Ɛ͛ŚĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚ
ĐŽŵ ů͛ĞƐĐŽůĂ ƌĞĨĞƌĞŶƚ ƉĞƌ Ă
ĂƉƌĞŶĚƌĞ ŝĚŝŽŵĞƐ Ă ZƵďş ŝ
ĂƐƐŽůŝƌ ĐĞƌƟĮĐĂƚƐ ŽĮĐŝĂůƐ ĐŽŵ
Ğů&ŝƌƐƚĞƌƟĮĐĂƚĞ͕ĚǀĂŶĐĞĚŝ
WƌŽĮĐŝĞŶĐǇ͘,ŝŚĂĚƵĞƐĞƐĐŽůĞƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝƚǌĂĚĞƐ Ă ůĂ ŶŽƐƚƌĂ
ĐŝƵƚĂƚ͕ ƌŝƟƐŚ ,ŽƵƐĞ <ŝĚƐ,
ů͛ĞƐĐŽůĂ ŝŶĨĂŶƟů ƉĞƌ Ă ŶĞŶƐ ŝ
ŶĞŶĞƐ Ă ƉĂƌƟƌ Ě͛ϭ ĂŶǇ͕ Ăů Đͬ
^ĂŶƚ ƵŐĂƚ ϭ ŝ ƌŝƟƐŚ ,ŽƵƐĞ

ĞŶƚƌĂů͕ ů͛ĞƐĐŽůĂ ƉĞƌ Ă ũŽǀĞƐ ŝ
adults i on es troben els serveis
ĚĞƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂŝďŝďůŝŽƚĞĐĂ͕Ăů͛ǀ͘
ĂƌĐĞůŽŶĂϮϭ͘
>͛ĞƐĐŽůĂ ŽĨĞƌĞŝǆ ƵŶĂ ăŵƉůŝĂ
ŐĂŵĂ ĚĞ ĐƵƌƐŽƐ ŝ ŚŽƌĂƌŝƐ ƉĞƌ
ƚĂů Ě͛ĂĚĂƉƚĂƌͲƐĞ Ă ů͛ĞĚĂƚ ŝ
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀĞƐ ĚĞ
ĐĂĚĂƐĐƷ͘ŝǆşĚŽŶĐƐ͕ĞƐƉŽĚĞŶ
ĨĞƌĐƵƌƐŽƐŐƌƵƉĂůƐŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ
ĚĞ ŶŝǀĞůů͕ ĚĞ ĐŽŶǀĞƌƐĂ͕ ĚĞ
ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſĚ͛ĞǆăŵĞŶƐŽĮĐŝĂůƐ͕
Ě͛ŝĚŝŽŵĞƐ ƉĞƌ Ă ů͛ĞŵƉƌĞƐĂ͕
ŝ ĐƵƌƐŽƐ ŝŶƚĞŶƐŝƵƐ ƚŽƚ ů͛ĂŶǇ͘
 ŵĠƐ͕ Ă ďĂŶĚĂ ĚĞ ů͛ĂŶŐůğƐ͕
ů͛ĞƋƵŝƉŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞƌŝƟƐŚ
,ŽƵƐĞƚĂŵďĠŝŵƉĂƌƚĞŝǆĐƵƌƐŽƐ
ĚĞ ĨƌĂŶĐğƐ͕ ĂůĞŵĂŶǇ͕ ŝƚĂůŝă͕
ƉŽƌƚƵŐƵğƐ͕ƌƵƐ͕ǆŝŶğƐ͕ũĂƉŽŶğƐ͕
ĐĂƚĂůăŝĐĂƐƚĞůůă͘ůƐĞƵƉƌŽũĞĐƚĞ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ƉŽƐĂ ĞƐƉĞĐŝĂů
ĠŵĨĂƐŝ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſ ŝ ůĂ

ĐƵůƚƵƌĂĂƌƌĞƵĚĞůŵſŶĚĞƐĚĞ
ůĞƐ ĐůĂƐƐĞƐ ĚĞůƐ ƉĞƟƚƐ ĮŶƐ ĂůƐ
adults.
ůƐŐƌƵƉƐĚĞƌŝƟƐŚ,ŽƵƐĞƐſŶ
reduïts i la seva metodologia de
TOTAL IMMERSION ĨŽŵĞŶƚĂ
ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſ ĞŶ ů͛ŝĚŝŽŵĂ
ĞŶ ƚŽƚ ŵŽŵĞŶƚ͘ Ŷ ĂƋƵĞƐƚ
ƉĞƌşŽĚĞ Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐ ů͛ĞƐĐŽůĂ
ŽĨĞƌĞŝǆ ĚĞƐĐŽŵƉƚĞƐ ĞƐƉĞĐŝĂůƐ͘
hƐ ƉŽĚĞƵ ŝŶĨŽƌŵĂƌ ƚƌƵĐĂŶƚ Ăů
ϵϯϱϴϲϬϴϮϱ Ž ĂĚƌĞĕĂŶƚͲǀŽƐ Ă
ů͛ĞƐĐŽůĂĐĞŶƚƌĂůĂů͛ǀ͘ĂƌĐĞůŽŶĂ
ϮϭĚĞϭϬŚĂϮϮŚĚĞĚŝůůƵŶƐĂ
ĚŝũŽƵƐ͕ĚĞϭϬŚĂϮϭŚĚŝǀĞŶĚƌĞƐ
ŝ ĚŝƐƐĂďƚĞƐ ĚĞ ϭϬ Ś Ă ϭϯ Ś͘
L’Úrsula i la Vanesa estaran
ĞŶĐĂŶƚĂĚĞƐĚ͛ĂƚĞŶĚƌĞͲƵƐ͊
Aquest curs, no et quedis
enrere i aprèn idiomes a
ƌŝƟƐŚ,ŽƵƐĞ͊

IDIOMES PER A TOTHOM!
zE'>/^,

EE^

:Ks^

ADULTS

DWZ^^

ydZ^K>Z^

Gestionem conjuntament el teu immoble
Amb nosaltres guanyes
temps i rendibilitat

Ara també a Rubí
i Cerdanyola!
maxim

santcugat.apialia.cat - 93 481 46 29 - santcugat@apialia.cat

www.britishhouse.es - info@britishhouse.es - 935860825 - Av. Barcelona 21, RUBÍ
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a companyia elèctrica Endesa ha exigit
a les administracions públiques que
es facin càrrec de le meitat del deute
generat per famílies vulnerables que no poden
pagar el subministrament elèctric. Una exigència que ha anat acompanyada d’una amenaça:
si no ho fan, l’1 d’octubre deixaran sense llum
aquestes llars.
La Generalitat ja ha alertat que per llei no
pot tallar el subministrament, ja que es tracta
de famílies vulnerables que no poden assumir
la factura, i que si ho fan s’hauran d’enfrontar
a quantioses multes. Els ajuntaments, a qui la
companyia reclama el deute, ja s’han reunit
i han deixat clar que no es tallarà la llum a
ningú. Fa temps que les administracions i la
companyia energètica haurien d’haver signat

