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Més de 10.500 infants, 
a punt per tornar a l’escola
>> El 12 de setembre escoles i ins� tuts posen en marxa el nou curs
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La plaça Onze de Setembre acollirà l’acte ins� tucional. / Arxiu
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del país”.
De fet, a Rubí no només 

s’han fet marxes de torxes 
durant el 10 de setembre, 
sinó que un dels actes de 
commemoració dels 50 
anys de la Rierada del 1962 
va consis� r en una marxa 
de torxes en record de les 
víc� mes. 

Més enllà de la polèmi-
ca, l’ac� vitat arrencarà a les 

22 hores a la plaça Onze de 
Setembre i anirà fins a la 
plaça Doctor Guardiet, on 
està previst que es llegeixi 
el manifest. 

Posteriorment, al voltant 
de les 22.30 hores hi haurà 
un concert i danses a càrrec 
de Sants&Fot i es repar� rà 
coca i moscatell per tothom. 
Una hora més tard, està 
previst l’inici d’una sessió de 
música que anirà a càrrec de 
DJ Rouge Soler.
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“Es tracta d’un 
acte fes� u, 

reivindica� u i 
obert a tothom”

Òmnium reivindica la marxa de 
torxes de la vigília de la Diada
MARTA CABRERA

Òmnium Rubí organitza la 
nit del 10 de setembre la 
Prediada, una celebració 
tradicional que té lloc la 
vigília de l’11 de Setembre, 
Diada Nacional de Cata-
lunya. 

Com cada any, el pro-
tagonisme d’aquesta festa 
recau en la marxa de tor-
xes, la lectura del manifest 

i la música, però enguany 
ha sorgit una polèmica al 
voltant de les marxes de 
torxes. Algunes persones 
consideren que l’activitat 
es pot relacionar amb les 
marxes de torxes realitzades 
per grups d’extrema dreta 
als Estats Units i han dema-
nat subs� tuir les torxes per 
altres elements. 

Martí Pujol, president 
d’Òmnium, troba absurd el 
debat: “La comparació és 
desencertada (...) el foc és 
un element aglu� nador de 
la nostra societat, un ritual 
ancestral, i es tracta d’un 
acte festiu, reivindicatiu i 
obert a tothom que hi vulgui 
par� cipar”. 

Davant la polèmica, el 
responsable de l’entitat 
també ha explicat quin és 
el significat de la marxa 
de torxes de la vigília de la 
Diada: “Les torxes recorden 
les persones que van morir 
el 1714 defensant les seves 
cases, les seves famílies i 
els seus béns de les tropes 
francoespanyoles, persones 
que van defensar la llibertat 

Des de fa molts anys, els actes de la Prediada inclouen una marxa de torxes pels carrers de Rubí. / Arxiu
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La proximitat de l’1-O fa 
preveure una Diada tensa
REDACCIÓ

El referèndum d’independència de 
Catalunya de l’1 d’octubre, convo-
cat pel Ple del Parlament el 6 de 
setembre en una polèmica sessió 
de 12 hores, marcarà molt l’acte 
ins� tucional de la Diada, que se 
celebrarà dilluns a la plaça Onze 
de Setembre. 

En la votació de la Llei que ha de 
donar cobertura legal a la celebra-
ció del referèndum, Ciutadans (C’s), 
el Par� t dels Socialistes de Catalu-
nya (PSC) i el Par� t Popular (PP) van 
abandonar l’hemicicle, mentre que 
Junts pel Sí (JxSí) i la Candidatura 
d’Unitat Popular (CUP) hi van votar 
a favor. Catalunya Sí Que Es Pot 
(CSQP), amb profundes divisions, 
fi nalment es va abstenir.

En l’àmbit local, el govern, en 
mans del PSC, manté el seu silenci 
sobre si l’Ajuntament cedirà o no 
espais municipals per tal que els 
rubinencs puguin votar. Alguns 
alcaldes del PSC ja han avançat 
que no tenen cap intenció de 
col·laborar en la celebració del 
referèndum, però Rubí encara no 
s’ha pronunciat.

Tot plegat fa preveure una Dia-

L’Ajuntament encara no s’ha pronunciat sobre si cedirà o no espais municipals per 
a la celebració del referèndum. / Arxiu

da tensa en la qual està previst que 
hi par� cipin els grups municipals lo-
cals, que faran una ofrena conjun-
ta, així com en� tats, associacions i 
clubs espor� us, entre altres. 

