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Els alumnes del Torrent dels
Alous estrenaran nou ins�tut

El curs arrenca amb altres novetats, com un nou grup de P3
a l’escola Joan Maragall davant l’elevada demanda del centre
REDACCIÓ

Queden ja pocs dies perquè
els nens i nenes de Rubí
tornin a l’escola després de
les vacances d’es�u. El nou
curs 2018-2019 arrencarà
el 12 de setembre amb
l’escolarització obligatòria
de 10.569 alumnes, 40
estudiants més que el curs
passat, segons les dades
provisionals. D’aquests,
7.185 són alumnes d’educació infan�l i primària, mentre que 3.384 corresponen
a alumnes d’ESO.
Pel que fa a l’educació
infan�l i primària, el 68%
dels alumnes matriculats a
la ciutat estudiaran en una
escola pública, mentre que
el 32% restant ho faran en
una escola concertada. En
relació a l’educació secundària obligatòria, el 64%
dels alumnes farà el curs en

Els alumnes tornaran a les aules aquest dimecres. / Arxiu

un ins�tut públic i el 36% en
un centre educa�u privat.
Nous grups al Joan Maragall i al Ramon Llull
Entre les novetats més destacades per al curs 20182019, cal subratllar que els

alumnes del Torrent dels
Alous iniciaran les classes
al nou ediﬁci, deixant enrere els mòduls on ﬁns ara
feien les classes. Ara, ja
només restarà fer les obres
d’accessibilitat de l’ediﬁci,
ja projectades per l’Ajunta-

ment, i la segona part de les
obres del centre: el gimnàs i
la pista poliespor�va.
D’altra banda, aquest
curs s’obre un nou grup de
P3 a l’escola Joan Maragall,
en resposta a la demanda
de la preinscripció. L’escola
Ramon Llull també comptarà amb un grup nou a 2n de
primària.
Pel que fa a les escoles bressol municipals,
ofereixen un total de 381
places –127 cadascuna–,
que ja estan pràc�cament
cobertes. L’Escola d’Adults
compta amb una oferta de
400 places i l’Escola Oﬁcial
d’Idiomes ofereix 700 places per a estudis d’anglès
i francès.
A més, es manté l’oferta
d’ensenyaments postobligatoris amb 750 places, de les
quals un 80% corresponen
a centres públics.
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Torna l’Espai Creixença,
per a infants ﬁns a 3 anys
L’Espai Creixença torna
aquest nou curs per a infants de 0 a 3 anys que no
estiguin escolaritzats. Es
tracta d’un espai de relació
i socialització per aquest
�pus d’infants i les seves
famílies. El servei està ubicat a la planta baixa de la
Biblioteca i consisteix en
un espai de joc i convivència, en el qual els infants
poden créixer emocionalment acompanyats dels
seus pares i mares.
Creixença està pensat
per mo�var els infants a
experimentar, investigar,
descobrir, gaudir del joc
i desenvolupar les seves
capacitats, sempre sota la
supervisió d’un educador
que s’encarrega de conduir
les ac�vitats, acompanyar i
assessorar les famílies.
En el curs 2018-2019,
l’Espai Creixença disposarà de tres grups. Un de
0 a 1 any, el dimecres i
divendres al ma�; un d’1
a 3 anys dimarts i dijous
al matí, i un últim per a
infants d’1 a 3 anys dimarts

i dijous a la tarda. La quota
mensual del servei és de
60 euros i les preinscripcions s’han de fer del 10 al
14 de setembre a l’escola
bressol La Bruna, ubicada
al carrer Calderón de la
Barca, 4. Les sol·licituds es
poden descarregar de la
Seu Electrònica de l’Ajuntament. També es poden
consultar les places disponibles trucant al 93 588 77
06. / DdR
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Uns 200 vins competeixen a Rubí
per ser els millors de Catalunya

El Celler va acollir el tast de prop de 200 vins. / Cesar Font

Els Premis Vinari s’han tornat a decidir a Rubí. La Sala
de Tines del Celler va ser
l’escenari en el qual els tastadors –enòlegs, sommeliers,
periodistes, professionals
de la distribució i persones
del món del vi– van provar
a cegues els 197 vins finalistes per triar els millors de
Catalunya.
L’acte també va comptar

amb la presència de la consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Teresa Jordà,
l’alcaldessa de Rubí, Ana M.
Martínez, i el director general
de l’Institut Català de la Vinya
i el Vi (INCAVI), Salvador Puig.
Jordà, en el seu parlament,
va destacar que “el vi català
té un llenguatge universal” i
va subratllar la importància
de celebrar aquest concurs

a Rubí: “Quan es pensa en
vi (...) sovint es pensa en comarques i per això fer el tast
a Rubí, al Vallès Occidental, a
l’àrea metropolitana, també
té un valor afegit”.
Per la seva banda, l’alcaldessa es va mostrar “orgullosa d’acollir els premis Vinari”
i va recordar que “el conreu
de la vinya, el consum del vi
i la tradició pagesa són una

part de la identitat col·lectiva
dels rubinencs”.
Els guanyadors dels
Premis Vinari es donaran
a conèixer el 5 d’octubre
en un acte a Vilafranca del
Penedès. Es premiaran els
millors vins blancs, negres,
rosats, escumosos i dolços
repartits en 12 categories,
a més del Gran Vinari d’Or i
altres premis. / DdR

La consellera Teresa Jordà va ser rebuda a l’Ajuntament abans del
tast de vins dels Premis Vinari. / Cesar Font

Més de 100 rubinencs
inicien un tractament per
addicció a les drogues
La Generalitat de Catalunya
ha fet públic l’Informe del
Sistema d’Informació sobre
Drogodependència del 2017,
un document que recull les
dades anuals del Centre
d’Atenció i Seguiment a les
Drogodependències (CAS)
Ferran Salsas i Roig, ubicat
a Rubí. En aquest document,
es recull que l’equipament
sanitari ha iniciat tractament
a 132 persones per addicció
a les drogues durant el darrer any, un nombre més baix
que durant el 2016, quan es
van tractar 193 persones.
Com al conjunt de Catalunya, la primera droga en
demanda de tractament és
l’alcohol, pel qual es tracten
al CAS de Rubí 70 persones. Una xifra que suposa
més de la meitat de les
persones en tractament
per drogodependències. La
segona droga en demanda
de tractament a la ciutat és
la cocaïna, amb 27 pacients;
seguida del cànnabis, amb
20 persones tractades; 6 per
heroïna i 6 per altres tipus

de drogues.
A Catalunya, durant el
darrer any, es van iniciar
13.716 tractaments per
abús o dependència de drogues, una xifra similar a la
d’anys anteriors. D’aquests,
el 43,39% estan relacionats
amb l’alcohol; el 22,17% estan vinculats amb la cocaïna,
el 12,79% amb l’heroïna, el
cànnabis suposa el 12,43%
i el tabac representa un
3,86%. De totes les persones
que inicien un tractament,
el 75% són homes i el 25%
són dones.
Risc pel consum d’alcohol
entre els adolescents
Durant el darrer any, el
Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM) va atendre 21.740 persones per
consum o abús d’alcohol.
L’informe assenyala que les
noies presenten més intoxicacions per alcohol entre
els 12 i els 16 anys i que a
mesura que avança l’edat,
són els nois qui presenten
més intoxicacions. / DdR
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Es retiren a Rubí 48 torres
elèctriques de mitjana tensió

Endesa ﬁnalitza els treballs per desinstal·lar 13 km de línia
aèria i 77 torres entre la subestació de Rubí i la de Palau

Operaris treballant en una torre d’alta tensió. / Arxiu

REDACCIÓ

La companyia elèctrica Endesa ha eliminat 77 torres
elèctriques i 13 km de cablejat aeri als municipis de
Rubí, Sant Quirze, Sabadell

i Terrassa.
Després de mesos de
treballs, ﬁnalment Endesa
ha donat per ﬁnalitzada la
retirada de 13 km d’una línia
elèctrica de doble circuit de
mitjana tensió amb l’objec-

tiu de millorar la qualitat
ambiental i paisatgística.
Els treballs han consistit
a retirar, de forma esglaonada i seguint criteris d’accessibilitat, tots els elements que
componien la línia elèctrica

de doble circuit que connectava la subestació de Rubí i
la de Palau. Inicialment, es
van retirar les torres i els
cables més accessibles als
municipis de Rubí i Sant
Quirze, ﬁns a completar la
totalitat de la infraestructura a Terrassa i Sabadell.
En aquestes dues ciutats, la
línia creuava trams ferroviaris, carreteres i ﬁns i tot una
depuradora.
En total, a Rubí s’han
eliminat 4.820 metres de
cablejat i 48 torres; a Sant
Quirze, 4.145 metres i 29
torres; a Sabadell, 1.196 metres i 8 torres; i a Terrassa,
2.911 metres i 20 torres.
A més, s’han retirat les
corresponents bases de
formigó que ﬁxen les torres
a terra i s’ha procedit a la
restauració edàfica dels
clots mitjançant el farciment
amb terra vegetal segons la
tipologia de cada ubicació.
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Tallers de formació digital
per a comerciants
Els comerciants locals ja es
poden inscriure a ‘La Quinzena del Comerç Digital’,
una iniciativa que es farà
a l’octubre i que enguany
inclou dos tallers especialitzats i dos seminaris. L’oferta
formativa comença els dies
2, 3 i 4 d’octubre amb un
taller de Wordpress a través del qual els assistents
aprendran a dominar la tècnica per fer blogs i webs. La
formació tindrà lloc entre
les 14.45 i les 16.45 hores
al Rubí Forma.
El taller de xarxes socials explicarà com funciona
Facebook, Twitter i Youtube
i quina aplicabilitat tenen
en el sector del comerç. Es
farà el 23 i 24 d’octubre,
de 14.45 a 16.45 hores a la
Masia de Can Serra.
El 30 d’octubre tindrà
lloc un seminari d’ecommerce dirigit al comerç
urbà en el qual s’explicarà
quines opcions hi ha per
posar en marxa una botiga
en línia amb èxit i sense fer
grans inversions inicials.
Serà de 14.30 a 17 hores a

la Masia de Can Serra.
El programa es clourà el
31 d’octubre de 15 a 16.30
hores a la Masia de Can Serra amb un seminari dedicat
a la xarxa social Instagram
que explicarà com assolir
les claus per connectar i
incrementar seguidors.
Les places són limitades
i les inscripcions gratuïtes a
través del web de ‘La Quinzena del Comerç digital’.
/ DdR
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Albert Giménez pren
possessió de l’acta com
a nou regidor de l’AUP

Aproven deﬁnitivament el Pla
d’Inversions de 7,8 milions d’euros

El Ple desestima les dues al·legacions proposades

Giménez, durant el jurament del càrrec. / M.C.

El primer Ple del nou curs
polític, que es va celebrar
el 31 d’agost a la tarda, va
ser el primer del nou regidor de l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) Albert
Giménez, qui va prendre
possessió del nou càrrec
en substitució de Mireia
Gascón, que ha marxat a
treballar als Estats Units.
Giménez va jurar el
càrrec per imperatiu legal
i en defensa de la llibertat
de Catalunya i dels Països
Catalans i va rebre de mans
de l’alcaldessa el pin que

L

reben tots els regidors.
Llicenciat en Història
i Graduat en Llengua i Literatura Catalana, treballa
actualment de professor
de català i d’operari en una
indústria química. És membre de diversos col·lectius i
entitats de caràcter social
i està vinculat al Centre
Rubinenc d’Alternatives
Culturals (CRAC).
A més de participar
en l’AUP , el nou regidor
també és militant de la
Candidatura d’Unitat Popular (CUP). / DdR

El primer Ple del curs polític va arribar aviat, el 31 d’agost. / M.C.

MARTA CABRERA

Rubí ja ha arrencat el curs
polític. Un Ple extraordinari
el passat divendres a la
tarda, encara durant el mes
d’agost, va reunir a 19 dels
25 regidors de l’Ajuntament

per resoldre les al·legacions
presentades al Pla d’Inversions aprovat abans de les
vacances i que ascendeix a
7,8 milions d’euros.
Una de les al·legacions
estava formulada per Veïns
per Rubí (VR), que consi-

dera que la fórmula del Pla
no s’ajusta a la llei i que va
recriminar al govern “la falta
de concreció de molts dels
projectes aprovats”.
L’altra al·legació demanava l’expropiació de la
ﬁnca de les Torres Massana

i va ser presentada pel seu
propietari. De moment,
l’Ajuntament ja ha expropiat de forma forçosa una
part de la ﬁnca, la segona
està en tràmit i la tercera
part es podria expropiar
l’any vinent, segons va explicar l’alcaldessa, Ana M.
Martínez, durant el Ple. El
portaveu de l’Alternativa
d’Unitat Popular (AUP), Jordi Muntan, va recordar que
aquestes expropiacions són
una “oportunitat” per millorar “una zona degradada
que és patrimoni local”.
Les dues al·legacions
van ser rebutjades amb els
vots a favor del Partit dels
Socialistes de Catalunya
(PSC), Ciutadans (C’s) i la
regidora no adscrita M.
Dolores Marín. Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), VR i els
dos regidors de l’AUP que
van assistir al Ple es van
abstenir.