EDITORIAL

Pobresa energètica

un conveni per afrontar aquesta situació tan
complicada. Un acord que blindés les famílies
vulnerables. Però l’acord encara no ha arribat i el
gegant elèctric ha decidit tirar pel dret i llençar
l’amenaça, probablement per tal que les administracions s’afanyin per signar un acord abans
que arribi l’hivern, quan la despesa energètica
s’incrementa per les baixes temperatures.
Endesa no vol fer-se càrrec sola del deute
d’aquestes famílies, que assegura que és de 21

Cartes de la Ciutadania

El 17-A y su politización
Da verdaderamente pena y produce tristeza,
ver la politización a la que han llegado los
fatídicos atentados del 17-A de Barcelona,
en los que recordemos, murieron personas
de Rubí. Aplaudo la oportuna decisión de
la Asociación de Víctimas del Terrorismo de
desmarcarse de los actos conmemorativos. Es
inadmisible contemplar los reproches de una
policía a otra, y de unas Administraciones a
otras sobre los atentados. No me extraña que
con actitudes como éstas la ciudadanía esté
desencantada de la política, y en mayor medida, del poco talante y talento de nuestros
políticos actuales. Jamás debería politizarse el
dolor producido por la barbarie del terrorismo, pero en la política de nuestro país ya se
han sobrepasado los límites de la vergüenza
y de la humillación, porque, señores de la esfera política, con las víctimas y su desatinado
destino, jamás en la vida se debe jugar. ¡Qué
poco han aprendido sobre terrorismo! Y eso
que en España y Euskadi, hemos tenido dosis
muy altas. En fin, de vergüenza.
José Antonio Avila López

El Tuit de la setmana
Jordi Centellas
@jordicentellas
Bru�cia, excrements de
gos, vòmits... @AjRubi ho
pot anar netejant, però és
culpa nostra: com a societat
som una merda!! #incivisme
#rubicity

Brutícia i pudor
La gent normalment ens queixem, a vegades
amb més o menys raó, però des de fa uns
dies ens queixem de la brutícia que hi ha a
Rubí i amb raó. Passejar o anar a treballar
caminant per alguns carrers és tota una
gesta, deixant de banda el tema dels excrements dels gossos que els amos no recullen,
ara sumem la pudor dels contenidors de
les escombraries i la brutícia de les voreres
on estan col·locats. En un carrer hi ha tres
contenidors de resta, ara, en aquests mesos
de calor, quan s’han de tenir les finestres
obertes la pudor és insuportable. No es
poden repartir els contenidors, tant per la
pudor com perquè la gent no hagi de fer
excursions per tirar la brossa?
I a tot això també s’ha de sumar
l’incivisme per part nostre de tirar la porqueria a fora dels contenidors i fins i tot tirar
la bossa d’escombraries a les papereres!
Tot plegat fa que la imatge de Rubí sigui
d’un poble brut i que no sigui agradable
passejar pels carrers.
Montse Pérez

4 de setembre

milions d’euros a tot Catalunya, i recrimina que
el bo social, només ha beneficiat al 30% de les
persones en situació de vulnerabilitat. Així, la
seva proposta és de repartir-se el deute. Però
ni la Generalitat ni les administracions locals
estan d’acord amb aquesta proposta.
La companyia va obtenir durant l’exerici
2018 uns beneficis nets de 1.400 milions d’euros. El deute de les famílies que no poden pagar
la llum ni tan sols arriba al 3% dels beneficis

de l’empresa, que al final el que fa és lucrar-se
a través d’un servei bàsic com és l’electricitat,
imprescindible per viure amb dignitat. A més,
cal tenir en compte que aquesta companyia té
el monopoli a Catalunya de la distribució. Així,
encara que no sigui la companyia comercialitzadora, totes les llars del territori paguen una
part de la seva factura a Endesa per poder tenir
subministrament elèctric.
En qualsevol cas, és responsabilitat de la
companyia garantir el subministrament bàsic
a tota la població per tal que ningú pateixi pobresa energètica, perquè és un bé essencial. Però
és també responsabilitat de les administracions
aconseguir que aquestes famílies puguin viure
amb dignitat i sense haver de patir per si es
queden sense llum a casa.

Fotodenúncia

Retirada d’arbres
Els veins de Las Lomas de Can Fatjó agrairiem que l’Ajuntament retires els arbres que
van caure el passat juliol durant la forta tempesta que va passar per la ciutat. A altres
zones de Rubí ja fa molts dies que els han tret.
Montserrat Bordes
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I a Rubí? Per què no?
Xavier Corbera
Portaveu d’ERC
Tornes de les vacances amb
moltes vivències, i segur que
també amb moltes idees per
Rubí que has vist arreu.
Segur que has pensat en
algun moment o un altre que
això es podria fer a Rubí, o
per què no es fa a Rubí. I
em refereixo a com altres
ciutats, països i cultures
viuen i conviuen en el seu
espai públic.
Comencem pel més elemental i més bàsic: el civisme
que existeix en molts indrets.
Cultures avesades a mantenir
net l’espai que es comparteix
o llocs on no veus un paper a
terra. Aquest és l’objectiu més
important que tenim, fer partícips i involucrar a tothom
perquè Rubí sigui una ciutat
neta i endreçada.
Després hi ha aquelles
coses que depenen de l’administració i, per tant, estan
en mans de persones que
tenen una visió més amplia,
amb més consciència sobre
el bé públic i la millora del
dia a dia dels seus ciutadans

Miquel
Font Suñé
Vidu de Rosa Arís Casanovas.
Va morir el passat 6 d’agost als 84 anys.

Parc de Ca n’Oriol. / Mariona López

i a més a més, ho fan pensant
a llarg termini.
En aquest cas estem
parlant de la utilització de
la bicicleta en països on fa
molt fred i com tenen tota
la ciutat pensada per poder
conviure-hi. O per exemple
veure que no hi ha papereres
pel carrer i on en grans ciutats es fa el porta a porta.
A mi de les coses que
més m’agraden és com van
enverdint les ciutats, com a
poc a poc l’entorn es torna
més amable i es valora el
verd, els carrers pensats per
tornar a sentir-se humans en
contacte amb elements de la
natura, i ho fan possible en

grans ciutats.
Tot això que heu agafat
d’experiència us animo a
compartir-ho, a exigir-ho
perquè la nostra ciutat sigui
una ciutat agradable per
viure-hi, on la contaminació
no ens vagi consumint a poc
a poc i on prenguem consciència que només nosaltres
podem cuidar els nostres
carrers, els nostres parcs, els
nostres boscos i fer un bon
ús dels serveis públics com el
transport, les escoles, etc..
T’animo a què escriguis
a pensarubi@gmail.com i
comparteix amb nosaltres les
teves propostes i millores per
a la ciutat.