Acte ins� tucional
Com és habitual, la celebració de 
l’11 de Setembre arrencarà amb 
l’ofrena floral, que serà a partir 
de les 11 hores a la plaça Onze de 
Setembre. Una hora més tard està 
previst l’acte institucional, en el 
qual l’alcaldessa farà un parlament 

en nom de l’Ajuntament. Després 
serà el torn del cant d’Els Sega-
dors per part de l’Obrador Coral 
de Rubí i la Societat Coral Unió 
Rubinenca. 

Tot seguit, l’Escola de Sardanes 
Flor de Neu oferirà una sardana 
d’exhibició i els Castellers de Rubí 
faran un pilar. Per tancar els actes 
oficials, al voltant de les 12.30 
hores, hi haurà una audició de sar-
danes, organitzada pel Foment de 
la Sardana i que anirà a càrrec de la 
cobla Principal del Llobregat. 

L’ANC assaja al centre de Rubí 
la manifestació de l’11-S

L’assaig va tenir lloc al passeig Francesc Macià dimarts al vespre. / Cedida

La secció local de l’Assemblea 
Nacional de Catalunya (ANC) va 
organitzar el dimarts al vespre 
un assaig de la gran manifestació 
prevista per l’11 de setembre a 
Barcelona. Prop d’una cinquan-
tena de persones es van reunir 
al passeig Francesc Macià per 
par� cipar en l’assaig. 

Els membres de l’ANC fan una 
crida a par� cipar en la manifesta-
ció, que està convocada el dilluns 
al passeig de Gràcia i el carrer 
Aragó al voltant de les 17 hores. 
Segons han explicat els respon-
sables de l’en� tat, la intenció és 
formar un gran signe de suma (+) 
coincidint amb la campanya pel 
Sí a la independència de cara al 

referèndum de l’1 d’octubre. Un 
signe que ha de ser ben visible a 
vista aèria. 

Per fer-ho, durant aquests dies 
estan venent samarretes de groc 
fl uorescent, que els par� cipants 
s’hauran de posar en la manifes-
tació. Les samarretes es poden 
comprar a la seu de l’en� tat, al 
carrer Llobateras, 67, de 18 a 21 
hores, o a la parada del passeig 
Francesc Macià, durant el mateix 
horari. El cost és de 15 euros i 8 
euros la de nens. Aquesta vegada, 
l’ANC de Rubí no ha contractat 
autobusos, ja que el tram que li 
correspon, el 110, queda molt a 
prop de la parada de Provença de 
Ferrocarrils. / DdR
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ReDAcció

El Servei Català de Trànsit 
(SCT) ha posat en marxa 
dos nous radars de tram a 
la C-16, a l’alçada de Sant 
Cugat del Vallès, un en 
sentit Terrassa i un altre en 
sentit Barcelona. El cine-

Fira
del Joc
i de l'Esport
al Carrer
Dissabte 16 de setembre de 17 a 21 h

per a totes les edats,
dels més petits als més grans!

Rambla del Ferrocarril

Rubí

Amb la col.laboració d’entitats culturals, socials i esportives de la ciutat

Amb el suport de:Hi col.laboren:Ho organitzen:

19 a
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entren en funcionament 
dos nous radars de tram a 
la c-16 a Sant cugat

mòmetre ubicat a la via en 
sentit Terrassa controlarà la 
velocitat en un tram de 2,55 
km de longitud, mentre que 
el que està ubicat en sentit 
Barcelona ho farà en un 
tram de 3,53 km. El límit 
màxim permès en aquesta 
via és de 110 km/h.

El sistema de control de 
la velocitat mitjana funci-
ona a través d’un equipa-
ment de reconeixement de 
matrícules situat a l’inici i al 
final del tram controlat, que 
mesura el temps de recor-
regut i calcula la velocitat 
mitjana per determinar si 
s’ha superat el límit màxim 
de velocitat permès. Els 
cinemòmetres tenen l’ob-
jectiu de perllongar l’efecte 
de la reducció de velocitat 
durant diversos quilòme-
tres per tal que l’espai viari 

sigui més segur. 
El SCT ha introduït els 

dos nous radars seguint les 
directrius del Pla Estratègic 
de Seguretat Viària 2014-
2020, amb la intenció de 
reduir la sinistralitat a les 
carreteres catalanes. La 
velocitat controlada per 
radars evita frenades sob-
tades, suposa un element 
dissuasiu de gran efectivitat 
sobre el comportament 
dels conductors i és una 
eina eficaç per reduir la 
sinistralitat. 