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 28 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

PUBLICITAT

Divendres, 7 de setembre de 2018

7

8

Política

Divendres, 7 de setembre de 2018

Autobusos per anar des
de Rubí a la manifestació
de la Diagonal
L’entitat Òmnium
Rubí ofereix places
d’autobús per a to·
tes aquelles perso·
nes que es vulguin
desplaçar a la gran
manifestació que tin·
drà lloc a l’avinguda
Diagonal de Barce·
lona coincidint amb
l’Onze de Setembre. Barcelona acollirà una nova manifesAquells que vulguin tació reivindicativa. / Arxiu
anar i que prefereixin
anar en bus, en comptes Diada amb els dirigents a
d’agafar el tren o anar la presó, és molt important
en vehicle privat, poden que ens manifestem, la
comprar un tiquet d’anada voluntat majoritària de la
i tornada per 9 euros. Els població catalana ha de
bitllets es troben al punt quedar clara”.
de venda de Viatges Fran·
D’altra banda, l’Assem·
quesa, al carrer Francesc blea Nacional Catalana
Macià, 63. Els autocars (ANC) està venent les sa·
sortiran a les 14 hores des marretes color corall amb
de l’Escardívol.
les quals les entitats convi·
“De moment ja tenim den la ciutadania a assistir
5 autocars plens i acabem a la manifestació. Es poden
d’obrir el sisè”, ha explicat comprar per 15 euros al
el president de l’entitat, carrer Llobateras, 65, o a la
Martí Pujol, que anima parada que l’ANC instal·la
tothom a assistir a la mo· cada tarda davant del co·
bilització: “Serà la primera merç Bendranas. / M.C.

Rubí es prepara per una nova
Diada de Catalunya reivindicativa
m. cabrera

Com cada any, l’arribada de
l’Onze de Setembre suposa
la celebració de la Diada
Nacional de Catalunya, amb
la tradicional ofrena floral i
l’acte institucional. Des de fa
ja alguns anys, la Diada s’ha
convertit també en un dia
de reivindicació per als col·
lectius i moviments inde·
pendentistes. Dins d’aquest

clima de tensió, l’any passat,
l’alcaldessa, Ana M. Martí·
nez, va acabar marxant de
l’acte oficial abans d’hora
pels crits de ‘Volem votar!’
que van interrompre el seu
discurs.

L’ofrena floral i
l’acte institucional
seran l’Onze de
Setembre al matí

Els actes oficials se ce·
lebraran aquest dimarts i
arrencaran a les 11 hores a
la plaça Onze de Setembre,
on hi haurà l’ofrena floral
a la base del monument
‘Dempeus’, de l’artista rubi·
nenca Pepa de Haro. A les
12 hores, tindrà lloc l’acte
institucional, amb el parla·
ment de l’alcaldessa de la
ciutat, seguit de la cantada
de l’himne dels Segadors, a

La cantada de l’himne dels Segadors forma part cada any de l’acte institucional. / Arxiu

càrrec de l’Obrador Coral de
Rubí i la Societat Coral Unió
Rubinenca.
A les 12.15 hores, hi
haurà una sardana d’exhibi·
ció de l’Escola de Sardanes
Flor de Neu, l’aixecada del
pilar de l’homenatge i una
audició de sardanes, a càr·
rec de la cobla La Principal
del Llobregat.
Prediada
A més dels actes oficials,
Òmnium Rubí organitza des
de fa 9 anys la Prediada,
que començarà el 10 de
setembre a les 22 hores
amb la Marxa de torxes,
que sortirà des de la plaça
Onze de Setembre i fins a la
plaça del Doctor Guardiet.
La marxa anirà sota una
pancarta on es podrà llegir
‘Llibertat, presos polítics’ i
uns grallers.
Al voltant de les 22.30
hores, estan previstos dos
concerts d’artistes locals:
Crusteau i Dj Rouge Soler. A
més, hi haurà coca i mosca·
tell per a tothom.

PUBLICITAT
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Chaplin’s Languages, formación integral en idiomas
Chaplin’s Languages encara el inicio del nuevo
año académico con renovadas energías y multitud
de novedades. Los cursos
para los más pequeños
darán comienzo el 17 de
septiembre, mientras que
jóvenes y adultos se reencontrarán con las aulas el 1
de octubre.
Entre otros aspectos a
destacar, Thomas Frahm,
c of u nda do r y C E O de
Chaplin’s, nos comenta que
“todos nuestros alumnos, a
partir de los 6 años, realizarán un módulo de examen
oficial al finalizar el curso.
Somos centro preparatorio
de Cambridge y centro examinador de Trinity College
y Oxford”. Gracias a ello, los
conocimientos adquiridos
pueden ser acreditados
internacionalmente según
el Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas
(MCER).
Asimismo, en las próximas semanas, Chaplin’s
pondrá en marcha una plataforma de aprendizaje online que permitirá la reali-

zación de cursos a distancia
y semipresenciales.
Como el propio Frahm
nos comenta, “nuestra obligación como profesionales
es renovarnos, estar atentos
a las nuevas demandas de
la sociedad, y creemos que
las certificaciones oficiales
y la enseñanza a través de
las nuevas tecnologías marcarán el ritmo del futuro. Y
ahí estará Chaplin’s”.

Las necesidades
del alumno
“Somos un centro de formación en idiomas que ofrece
a cada persona exactamente
aquello que ésta necesita”,
nos comenta Thomas Frahm,
que está convencido de
que “todos necesitamos el
inglés: nuestros hijos para
tener un mejor futuro, los
adultos para mejorar profesionalmente, los mayores

MATRÍCULA

OBERTA

CURSOS

2018/2019

Wexford, ciudad ubicada
en el suroeste de isla, es el
entorno ideal para encontrar
la “Irlanda auténtica. Las
familias son autóctonas, a
diferencia de Dublín, que
es una ciudad muy cosmopolita”, nos informa Frahm,
quien también resalta que
“realizamos una esmerada
selección de las familias
anfitrionas, ya que para
nosotros lo más importante
es el bienestar de nuestros
chicos y chicas”.
Chaplin’s también ofrece
a sus alumnos la realización
de un curso académico en
Irlanda, ya sea en su totalidad o parcialmente por
trimestres.
para poder viajar...”
Por ello, Chaplin’s Languages se adapta a las necesidades del alumno, analizando en cada caso qué es lo
mejor para el aprendizaje.
Escuela en Wexford
Chaplin’s Languages cuenta
con tres escuelas propias,
ubicadas en Rubí, Cardedeu
y Wexford (Irlanda). En esta
última es donde se realizan

Fes

las inmersiones lingüísticas
de las que han disfrutado
numerosos alumnos este verano. El centro está abierto
todo el año y desde allí se
ofrece un amplio programa
académico y de actividades para niños, jóvenes y
adultos. Desde programas
preparatorios para exámenes oficiales a estancias
que combinan formación
y ocio.

Chaplin’s y las empresas
Thomas Frahm también nos
explica que “ofrecemos cursos totalmente personalizados a empresas, ya sean in
company, en el extranjero o
inmersiones lingüísticas de
duración breve y programa
muy específico que permitan
abordar una necesidad muy
concreta en un periodo de
tiempo muy corto”.

créixer

el teu

anglès
RUBÍ
Francesc Macià, 32-34 / Sant Jaume, 35 - 08191 Rubí
Tel: 93 697 32 54 - rubi@chaplins.org

Centre preparatori d’exàmens oficials

IRLANDA (escola pròpia)
14 North Main Street
Wexford (Co. Wexford) - Ireland

w w w. c h a p l i n s . o r g
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ERC no entén per què no s’ha adequat
per l’hoquei línia el pavelló de La Llana
MARTA CABRERA

El pavelló de La Llana es va projectar com una instal·lació esportiva
de referència de l’hoquei línia. / Arxiu-Localpres

Et
volem
ajudar

La quinzena
del comerç
digital
Inscripcions:

http://rubi.comerçdigital.cat

Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) ha demanat
explicacions al govern local
pel fet que el pavelló de La
Llana no estigui adequat
per realitzar competicions
oﬁcials d’hoquei línia.
Fa uns dies es va conèixer
que el comitè de competició
dels World Roller Games,
que se celebraran l’estiu

Formació i assessorament
per a comerciants 2018
Taller 1

WordPress; com fer la teva
pàgina web de manera senzilla
i econòmica
2, 3 i 4 d’octubre, de 14.15 a 16.45 h
Aula d’informàtica 106, edifici Rubí Forma

Taller 3

Seminari comerç electrònic
per al comerç urbà
30 d’octubre, de 14.30 a 17 h
Fòrum, Masia de Can Serra

Assessorament
individualitzat

Inscripcions:

vinent a Barcelona, havia renunciat a la subseu de Rubí
perquè la pista no compleix
les mides reglamentàries
segons la Federació Internacional de Patinatge. “És una
competició que tindrà una
gran repercussió a escala
mundial i és una oportunitat
perduda i una llàstima”, ha
explicat el regidor republicà,
Joan Puntí.
El regidor ha recordat

Tres sessions de dues hores
amb experts en diferents
àmbits. En el moment de fer
la inscripció caldrà triar tres
temes entre:

www.rubi.cat/comerc

Places limitades
Formació pràctica i gratuïta
oferida per l’Ajuntament de Rubí
Més informació:
Servei de Comerç · Telèfon 93 588 70 00
Masia de Can Serra, c. Can Serra, 3
comerc@ajrubi.cat · www.rubi.cat/comerc · www.rubicomerç.cat

Taller 2

Facebook, Twitter i YouTube
per al comerç
23 i 24 d’octubre, de 14.45 a 16.45 h
Fòrum, Masia de Can Serra

Taller 4

Instagram per al comerç
31 d’octubre, de 15 a 16.30 h
Fòrum, Masia de Can Serra

tRedecora l’aparador
tRedecora l’interior
tConfigura les promocions
tConfigura el canal en línia
tGestiona el negoci

Amb el suport de:

que l’Ajuntament va rebre
de la Generalitat una subvenció de 900.000 euros
per construir el pavelló
de La Llana amb l’objectiu
que esdevingués un centre
de referència de l’hoquei
línia nacional: “El pavelló
té molts problemes tècnics
i el Cent Patins ha acabat
renunciant a jugar al pavelló
perquè no està en condicions per practicar aquest
esport”. Actualment, el club
local té els equips femenins
i masculins a la màxima categoria nacional i juga a la
pista Francesc Calvo. Puntí
subratlla que la superfície
“havia de ser sintètica, ja
que el parquet flotant és
perjudicial per als jugadors
d’hoquei” i no entén per
què no va ser així.
Per tot això, Puntí ha demanat que “s’aclareixi l’ús
dels diners i per quin motiu
no s’ha convertit el pavelló
en un centre de referència
d’aquest esport”. També ha
recordat que el responsable
de la regidoria d’Esports el

2011 era Joan Antoni Serra,
actualment alt càrrec del
govern d’Ana M. Martínez.
El portaveu de la formació, Xavier Corbera, considera que cal treballar per
revertir aquesta situació i
buscar la forma de solucionar aquest dèﬁcit: “La ciutat
va adquirir un compromís
amb el Cent Patins i és important seure tots i veure
com podem executar-lo”.
En els propers mesos, hi
ha compromesa una partida
per tal de redactar un projecte per construir un bar al
pavelló de La Llana i el líder
republicà considera que
ara és un bon moment per
“pensar en perspectiva com
solucionar el problema”.
La subvenció per la
construcció de la instal·lació
esportiva va ser atorgada
per la Secretaria de l’Esport
de la Generalitat el 2011
durant l’època tripartit i es
va construir quan ERC governava a Rubí en coalició
amb el Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC).
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Nous tallers del Rubí Brilla
per reduir la factura elèctrica

Tots els rubinencs poden inscriure’s als tallers, que són gratuïts. / Arxiu

REDACCIÓ

L’Ajuntament, a través del
Rubí Brilla, reprèn l’oferta
de tallers cada mes per a
estalviar en el consum de
la factura elèctrica.
El primer serà el 22 de
setembre a les 10 hores al
Rubí Forma i el 17 d’octubre
a les 10.30 hores es farà un
taller a l’Associació de Veïns
25 de Setembre. El 15 de novembre a les 18.30 hores, la

formació tindrà lloc a l’Associació de Veïns de Can Fatjó i
l’11 de desembre a les 10.30
hores està previst el taller al
Centre Cívic del Pinar.
Durant les sessions,
dirigides exclusivament
a particulars, s’expliquen
els conceptes bàsics de
la factura elèctrica i els
assistents reben eines per
reduir l’import de la factura.
Unes millores que permeten optimitzar el contracte

elèctric, modificar hàbits
per tal de no malbaratar
energia i fórmules per consumir l’energia de forma
més eﬁcient.
Tots els tallers són gratuïts i estan oberts a tothom.
Per assistir-hi, cal formalitzar una inscripció prèvia a
través de l’adreça rubi_@
brilla@ajrubi.cat o al telèfon
93 581 39 00 extensió 118.
El dia del taller cal portar la
factura elèctrica.