La família vol agrair les mostres de suport i
de condol que hem rebut durant aquests dies.
I fem saber que el funeral tindrà lloc el proper 25
de setembre a les 20 h a l’església Sant Pere.
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L’OSE oferirà una dotzena
d’accions formatives durant
tot el setembre
REDACCIÓ

L’Oﬁcina de Serveis a l’Empresa (OSE) de l’Ajuntament
té previst oferir una dotzena
d’accions formatives entre
els mesos de setembre i
desembre. Es tracta de sessions adreçades a empreses
i persones emprenedo-

res que s’han programat
conjuntament amb Sant
Cugat i que compten amb
el suport de la Diputació de
Barcelona.
El calendari formatiu
de l’últim quadrimestre de
l’any inclou les jornades
Rubiemprèn (10/10) i Rubíindustria (07/11), les dues
dedicades als reptes de la
indústria 4.0. També hi haurà accions relacionades amb
les xarxes socials, internet,
l’emprenedoria, les pàgines
web, el màrqueting digital i
la ﬁscalitat.
Totes les accions formatives tindran lloc a la Masia
de Can Serra en horari de
matí. Les inscripcions ja
estan obertes per a les ses-

sions ‘Esprem Instagram i
Twitter al teu negoci’, ‘Emprendre, de la idea a l’empresa’, i ‘Tancament ﬁscal
2019’ i es poden fer a través
del web www.rubiempresa.
net, on també es poden
consultar els continguts
concrets de cadascuna de
les formacions. Les accions
estan subvencionades, per
la qual cosa no tenen cap
cost.
Durant els primers sis
mesos de l’any, 291 persones van assistir a les sessions de Rubí, 136 més que
en el mateix període de
2018. L’alumnat va puntuar
l’interès i la utilitat de la
formació amb una mitjana
de 3,65 sobre 4.

ACCIONS FORMATIVES
· Esprem Instagram i Twitter al teu negoci (13, 20 i
27 de setembre)
· Emprendre, de la idea a l’empresa (25 de setembre,
16 d’octubre, 27 de novembre i 11 de desembre)
· Eines gratuïtes al núvol d’internet per gestionar la
teva empresa (1, 8 i 15 d’octubre)
· Esprem Facebook i Whatsapp al teu negoci (4, 11 i
18 d’octubre)
· Vull vendre a Internet, però per on començo? (22 i
29 d’octubre)
· El teu web amb Wordpress (5, 12, 19 i 26 de novembre i 3 de desembre)
· Com implementar un màrqueting d’in�luencers (22
i 29 de novembre)
· Tancament �iscal 2019 (12 de desembre)

Les jornades tindran lloc a la Masia de Can Serra. / Ajuntament

ECONOMIA
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Augment important de
l’atur a Rubí durant l’agost
REDACCIÓ

L’atur ha augmentat de
forma significativa durant
el mes d’agost a la ciutat,
seguint la tònica general
que s’acostuma a donar
coincidint amb aquest període de l’any. Segons les
dades del Departament
d’Ocupació de la Generalitat
de Catalunya, el nombre
de persones inscrites a les
llistes de demandants de
feina a Rubí és de 4.653,
145 més que el juliol. Tot i
això, les dades interanuals
no són del tot negatives, ja
que durant l’agost del 2018,
hi havia 4.711 persones inscrites al registre d’aturats.
El creixement que ha

experimentat l’índex de
l’atur a Rubí coincideix a la
pràctica majoria dels municipis del Vallès Occidental,
on localitats com Terrassa
(558), Sabadell (455), Sant
Cugat (181), Cerdanyola
(124), Montcada i Reixac
(122) o Ripollet (115) han
patit un augment significatiu. Aquestes dades es
tradueixen en un augment
d’aturats a la comarca de
2.227 persones respecte al
darrer mes de juliol.
A Catalunya, la tendència és similar, ja que ha
tancat l’agost amb 12.588
persones més inscrites a
l’atur, el que signiﬁca que
ara mateix hi ha 371.418
persones al territori que

busquen feina i no en troben, sent la comunitat autònoma que més pateix
aquest augment.
Pel que fa a l’estat espanyol, hi ha 212.984 persones
més a l’atur que durant el
període anterior i per tant,
actualment hi ha 3,06 milions d’aturats, el que signiﬁca que és un dels agosts més
dolents en els darrers anys
en relació amb l’ocupació.

El tancament del mes no ha estat bo per l’ocupació. / Cedida

Premis per a comerços
de nova implantació

5.000 €
a les dues millors iniciatives
comercials iniciades el 2019
Ho organitza:

Més informació a:

www.rubi.cat/comerc
www.rubicomerc.cat

ntació
Prese cituds
l·li
de so al 20
fins
e
tembr
de se 019
de 2
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Salut crea l’Observatori de la Mort per analitzar el lloc
GUÀRDIES
i les circumstàncies en què moren els catalans
NOCTURNES
DE DILLUNS A DIUMENGE
DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

SETEMBRE 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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
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
LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES
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

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3
ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1
CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35
SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12
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
BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23

La consellera de Salut, Alba
Vergés, va presentar el passat
mes de juliol el nou Observatori de la Mort, una iniciativa
pionera liderada per l’Agència
de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, l’AQUAS
–a instàncies del Departament de Salut i del Parlament
de Catalunya– i que té com
a ﬁ nalitat recollir totes les
dades relacionades amb el
lloc i les circumstàncies en
què moren les persones a
Catalunya.
Entre les conclusions
que s’hi han exposat a la
Jornada de presentació de
l’Observatori de la Mort,
s’ha destacat que cada hora
moren 7 persones a Catalunya, i a mesura que s’acosta
el moment de la defunció hi
ha menys persones a casa.
Així, més de la meitat de les
defuncions s’esdevenen en
centres hospitalaris, més
homes que dones. En canvi,
les dones moren més que els
homes en residències sociosanitàries. Durant la Jornada
també s’ha posat de rellevància que a partir dels 65 anys,
els homes passen més dies a
casa i als hospitals, mentre
que les dones a residències i
centres sociosanitaris.

Cures pal·liatives
Pel que fa a les cures pal·liatives,
s’estima que aproximadament
un 62 % de les defuncions de
la població adulta i un 67% de
les defuncions en població pediàtrica és susceptible de rebre
atenció pal·liativa, és a dir unes
40.500 persones adultes i uns
200 infants i adolescents.
L’atenció pal·liativa és
transversal i s’ofereix arreu
del sistema sanitari, és a dir,
en l’àmbit d’atenció primària,
hospitalari i sociosanitari. Es
disposa de recursos especíﬁcs
de cures pal·liatives en tot
el territori català (95 equips
del Programa d’atenció domiciliari de suport –PADES-,
unitats de cures pal·liatives
–amb 409 llits-, 24 equips de
suport hospitalaris i 15 equips
ambulatoris) els quals atenen
a aquelles persones que presenten necessitats d’atenció
pal·liativa complexes.
Esperança de vida amb bona
salut
De l’Observatori de la Mort
també s’extreu que homes i
dones viuen un nombre d’anys
semblant en bona salut (66,5
anys), per tant, les dones viuen
més anys que els homes però
amb mala salut. De fet, l’es-