Amb aquests dos nous 
cinemòmetres, la xarxa 
viària catalana té 19 radars 
de tram en funcionament, 
entre els quals hi ha un a la 
C-58 entre Sabadell i Badia 
del Vallès en sentit Barcelo-
na i dos radars per tram al 
carril bus-VAO de la C-58.

S’ha instal·lat un radar en cadascun dels sentits de la marxa. / Cedida

ReDAcció

L’ONG Humana Fundaci-
ón Pueblo Para el Pueblo 
ha recollit durant el pri-
mer semestre del 2017 
63.171 kg de roba usada 
a Rubí. La xifra confirma 
la tendència a l’alça de la 
reutilització del residus 
tèxtils, la fracció de reco-
llida selectivament amb 
més potencial de reapro-
fitament. Les donacions 
a Rubí representen un 
augment del 3,91% res-
pecte al mateix període 
de l’any anterior, que va 
ser de 60.793 kg.

Humana té instal-
lats 31 contenidors a la 
ciutat, en els quals els 
rubinencs poden diposi-
tar roba, calçat, comple-
ments i tèxtil de la llar 
que ja no utilitzen per tal 
de donar-los una segona 
vida. El servei de recolli-
da és gratuït i representa 
un estalvi important en 
les despeses de recollida 
i eliminació de residus 
sòlids urbans.

Actualment, només es 
reaprofita una de cada 10 
peces de roba donades, 
la resta acaba a la bros-
sa. Donar-los una segona 
vida promou l’economia 
circular, però també té 
beneficis mediambien-
tals, ja que evita que els 
teixits acabin a l’aboca-
dor i redueix l’emissió de 
gasos d’efecte hiverna-
cle. Segons dades de la 
Comissió Europea, cada 
quilo de roba que es re-
utilitza i no és incinerat 
evita l’emissió de 3,169 
kg de CO2. D’aquesta for-
ma, les tones reciclades a 
Rubí han contribuït a es-
talviar 200 tones de CO2.

Pel que fa al destí de 
les peces reciclades, un 
13% es destina a boti-
gues de segona mà, el 
49% s’exporta a África 
per ser venuda a baix 
preu, el 28% es recicla, 
el 6% serveix per a la 
valorització energètica i 
el 4% correspon a altres 
productes, com plàstic o 
cartró. 

els rubinencs donen
63 tones de roba 
usada a fins socials
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L’Ajuntament guarda les 
ofrenes a les vícti mes 
rubinenques de l’atemptat

Una cinquantena de socis de l’AV Districte 5 
El Portal marxen de vacances a Mèrida

REDACCIÓ

El consistori rubinenc va reti -
rar durant el cap de setmana 
els objectes que diferents 
persones van dipositar a la 
plaça Pere Aguilera per ho-
menatjar els dos rubinencs 
morts durant l’atemptat de 

Les Rambles de Barcelona, 
Xavier Martí nez (3) i Fran-
cisco López (57), el passat 

17 d’agost.
Els objectes dipositats 

s’han emmagatzemat en 
dependències municipals 
i s’estudiarà, d’acord amb 
la família afectada, com 
fer visible les mostres de 
solidaritat d’una forma per-
manent. 

Desenes de rubinencs van deixar mostres de condol a la plaça Pere Aguilera. / M.C.

Es buscarà una 
forma per fer 
visibles les 
mostres de condol

Com cada any, un grup de socis 
de l’Associació de Veïns Districte 
5 El Portal, de Ca n’Oriol, han 
organitzat un viatge junts durant 
l’agost. 

Unes 55 persones van anar 
fi ns a Mèrida, a Extremadura, 
per visitar indrets com el teatre 
romà, on van poder veure l’obra 
‘Las Mentiras, Almendralejo, 
el Palau d’Art Romà a Trujillo, 
Olivenza, Elvas i Cáceres, entre 
altres indrets. / DdR Fotografi a de grup del viatge organitzat. / Cedida
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usuaris; de 13 a 16 anys, amb 237 
usuaris; i de 0 a 3, amb 121 infants. 
La franja de joves de més de 16 anys 
ha registrat 135 persones.