Vivienda e hipoteca
en el divorcio
Uno de los temas importantes que hay que
discutir en todo divorcio o
separación es el tema de la
vivienda propiedad común
de la pareja (normalmente,
domicilio familiar).
Pueden darse diferentes soluciones, como que
se produzca la venta del
inmueble a un tercero, o
bien que se produzca la
venta a uno de los cónyuges. Pero además existe
otra opción con más ventajas ﬁscales: la extinción
de condominio.
Se trata de una operación en la que uno de
los dos propietarios se
adjudica la parte de la
propiedad de la vivienda
del otro (normalmente a
cambio de una compensación económica).
Con la extinción del
condominio, lo que se produce es que uno de los dos

propietarios deja de serlo.
Ahora bien, si en el préstamo hipotecario siguen
ﬁgurando los dos titulares,
ante el Banco seguirán
respondiendo ambos de
la deuda, aunque uno no
sea ya propietario de la
vivienda. En definitiva,
independientemente de lo

que se decida o acuerde
sobre la vivienda, la hipoteca se sigue rigiendo
por lo que diga el contrato
de crédito hipotecario
vigente.
Edurne Zunzunegui
Abogada de familia
Sant Cugat del Vallès
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E

n plena època de la tecnologia digital,
submergits en WhatsApp, Facebook,
Instagram o Youtube, se’ns fa difícil
imaginar el que va suposar per als rubinencs
l’arribada del ferrocarril a Rubí el 13 de setembre del 1918, ara fa cent anys. A alguns
fins i tot els pot semblar una qüestió menor,
però només cal que ens remuntem a principis
del segle XX per entendre la importància
d’aquell novíssim mitjà de transport que era
el tren elèctric.
Per bé que hi havia algunes fàbriques, Rubí
era un poble eminentment agrícola, rural, que
tenia electricitat, telèfon i aigua corrent, però
unes comunicacions pobres, com la resta de
Catalunya. Cal pensar que si el ferrocarril
no hagués arribat al municipi a principis del

EDITORIAL

La revolució del tren

segle passat, la vila hauria continuat més o
menys aïllada fins als anys 60, quan va arribar el ‘boom’ de l’automòbil. Fins aleshores,
les famílies no disposaven de mitjans privats
de transport i si es volien desplaçar, es veien
obligats a agafar els cotxes de línia: un mitjà
de transport lent i poc confortable.
Podem dir sense risc a equivocar-nos que
l’arribada del tren elèctric a la ciutat va ser un
dels esdeveniments del segle XX que més va
marcar la ciutat, juntament amb la Guerra

Civil i la Rierada.
Per aquest motiu és tan important commemorar i celebrar que fa cent anys Rubí es
va comunicar de forma directa amb Barcelona,
una de les ciutats més importants d’Europa,
també en aquella època. Els rubinencs d’aquella època van viure l’arribada del ferrocarril
amb una festa molt sonada, perquè sabien que
canviaria per sempre la història del municipi.
Per tren van arribar sempre les notícies més
recents del que passava al món, van arribar

Cartes de la ciutadania
Ha mort Bhakti Das
Bhakti Das ha mort en una gira pel Canadà, a l’edat de 73 anys. Vivia a Rubí, en
un pis de Les Torres.
Tota una vida dedicada al ioga i a la
música. Des de feia 30 anys, ensenyava
a tocar el violí i instruments de l’Índia
al Conservatori Superior de Música de
Barcelona. Expert en música de cambra,
va tocar en moltes orquestres, entre elles
la del Liceu. Va ser fundador de l’Orquestra de Cambra de Catalunya ‘Orfeu’, on
tocava el violí.
Feia més de 30 anys que ensenyava
a tocar tots els instruments de l’Índia,
amava el sitar, tocava música clàssica
hindú, Raga Sangeet i cantava mantres.
Cada any viatjava a l’Índia, al Rishikesh,
ell deia per aprendre, però realment allà
era molt apreciat i tocava amb els millors
músics.
President fundador a Espanya de The
Divine Life Society, Centre Sivananda
de Barcelona, on donava cursos de Ioga.

El Tuit de la setmana

Una escola fundada per Swami Sivananda
i Swami Chitananda, de qui ell era deixeble directe.
Bhakti Das donava habitualment conferències i cursos sobre ioga, meditació i
filosofia ‘vedanta’ per tot el món. També

4 de setembre

Elena Casas @leni__11
Observo amb tristesa com amics meus, de #rubicity de tota la vida,
s’han d’exiliar a Terrassa perquè aquí no poden pagar el lloguer. Un
avís: són el capital humà que podem trigar molt a recuperar.

Visita’ns a www.diariderubi.com
Segueix-nos a @DiarideRubi

i també a Facebook

apareixia sovint a la televisió. Era un
actiu col·laborador en activitats de diàleg
interreligiós.
Mestre, trobarem a faltar la teva constant simpatia i amor.
Pere Bel

estiuejants de classes acomodades i inversors
de grans empreses que van fer fortuna a
Rubí. Amb tren van marxar els que van anar
a lluitar a la Guerra Civil i molts treballadors
per buscar feines en altres municipis. El tren
va ser la porta d’entrada de milers i milers de
persones procedents d’altres punts d’Espanya que tenien l’esperança de trobar un lloc
millor per viure i va ser el transport a través
del qual molts estudiants van poder anar a la
universitat.
El tren va canviar Rubí per sempre i per
això cal divulgar, celebrar i commemorar la
seva arribada. Per això, a les pàgines centrals
d’aquest número del Diari de Rubí trobareu
un suplement per conèixer amb detalls la
revolució que va suposar l’arribada del tren.

Gobiernen para los vivos
Uno de los temas candentes de la actualidad
de este verano que se acaba es o ha sido la
exhumación de los restos mortales del dictador
Franco. Pregunto: ¿Sirve de algo remover el
pasado en vez de preocuparse por los temas
que de verdad preocupan e importan a los
ciudadanos españoles?
Una sugerencia: le pediría al gobierno
de Pedro Sánchez que deje descansar a los
muertos, hayan sido de derechas o de izquierdas, hayan sido malas o buenas personas, y se
dedique a gobernar para los vivos. A los vivos
nos interesa más la falta de recursos en la
educación pública, la complicada gestión de las
pensiones, el mantenimiento de los espacios
públicos de las ciudades, el bienestar social y
económico de la población y un largo etcétera
de asuntos de máxima urgencia.
No entro ya en temas políticos, porque
cada persona puede poseer una ideología
distinta, pero respetable. Lo que no comparto
es que no se deje descansar a los fallecidos y
repito: hay temas más importantes, así que
gobiernen para los que estamos vivos.
José A. Avila López
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La desinformación en las redes:
no te duermas, Rubí

SILVIO AQUINO
XAVIER CORBERA

Comparteixo reflexions amb el Silvio, un salvadorenc establert a Rubí,
activista polític i cultural, i una
persona compromesa amb aquesta
ciutat. De les nombroses converses
que hem mantingut aquests darrers
mesos, sobre Rubí, sobre Catalunya,
sobre El Salvador, sempre ens ha
preocupat el fenomen creixent de
les fake news, de les notícies manipulades, del populisme creixent
i del valor humà dels qui les propaguen i pretenen governar-nos.
Em costa imaginar la fredor amb
la qual es fan aquestes coses i com
és possible passejar-se pel món tan
tranquil·lament. Una cosa és discrepar, tenir visions diferents, opinions
no coincidents i l’altre és la mentida
i la manipulació. En Silvio coneix
molt bé aquest fenomen, tant el
que passa a Llatinoamèrica, com a
EUA, i ara també ho viu al nostre
país i, concretament, a la nostra
ciutat, Rubí.
Vivimos en la era de la sobreinformación y la hipercomunicación.
Opiniones van y vienen a cientos
pero ¿cómo podemos saber qué es
verdad y qué no?, ¿qué tipos de riesgos existen al no saber diferenciar
una cosa de la otra?, ¿quiénes ganan
con esto y por qué?.
Hace poco vimos un ejemplo
de desinformación pura y dura.
La cuenta de Ciudadanos de Rubí

compartió desde su perfil oficial
un tuit en el que por medio de una
cuenta trol se hacía creer que un
reconocido periodista había sido
agredido por un mosso de esquadra
al grito de ‘¡Viva Puigdemont!’,
cuando en realidad el agresor fue un
policía nacional fuera de servicio al
grito de ‘¡Viva España!, ¡Viva Franco!’. El mismo periodista desmintió
desde su perfil condenando la falta
de ética de parte de Ciudadanos
Rubí. No pretendo meterme en
dilemas ideológicos de ningún
tipo, quiero hablar solamente del
uso de las redes sociales y de las
estrategias políticas de engaño que
pueden perjudicar a la población
en general.
Pueden pensar que compartir
una publicación falsa no es tan
grave, cierto, pero ésta en particular
merece especial atención. No se
trata de un desliz ni de un descuido
de la persona que maneja la cuenta
de Ciudadanos, es precisamente su
estrategia de comunicación con una
finalidad en concreto: desinformar,
asustar, confundir y manipular.
Usando la fotografía y el nombre de
un reconocido periodista, manipu-

“No debemos permitir
que las personas que se
encuentran al frente de
formaciones políticas
mientan a todas luces”

lándola de esta manera nos mandan
un mensaje claro: no tendremos
ni el menor cuidado o tacto para
mentir, lo haremos, no importa que
tan absurda o ridícula pueda ser la
mentira que usemos, lo haremos si
le podemos sacar algún beneficio.
Nos demuestra que detrás de esto
hay personas faltas por completo
del más mínimo rigor ético, en las
redes y en la política en general. Eso
es lo grave.
Pero la cosa empeora y mucho,
el mismo fin de semana vimos
otro ejemplo incluso mucho más
alarmante: la falsa noticia de una
mujer a la que habían golpeado por
quitar lazos amarillos. Con un poco
de investigación se logró desmentir,
el incidente no había tenido nada
que ver con política. Sin embargo,
Inés Arrimadas fijó por horas el

tuit en su perfil y convocó una
manifestación. Ella sabe que es
mentira, lo supo desde el inicio, lo
hace porque es conveniente para
sus fines políticos. ¿Se vale tanto
descaro con tal de manipular y
ganar terreno entre la gente que
logres asustar? Para mí, y creo que
para la mayoría de personas que
solo queremos una vida tranquila
con oportunidades y derechos, no,
no se vale, no se debe de jugar así.
No es justo. No importa de dónde
provenga la mentira, es condenable
y cuando se llega a estos extremos
de cinismo, creo que merece la pena
pararse a reflexionar seriamente.
Una cosa es promover tu ideología con mayor o menor intensidad, con eso puede que estemos
de acuerdo o no. Pero no podemos
perder rigor, no debemos permitir

que las personas que se encuentran
al frente de las formaciones políticas mientan a todas luces sin pensar
en las consecuencias que esto puede
generar. No todo se vale.
Las mentiras no nos sirven para
pagar las facturas a fin de mes, no
reconocen derechos sociales, no
mejoran sistemas educativos ni
generan empleos, no potencian los
cambios necesarios para una vida
digna, que al final lo que todos
deseamos. El cinismo y descaro
al extremo le pasan factura a los
políticos que lo practican cuando
los castigamos en las urnas o a las
sociedades que caen en su trampa.
Davant d’aquesta realitat creixent, podem enf rontar-nos-hi
apostant per la formació, això ens
permetrà poder discernir, tenir capacitat d’anàlisi, poder ser exigents
i aportar coneixement i informació. I també perquè en les nostres
institucions, començant pel nostre
Ajuntament, els que tinguem la
responsabilitat de governar ho
farem des dels valors republicans:
l’honestedat, la transparència, la
igualtat, la justícia..., barrant el pas
a aquells que utilitzaran la institució
per impregnar-la de mentida.
Cal que Rubí també desperti
i sigui capaç d’exigir seriositat i
respecte als seus ciutadans, confio plenament amb la capacitat
d’aquesta ciutat, en la seva trajectòria, capaç de lluitar conjuntament
pel seu futur.

14
JORDI VILALTA
GCMR-CER

El 13 de setembre del 1918
a les 11.10 hores el tren elèctric procedent de Barcelona
efectuà la seva entrada a la
nova estació de Rubí, enmig
d’una gran expectació i alegria
popular.
Ja abans s’havia començat
a construir l’estació, acabada per acollir l’arribada del
conjunt d’automotors Brill
fabricats a Filadèlfia que prestarien servei fins als anys 70
del passat segle.
L’estació, com recalca
l’historiador Enric Escofet
en el seu article publicat al
recentment aparegut Butlletí
del GCMR-CER dedicat a la
història del tren, va constituir
durant el segle XX la porta
d’entrada i sortida de la població. Escofet ens explica que el
novembre del 1918, la mitjana
diària de passatgers a Rubí era
de 500 persones i segons Ramon Batalla, el 1919, un any
després d’inaugurar-se l’edifici
i la línia, ja s’havien venut uns
200.000 bitllets, quantitat importantíssima si pensem que la
Rev. Jonathan Navarro
PASTOR DE LA
PRIMERA ESGLÉSIA
PROTESTANT A RUBÍ

El passat divendres 31 d’agost
d’enguany agafava el Diari de
Rubí encuriosit per la seva
portada. Sota el titular “Només una quinzena de carrers
porten nom de dona” s’indicava que a la llista de carrers
de Rubí “hi ha una trentena
de noms relacionats amb
personalitats rubinenques”.
Potser per a molts aquesta
no seria pas una notícia de
portada, sembla més aviat
una banalitat, però la veritat
és aquests temes són del meu
interès doncs, penso que ens
ajuden a conèixer molt de la
nostra història, de com configurem les nostres ciutats i al
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EL RUBÍ D’ABANS

L’antiga estació de Rubí

Postal colorejada de l’antiga estació, a principis del segle XX.

L’antiga estació el 2009, un cop repintada i adaptada a equipament
cultural.

vila tenia en aquella època poc
més de 5.000 habitants.
Malgrat que en un principi només hi havia una via,
l’estació tenia dues andanes. La
segona només era utilitzada els
diumenges, quan hi havia major freqüència de tren, és a dir,
cada mitja hora en comptes de
cada hora, que era la freqüència dels dies feiners, i és que

era l’estació el lloc del comiat
dels soldats que anaven a incorporar-se al front, en direcció a les caixes de reclutament
situades a la ciutat comtal.
Posteriorment, als anys
60 i 70 era on desembarcaven les onades d’immigrants
procedents de Barcelona que
havien arribat d’altres zones
de la península carregats de

a Rubí en aquelles reculades
èpoques venia molta gent els
caps de setmana per a gaudir
de les belleses naturals i paisatgístiques, així com de les seves
fonts. La resta dels dies de la
setmana era principalment
utilitzat per obrers i obreres
que sortien de Rubí per anar
als seus llocs de treball.
Durant la Guerra Civil,

maletes per trobar algun lloc
de treball a la població.
Pel que fa a aspectes arquitectònics, direm que l’estil
de l’edifici és totalment noucentista i consta de dos pisos.
A la planta baixa, hi havia el
despatx de bitllets i un vestíbul
o sala d’espera. Al pis superior,
hi vivia el cap i el sotscap d’estació amb les seves famílies.