perança de vida de les dones
a Catalunya és de 86,2 anys
mentre que els homes arriba
als 80,7 anys.
Els informes de l’AQuAS
també indiquen que les persones sol·licitants del grau del
reconeixement de dependència tenen una edat avançada:
el 54,6% té més de 80 anys.
Entre 2007 i 2018, a la data de
defunció, la mitjana d’edat de
les persones valorades de dependència és de 85,43 anys.
L’Observatori també destaca que en el 2018, la mitjana
d’edat de defunció ha incrementat en un 2,9 % respecte
a la del 2007. I que la mitjana
d’edat de les persones valorades que es troben en residències de gent gran en el moment
de la seva defunció és de 88,53
anys (període 2015-2018).
De tots els recursos, un 37
% és un recurs residencial en
el moment de la seva defunció (període 2015-2018). Els
serveis i les prestacions a les
persones amb dependència
en el ﬁnal de la vida, han de
respondre a la voluntat i necessitats de la persona dependent.
És per això que un dels reptes
de l’AQuAs per als propers anys
serà el d’analitzar si els serveis
que s’ofereixen donen resposta

amb qualitat a les necessitats
de l’augment de l’edat de vida i
a de les persones que s’atén.
AQuA presentarà properament una nova eina perquè la
Ciutadania pugui decidir
Dins el marc del projecte Decisions Compartides, l’AQuAS publicarà al setembre la nova eina
web de decisions compartides
al ﬁnal de la vida que tindrà
com a objectiu donar veu a la
ciutadania sobre l’etapa del
ﬁnal de la vida.
En l’etapa ﬁnal de la vida,
les persones necessiten una
atenció integral, adequada a
les seves necessitats. Actualment ens trobem davant d’una
societat amb gran diversitat
de persones i amb diferents
motivacions i amb una àmplia
varietat de necessitats, voluntats, preferències i desitjos
al ﬁnal de la vida que hauran
de ser respectades. Davant
d’aquest procés i un cop garantida la informació necessària,
les persones tenen el dret i
el deure d’expressar les seves
preferències i els seus valors,
i acordar amb el seu entorn i
els professionals sanitaris quin
tipus d’atenció volen rebre.
Generalitat de Catalunya

MASCOTES
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L’exercici mental en els gossos
L’exercici és essencial per
als gossos, tant el físic com
el mental.
Els gossos són criatures
molt sociables, tenint-ho
en compte i sabent que
hi ha un gran nombre de
gossos que passen moltes
hores sols a casa, hauríem
de plantejar-nos la quantitat
d’avorriment i inactivitat cerebral que poden acumular
al llarg del dia.
Les demandes de feina

que reben al llarg de l’any la
majoria d’educadors canins
es deuen a les destrosses
que alguns gossos generen
a la llar. Aquestes deriven
de la necessitat innata de
canalitzar l’ansietat acumulada, part d’ella produïda
quan se separen del seu
nucli familiar i una altra gran
part per l’avorriment durant
la soledat.
Intentar suplir aquesta
manca de necessitats de
contacte social i avorriment
és més complex del que
sembla, però amb exercicis i jocs de raonament
mental no només podem
nodrir una part de les seves
necessitats energètiques
mentals, també augmentarem el seu intel·lecte.
Així, parem atenció a
la nostra mascota reforçant el nostre vincle i ensenyant-li a jugar quan romangui sola a casa d’una manera
més saludable per a la seva
ment.
L’exercici en els gossos
pel que fa a exercitar la ment
és, per tant, fonamental, i
per això hi ha molts tipus

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

de joguines interactives,
la majoria de les quals es
poden farcir d’aliments per
mantenir una bona estona
ocupat a l’animal.
Per Redacció / AMIC
queridasmascotas.com
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GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
ACADÈMIA

CALÇAT

CRISTALLERIA

FERRETERIA

ARRANJAMENTS
DE ROBA

MARBRES

PERRUQUERIA
CANINA

ARQUITECTURA

REFORMES

INFORMÀTICA
ASSEGURANCES

DECORACIÓ LLAR

BIJUTERIA

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

15€/MES

GUIA DE SERVEIS
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COM ET PODEM
AJUDAR?
ROBA

TALLERS COTXES

TINTORERIA

HORÒSCOP
Àries (21/3 al 20/4)
Mart, que transita pel signe de Verge, activa el teu sector laboral i de la salut. Dies
de gestions i possibles visites per millorar
les condicions en un sentit i altre.
Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Amb diversos planetes transitant per
Casa III, l’activitat se centra en tràmits,
converses, desplaçaments i estudis. Dies
d’anar amunt i avall i de manteniment
de la salut.
Balança (Del 24/9 al 23/10)
Amb un bon pes de planetes transitant
per la Casa XII, pots viure un moment
de processos interns, de replantejar-te
moltes coses. Valores les teves prioritats
a la vida.
Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Interessants converses amb persones
que són lluny de tu. A més, podria sorgir
una forta atracció amb algú en la distància. Poses la mirada en objectius més
espirituals.
Taure (Del 21/4 al 20/5)
El sector afectiu es veu activat per la
presència de diversos planetes. Tant si
es tracta d’amor de parella com dels
ﬁlls, et sents amb ganes de compartir el
millor de tu.

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Si et deuen diners, ja no esperes més i
fas els tràmits per reclamar-ho. Tensió
a l’àmbit afectiu, on pots patir una decepció si no has triat correctament. De
tot s’aprèn.

DES DE

15€/MES

L
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Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Les teves preocupacions poden centrarse ara en l’economia. Potser t’anirà bé
implementar un pla d’estalvi, per tal de
poder fer front a una sèrie d’obligacions
futures.
Aquari (Del 21/1 al 19/2)
La màxima atenció en aquest moment,
està posada en qüestions materials. Urà,
el regent d’Aquari, amb aspecte a planetes
a Verge, inclina a preservar i a modiﬁcar
hàbits.
Bessons (21/5 al 21/6)
El sector domèstic i familiar presenta més
activitat del normal. Potser valores un
trasllat o una renovació de la decoració.
Interessants converses al voltant de la
taula.
Verge (Del 24/8 al 23/9)
Felicitats! Els nadius de Verge feu anys
en aquest període. Es renova la vostra
energia i amb ella, la il·lusió vers nous
projectes laborals. Potser toca viatjar
per feina.
Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Tensió de Júpiter amb planetes a Verge
i Peixos, que cau als sectors professional
i domèstic, i et fa moure ﬁtxa. Potser
hauràs de prendre una decisió que no
és senzilla.
Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Els bons aspectes en signes de Terra, et
poden portar una etapa de millor estabilitat
en la parella i a establir projectes de cara al
futur per millorar la teva economia.