Al principi, la majoria de nens 
i nenes que assistien a aquestes 
jornades eren alumnes del centre 
Pau Casals, tot i que després la 
procedència es va diversifi car amb 
usuaris d’altres centres com Maris-
tes, la Schola, l’escola Montserrat o 
el Regina Carmeli, entre altres. 

La responsable d’Infància, Marta 
García, valora de forma molt sa� s-
factòria l’evolució d’aquest projecte: 
“Cada vegada hi ha més par� cipació, 
sobretot en el grup d’edat de 8 a 12 

anys. Per nosaltres s’ha complert 
l’objec� u de posar a disposició dels 
infants i famílies un espai adequat 
on poder relacionar-se a través del 
joc i l’esport”. García afegeix que els 
Pa� s Oberts possibiliten “un espai 
propi de joc per a infants i joves 
i afavoreix la convivència de gent 
que viu al centre i altres barris per 

Més de 1.300 infants 
han par� cipat en 
el projecte des de 
princips del 2017

Torna el Pa�  Obert a l’escola Pau Casals, un espai 
propi d’oci per a la infància i el jovent de la ciutat
LARA LÓPEZ

Des de principis d’any, el pa�  del Pau 
Casals obre les seves portes durant 
els caps de setmana per als infants 
i joves que vulguin jugar a l’aire lliu-
re. Després de l’aturada de l’agost, 
l’Ajuntament ha decidit reprendre 
aquesta proposta.

El projecte Pa� s Oberts és una 
inicia� va municipal per op� mitzar 
l’ús dels pa� s dels centres educa� us 
fora de l’horari escolar. L’escola Pau 
Casals va ser escollida per fer una 
prova pilot. Els Patis Oberts són 
espais de joc lliure dinamitzats per 
un monitor, que s’encarrega d’obrir i 
tancar el recinte, a més de controlar 
la bona convivència entre els joves 
usuaris.

A diferència dels esplais, els 
infants menors de 12 anys han 
d’anar acompanyats d’un adult. El 
dinamitzador de Pa� s Oberts al Pau 
Casals és Oriol Pastor, un jove rubi-
nenc graduat en Integració Social i 
� tulat com a dinamitzador de lleure. 
El monitor explica que la mitjana 
d’afl uència en una tarda és de 15 
infants i joves, tot i que depenent 
del dia poden arribar als 20 usuaris 
o més durant la jornada. Durant la 
temporada d’estiu, es van haver 

de canviar els horaris per evitar les 
hores de ple sol, però normalment 
el pa�  està obert tots els dissabtes 
i diumenges de 10 a 14 hores i de 
16 a 20 hores.

Entre les activitats preferides 
pels infants, destaquen els par� ts de 
futbol i bàsquet a les pistes, tot i que 
de vegades el dinamitzador proposa 
alguns jocs populars com el pitxi o 
dinàmiques de refl exió en grup. Els 
usuaris del pa�  compten amb cons 
per delimitar els diferents espais 
de joc, pilotes de plàs� c i de tennis, 
cordes o bats de beisbol, material 
provinent de l’escola. D’altra ban-

Els infants gaudeixen del pa�  del Pau Casals durant el cap de setmana. / L.L.

da, la presència de pares i mares al 
pa�  també genera certes relacions 
entre ells. Segons explica el monitor, 
“alguns pares s’asseuen a mirar els 
seus fi lls mentre juguen, mentre que 
altres tenen una par� cipació més 
ac� va: parlen entre ells, par� cipen 
en els jocs en equip...”.

Entre el gener i l’agost, uns 1.367 
infants van gaudir d’aquest espai 
de lleure, segons dades de l’Ajunta-
ment. El grup d’edat més nombrós 
entre els par� cipants és el format 
per nens i nenes de 8 a 12 anys, 
amb un total de 512 usuaris; seguit 
del grup de 4 a 7 anys, amb 353 

u� litzar l’espai conjuntament”.
Tant l’equip direc� u de l’escola 

com l’AMPA col·laboren en els Pa� s 
Oberts amb l’Ajuntament per valorar 
aquestes ac� vitats fora d’horari es-
colar. Gràcies a l’intercanvi d’aques-
tes reunions, l’Ajuntament ha decidit 
que instal·larà bancs circulars. La 
regidora de Serveis a les Persones 
explica que una de les preocupaci-
ons del consistori és assegurar l’ús 
adequat de les instal·lacions i que 
les jornades del cap de setmana no 
xoquin amb la dinàmica habitual de 
l’escola, un repte que consideren 
que s’ha complert.