El pastor Francesc Albrícias

cap i a la fi, ens informen des
d’una perspectiva diferent,
de la societat que entre tots i
totes continuem construint.
Llegia l’article amb certa
expectativa de rebre informació sobre aquesta trentena
de personalitats rubinenques
que la ciutat havia considerat
dignes de tenir un carrer amb
el seu nom a la nostra ciutat.
Quines havien sigut les seves
aportacions a la societat? En
quin sentit recordar el seu
nom amb un carrer o una
plaça podria ser inspirador
per als rubinencs d’avui?
Tot i que les dades que
ofereix l’article sobre aquestes persones són escarides,

almenys un pot trobar uns
noms que es relacionen amb
la característica principal sota
la qual se suposa que aquesta
persona ha rebut l’honor de
tenir un carrer; d’aquesta
forma qui estigui interessat,
amb aquestes dades pot anar
a internet i trobar-ne molta
més informació. Cosa que
malauradament sembla que
no va fer l’autora de l’article
la Sra. Marta Cabrera.
Llegint els “27 carrers
dedicats a homes de Rubí o
vinculats amb la ciutat”, vaig
quedar bocabadat: Al costat
de l’etiqueta de “Religiós”
em trobo el nom de Francesc
Albricias.

Va ser el Francesc Albricias un “Religiós” i per això
la nostra ciutat li dedica un
carrer? Potser sí que n’era de
religiós, ja que va ser el primer
pastor de la Primera Església
Protestant a Rubí, l’any 1881,
però clar, si al Pr. Albricias
l’hem de posar sota l’epígraf
de religiós, no hauria d’estar
al mateix grup el mossèn Dr.
Guardiet? Doncs sembla
que no, ja que aquest surt a
l’etiqueta “activistes socioculturals”.
Bé, com que tots estem
per aprendre, serà bo que
aprofitem l’avinentesa per
fer el que dèiem al principi,
conèixer la nostra història.
El Pr. Francesc Albricias,
format en teologia i magisteri a Suïssa, va arribar a
Rubí l’any 1881, on només
va residir durant cinc anys.
En aquest temps tan breu va
fundar la Primera Església
Protestant a Rubí i va obrir
la primera escola de la vil·la,
una escola reconeguda per
ser moderna i social, on va
alfabetitzar als nostres nens i
nenes així com a molts adults.
Tanmateix, Albricias va ser
l’impulsor del Casino rubinenc, centre de reunió per republicans i progresistes, autor
d’articles per a la docència i
d’un mètode de lectura, editor dels diaris “El Rubinenc”,
“El Eco de Llobregat”, de la

revista evangèlica “Talaia” i
més tard director del setmanari “El Clarín” a Alacant. Va
crear una societat de socors
mutus per als treballadors
(La Fraternitat), i una lògia
maçònica. Els republicans
de Rubí van voler que fos el
batlle de la ciutat, o almenys
diputat provincial, càrrecs
que el Pr. Albricias mai va
acceptar de presentar-s’hi.
En les seves memòries
explica que, quan va arribar
a Rubí “catòlics i monàrquics
la van emprendre contra mi”.
El Pr. Pablo García Rubio
explica en el seu llibre sobre
l’Església Evangèlica Espanyola: «En una ocasió, en
què va passar per la porta de
casa seva el viàtic, (Albricias)
es va quedar dret al portal
amb la gorra posada, mentre
sonava la campaneta que
agitava l’escolà anunciant que
els transeünts es clavaran de
genolls. El capellà li va tirar
la gorra a terra, el va omplir
d’insults i el va denunciar als
tribunals. Acusat «d’escarni al
dogma de l’Església Estatal»,
un tribunal li imposaria una
multa i, definitivament, el
desterrament.
El Pr. Albricias, exiliat
de Rubí, després d’una breu
estança a Madrid va viatjar
cap a Alcant, a on va obrir
una altra església i un altre
escola, la “Escuela Modelo”

La façana central, que dona
al nord, consta d’un mòdul
central emmarcat per dos més
a cada banda i amb un frontó
a la part superior que presenta
un cercle cec en relleu al centre
del timpà.
Ha desaparegut, malauradament, el tancat que envoltava l’edifici pels costats sud i
oest, construït el 1922 per la
mateixa empresa que finançà
les obres de l’estació, és a dir,
Ferrocarrils de Catalunya.
La part oest de la tanca va
ser destruïda durant les obres
d’edificació de la nova estació
entre 1992 i 1993, mentre
que la part meridional, que
encara subsistia, fou eliminada
el 1998.
El 1993 es va construir la
nova estació, com hem dit, i el
vell edifici seria reconvertit per
a usos culturals. Avui en dia és
un equipament que depèn del
Museu Municipal Castell i
acull bàsicament exposicions.
En aquests moments, podeu
visitar la dedicada precisament
a la història del tren a la nostra població, fins al gener del
proper any.
que va ser la referència cultural i social de la ciutat, on
van estudiar els seus dos fills,
un d’ells també pastor, Fraklin Albricias, va continuar
dirigint l’Escola Model i va
ser tinent d’alcalde de l’ajuntament i el primer president
republicà de la Diputació
Provincial d’Alacant.
La ciutat d’Alacant va
dedicar el juny del 2013 una
plaça al Pr. Franklin Albricias, que almenys no ha quedat
tan exiliat com el seu pare, el
“nostre” Albricias que té el
carrer a Rubí ja tocant el camí
d’Ullastrell...
Agraeixo a la Sra. Marta
Cabrera l’oportunitat que ens
ha brindat per poder ampliar
els coneixements de la història de la nostra ciutat i així
reflexionar per què estem on
estem, tot i que no deixa de
ser preocupant que després
de 137 anys a la ciutat, implicats des del primer dia en
totes les causes socials justes
i progressistes, els protestants
a Rubí continuem sent una
mica exiliats. És cert que la
nostra fe és exòtica al nostre
país, evidentment de tradició
catòlica, però ara que fa anys
que ja mirem cap a Europa,
seria bo saber com de normal
és ser cristià de confessió protestant al nostre món.
El Pr. Albricias un home
religiós? Segur que ho era,
tant de bo les persones religioses sapiguem fer tantes
aportacions a la nostra societat com ell va fer.
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etanta anys després del
primer viatge del ferrocarril de vapor entre
Barcelona i Mataró el
1984 i 20 anys després de l’arribada de l’electricitat a Rubí, el tren,
en aquest cas elèctric, va arribar
a Rubí. Abans ho havia fet a Les
Planes (1916) i Sant Cugat (1917)
i posteriorment ho faria a Terrassa
(1919) i Sabadell (1922). L’arribada
del ferrocarril a Rubí va suposar
una gran transformació. El 1918
Rubí era una vila rural, en la qual
ja hi havia algunes fàbriques importants, però que basava la seva subsistència en el conreu dels cereals,
especialment de la vinya.
Per als rubinencs, l’arribada del
tren va comportar un pas més cap
a la modernitat i la ﬁ de l’aïllament
rural. La connexió amb Barcelona
representava per la gent de Rubí
ni més ni menys que la connexió
amb el món sencer. L’historiador
rubinenc Eduard Puigventós explica que l’arribada del ferrocarril
suposa pels veïns de la vila “estar
connectats amb el món a través
de Barcelona, amb les idees, les
modes, la música i la influència
que arriben de la capital. Rubí era
un poble totalment agrícola que
de cop es veia connectat amb la
modernitat i el progrés”. Per l’historiador, “l’arribada del ferrocarril
és un dels moments més transcendentals de la història de la ciutat al
segle XX”.
Tot i que el tren va suposar una
revolució, en la primera època eren
moltes més les persones acomodades que arribaven a Rubí des de
Barcelona que no pas a l’inrevés:
“La gent venia a Rubí a estiuejar,
a veure els prats, el paisatge, les

Instant en què va arribar a Rubí el primer ferrocarril el 1918. / ‘Saba Nova’-Arxiu Roset

fonts”. Més endavant, el transport
va funcionar “com a font de connexió amb la indústria i per anar a
estudiar a Terrassa o a Barcelona”.
També servia perquè arribessin les
notícies: ﬁns a mitjans dels anys 80,
la premsa arribava cada matí en
tren procedent de Barcelona.
L’alcaldessa actual de Rubí,
Ana M. Martínez, considera que
l’arribada del tren “va fer connectar
la vila amb Barcelona i la resta del
Vallès i va obrir la possibilitat per
tal que més gent vingués a Rubí,
a estiuejar i també a quedar-s’hi”,
motiu pel qual considera aquest
fet “molt important” per la història

El preu del bitllet
a tercera valia una
pesseta i el de segona
tenia un cost d’1,45

En els següents anys, la zona
urbanística que més es va desenvolupar, com és natural, va ser la que
estava situada al voltant de l’estació
i va néixer el barri de Les Torres.

del municipi.
La connexió amb Barcelona va
estimular que el municipi visqués
les següents dècades amb molta
ebullició. El 1919 va obrir l’Escola
Montserrat i es va crear el Celler
Cooperatiu, el 1922 es va crear la
Societat de Rabassaires, l’Esbart
Dansaire es va fundar el 1923, el
1925 es va estrenar el nou ajuntament i el 1928 va obrir el Casino.

Un trajecte de 30 minuts
El trajecte que unia Rubí amb
Barcelona tenia una durada de 30
minuts, pràcticament com en l’actualitat. La freqüència inicial va ser
d’un tren cada dues hores, de les 5
de la matinada a les 9 del vespre,
però aviat va arribar un tren cada
hora. El preu del bitllet de tercera
valia una pesseta i el de segona
tenia un cost d’1,45 pessetes.

UN VIATGE DE 12 HORES EN CARRUATGE DE CAVALLS

El tren connecta Rubí al món
Durant pràcticament tot el
segle XIX, anar a Barcelona des de Rubí comportava un trajecte en carruatge
de cavalls de 12 hores anar
i tornar. Un camí que es
feia habitualment per la
llera de la Riera ﬁns que
el 1863 es va construir una
carretera des del municipi
ﬁns a Barcelona passant
per Sant Cugat.
A principis del segle
XX, amb l’arribada del tren
al Papiol i de l’automòbil,
la comunicació amb Barcelona va millorar molt i
el 1909 va obrir a Rubí una
línia de transport públic: la
Hispano Suïssa, que s’acabaria anomenant Hispano
Rubinense. L’empresa feia
trajectes de Rubí ﬁns al Papiol, on els viatgers podien
agafar el tren en direcció a
Barcelona. Alhora, també
hi havia serveis d’òmnibus Rubí-Barcelona, amb
automòbils amb capacitat
per a poc més d’una desena de passatgers.

Un òmnibus Rubí-Barcelona
del 1914. / Arxiu Roset
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Construits per
JG Brill & Co (Filadèlfia) i General
Electric (Nova York)
Llargada del cotxe: 17,07m
Amplada: 2,75m
Ample de via: 1435mm
Pes cotxe motor: 40,65t
Potència: 420cv (310kW)
Tensió: 1200/600 V DC
Velocitat màxima: 100km/h
Capacitat: 64-100 persones
assegudes
Funcionament: 1916-1972

de forma pneumàtica. Les ﬁnestres
eren de guillotina i per tant s’obrien cap avall.
Els cotxes remolc eren tots
iguals, però de cotxes motors hi havia de diferents tipus: amb furgó,
sense separació interna, dividits en
dues classes, etc. Segons el cotxe,

hi cabien entre 64 i 100 persones
assegudes.
Inicialment, hi havia vehicles
de tres classes, però la primera
classe aviat es va suprimir. La segona classe disposada de seients
de vellut verd, mentre que els de
tercera tenien els seients únicament de fusta.
Els Brill van donar servei entre
el 1916 i el 1972, tot i que van patir
una remodelació el 1926. Van ser
més de 50 anys de funcionament
de la línia Barcelona-Vallès que van
acabar amb un desballestament
gairebé total de tots els vehicles.
Únicament el número 18 i el reformat 301 es van ‘salvar’ i van poder
ser restaurats el 1988. Actualment,
els dos vehicles estan preservats a
les instal·lacions que té Ferrocarrils
de la Generalitat a Rubí.

MONTAÑÈS

27 TRENS BRILL

CARLES E.