Hello International School, una opció intel·ligent
per aprendre idiomes a la nostra ciutat

’acadèmia d’idiomes Hello
International School torna a
obrir, després de les vacances
estivals, les seves portes a tots
aquells rubinencs i rubinenques de qualsevol edat que vulguin aprendre idiomes.
L’escola, amb més de 29 anys d’experiència a la nostra ciutat, suposa una opció
de garantia sòlida d’aprenentatge, tal com
demostra el fet que nombrosos estudiants
continuïn dipositant la seva conﬁança en
el centre.
Estudiar una llengua estrangera i, el
que és més important, aprendre-la, s’ha
convertit en una eina fonamental per
viure en la societat que ens envolta. I és
que, en el senzill fet d’estar a casa fent
servir l’ordenador, la necessitat de saber
idiomes es fa present, sobretot l’anglès,
per la seva extensió, però també prenen
força l’alemany i el francès, que a més
del camp lúdic, també tenen un pes molt
important en el camp educatiu i en el
professional.
Amb aquesta ﬁlosoﬁa, Hello International School ofereix ja la possibilitat de
matricular-se en els seus cursos ordinaris

com ara traducció per a particulars i per
a empreses, i una biblioteca i videoteca
gratuïta per als alumnes.
Hello International School té ben clar
que les classes han de ser de grups reduïts,
fet que farà que hi hagi més atenció i que
l’aprenentatge sigui més personalitzat.
S’ha de tenir en compte que és la manera
de potenciar la comunicació oral i millorar-ne alguns aspectes com la pronunciació i la fonètica, una qüestió que sovint
es deixa de banda, segons el cap d’estudis
de l’acadèmia.

d’anglès, francès i alemany, disponibles
tant per a nenes i adolescents com per a
adults. El centre també imparteix classes a
treballadors de les empreses, a l’acadèmia
o tot desplaçant-se a les mateixes empreses si s’escau. A més, Hello International
School també dóna la possibilitat de fer
cursos intensius i de preparació per a un
títol oﬁcial en concret, així com també
disposa d’una àmplia gamma de serveis

Seguiment continu
Per altra banda, Hello International
School es decanta, sense oblidar les noves
tecnologies, cap al mètode més efectiu
demostrat ﬁns ara per aprendre un idioma,
és a dir, l’assistència a un centre d’estudis.
L’acadèmia d’idiomes farà que es tingui
una disciplina d’assistència a les classes
i un seguiment continu de les mateixes
per part dels professors, a més de ser un
ensenyament més dinàmic, participatiu i,
en deﬁnitiva, més amè.
Aquest sistema educatiu coherent,

conjuntament amb un equip de professors preparats i una bona organització
administrativa, són claus per tal que Hello
International School sigui una opció encertada i intel·ligent per estudiar idiomes
estrangers a Rubí. Una opció perquè els
alumnes puguin aproﬁtar al màxim el
potencial d’aprenentatge que el centre
ofereix.
Altres matèries
Hello International School amplia el seu
ventall de serveis i ofereix també la possibilitat de fer classes de repàs i reforç
escolar de totes les matèries de Primària,
ESO i Batxillerat, com a resposta a la
demanda feta pels propis pares i mares
d’alumnes. Aquestes classes es duran a
terme durant tot el curs escolar.
Text cedit por Pere Solà
Gerente del centro de idiomas

HELLO INTERNATIONAL SCHOOL
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I VENDA
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OFERTES I
DEMANDES
CHICA SE OFRECE para interina o fines de semana.
631.909.702

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08
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CLASSIFICATS

CULTURA
FESTES POPULARS

Torna la festa a Rubí amb Sant Roc
REDACCIÓ

La Festa Major petita de
Sant Roc ja és aquí. La cultura popular i tradicional
impregnarà els carrers de la
ciutat entre avui i diumenge
amb activitats dirigides a
tots els públics i amb ganes
de tornar a portar la festa a
la ciutat després de l’estiu.
La 8a Trobada de les
Bèsties de Foc i la tradicional Retrobada després de
l’Estiu seran les principals
activitats d’aquest divendres al vespre, que donaran
pas al concert de Malparits i
a la clàssica Xerricada Popular, el tradicional concurs de
veure a galet amb porró.
Com és habitual ja fa
uns quants anys, la plaça del
Doctor Guardiet es convertirà en centre neuràlgic de la
festa, especialment perquè
acollirà la Fira de productes
d’arrel tradicional catalana
i la Fira del Vermut, que
arriba a la tercera edició.
També hi haurà diversos
tallers familiars al matí.
La remullada amb el
Bòjum, els vermuts musicals
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i les visites al rellotge del
campanar de l’església de
Sant Pere són algunes de les
activitats més destacades
del matí de dissabte.
Ja al vespre, quan aﬂuixi
la calor, hi haurà la missa de
Sant Pere, els Versots a càrrec de les colles de diables
locals i l’espectacle de foc i
dansa de Les Bruixes d’Arrel.
La nit es tancarà amb un sopar a la fresca i el ball de nit

de la Societat Sant Antoni
Abat a càrrec d’Allioli.
El darrer dia de Sant
Roc, diumenge, començarà
ben aviat amb la Tronada,
que recorrerà els carrers
del centre. La tercera Passejada d’imatgeria local serà
l’activitat més destacada del
matí, amb més d’una desena d’entitats participants,
que anirà seguida d’una
actuació castellera, amb

els Castellers de Rubí i de
Roquetes.
A la tarda, hi haurà la
Tabadala de Sant Roc i el
Correfoc Infantil, a més
de l’audició de sardanes,
a càrrec de la Cobla Mediterrània, i la cantada d’havaneres, durant la qual es
repartirà rom cremat.
(Totes les activitats les
podeu consultar a l’agenda
d’activitats de la pàg. 20)

CULTURA POPULAR

Els Gegants de Rubí visiten
les Borges Blanques

Els Gegants de Rubí, al municipi de Lleida. / Marc Albert López

La Colla de Gegants de Rubí
va visitar el 31 d’agost la
localitat de les Borges
Blanques per participar en la
XXXVII Trobada de Gegants
del municipi lleidatà.
El Roc, la Paula, la Laia i el
gegantó Orelletes van anar a
la jornada festiva, que es va
iniciar a les 16.30 hores amb
la Plantada de Gegants, on hi
van participar 190 ﬁguretes
geganteres provinents d’una
vuitantena de poblacions
d’arreu de Catalunya.
Més tard, es va iniciar la
Passejada de Gegants pels

El Bòjum remullarà la Festa de Sant Roc. / Arxiu-Cèsar Font

PATRIMONI

ART

El Grup de Col·laboradors del Museu
de Rubí-Centre d’Estudis Rubinencs
(GCMR-CER) organitza una nova
sortida dins del cicle Conèixer
Catalunya. Serà el 15 de setembre
a la localitat de la Llacuna, on hi ha
el castell de Vilademàger i l’església
de Sant Pere, a més del centre de
la població. També es visitaran els
castells de Miralles i el de Bellprat.
L’expedició sortirà des de l’Escardívol
a les 9 hores en cotxes particulars. Els
interessats poden trucar al 600 793
022 o enviar un correu a gcmr.cer@
gmail.com / DdR

L’establiment Espai de Llibres,
Lectors al tren ha prorrogat ﬁns
al 27 de setembre l’exposició
Retrats de la posteritat, de
l’artista rubinenc Miquel Mas.
Es tracta d’una sèrie de quadres
amb tècnica mixta que ha anat
fent durant els darrers 25
anys i que estan acompanyats
per microrelats que ha escrit
l’exconseller de Cultura, el
també rubinenc Joan Manuel
Tresserras. / DdR

Sortida del GCMR-CER a la Llacuna

Castell de Vilademàger. / Arxiu-Cèsar Font

carrers de la localitat, que
va acabar a la plaça de l’1
d’Octubre, on es van presentar
les colles participants. Quan
tots els gegants van ser a la
plaça, es va fer la lectura del
Pregó de Festa Major i el Ball
de gegants conjunt de totes
les colles participants.
El 7 i 8 de setembre, els
gegants participaran en la
Festa Major petita de Sant
Roc i la propera sortida de
l’entitat serà el 5 d’octubre,
quan participarà en el VIII
Encuentro de Gigantes de
l’Alcorà, a Castelló. / DdR