La regidora socialista també 
destaca que aquest projecte està 
des� nat a cobrir la manca d’espais 
d’ac� vitat � sica, però també “a crear 
vincles entre famílies i fer comunitat 
entorn a la infància.” 

Més Pa� s oberts
L’Ajuntament vol ampliar el projecte 
a altres centres educa� us pròxima-
ment i està estudiant quina escola 
podria ser la més adient per acollir 
els Pa� s Oberts segons el context 
del barri i les necessitats dels seus 
habitants. Entre les opcions que 
estudien, es troben l’Escola Mon-
tessori o l’Ins� tut JV Foix.
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Més de 10.500 alumnes rubinencs 
tornaran a les aules pel nou curs
REDACCIÓ

El curs escolar 2017-2018 comen-
çarà a parti r del 12 de setembre 
amb 10.529 alumnes d’educació 
obligatòria matriculats. De tots 
aquests alumnes, 7.283 faran estu-
dis d’infanti l i primària, dels quals 
4.903 ho faran en escoles públiques 
i 2.380 en centres concertats. Els 
altres 3.246, amb edats compreses 
entre els 12 i els 16 anys, cursaran 
secundària obligatòria. En insti tuts 
públics ho faran 2.075 estudiants i 
1.171 en centres concertats. 

Matrícules obertes al batxillerat i 
cicles formati us
Pel que fa als ensenyaments pos-
tobligatoris –batxillerat i cicles de 
formació professional–, encara no 
hi ha dades defi niti ves sobre el nou 
curs, ja que la matrícula segueix 
oberta durant el setembre. L’oferta 
de places de batxillerat es manté al 
voltant de les 700, de les quals un 
80% corresponen a centres públics. 
Pel que fa a la formació professi-
onal, es veu augmentada en dos 
cicles de grau superior al col·legi 
Regina Carmeli: Higiene Bucodental 
i Comerç Internacional; i un a l’Es-
cola d’Art i Disseny de Rubí: Espais 
Interactius. Per contra, l’institut 
JV Foix deixa d’imparti r el cicle de 
grau mig de Banca Administrati va, 
tal com ja va passar l’any passat 
amb el grau superior de la mateixa 
especialitat.

En relació a les escoles bressol 
municipals, la Lluna, La Bruna i Sol, 
Solet, ofereixen 381 places de servei 
escolar ordinari, 127 cada centre, 

Coincidint amb l’inici del curs es-
colar 2017-2018, l’Ajuntament 
posarà en marxa un desplegament 
especial de mesures per facilitar 
els desplaçaments de les famílies a 
parti r del dimarts. El consistori ha 
previst iti neraris alternati us com-
pati bles amb l’actual illa de vianants 
i que garanteixen l’accés en vehi-
cle privat a les escoles afectades. 
Aquesta informació es facilitarà a 
pares i mares a través dels centres 
educati us i també es reforçarà la 
senyalització. 

Durant els primers dies de clas-
se, la Policia Local incrementarà els 
punts de regulació del trànsit a tots 
els iti neraris alternati us per accedir 
a les escoles. Serà un desplegament 
que servirà per intensifi car la infor-

mació cap als conductors. 
Amb aquestes mesures, l’Ajun-

tament vol garanti r que les famílies 
es puguin desplaçar tant a peu com 
amb el seu vehicle habitual. De fet, 
l’illa de vianants minimitzarà les 
aglomeracions de vehicles que fi ns 
ara obstruïen els carrers d’accés als 
centres educati us, segons explica 
el consistori. Això ha de possibilitar 
que els infants puguin arribar cami-
nant de manera senzilla, còmoda i 
segura als centres d’ensenyament. 

Iti neraris alternati us
L’Ajuntament ha dissenyat iti neraris 
per a les quatre escoles afectades 
que queden dins de la zona de vi-
anants: el Pau Casals, la Schola, el 
Regina Carmeli i Maristes. 

En el cas del Pau Casals, es proposa 
circular per carrer Nou, ja que el 
carrer Montserrat forma part de 
l’illa. De sorti da, els vehicles poden 
anar pels carrers de Plana de Can 
Bertran o Magallanes.

Pel que fa a la Schola, si els ve-
hicles s’hi volen apropar pel carrer 
Llobateras ho han de fer pels carrers 
d’Espoz i Mina o Virgili.