El Brill 18 és un dels dos únics vehicles de l’època que es conserven. / Xavier Bayod

PEARSON
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es del primer dia que
el tren va arribar a Rubí
per unir la ciutat amb
la capital barcelonina,
el ferrocarril va tenir com a força
motriu l’electricitat, deixant enrere
els vehicles amb xemeneia que es
propulsaven a través del vapor que
generava el carbó.
Segons diverses fonts, el 1915
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) va fer una comanda als Estats Units de 30 vehicles
ferroviaris, dels quals només van
arribar a Catalunya 27, ja que tres
es van enfonsar amb el vaixell Lausana –juntament amb Frederick S.
Pearson– com a conseqüència de
l’atac d’un submarí alemany durant
la Primera Guerra Mundial. Així,
van arribar 27 vehicles a Barcelona,
que es van posar en funcionament
el 1916 amb l’obertura de l’estació
de Les Planes. Un any més tard, els
Brill van arribar a Sant Cugat i el
13 de setembre del 2018 treia el
cap per primera vegada a Rubí el
ferrocarril.
Els Brill estaven fabricats amb
un material molt utilitzat en les
línies dels Estats Units i podien
assolir els 100 km/h. Els vehicles
motors van ser anomenats entre
els números 10 i 27 i els remolcs
del 51 al 59. Eren automotors
bitensió (600-1200 V DC) amb
dues bugies de dos eixos cadascun. Els trens disposaven d’equips
elèctrics General Electric de tipus
electromagnètic i amb controla de
12 punts de marxa manual, com si
fos un tramvia.
Els cotxes eren de fusta reforçada amb planxes d’acer i l’accés es
feia per dues portes a cada costat
situades als extrems i que s’obrien

L’enginyer i empresari nordamericà Frederick Stark Pearson, nascut a
Massachussets el
1861, va ser un
dels impulsors de
l’electrificació i
del desenvolupament ferroviari a
Catalunya.
El 1912, després de veure la potencialitat dels recursos
hidroelèctrics de Lleida, va fundar la Barcelona Traction, Light & Power, coneguda
popularment com La Canadenca perquè
tenia la seu al Canadà. L’empresa també
era la principal accionista de Ferrocarril de
Sarrià de Barcelona, que es va refundar com
a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
amb l’objectiu d’unir Barcelona amb París,
fent un túnel a Collserola amb un ample de
via internacional. Finalment, el tren no va
arribar a França, però sí a Rubí, Terrassa i
Sabadell.
De fet, Pearson ni tan sols va poder veure
com el tren arribava a Les Planes, ja que el 7
de maig del 1915 va morir quan el Lusitania,
el vaixell en el qual viatjava des de Nova York
ﬁns a Londres, es va enfonsar al sud d’Irlanda
després de ser torpedinat per un submarí
alemany en la Primera Guerra Mundial.

FREDERICK S.

Els Brill, més de 50 anys
entre el Vallès i Barcelona

Carles Emili Montañès i Criquilión va ser qui va
convèncer Frederick S. Pearson
de l’oportunitat
de transformar
l’energia hidroelèctrica generada a Lleida en
electricitat per
tal de crear una
línia que unís
Barcelona amb París a través de Collserola.
President de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya i enginyer en cap de Tramvies
de Barcelona, va arribar a ser governador
civil de Barcelona durant el 1919. Entre el
1916 i el 1923 va ser diputat al Congrés per
la província de Terol amb els liberals. Va
morir el 1977 a Madrid.

F. ESTRADA

Francesc Estrada i Mateo, del Centre Democràtic Republicà, va arribar a l’alcaldia de
Rubí el juliol del 1918 per substituir Francesc
Gispert i Roles, també republicà. Gispert va
ser qui va liderar l’arribada del ferrocarril,
però va morir abans de l’arribada del tren.
Estrada, que va presidir com a alcalde les
festivitats de l’arribada del tren, va ser detingut l’any següent durant el transcurs de
la famosa vaga de La Canadenca i va deixar
el càrrec el 1920.

CENT ANYS DEL TREN
COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI

L’Ajuntament de Rubí i
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
encara estan ultimant
detalls sobre la gran festa
de commemoració de l’arribada del tren a la ciutat.
Es coneixen pocs detalls
de la celebració, però sí
que se sap que tindrà lloc
el 16 de setembre i molt
probablement els rubinencs tindran l’oportunitat de veure un tren de
l’època, com ja ha succeït
en altres centenaris com
el de Sant Cugat.
A més, el 13 de setembre, data del centenari,
l’Aula Cultural acollirà una
conferència a les 19 hores
sota el títol ‘La construcció
de la línia de ferrocarrils
del Vallès (1916-1922)’.
A banda d’aquestes
activitats, la Taula de Cultura Popular i Tradicional
va oferir el seu particular
homenatge amb una cercavila d’època en el marc
de la Festa Major petita
de Sant Roc. Durant la
Festa Major de Sant Pere,
a ﬁnals de juny, es van fer
diverses activitats relacionades amb el centenari i
es va inaugurar una exposició a l’Antiga Estació. En
aquesta mostra, titulada
‘Cent anys de tren’, es
poden veure imatges i alguns objectes de principis
del segle XX relacionats
amb el ferrocarril. La mostra estarà oberta al públic
ﬁns al gener.

Els rubinencs brinden una
gran benvinguda al ferrocarril

L

’arribada del ferrocarril canviaria per sempre la història
de la ciutat i per això els
rubinencs ho van celebrar
com es mereixia l’ocasió. La Junta
de Festes i Atracció de Forasters va
programar tres dies de festes amb
moltes i diverses activitats, una despesa que va arribar a les 11.344,68
pessetes, tota una fortuna per l’època, segons recull l’historiador Eduard
Puigventós en un article al darrer
número del Butlletí. A diferència del
que puguem imaginar, l’Ajuntament
només va pagar una petita part de
la despesa, que va córrer majoritàriament a càrrec dels veïns i de
l’aportació d’empresaris locals.
La Banda Andresense i l’Orquestra de Granollers van donar
la benvinguda a les 11.10 hores al
primer tren que arribava a la vila,
acompanyat de coets i centenars
de persones que, amb molta expectació, es van aplegar al voltant
de l’estació.
Després, l’acció es va traslladar a
l’Ajuntament, on es va fer la recepció
oﬁcial i el vi d’honor i un oﬁci a la
plaça del Doctor Guardiet. Al migdia
es va oferir un banquet al Teatre Domènech, on segons algunes fonts,
diversos comensals es van intoxicar
amb mata-rates i un d’ells, el director del diari La Veu de Catalunya,
Josep Morató, ﬁns i tot va arribar a
morir. Altres fonts, però, assenyalen
que el periodista va perdre la vida
a causa de la Grip Espanyola, una
pandèmia mundial que va costar la
vida a milions de persones.
En qualsevol cas, la festa va
continuar fora del teatre, a l’actual
plaça Doctor Pearson. Allà, el ﬁll de
Frederick S. Pearson, –que havia
mort després que el seu vaixell

Moment en el qual es posa la primera pedra d’un monument dedicat al Doctor Pearson que ﬁnalment mai no es va arribar a
col·locar. / Josep Brangulí-Arxiu Nacional de Catalunya

fos atacat pels alemanys– va ser
l’encarregat d’estrenar una placa
que batejava la plaça amb el nom
del seu pare. A més, aquell mateix
dia es va col·locar la primera pedra
d’un monument dedicat a l’enginyer
i empresari nord-americà. Una
escultura que mai s’ha arribat a
construir.
Per tancar el dia, es va oferir un
concert i es va representar l’obra
Terra Baixa. Cal tenir en compte que
Rubí s’havia il·luminat especialment
per a l’ocasió, el consistori va demanar 1.100 làmpades elèctriques
perquè la ciutat tingues llum a la
matinada.

Els rubinencs van
viure tres dies de festa
continua per celebrar
l’arribada del tren

Durant la resta de dies, es van
succeir concerts, actuacions de cultura popular, espectacles musicals,
cinema i ﬁns i tot un castell de focs.
També hi va haver un concurs d’engalanar els carrers, que van guanyar
els carrers Alfons Sala i Barcelona.

Totes aquestes activitats van estar acompanyades per una multitud
de gent al carrer, tal com recullen els
cronistes de l’època. Una gran festa
impossible d’oblidar per celebrar
un dels moments més destacats
del segle.

La ciutat va viure una gran festa. / Josep Brangulí-Arxiu Nacional de Catalunya
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L’accident ferroviari més greu que ha patit
Rubí va tenir lloc el 3 d’octubre del 1935 i
va provocar la mort del conductor del tren,
Emili Canalies i, segons algunes fonts, d’un
empleat ferroviari, a més de 22 ferits. El
succés es va produir a primera hora del matí
quan les tres últimes vagonetes d’una grua
carregades amb grava es van desenganxar
del vehicle a Terrassa i van baixar pendent
avall per les vies del tren.
El comboi que sortia de Rubí en direcció
a Terrassa a les 8.30 hores va impactar, entre
La Llana i Can Fonollet, amb les vagonetes
que baixaven a gran velocitat. El maquinista
va frenar i va intentar fer marxa enrere, però
no va poder evitar l’accident i va morir a
l’acte en quedar atrapat entre la cabina i les
vagonetes. A més, en el tercer vagó del tren
es va declarar un incendi com a conseqüència
de l’impacte.
Entre els passatgers, van resultar ferides
22 persones, set de les quals van ser traslladades a Terrassa per la gravetat de les seves
lesions amb els camions i ambulàncies que
van poder arribar al lloc de l’accident. La
llista de persones ferides greus la publicava
La Vanguardia hores després i no hi apareixia
cap rubinenc.

Des que el 13 de setembre del 1918 es va inaugurar el tram de Rubí, el servei ha tingut tres
interrupcions greus en el seu funcionament.
El primer va ser durant la Guerra Civil, quan el
ferrocarril va deixar de funcionar en diverses
ocasions per la falta de manteniment.
La segona ocasió va ser durant la Rierada
del 1962. Durant els dies posteriors al 25 de
setembre, Rubí es va convertir en la darrera
parada de la línia Barcelona-Vallès, ja que les
vies havien quedat malmeses en el tram entre
Rubí i Terrassa i van trigar dies a ser reparades. L’última gran interrupció del servei va
ser durant aquell mateix any. La nevada que
va caure al poble el dia de Nadal va provocar
que els rubinencs quedessin 3 dies aïllats i
sense servei ferroviari.

TRES INTERRUPCIONS

La neu del Nadal del 1963 al carrer Sant Gaietà.

Nova estació i soterrament

Aspecte avui en dia de l’estació de FGC des de la rambla del Ferrocarril. / M.C.

L

’Antiga Estació, actual
sala d’exposicions i seu
d’algunes entitats, es va
inaugurar també el 13 de
setembre del 1918. D’estil noucentista constava de dos pisos, a
la planta baixa hi havia el vestíbul i
es despatxaven els bitllets, mentre
que a la planta de dalt hi residia
el cap d’estació. La instal·lació
va estar en funcionament durant
75 anys i va tenir sempre dues
andanes.
Una ciutat partida pel tren
Al principi, únicament hi havia una
barrera de pas a nivell a la banda
de la plaça Pearson, ja que a l’altra banda era innecessari perquè
només hi havia camps. Però a
mesura que la vila va anar creixent
i es va desenvolupar el barri de Les
Torres, es va instal·lar una segona
barrera i el tren va quedar ubicat
just enmig del municipi, fent de
barrera arquitectònica.
Un altre inconvenient era que
el fet que el tram Sant Cugat-

EL 1918...

ACCIDENT EL 1935
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Terrassa no estigués desdoblat
impossibilitava durant molts anys
que la freqüència fos la desitjada.
Això va acabar el 1987, quan
després de molts anys de reivindicació es va desdoblar la via i es va
augmentar la freqüència. Sis anys
més tard, el 1993, coincidint amb
els 75 anys del tren, l’expresident
de la Generalitat, Jordi Pujol, va

inaugurar la nova estació soterrada de Rubí. L’obra va signiﬁcar
el semi soterrament de les vies,
l’eliminació dels passos a nivell i el
naixement de la plaça de la Nova
Estació, entre les places Doctor Pearson i Constitució. El soterrament
complet del tren pel nucli urbà de
la ciutat no es va completar ﬁns
al 2007, quan va néixer la rambla
del Ferrocarril, en aquest cas inaugurada per l’expresident de la
Generalitat, José Montilla.
Amb les vies ja soterrades i el
creixement poblacional de Rubí, es
va projectar l’obertura d’una nova
estació a la Llana. Un projecte que
de moment ha quedat aparcat,
però que el municipi encara reivindica.
Passatgers
Dos mesos després de l’inici del
servei, el tren era utilitzat cada
dia per 500 passatgers i a mesura
que van anar passant els anys, els
viatgers van incrementar, a excepció del període de la Guerra Civil.
Actualment, FGC calcula que més
de 5.000 persones utilitzen cada
dia l’estació de Rubí.