Prorrogada l’exposició de Miquel Mas
a l’Espai de Llibres, Lectors al tren

Miquel Mas, el dia de la inaguració de la mostra. / Arxiu
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literatura

teatre

La rubinenca Montse
Kufert publica ‘Relatos para
niños y adolescentes’

La darrera obra de Tiamat
Teatre se’n va de gira solidària

Redacció

La rubinenca Montse Kufert Oller, que actualment
resideix a Tarragona, acaba
de publicar el llibre Relatos
para niños y adolescentes,

Portada del llibre.

un conjunt de narracions
breus sobre l’acceptació,
la superació o la tolerància
destinats a un públic infantil
i juvenil.
El llibre parteix de la
història de dos germans
als quals els encanta escoltar
relats dels seus
pares. A partir
d’aquí, es desenvolupen temes
com la comunicació, el diàleg i la
col·laboració de
tots per superar
l’assetjament escolar a partir del
respecte, l’escolta i a través de la
comprensió.
El llibre, que
és un recull d’històries curtes i
amb personatges senzills, ha
estat publicat per
l’editorial Círculo
Rojo.

Agenda
··················································
DiVENDRES 6 de setembre
SANT ROC
Plantada de la 8a Trobada de Bèsties
del Foc
A les 20h a la Pl. Antiga Estació.
La retrobada després de l’estiu
Berenar amb pa amb oli i sucre. A les
20.30h a la pl. Antiga Estació.
Sortida de la 8a Trobada de Bèsties
del Foc
A les 21h a la pl. Antiga Estació.
Concert amb Malparits
Tribut a Sopa de Cabra. A les 23h a
la pl. Dr. Guardiet. Servei de furgoteques.
XIX Xerricada Popular de Sant Roc
Concurs de beure a galet amb porró.
A les 0.30h a la pl. Dr. Guardiet.

··················································
DiSSABTE 7 de setembre
Concert de Sin City
A les 21h a l’Associació Espai l’Aurora.
SANT ROC
Fira de productes d’arrel tradicional
catalana i Fira del Vermut

música

La noche es fría y al invierno
no le gustan los perros, estrenada a Rubí el març i que
es va tornar a representar
al festival local Teatre sense
teatre, es posarà en escena
en cinc escenaris diferents
de Madrid, Barcelona i Sabadell. Es tracta de la darrera
representació del grup local
Tiamat Teatre, escrita i interpretada pel rubinenc Imanol

Fernández i que tracta sobre
la pobresa.
La primera parada de
l’obra serà el 7 i 8 de setembre al Teatro de las Aguas de
Madrid. El 28 de setembre es
representarà a l’Espai Àgora
de Sabadell i el 5 d’octubre
al Centre Cívic Can Verdaguer de Barcelona. Els dies
2, 9, 16 i 30 de novembre
La noche es fría y al invierno

no le gustan los perros es
podrà veure a l’escenari del
Porta4 de Barcelona i el 23
de novembre participarà al
festival Intempèrie, també
a Barcelona.
Tiamat Teatre donarà
tots els beneficis de les
representacions a diversos
projectes relacionats amb
persones que estan en risc
d’exclusió social. / DdR

El rubinenc Imanol Fernández ha escrit i interpreta aquesta obra. / Arxiu

A partir de les 11h a la pl. Dr. Guardiet.
Jornada de portes obertes al Museu
Etnogràfic Vallhonrat
D’11h a 13h. Visites guiades a les 11h
i a les 12.15h.
Tallers d’entitats de cultura popular
i tradicional
A partir de les 11h a la pl. Dr. Guardiet.
Jocs tradicionals
A partir de les 11h a la pl. Dr. Guardiet.
Vine a conèixer el rellotge del campanar
A partir de les 11h a la pl. Dr. Guardiet.
Inscripció prèvia.
Remulla’t amb el Bòjum
A les 13h a la pl. Dr. Guardiet.
Vermut amb acompanyament musical
A les 13 h a la pl. Dr. Guardiet.
Missa en honor a Sant Roc
A les 19.30h a l’església de Sant Pere.
Tocs de Festa!
A les 20h a la pl. Dr. Guardiet.

Espectacle de foc i dansa
A càrrec de Les Bruixes d’Arrel. A les
21.30h a la pl. Dr. Guardiet.
Sopar popular a la fresca
A les 22h a la pl. Dr. Guardiet. Preu:
5€.

A les 13h a la pl. Dr. Guardiet.
Tabalada de Sant Roc
A les 18h a la pl. Catalunya.
Audició de sardanes
A les 18.30h a la pl. Dr. Guardiet.

Ball de nit amb Allioli
A les 23.30h a la pl. Dr. Guardiet.

Taller creatiu
A les 18.30h a la pl. Dr. Guardiet.

··················································

Tabalada estàtica
A les 19h a la pl. Onze de Setembre.

DiUMENGE 8 de setembre
SANT ROC
Tronada de Sant Roc
A les 9h des de la pl. Dr. Guardiet fins
al c. Sant Jaume.
Passejada d’imatgeria local i de gegants històrics
A les 10.30h a la pl. Onze de Setembre
fins a la pl. Dr. Guardiet.

Correfoc infantil
A les 19.30h a la pl. Onze de Setembre
Havaneres amb La Petita Havana
A les 20.30h a la pl. Dr. Guardiet.

··················································

Dos concerts
per arrencar
el nou curs de
l’Associació
Espai l’Aurora
L’Associació Espai l’Aurora
arrenca nova temporada
aquest mes de setembre amb dos concerts
musicals i les activitats
habituals al local situat
a la plaça Anselm Clavé,
4-6.
El primer dels concerts serà el 7 de setembre a les 21 hores i anirà
a càrrec d’un grup tribut
a AC/DC, Sin City, mentre
que el segon serà una
actuació de Bowing Girls,
el 28 de setembre a les
20.30 hores.
A més, el local acollirà
tots els dilluns de 18 a
20 hores les reunions
de la PAH, la venda de
verdures ecològiques
Ecobòdum els dimecres
de 18 a 20.30 hores i les
Jam Sessions els dijous
de 19 a 21.30 hores.
També es podrà visitar
l’exposició permanent de
Pepe Farrés. / DdR

Exposicions
Patufet, on ets? Aureli Capmany
(1868-1954). Exposició amb motiu dels 125 anys de la concessió
del títol de vila a Rubí. Fins a l’1
d’octubre a la Biblioteca.
Retrats de la posteriotat. Exposició de pintures de Miquel Mas
i microretrats de Joan Manuel
Tresserras. A l’Espai de Llibres,
Lectors al tren fins al 27 de setembre.

··················································
dimecres
DIADA DE CATALUNYA

dimarts 10 de setembre

Ofrena floral
A les 12h a la pl. Onze de Setembre.

Fira de productes d’arrel tradicional
catalana i Fira del Vermut
A partir de les 11h a la pl. Dr. Guardiet.

PREDIADA
Marxa de Torxes
A les 22h a la pl. Onze de Setembre.
Org.: Òmnium.

Actes commemoratius de la Diada
Ball d’homenatge, actuació coral, sardana, pilar i audició de sardanes. A les
12.30h a la pl. Onze de Setembre.

Ballada dels entremesos i de la imatgeria local
A les 12h a la pl. Dr. Guardiet.

Lectura del manifest
A les 22.25 a la pl. Dr. Guardiet. A les
22h a la pl. Onze de Setembre. Org.:
Òmnium.

··················································

Esclat de Sant Roc!
A les 20.45h a la pl. Dr. Guardiet.

Aixecada de castells de la Festa Major
de Sant Roc
A les 12.30h a la pl. Dr. Guardiet.

Versots
A les 21h a la pl. Dr. Guardiet.

Vermut amb acompanyament musical

Concerts a càrrec de Pubilles Ninja i
l’Home de l’Invent
A les 22.30h a la pl. Dr. Guardiet. A les
22h a la pl. Onze de Setembre. Org.:
Òmnium.

dijous 12 de setembre
Presentació del Butlletí
A les 19h a la Biblioteca. Org.: GCMRCER.
Jam Session
A les 19h a l’Associació Espai l’Aurora.
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ART

L’artista urbà Spok Brillor
pinta una sabatilla gegant
a les piscines de Castellnou
REDACCIÓ

Spok Brillor, un reconegut
grafiter internacional, ha
pintat una sabatilla gegant
al recinte de les piscines
de Castellnou, actualment
abandonades i en situació
de ruïnes. Es tracta d’una
acció realitzada amb graﬁt i
pintura que s’emmarca dins
d’una campanya de promoció de les noves sabatilles
Nike Air 90.
Spok Brillar és un artista
urbà espanyol i ha portat les
seves obres arreu del món,

exposant al Tate Modern, al
Regne Unit.
Les piscines Castellnou,
ubicades en aquesta urbanització, es van construir
durant els anys 60 i van
arribar a ser molt populars
a la zona del Vallès. Però als
anys 80, les instal·lacions,
que constaven de dues
piscines, pistes de tennis,
frontó, un minigolf i altres
instal·lacions amb un total
de 18.000 m2, van entrar
en declivi i finalment van
tancar.
Des de llavors, la zona

Leix Urbano guanya
el segon premi d’un concurs
d’art internacional

El jove rubinenc fa servir el nom artístic Leix Urbano. / Cedida

El rubinenc Aleix Urbano
ha guanyat el segon premi
d’art de la Fira Internacional
d’Art per a persones amb
discapacitat que se celebra
de forma anual a Naesved,
a Dinamarca. Urbano va ser
convidat juntament amb
altres artistes francesos, polonesos, alemanys, danesos,
noruecs i espanyols.
Sota el nom artístic Leix
Urbano, el jove rubinenc va
presentar dues obres a la
ﬁra, de les quals una va ser
premiada.
Aquesta no és la primera
vegada que el de Rubí s’en-

dú un premi internacional
d’art, el 2017 va guanyar el
concurs nacional de pintura
Art&Inclusion i el 2016 el
segon premi Handi-Art de
Dinamarca.
Aleix Urbano va patir
amb 18 mesos una sèpsia
meningocòccia provocada
per una meningitis. La infecció li va provocar una discapacitat de més del 50%.
Actualment, forma part
de l’entitat Artistes Diversos, que treballa per la inclusió social i laboral de les
persones amb discapacitat a
través de l’art. / DdR

s’ha anat degradant i ara
és el paradís d’artistes graﬁters, però també ha servit
d’escenari per anuncis, com
el de Ronaldinho amb Nike,
o de videoclips, com el de
la cançó Trumpets del DJ
català Sak Noel.

El disseny forma part d’una campanya d’una coneguda marca esportiva. / Cedida
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CIRC

Entrevista a NIEDZIELA RALUY, acròbata del Circ Raluy Legacy

Niedziela Raluy: “Per a mi el circ no és
un sacriﬁci perquè és un es�l de vida”
el trio Higher Flight. Com ha
estat l’adaptació d’aquests
El Circ Raluy Legacy torna a nous ar�stes a la família?
Rubí del 12 al 22 de setem- -L’adaptació ha estat molt
bre amb la segona part de bona. Ells es van incorporar
l’espectacle #THEMAGIC- al juny, quan vam començar
FORMULA. Niedziela Raluy, a entrenar pel nou especjove artista especialitzada tacle. En Pietro Vicen�ni és
en acrobàcies de la cinquena un pallasso que no havia
generació d’aquesta exitosa treballat mai Europa i ve per
família catalana del món de primera vegada a Catalunya.
l’espectacle ha conversat Porta un humor molt actual
i un número més teatral, ja
amb Diari de Rubí.
-És el segon any de gira de que té trajectòria en aquest
l’espectacle #THEMAGIC- àmbit. És un artista molt
FORMULA. Quines són les complet: canta, balla i ﬁns i
novetats de l’espectacle en tot fa malabars.
D’altra banda, els Higher
aquesta nova gira?
-Aquesta és la segona part Flight fan barres ﬁxes en un
de l’espectacle, una nova trio ar�s�c, són atletes amb
versió millorada i amb mol- una forma física espectates noves incorporacions cular que portaran risc i un
a la companyia, números espectacle molt visual.
canviats i alguna cosa que -Hi ha alguna novetat en el
número de monocicles que
pot sorprendre el públic.
Emily
-Enguany AAFF_ANUNCI_DIARI_RUBI_258x162,5mm-2019.pdf
teniu noves incor- feu la teva germana
1
4/9/19
poracions: Pietro Vicen�ni i i tu?
LARA LÓPEZ

L’acròbata Niedziela Raluy. / Cedida

-És una versió millorada del
mateix espectacle de monocicles, aquest any tenim
alguna novetat per fer-lo
més espectacular. Les dues
pugem a uns monocicles
ﬁ17:17
ns als 5 metres d’alçada,
un número de cert risc i amb

molt joc d’equilibris.
-Quins números ar�s�cs has
fet durant la teva trajectòria
professional a banda del
monocicle?
-L’any passat vam fer el número de ﬁlferro, que consisteix en caminar damunt

de vida. Jo visc al circ, hi
treballo, el meu entorn està
format per ar�stes del circ.
Com ho he fet tota la vida, no
he viscut el sacriﬁci de deixar
una cosa per una altra. Però
a vegades és di�cil aquest
es�l de vida, ja que t’has de
moure de poble en poble,
deixar els amics i la gent que
coneixes, perquè no tens a la
gent que voldries a prop.
-Què és el que t’emportes
de la teva trajectòria com a
ar�sta de circ?
-El món del circ et permet
conèixer un munt de gent
a diferents ciutats i països,
parlar molts idiomes. A la
companyia tenim gent de
20 nacionalitats diferents,
som una gran família. Això et
permet tenir una ment molt
oberta. També m’agrada la
part ar�s�ca, dir coses en
els números que fas, és un
món diferent!