Fotograﬁa de l’Antiga Estació a principis del segle XX. / Arxiu Roset

• Als Estats Units es registra el primer cas de Grip Espanyola, una pandèmia que va provocar la
mort d’entre 50 a 100 milions de persones a tot el món.
• En un vagó de tren a prop de París, Gran Bretanya, França i Alemanya signen l’Armistici de Compiègne que posa ﬁ a la Primera Guerra Mundial.
• Un grup de bolxevics assassina el tsar Nicolau II de Rússia, la tsarina i els seus quatre ﬁlls i liquida
pràcticament tota la dinastia Romànov després de 200 anys al poder.
• Neix al barri del Somorrostro Carmen Amaya, bailaora mundialment reconeguda.
• Neix Nicolae Ceaușescu, qui va ser durant 24 anys dictador de Romania.
• Neix Nelson Mandela, ﬁgura clau contra l’apartheid a Sud-àfrica.
• Mor als 55 anys Gustav Klimt, reconegut pintor simbolista austríac.
• Mor als 55 anys Claude Debussy, destacat compositor musical impressionista.
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GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
ACADÈMIA

BICICLETES

DECORACIÓ LLAR

FRUITERIA

Coype
T. 93 588 02 29
Av. de l’estatut, 7
L’estudi
T. 699 95 28 13
c. Maximí Fornés, 21

BIJUTERIA

CENTRE ESTÈTIC

ACUPUNTURA
Bon Carma
T. 689 853 053
c. Llobateras, 101

ARRANJAMENTS
DE ROBA
Alfonsi Costures
T. 670 714 423
c. Pintor Murillo, 72

ASSEGURANCES
Jordi Vila
T. 93 699 78 33
c. Marconi 1

CRISTALLERIA
Cristalería Medina
T. 93 112 69 27
c. Bartrina, 9

CALÇAT

DISTRIBUIDORA
DE SAL
HERBORISTERIA
Herbolari de Rubí
T. 93 697 48 65
c. Magallanes, 6

Rápido Moderno 2
T. 654 17 91 01
c. Ntra. Sra. de Lourdes, 32

CENTRE MÈDIC

CLÍNICA DENTAL
Sant Joan
T. 93 697 46 44
c. Sant Joan, 26
Dental Rubí
T. 93 588 78 35
c. Cal Gerrer, 7
Centro Dental La Serreta
T. 93 697 87 81
c. Castella, 22

FERRETERIA
RUMA
T. 629 16 14 44
c. Lourdes, 7
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TOT EL QUE NECESSITES
A UN COP D’ULL
INFORMÀTICA

PAPERERIA

TALLERS COTXES

APP Informática
T. 677 468 553
c. Montserrat, 11

ProService
T. 93 488 52 33
c. Ciclisme, 41

New Home PC
T, 93 667 74 87
c. Pintor Coello, 15

Hermanos Moya
T. 93 697 21 01
c. Lepanto, 28
RubíWagen
T. 93 158 70 71
Av. De la Llana 113

MERCERIA
Lola Botona
T. 637 434 423
c. Montserrat, 21
Merceria Mercè
T. 93 588 17 04
c. Bartrina, 28

PERRUQUERIA
CANINA

REPOSTERIA

NETEJA
Llar i serveis
T. 93 697 45 51
c. Sant Cugat, 36

CREATIVA

REFORMES

ROBA
Crisma
T. 93 699 93 51
c. Lluís Ribas, 6

ÒPTICA

REPARACIÓ

ELECTRODOMÉSTICS

MÀRMOLS
Mármoles M.P.
T. 93 697 20 95
Av. de la Llana, 63

Amues
T. 659 686 468
Desplazamiento gratuito
GM
T. 93 699 50 02
c. General Castaños, 37

GUIA DE SERVEIS
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COM ET PODEM AJUDAR?
TINTORERIA
Tintorería Morente
T. 647 445 956
Ctra. Sant Cugat, 27-29
OpenSec
T. 691 757 399
c. Pere Esmendia, 25

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament Centraleta 93 588 70 00

Jutjat 1 93 586 08 51

Ateneu Municipal 93 588 74 73

Jutjat 2 93 586 08 52

Biblioteca 93 699 84 53

Jutjat 3 93 586 08 53

CatSalut Respon 061

Jutjat 4 93 586 08 54

Emergències 112

Jutjat 5 93 586 08 55

CAP Mútua Terrassa 93 586 67 00

Jutjat 6 93 553 85 72

CAP Anton de Borja 93 588 45 55

Jutjat 7 93 586 23 60

CAP Sant Genís 93 699 17 29

OMIC (Of. Inf. Consum) 93 588 70 32

Casal Primer de Maig 93 588 41 49

Oficina de Treball (OTG) 93 587 25 63

Cementiri 93 588 77 22

Policia Local 93 588 70 92

C.S.M. Ferran Salsas i Roig 93 588 73 73

Policia Nacional 93 588 69 69

E.M. Música Pere Burés 93 588 70 00

Protecció Civil 93 588 71 12

Escola d’Art i disseny EDRA 935 88 77 02

Registre Civil 93 586 08 94

Rubí Forma 93 581 39 00

Rubí Verd 93 588 70 00 Ext 8077

Masia Can Serra 93 588 70 00

Rubí Via 93 588 70 00 Ext 8077

Creu Roja 93 697 92 04

Sece (Enllumenat públic) 93 588 77 99

Correus 902 197 197

Síndic de Greuges 93 697 21 59

Diari de Rubí 93 588 46 14

Sorea (Avaries) 90 225 03 70

Escardívol 93 699 84 53

Tanatori 93 588 66 55

Església Sant Pere 93 699 12 05

Taxi (7 places) 62 777 78 01

Espai Jove Torre Bassas 93 699 16 63

Taxis Rubí 93 588 44 44

FECSA – ENDESA 90 253 65 36

Tèl. contra la violència masclista 016
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Netejar la pantalla del televisor Mudances: opcions d’embalatge
Si heu decidit canviar de
domicili o aneu a traslladar
el vostre negoci i opteu per
realitzar la mudança vosaltres, us expliquem quines
opcions teniu per empaquetar
els objectes personals.
• Cartró ondulat: fabricat a partir de fibres de
fusta, compta amb una capa
interior ondulada. Permet una
optimització de l’espai entre
un 91% i un 98%, és respectuós amb el medi ambient i
permet un embalatge ràpid
i senzill. A més, ofereix una
òptima protecció contra cops,
Algunes taques de la pantalla
del televisor són més difícils
d’eliminar que altres. Per
això us expliquem alguns
trucs.
Aigua destil·lada
Un drap normal amb aigua
destil·lada pot ser suﬁcient
per eliminar les taques. Per
què utilitzar aigua destil·lada
en comptes d’aigua de l’aixeta? Perquè l’aigua de l’aixeta
té partícules de calç i altres
sediments que poden danyar
les pantalles, sobretot l’LCD,
el plasma o el LED.
El més ideal és mullar
un drap a l’aigua destil·lada,

esbandir-lo bé i passar-lo per
la pantalla en línies rectes,
verticals o horitzontals.
No polvoritzeu directament
No heu de ruixar o polvoritzar líquid directament sobre
l’aparell, perquè podeu produir danys. I no us oblideu
d’apagar i desendollar l’aparell per evitar riscos.
Tovalloletes
Una altra opció molt recomanable per netejar les
taques són les tovalloletes
que s’utilitzen per als vidres
de les ulleres.

Contra les taques més rebels
Un truc que acostuma a donar
resultats és preparar una solució d’aigua destil·lada i alcohol propanol a parts iguals.
Recordeu que l’alcohol pot
danyar aquestes superfícies,
per això ha d’estar ben diluït.
I si és d’alta intensitat és recomanable utilitzar una major
quantitat d’aigua destil·lada
que d’alcohol. Apliqueu la
solució sobre la pantalla amb
un drap ben esbandit, amb
passades rectes.
Per Redacció / AMIC
bricomanias.com

esgarrapades, vibracions,
humitat i canvis bruscos de
temperatura.
• Caixes: per transportar
llibres, objectes decoratius
delicats i parament de cuina.
El millor és omplir els espais
amb encenalls o pilotes de paper de diari, per evitar danys
per contacte. Són còmodes
de transportar, fàcilment apilables i estan disponibles en
gran varietat de formats.
• Mantes: són la millor
alternativa per protegir els
mobles contra trencaments
i fregaments. Les més reco-

manables són les que estan
fabricades amb una barreja
de llanes reciclades, fibres
d’acrílic i punt de creu.
• Paper bombolla: molt
utilitzat com a protecció i
farciment per a objectes de
mida reduïda o especialment
delicats.
• Fundes de plàstic: per
mantenir en perfecte estat
sofàs, butaques i llits. Són
una excel·lent barrera contra
els fregaments.
Per Redacció / AMIC
www.TusMedios.es
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GUÀRDIES
NOCTURNES
DE DILLUNS A DIUMENGE
DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

Alimentació per
a esportistes

SETEMBRE 2018

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

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
PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4
ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28
MAS - 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
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 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

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

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
MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

Per aproﬁtar al màxim els
beneﬁcis de fer esport s’ha
d’acompanyar d’una alimentació adequada, tant
per a la persona com per al
tipus d’activitat física que
realitza.
Després de l’exercici físic
és important reposar els dipòsits consumits. Per tant, és
interessant prendre almenys
un pica-pica ric en hidrats de
carboni, que és el que més
ràpidament s’esgota quan es
realitza exercici. Un exemple
podria ser una peça de fruita
fresca, uns fruits secs o una
barreta de cereals integrals
sense sucre. També pot ser
interessant acompanyar-lo
d’una mica de proteïnes
com una llonza de gall dindi
o formatge sense greix. A

més, si es realitza exercici
a mig matí o a mitja tarda,
aquest pica-pica ajudarà
a arribar a l’àpat principal
sense tanta fam.
Per descomptat, també
és molt important reposar
líquids bevent aigua, per
evitar la deshidratació.
Després de l’exercici físic
és important estirar bé els
músculs i relaxar-los. Per
relaxar els músculs ve molt
bé consumir aliments rics en
potassi, com per exemple,
el plàtan. El potassi està
present en fruites i verdures, i el seu consum també
ajudarà a reposar vitamines
i minerals
Per Redacció / AMIC
nutricion-deporte.euroresidentes.com
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CLASSIFICATS

LLOGUER
I VENDA
SE ALQUILA Hab. 610.467.363

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

GUIA IMMOBILIÀRIA
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UIA IMMOBILIÀRIA DE

Pis de 80m2, 3 habs, menjador sortida a balcó, cuina independent, safareig i bany complet. Finca amb ascensor.
Zona Crta. Sabadell.
Preu: 125.000€ Ref.: DV2454

La durada i la
renda del lloguer

Pis àtic de 73m2, reformat, 3 habs, menjador-cuina de
28m2, amb sortida a petit balcó i bany complet. Petit
traster al rebedor. Zona Plana de Can Bertran.
Preu: 149.000€ Ref.: DV2385

Pis de 80m2, 3 habs, menjador sortida a balcó, cuina
independent de 6m2, safareig i bany complet. Segon
balcó hab. matrimoni. Zona Mercat.
Preu: 156.000€ Ref.: DV2449

Pis de 80m2, reformat, tres habs. totes a exterior, menjador, cuina office de 15m2 i bany complet. Safareig. Zona
Centre, plaça Catalunya.
Preu: 165.000€ Ref.: DV2459

Planta baixa de 95m2, 3 habs, dos banys complets i
terrassa de 45m2, cuina de 14m2 i menjador de 30m2.
Plaça de pàrquing a la mateixa finca. Zona CentreMutua.
Preu: 260.000€ Ref.: DV2434

Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59
www.inmoeuropeas.com

Què és la renda?
La renda és la quantitat
que el llogater ha de pagar a l’arrendador i que
ha de ser pactada per
totes dues parts.
La renda inicial es
pacta lliurement en el
contracte. Transcorreguts
els tres primers anys de
contracte, l’actualització
es regirà pel que s’acordi
entre el llogater i el propietari. Si no hi ha acord,
es farà de conformitat
amb la variació experimentada per l’índex de
preus al consum (IPC) dels
darrers 12 mesos.
Quina és la durada
del lloguer?
La durada d’un lloguer
és la pactada i si no
se’n pacta cap, serà d’un
any.
Els contractes amb
una durada pactada
inferior a tres anys es
prorrogaran, per terminis anuals fins a arribar
als tres anys, llevat que
el propietari comuniqui
al llogater, amb un mes
d’antelació a la finalització del contracte o de la
pròrroga, la voluntat de
no renovar-lo.
En el cas que arribi
la data final del lloguer,

al cap de tres anys com
a mínim, i que cap de les
dues parts no comuniqui
la voluntat de finalitzarlo, el contracte queda
automàticament prorrogat per un any més.
No procedeix la
pròrroga obligatòria del
contracte si, un cop transcorregut el primer any
de durada, el propietari
comunica al llogater que
necessita l’immoble com
a habitatge habitual o
per als seus familiars de
primer grau. La comunicació al llogater s’ha
de fer amb dos mesos
d’antelació.
El llogater pot deixar
el lloguer un cop que
hagin transcorregut com
a mínim sis mesos, sense
haver d’esperar que finalitzi l’anualitat. Caldrà
que ho comuniqui a l’arrendador com a mínim
30 dies abans i no haurà
de pagar indemnització,
llevat que així s’especifiqui al contracte.
Actualment, el contracte de lloguer no té
una durada il·limitada,
perquè la pròrroga forçosa s’ha suprimit.
Generalitat
de Catalunya

RUBÍ
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MASCOTES

Una parada en el camí

En primer lloc, volem mostrar el nostre més sincer agraïment a tots els que heu estat del nostre costat i mostrat el
vostre suport durant la campanya llançada en “migranodearena.org” per aconseguir sufragar les factures pendents de
pagament generades durant la pandèmia de panleucopènia
que sofrim fa un any.
Després de realitzar balanç de tots els donatius rebuts,
podem determinar que #Gràcies a tots vosaltres, hem reduït
considerablement el deute, un 50%, alguna cosa impensable
gràcies a la solidaritat de molts de vosaltres, però no prou
per a assumir un cas més.
En la vida i en aquesta, la nostra labor, hi ha ocasions
en les quals hem de parar i fer un alt en el camí. I la raó ens
diu que el cor és el motor de la nostra lluita, però que amb
la raó hem de marcar noves destinacions.
Molt al nostre pesar, hem de prendre’ns un temps per
recalcular la nostra ruta, un trajecte gens fàcil que vam
emprendre fa 11 anys, en el qual dia rere dia i que, des de
llavors, somriures i llàgrimes ens han acompanyat.
Any rere any, les demandes d’ajuda han anat en augment, arribant a límits en els quals no expliquem ni amb
els recursos físics ni econòmics, i encara i així, en certes
ocasions se’ns exigeix donar resposta i solució immediata.
I nosaltres, tan sols som una petita associació, sense refugi,
amb les nostres famílies i jornades laborals, que fem el que
està al nostre abast, alguna cosa que tot el que es dirigeixi
a nosaltres hagués de tenir SEMPRE molt present i que el
compromís d’ajudar correspon a totes les parts, des del
moment en el qual t’impliques a demanar col·laboració.
Per això, a partir d’avui centrarem els nostres recursos
a buscar llar als gats que actualment estan acollits a les
nostres cases, que aconsegueixen la xifra de 200. De no
fer-ho així, la ﬁ d’aquesta associació està molt a la vora,
associació la nostra, que ajuda anualment a una mitjana de