d’una corda, sobre un ﬁl a
bastant alçada. Anteriorment feia un número de
pa�natge acrobà�c que es
va fer popular al programa
televisiu ‘Got Talent’.
-Tens interès en aprendre o
dedicar-te a noves disciplines dins del món del circ en
un futur?
Sí, de fet ja estem pensant
en la nova producció de l’any
vinent, que esperem que
sorprengui molt al públic.
L’espectacle estarà completament renovat, amb nova
plan�lla. La gent de la casa,
com la meva germana i jo,
canviarem completament
de disciplina i no ens reconeixereu. Serà un número
en l’aire, ja ho veureu!
-Com a ar�sta de circ, ﬁns a
quin punt has de sacriﬁcar
la teva vida personal?
-Per a mi el circ no és un
sacriﬁci perquè és un es�l

RUBÌ

Can Fatjó / Av. Castellbisbal
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VENDA D'ENTRADES
A LES TAQUILLES DEL CIRC I A LA WEB

ESPORTS
FUTBOL | ACTIVITAT

FUTBOL | LLIGA

Els tornejos
nocturns per a
joves es traslladen
a Les Torres

La UE Rubí tanca amb
un empat la pretemporada

La inicia�va ‘La nit és jove’,
una proposta de tornejos
nocturns de futbol, arrencarà
el 20 de setembre una nova
temporada i aquest cop ho
farà al barri de Les Torres. El
trasllat a la pista poliespor�va d’aquest barri, coneguda
popularment com la jaula
respon al fet que aquest emplaçament ja és un punt de
trobada de molts joves.
Així, un divendres al mes,
de 20 a 23 hores, els joves de
la ciutat estan convocats a
aquest indret per jugar par�ts de futbol, una ac�vitat
que té com a missió oferir
un espai de trobada al jovent
i una alternativa a l’oci de
consum nocturn.
Els propers partits tindran lloc el 20 de setembre,
el 18 d’octubre, el 22 de novembre i el 20 de desembre
i les inscripcions s’han de
fer a través de l’adreça de
correu electrònic rubijovealsbarris@ajrubi.cat o bé de
manera presencia a la Torre
Bassas o al Centre Cívic del
Pinar. / DdR
CICLISME | RUTA

El Club Ciclista
Rubí arranca la
temporada amb
noves sor�des
El Club Ciclista Rubí torna
a organitzar sortides en
ruta pel 8 de setembre. La
sor�da serà a les 8 hores
a la plaça del Doctor Guardiet per als tres grups. L’A
farà 110 km per recórrer la
distància entre Rubí i Sant
Feliu i tornar, passant per les
poblacions de Terrassa, Castellar, Caldes o Santa Eulàlia.
El grup B farà 80 km i anirà
ﬁns a Piera passant per Molins i Martorell, mentre que
el grup C farà 80 km i anirà
ﬁns a Sant Sadurní, passant
per Molins i l’Ordal. / CCR

Els ciclistes Quadra, Hinojosa i
Pajares. / Cedida
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RUGBI 7 | EUROPEU SUB-18

La UE Rubí vol consolidar-se a Primera Catalana. / Cedida

Enguany competirà a Tercera Catalana i ha quedat
enquadrat en el mateix grup
que l’Olímpic Can Fatjó i el
Juventud 25 de Sep�embre.
Els de la Unió Espor�va arrencaran la lliga a Terrassa
per jugar el 8 de setembre
a les 12 hores contra el Juan
XXIII.
Per la seva banda, el
Vein� debutarà el 7 de setembre al camp del Can
Parellada a les 17 hores.
L’equip de Gabriel Bravo
va jugar dos amistosos durant el cap de setmana per
acabar de preparar l’inici
de la lliga, amb derrota en
els dos enfrontaments. El
dissabte va perdre contra
el Poblesec per 2-3 en un
par�t molt disputat, mentre
que el diumenge va caure
3-4 contra el Gavà en un
duel força irregular.
Per la seva banda, l’Olímpic Can Fatjó arrencarà la lliga el 8 de setembre a les 12
hores a casa contra l’Escola
Planadeu.

PATINATGE ARTÍSTIC | EUROPEU JUVENIL

CURSA DE MUNTANYA | CAMPIONAT D’EUROPA

REDACCIÓ

La Unió Espor�va Rubí va
tancar la pretemporada
amb un empat a Can Rosés
contra el Ripollet, un duel
que ja és un clàssic dels
par�ts de preparació i que
va acabar 1-1. El tècnic del
conjunt rubinenc, Alberto
Fermández, ha confeccionat
una plan�lla amb jugadors

experimentats i joves promeses amb la intenció d’evitar el pa�ment del descens
que el club va sofrir durant
el passat exercici. El primer
par�t de lliga serà el 8 de
setembre a les 12 hores a
Can Rosés contra el Sabadell
Nord.
Pel que fa al ﬁlial de la
Unió Espor�va ha completat
una bona pretemporada.

Facundo Romano és plata a
l’Europeu Sub-18 de Rugbi 7

Romano, durant una acció ofensiva. / Cedida

El rubinenc Facundo Romano ha aconseguit la medalla
de plata a l’Europeu Sub-18
de Rugbi 7, que es va disputar a Gdansk, a Polònia, a
mitjans d’agost.
La selecció espanyola no
va poder superar a la ﬁnal a
Irlanda, que va guanyar per
26-12, però va fer un bon
paper. Arribava al partit
amb cinc victòries prèvies,

algunes davant de rivals de
molt nivell, com Geòrgia,
Portugal o Alemanya, i en
alguns moments del par�t
va plantar cara a Irlanda,
una de les grans potències
del rugbi.
Facundo Romano, de
Rubí, és actualment jugador
de les categories inferiors
del Club de Rugby Sant Cugat. / DdR

Claudia Aguado guanya el L’atleta Mireia Pons par�ciparà al
bronze a l’Europeu juvenil Campionat d’Europa d’skyrunning

La corredora rubinenca, en primer pla. / Cedida
Claudia Aguado, al podi del Campionat d’Europa. / Cedida

La rubinenca Claudia Aguado ha aconseguit la medalla
de bronze a l’Europeu juvenil de pa�natge ar�s�c que
s’ha celebrat a Harsefeld,
a Alemanya, entre el 30
d’agost i el 2 de setembre. La
pa�nadora, que competeix
amb el CPA Ripollet, va quedar en cinquè lloc al programa curt, però posteriorment
va aconseguir remuntar ﬁns
a la tercera posició per penjar-se el bronze.
Aguado va sumar 107,91
punts, per darrere de les
italianes Luppi i Parone�o,

que van aconseguir 158,14
i 125,50 punts, respec�vament.
Les coreografies de la
pa�nadora de Rubí, que va
tenir el suport de la seva
entrenadora, Janet Ruiz, durant el campionat, són obra
de Llorenç Álvarez.
Amb aquesta medalla
de bronze, Claudia Aguado
finalitza una temporada
molt bona en categoria
juvenil, ja que també ha
guanyat l’or als campionats
de Barcelona, Catalunya i
Espanya. / DdR

La rubinenca Mireia Pons
par�ciparà el 7 de setembre
en la modalitat skyrunning
del Campionat d’Europa de
Curses de Muntanya amb
la selecció espanyola. Es
tracta d’una prova de 31 km
amb un desnivell posi�u de
2.600 metres.
La corredora de Rubí ja
es va proclamar al juny campiona d’Espanya de curses
de muntanya. / DdR