350 animals sociables i atén a uns 500 gats del carrer.
Ho hem donat tot, més del que podem, però ens veiem
obligats a comunicar a tots els ciutadans que des d’aquest
moment, no podrem donar continuïtat a la recollida de més
animals, i que hauran de dirigir-se als organismes competents de la nostra població.
Des d’avui, on dirigir-se?
· Departament de Salut Publica de l’Ajuntament de Rubí de
08 a 14h al telèfon 935 887 077
· Policia Local de Rubí al telèfon 935 887 092
Seguirem necessitant ajuda, per disminuir aquestes factures
que ens impedeixen reprendre el nostre treball des del cor
i amb el compromís que sempre hem dipositat cap a ells,
però amb l’ajuda de tots i cadascun de vosaltres.
Rodamons Rubí

AJUDA’NS A SEGUIR AJUDANT
FES EL TEU DONATIU EN EL NOSTRE NÚMERO DE
COMPTE O A TRAVÉS DE PAYPAL
ÉS78-0182-8659-20-0200045807
Paypal: rodamonsderubi@hotmail.es
DÓNA 1€/MES FENT-TE TEAMER:
www.teaming.net/rodamonsderubi
FES-TE SOCI:
www.rodamonsderubi.com/haztesocio
I si estàs interessat a adoptar, contacta amb nosaltres a
través d’email a rodamonsderubi@hotmail.es o a través de
missatge privat, t’informarem sense compromís algun.
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DANSA

Conferència sobre Aureli Capmany,
fundador del primer esbart dansaire
M. CABRERA

Coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement,
a Catalunya se celebra enguany l’Any Aureli Capmany,
promotor de la dansa catalana i fundador del primer
esbart dansaire. Per aquest
motiu, la Biblioteca va acollir dilluns una conferència
sobre la seva ﬁgura a càrrec
de Montserrat Garrich, que
ha publicat diversos llibres
sobre Capmany.
Durant la conferència,
Garrich va explicar qui va ser
Capmany i què va representar per la dansa catalana i va

incidir en alguns aspectes
més concrets, com ara el
vestuari: “Va ser ell qui va
decidir com es vestien els
balladors i balladores de
l’Esbart Català de Dansaires,
el que ell va fundar i que va
ser el primer, i quins models
de peces de roba havien de
portar”, explica Garrich.
I és que al principi, els
ballarins anaven vestits de
carrer, els homes duien un
pantaló, una camisa i un
corbatí, camisa americana
i espardenyes; i les dones
anaven amb faldilles llargues ﬁns al turmell, sabata
blanca i colors clars i penti-

MÚSICA

Arrenca a la CGT una
nova temporada de blues
La Societat de Blues de Rubí dona el
tret de sortida a
una nova temporada de música blues
amb el concert de
Chef Dave & The
Cooks.
Es tracta de
l’actuació d’una Chef Dave & The Cooks. / Cedida
formació potent,
sorgida a Barcelona, i que Jordi Abad i Marc Gómez,
combina diversos estils ofereix un homenatge als
dins del blues: chicago clàssics del gènere.
blues, texas blues o west
El concert tindrà lloc el
coast. A través d’aquests 8 de setembre a les 20.30
estils musicals, la ban- hores a l’Espai Socioculda, formada per David tural de la CGT, a la plaça
Sánchez, Balta Bordoy, d’Anselm Clavé. / DdR

TURISME

Viatge al País Basc i Navarra
de l’AV Districte 5 El Portal
L’Associació de Veïns Districte 5 El Portal organitza cada any
un viatge en grup durant les vacances d’estiu. En aquesta
ocasió, el destí ha estat el País Basc i Navarra. Una seixantena de rubinencs han gaudit amb les visites a Bilbao, Sant
Sebastià, Vitòria, San Juan de Gaztelugatxe, Pamplona,
Logronyo, Guernica o Olite. / DdR

Fotograﬁa del grup de l’AV Districte 5 El Portal. / Cedida

nades amb recollits.
Després, Aureli Capmany va introduir una nova
vestimenta i els esbarts van
començar a vestir de pagès
de ﬁnals del segle XVIII i XIX.
Aquesta modiﬁcació es va
mantenir ﬁns a mitjans del
segle XX, quan es van començar a crear coreograﬁes
i també roba especíﬁca.

A la conferència, hi van
assistir l’alcaldessa de Rubí,
Ana M. Martínez, i el regidor
de Cultura, Moisés Rodríguez, a més del prestigiós
coreògraf rubinenc Albert
Sans. Quan va acabar la conferència, els presents van
visitar la mostra ‘Marina, 50
anys’ ubicada a la Biblioteca
i dedicada a Albert Sans.

Una trentena de persones van assistir a la conferència. / M.C.
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sant roc

Els Diables de Rubí, durant els tradicionals Versots. / J.A. Montoya

La xerricada és un dels clàssics de Sant Roc. / J.A. Montoya

El Bòjum va debutar per primera vegada a Sant Roc. / Cesar Font

Agenda

································································
Divendres 7 de setembre
-‘Yoga del sendero hacia lo inmortal’
Conferència a càrrec de Pere Bel. A les 19h a
la seu de la Societat Teosòfica de Rubí.
-Nits d’observacions astronòmiques
A les 21.30h a l’Ateneu. A càrrec d’Amics de
l’Astronomia.

ADRECES CULTURALS

Antiga Estació. c. Historiador Serra, s/n.
Ateneu Municipal. c. Xile, 1-3.
Auditori del Museu Vallhonrat. c. Sant Pere, 77-79.
Biblioteca Municipal. c. Aribau, 5.
Casa de Andalucía. c. Orso, 2.
Casal de la Gent Gran de Rubí. c. Magallanes, 60.
Casal Popular. c. Pere Esmendia, 14.
Casino Espanyol. pl. de Catalunya, 1.
Celler. c. Pintor Coello, s/n.

································································
DiSSABTE 8 de setembre
-Concert de blues
Actuació musical de Chef Dave & The Cooks.
A les 20.30h a l’Espai Sociocultural de la CGT.
Org.: Societat de Blues de Rubí.

································································
Dilluns 10 de setembre
-Prediada
A les 22h Marxa de torxes. De la pl. Onze de
Setembre a la pl. Dr. Guardiet.
Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n.
Centre d’Alternatives Culturals Rubí. c. Sant Joan, 1.
Escola d’Art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
Escola de Música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
Església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.
Espai d’Art La Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
Espai de Llibres Lectors al tren. c. Magí Ramentol,3.
Espai Expositiu Aula Cultural. av. Barcelona, 84.
Espai Sociocultural CGT. pl. d’Anselm Clavé, 4-6.
Hermandad Rociera de Rubí. ctra. 1413, 128.

Hi va haver jocs populars i tradicionals els dos dies. / J.A. Montoya

També hi va haver una trobada de gegants ferroviaris. / Cesar Font

A les 22.30h concert de Crusteau i coca i moscatell per tothom. A la pl. Dr. Guardiet.
A les 23.30h concert de DJ Rouge Soler. A la
pl. Dr. Guardiet.
Org.: Òmnium Rubí.

································································
DiMARTS 11 de setembre
-Diada Nacional de Catalunya
A les 11h ofrena floral a la pl. Onze de Setembre.
A les 12h acte institucional a la pl. Onze de
Setembre.
Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3.
Museu Municipal Castell. c. Castell, 35.
Fundació Museu Vallhonrat. pl. Montserrat Roig.
Nuus Creative. c. Sant Sebastià, 9.
Primera Església Evangèlica. c. Colom, 6.
Rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala Neus Català. c. Floridablanca, 23.
Societat Teosòfica de Rubí. c. Sant Pere, 8.
Teatre Municipal La Sala. c. Cervantes, 126.
Torre Bassas. c. Sabadell, 18.

A les 12.15h sardana d’exhibició de l’Escola
de Sardanes Flor de Neu, aixecada del pilar
d’homenatge i audició de sardanes a càrrec
de la cobla La Principal del Llobregat.

································································
DiJOUS 13 de setembre
-‘La construcció de la línia de ferrocarrils del
Vallès (1916-1922)’
Conferència sobre l’inici de la línia de tren
Barcelona-Vallès a càrrec de Ramon Lascorz,
especialista en història ferroviària. A les 19h
a l’Aula Cultural.

Exposicions

-Marina, 50 anys. Exposició sobre la
coreografia ‘Marina’, d’Albert Sans. A la
Biblioteca i a l’espai Lectors, al tren!. Fins
al 29 de setembre.
-Cent anys de tren. Exposició a l’Antiga
Estació. Fins al 19 de gener del 2019.

CULTURA
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SANT ROC

La Festa Major petita
retrocedeix ﬁns el 1918

El centenari de l’arribada del tren ha estat molt
present durant els tres dies de la festa de Sant Roc
L. LÓPEZ / M. CABRERA

Com cada any, l’últim cap de
setmana d’agost o el primer
de setembre, els carrers del
centre de Rubí acullen la
celebració de la Festa Major
petita de Sant Roc. Enguany,
els actes més participatius
han estat la cercavila d’època
i les activitats celebrades a
l’Antiga Estació, ambientades
en la temàtica dels cent anys
de l’arribada del ferrocarril
elèctric a la ciutat.
Una quarantena de persones van desﬁlar divendres
pels carrers del centre com a
personatges del 1918, entre
ells diversos actors del Casal
Popular que interpretaven a
personatges claus per l’arribada del tren a Rubí, com el
Doctor Frederick S. Pearson,
l’enginyer Emili Montañès,
l’alcalde Francesc Estrada,
un arquitecte i una mestra.
Anaven acompanyats per
dos vehicles de l’època i per
un bon nombre de persones
que van decidir seguir la
cercavila.
L’alcaldessa, Ana M.
Martínez, va explicar que
enguany la festa de Sant
Roc ha estat “més especial
per la coincidència amb el
centenari de l’arribada del
ferrocarril” i va agrair la
feina de la Taula de Cultura
Popular i Tradicional i de les
entitats que hi participen.
També va avançar que l’acte

Els personatges del 1918 van encapçalar la cercavila. / M.C.

La cercavila d’època per celebrar el centenari del tren va ser l’activitat estrella de Sant Roc. / M.C.

central de la commemoració
serà el 16 de setembre.
Per la seva banda, Josep
M. Pérez-Almirall, membre
de la Comissió de les Festes
de Sant Roc, explica que “el
tren va canviar la ﬁsonomia
de la ciutat”, passant de ser
“una vila pagesa força pobra
i amb una indústria incipient
a ser una ciutat industrial
amb connexió directa amb
Barcelona”.
Quan la cercavila va arribar a la plaça de l’Antiga
Estació, l’Escola de Sardanes
Flor de Neu va oferir una
sardana de lluïment i hi
va haver parlaments dels

personatges històrics, entre
altres activitats. També es va
cantar l’Himne de Rubí, un
dels moments més emotius
de la tarda. Posteriorment,
es va convidar la gent a un
berenar per donar pas a la
tradicional Trobada de Bèsties del Foc.
Activitats de cultura popular
Durant el cap de setmana,
la plaça del Doctor Guardiet
i altres espais de la ciutat
han estat escenari de concerts, espectacles culturals,
la tradicional missa de Sant
Roc, concursos, activitats

d’animació infantil, tallers i
moltes activitats protagonitzades per entitats de cultura
popular de Rubí: gegants,
sardanes, diables o castellers, entre altres.
Una altra de les activitats destacades van ser els
Tocs de Festa!, el dissabte al vespre a la plaça del
Doctor Guardiet, un acte
col·laboratiu entre diverses
entitats que van presentarse davant els rubinencs amb
una breu actuació. Diumenge al matí, al mateix espai,
es va fer una ballada amb
totes les icones de la cultura
popular rubinenca.

Interpretació de l’Himne de Rubí. / J.A. Montoya

A més, el Bòjum es va estrenar per Sant Roc, amb una
remullada dissabte al migdia
a càrrec de Les Anades d’Olla
i hi va haver una trobada de
gegants ferroviaris.
Des de l’organització,
valoren molt positivament
la participació en els tallers
infantils, entre els quals hi

havia un de gegants amb
nans i capgrossos, construcció de pilars amb els castellers o els dimonis ensenyant
els instruments pirotècnics.
A més, la plaça del Doctor
Guardiet va comptar amb
una fira del vermut i una
altra de productes d’arrel
tradicional catalana.
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futbol | PRIMERA CATALANA

futbol | segona catalana

El Rubí s’estrena a Primera L’Olímpic arrenca la lliga
amb un empat sense gols amb derrota a Can Fatjó
UE RUBÍ - farners ce

0-0

UE RUBÍ: Antonell, Kiki, Aitor Torres, Campos, Eric Martínez,
Mendoza, Bermúdez, Campos (Gurrea), Estrada (Uroz), Silva
(Marc Muñoz) i Raventós.
ATLÈTIC SANT JUST: Blanquera, Riart, Peracaula, Cornellà,
José Manuel Martínez (Francisco Pérez), Muniesa, Massegur,
Sala, Gerard Gómez i Herrera (Ceesay).
Àrbitre: López Kassem, Àlex.
Targetes: Aitor Torres i Campos / Gerard Gómez.

La Unió Esportiva Rubí retornava a Primera Catalana a
Can Rosés contra el Farners,
però no va poder sumar els
tres punts en el primer partit
de lliga. El conjunt d’Alberto
Fernández va oferir un bon
nivell, però davant va tenir
un conjunt molt sòlid, sobretot en defensa, que va
resultar un mur infranquejable pels davanters blanci-vermells.
El conjunt local va començar bé el partit, amb
vocació ofensiva i ganes

d’agradar a l’afició en l’estrena, però la primera ocasió
de perill va ser per l’equip de
La Selva.
Durant el duel es van
veure poques ocasions a
totes dues àrees, més a la segona part que a la primera, i
va predominar el control de
la pilota i les possessions al
mig del camp.
Al final dels 90 minuts
cap dels dos conjunts havia estat capaç de superar
el porter rival i el Rubí i el
Farners van sumar el pri-

1a Catalana Grup 1
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BANYOLES
EE GUINEUETA
MANLLEU
GIRONA B
VILASSAR MAR
SANT CUGAT
TONA
LLORET
SAN JUAN MONTCADA
FARNERS
RUBÍ
LLAGOSTERA B
LA JONQUERA
SABADELL NORD
VIC
ARGENTONA
CAN VIDALET
PALAMÓS
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3
3
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1
1
1
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mer punt de la temporada,
situant-se a la classificació
onzens i desens, respectivament.
La segona jornada es disputarà aquest cap de setmana i la Unió Esportiva visitarà
el camp del Vilassar de Mar,
que ha començat la lliga amb
victòria. L’enfrontament serà
diumenge a les 19 hores al
Camp de Futbol Municipal
Xevi Ramon. / UER

futbol | tercera catalana

Triomf del 25 de Septiembre
davant del Cerdanyola B
El Juventud 25 de Septiembre ha estat l’únic equip
rubinenc que ha arrencat la
lliga amb victòria. Els jugadors rubinencs van quedar
3-1 contra el Cerdanyola B
en el partit disputat al camp
del conjunt rubinenc.
Tot i l’ampli resultat, els
del ‘Veinti’ van haver de
remuntar després que al minut 53 Nil Alcaide avancés
el conjunt de Cerdanyola.
Va ser José Javier Calvo qui
va aconseguir empatar el
partit al minut 69. Quinze

minuts més tard, el 25 de
Septiembre va aconseguir
capgirar el marcador gràcies
a un gol de Ferran Aguilera. El tercer gol, el de la
tranquil·litat, va arribar poc
després, al minut 78 i va ser
novament Ferran Aguilera
qui va aconseguir superar
el porter visitant.
Amb aquest triomf,
l’equip del 25 de Setembre
se situa cinquè a la classificació amb tres punts, els
primers de la lliga.
Diumenge a les 12.15

tir amb arc | campionat de catalunya

JOSÉ VERDE

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ - ATLÈTIC SANT JUST

L’Olímpic no ha arrencat
la lliga amb bon peu. En
el debut a l’estadi de Can
Fatjó, el conjunt local no va
ser capaç de superar l’Atlètic
Sant Just.
I això que l’equip rubinenc va aconseguir avançar-se en el marcador en el
minut 6 de joc amb un gol
de Mauri. El Sant Just, tot
i el gol encaixat, va saber
aguantar bé la sortida amb
empenta del conjunt de
Can Fatjó, especialment en
el primer quart d’hora, i a
la mitja hora de joc ja va
empatar el partit amb un
gol de Palacios.
Abans de la mitja part,
un altre gol de l’equip del
Baix Llobregat, en aquest
cas d’Edu, va capgirar el
marcador, que amb l’1-2 ja
no es va moure.
L’Olímpic no va jugar tan
malament com per perdre
el partit, tot i comptar amb
baixes sensibles com Pablo
Borges, Armenteros, Dani
García i Álvaro Gómez. A
més, a última hora es van

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Jaume Bracons, Han Chen (Haochen (Mois)), Adrián Ruiz, Jaume Milà, A. Vázquez, Arnau,
Mauri (Kevin), Calderón, Pau Gené, Jimmy i Peñarroya.
ATLÈTIC SANT JUST: Unzué, Alejandro (Caralt), Palacios
(Sergio), Nacho, Fidel (Cebrián), Edu (Berlanga), Jan González, Marc García, Pau, Montes i Ortego (Fernández).
Àrbitre: Hernández Cacho, Edu (Bé).
Gols: 1-0 Mauri (6’); 1-1 Palacios (32’); 1-2 Edu (42’)
Targetes: Jaume Milà i Haochen / Palacios i Montes.

sumar les baixes de Nil i
Marc Ruiz, que han abandonat l’equip, trastocant els
plans de l’entrenador, Josep
M. Gené.
També es va notar la falta de compenetració entre
la plantilla de l’any passat i
els nous fitxatges, que han
estat 11 en total. A més,
quan corria el minut 24 de
joc, es va lesionar el lateral dret Han Chen, que va
ser substituït per Haochen
Wang.
Malgrat tot, l’equip
apunta maneres i Jaume
Milà, Calderón i Adrián Ruiz
o Mauri van deixar bones
sensacions.
En la propera jornada,
l’Olímpic visitarà l’Atlètic
Prat Delta en un partit que
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ATLÈTIC JÚNIOR
MARTORELL
ATLÈTIC SANT JUST
ESPLUGUENC
PEÑA UNIÓN MÁLAGA
UNI. BELLVITGE
JOVENTUT RIBETANA
SAN MAURO
ATLÈTIC PRAT
MARIANAO
OLÍMPIC CAN FATJÓ
CAN TRIAS
FONTSANTA FATJÓ
MOLINS DE REI
PRAT B
BEGUES
ATLÈTIC VILAFRANCA
SANT QUIRZE

3a Catalana Grup 6
LA ROMÀNICA
TIBIDABO T. ROMEU
BARBERÀ ANDALUCÍA
CASTELLBISBAL
JUV.25 SEPTIEMBRE
CAN RULL
SANT CUGAT B
PENYA PAJARIL
MARINA CAN GAMBÚS
MIRASOL BACO
ATLÈTIC PRAT B
LA GUÀRDIA
LLANO SABADELL
HOSPITALENSE
BADIA DEL VALLÈS
CERDANYOLA B
ESCOLA PLANADEU
JÚNIOR A

J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pts.
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

El primer equip de l’entitat, molt renovat, no ha arrencat amb bon peu. / J. A. Montoya

Ester Semis guanya la medalla de bronze al Campionat de Catalunya

La rubinenca Ester Semis ha
aconseguit guanyar la medalla
de bronze en la modalitat Compost Sènior del Campionat de
Catalunya de tir amb arc a l’Aire
Lliure. La competició, que es va
disputar el 2 de setembre, va
comptar amb cinc arquers del
Club Arquers Rubí.
A més d’Ester Semis, que
va aconseguir 648 punts en la
fase de classificació, també van
participar en aquesta modalitat
Montse Muñoz i Francisco José
Madrigal. Muñoz va aconseguir

una gran sisena posició, ja que
és la seva primera temporada en
aquesta modalitat. En el cas de
Madrigal, va acabar en cinquena
posició, va superar la fase de
classificació i es va quedar a les
portes de la final.
Pel que fa a la modalitat d’arc
corbat, Andreu Ramírez i Hernán
de las Heras van aconseguir el
setè i vuitè lloc respectivament.
Per Ramírez era el primer campionat després d’una llarga aturada
de la competició. Pel que fa a De
las Heras, no va poder desenvo-

lupar tot el seu tir, ja que es va
veure minvat per una lesió que
va patir.
D’altra banda, l’entrenador
del club Raúl Quiles va aconseguir l’or competint amb el Club
Arquers Sant Cugat. Es tracta de
la segona medalla d’or, ja que
també va guanyar en la modalitat
de Sala. Amb aquests resultats,
el club finalitza la temporada a
l’aire lliure i només quedarà per
disputar-se el Campionat de Catalunya de ronda 900. / Arquers
de Rubí
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es disputarà el 8 de setembre a les 18.05 hores al CEM
Julio Méndez.
Abans de començar el
partit, es va guardar un minut de silenci per la mort de
l’expresident del club José
Aguilera, que va patir una
aturada cardíaca després
d’un accident de trànsit.

hores, el ‘Veinti’ jugarà al
camp del Can Rull. / 25 de
Setembre
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Ester Semis i Montse Muñoz van fer un gran campionat. / Cedida

ESPORTS
BÀSQUET | CLUB

El Masculí del
CEB Sant Jordi
comença la
pretemporada
amb victòria

El CEB Sant Jordi va disputar
el passat cap de setmana els
primers amistosos, després
de l’inici de la pretemporada amb els primers entrenaments. Entre aquests
primers par�ts amistosos,
cal destacar el del Sènior
Masculí, que va guanyar al
CN Terrassa per 71-64.
Aquest cap de setmana,
un centenar de membres
del club marxaran per fer
una estada al Collell.
D’altra banda, el 15 de
setembre es disputarà al
pavelló de La Llana el III Torneig Ciutat de Rubí, amb 12
hores ininterrompudes de
par�ts de bàsquet. El club
convida a assis�r-hi a totes
les persones interessades
en la pràc�ca del bàsquet.
/ CEB Sant Jordi
CICLISME | RUTA

Noves sor�des
en ruta del
Club Ciclista
El Club Ciclista Rubí ha organitzat una nova sor�da per
aquest diumenge a partir
de les 8 hores. Com sempre,
els ciclistes es dividiran en
dos grups.
El primer farà 110 km i
passarà per Terrassa, Castellar, Caldes, Santa Eulàlia,
Bigues i Riells, Sant Feliu i
Sant Llorenç. En canvi, l’altre
grup farà un i�nerari més
curt, concretament 80 km.
Els par�cipants aniran cap a
Molins i seguiran per Martorell, Sant Llorenç, Piera i La
Xatarra. / CCR
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WATERPOLO | JÚNIOR

Ariadna Ruiz es proclama
campiona del món júnior
amb la selecció

La rubinenca, amb la medalla
d’or. / Cedida

El combinat espanyol, campió del món. / Cedida

La jove rubinenca Ariadna
Ruiz s’ha proclamat campiona del món júnior amb
la selecció espanyola de
waterpolo, una compe�ció
que es va disputar la setmana passada a Belgrad,

a Sèrbia.
La jugadora del Club
Natació Rubí (CNR) va imposar-se amb les seves
companyes en la final a
Itàlia per un ajustat 8-7
en un par�t molt igualat,

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

Els dos equips de l’Horitzó
inicien la temporada
Els dos equips de bàsquet
del CE Horitzó ja han començat els entrenaments al
pavelló de Sant Llorenç de
Terrassa.
L’Horitzó A té diverses
baixes de cara a aquesta
temporada. Sergio de la
Torre deixa el bàsquet de
competició i Toni Torres
s’està recuperant d’un accident que ha pa�t durant
l’es�u. A més, l’entrenador,

Enric Planas deixa l’equip
per motius personals. La
nova entrenadora serà Sara
Zabalgo. En canvi, l’equip es
reforça amb Pablo Plaza, que
puja del B.
Per la seva banda, l’equip
B �ndrà les baixes d’Ismael
Soubata, que marxa a viure
a un altre lloc, i Pablo Plaza,
que puja al primer equip, i ha
ﬁtxat a Cristóbal Galán i Milenko Svarko. / CE Horitzó

en el qual el triomf final
va ser pel combinat de
Javier Aznar. La selecció
espanyola va arribar a la
final després de derrotar
a la semiﬁnal a Grècia per
13-9 i a Hongria als quarts
de ﬁnal per 13-10.
La selecció espanyola ja
havia guanyat a Itàlia en la
fase prèvia, concretament
per 13-6. La resta dels par�ts de la fase prèvia també
van ser victòries per l’equip
espanyol, 16-6 contra el Canadà; i 26-4 contra Sèrbia,
l’amﬁtriona. / CNR
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GIMNÀSTICA ARTÍSTICA | CAMPIONAT D’ESPANYA

Albert Felez, medalla de
bronze al Campionat d’Espanya
El GAER va par�cipar abans
de les vacances en el Campionat d’Espanya de Gimnàstica Artística que es va
disputar a Guadalajara amb
set gimnastes locals. Albert
Felez va aconseguir la medalla de bronze a la classiﬁcació
general després de quedar
segon en l’aparell d’anelles i
tercer en terra. A més, l’equip
masculí del GAER, format per
Felez, Joan Sambró i Ariel
Soriano va ser segon per
equips.
Pel que fa a la par�cipació femenina, era la primera
vegada que competien en
aquesta prova, concretament al nivell B5P, i Olga
Carrillo, Yaiza Díaz, Carla
Flores i Laia Or�z van fer una
bona actuació.
D’altra banda, abans es
va disputar el Campionat
de Catalunya amb la par�cipació de vint gimnastes del
club. En aquesta ocasió, Malak Bouhaja va aconseguir la
tercera posició en la general
al nivell B2P. Va ser segona
en aparell de salt i tercera
a la barra d’equilibris i a la

Felez, amb el bronze. / Cedida

paral·lela. Per la seva banda,
Maria Robles va quedar primera en terra. A més, en el
nivell B5P, Marina Gómez va
aconseguir un segon lloc a la
barra d’equilibri.
En la secció masculina,
Pau de Bofarull, en categoria P2, va quedar en segona
posició en salt i paral·leles
i Pablo Carlo va ser tercer
en salt, mentre que l’equip
d’N4 va quedar primer per
equips. Joan Sambró va
quedar segon a la general
després d’obtenir la màxima
puntuació en anelles i ser
tercer en cavall amb arcs, salt
i barra ﬁxa. Albert Felez va
quedar primer en paral·leles
i segon en cavall amb arcs, i
Ariel Soriano va ser segon en
anelles. / GAER