Per anar al Regina Carmeli des 
del nord, cal anar pels carrers Santa 
Llúcia, Espoz i Mina, Llobateras i 
Sant Sebasti à, en comptes d’anar 
per Maximí Fornés, tallat al trànsit.

Per últim, per accedir al col-
legi Maristes, els vehicles hauran 
d’anar pel carrer Llobateras, girar 
a Cal Gerrer i conti nuar fi ns a Magí 
Raméntol. / DdR

que a hores d’ara estan pràcti ca-
ment completes.

Sense P3 al Ramon Llull
De cara al nou curs, el Departament 
d’Ensenyament ha tornat a eliminar, 
per baixa preinscripció, el grup de 
P3 de l’escola Ramon Llull que s’ha-
via recuperat l’any passat. Al mateix 
centre, s’ha obert una nova classe 
de segon de Primària per evitar 
l’augment de les ràti os a les escoles 
públiques de Rubí. 

Pel que fa a l’educació secun-
dària obligatòria, es manté el grup 
de 1r d’ESO que s’havia ampliat a 
l’insti tut l’Estatut i s’obre un de nou 
al Torrent dels Alous. 

Inauguració 
del curs escolar 
amb una crida 
a la cohesió
Rubí i Castellbisbal han inaugurat 
de forma ofi cial el nou curs esco-
lar 2017-2018 en un acte que va 
tenir lloc a l’auditori Els Costals de 
Castellbisbal dimarts.

L’acte va tenir present Xavi 
Martí nez, l’infant rubinenc de 3 
anys que va morir el 17 d’agost 
en l’atemptat terrorista de Les 
Rambles. En aquest sentit, la 
directora dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament al Vallès Occiden-
tal, Carme Vigués, va afi rmar que 
“l’escola no és aliena al què passa 
a l’entorn i per això s’ha treballat 
i es treballa a nivell de cohesió 
social”.

També van assisti r a la inaugu-
ració ofi cial del curs l’alcaldessa de 
Rubí, Ana M. Martí nez, i l’alcalde 
de Castellbisbal, Joan Playà, a més 
d’altres regidors de Rubí.

Martí nez es va referir a l’edu-
cació com “una gran aventura, 
un camí apassionant que com-
parteixen alumnat, professorat, 
famílies i administracions, com a 
garants d’uns serveis públics de 
qualitat”. 

Reivindicant l’Escola del Bosc
La primera edil va mostrar la seva 
sati sfacció per la construcció de 
l’edifi ci de l’insti tut Torrent dels 
Alous, que estarà a punt pel curs 
2018-2019, però va lamentar la 
situació de l’Escola del Bosc, que 
actualment es troba en barracons: 
“L’ensenyament és una responsa-
bilitat de tots, però sobretot de les 
administracions i l’hem de veure 
com una exigència”. / DdR 

Pares, mares, avis i àvies, acompanyant els nens a escola. / Arxiu

Dispositi u especial per evitar el col·lapse de trànsit
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Els millors vins de Catalunya 
passen pel Celler de Rubí
REDACCIÓ

Enòlegs, sommeliers, pe-
riodistes, professionals de 
la distribució i personali-
tats del món del vi es van 
reunir al Celler dilluns per 
participar en el tast final 
de la cinquena edició dels 
Premis Vinari, que cada 
any tria els millors vins que 
s’elaboren a Catalunya.

Els tastadors van va-Imatge de tots els par� cipants en el tast de vins al Celler. / Localpres

Imatge de la Fira del Vi de l’any passat. / Arxiu

lorar a cegues les 196 re-
ferències que han arribat 
a la fase final i el resultat 
del concurs es coneixerà 
el 6 d’octubre en un acte 
que tindrà lloc a Vilafranca 
del Penedès i que es podrà 
seguir per TV3. 

Al tast, també hi va as-
sistir l’alcaldessa de Rubí, 
Ana M. Martínez, i el di-
rector general de l’Institut 
Català de la Vinya i el Vi 
(INCAVI), Salvador Puig. 
La màxima responsable 
municipal va destacar la 
importància per la ciutat 
d’acollir aquest esdeveni-
ment: “Estem molt orgu-
llosos de poder fer el tast 
final en un lloc com aquest, 
que és emblemàtic, histò-
ric i que ens connecta amb 
el nostre passat vinícola”. 
Per la seva banda, Puig 
va voler mostrar el seu 
agraïment a Rubí i també 
a Vadevi.cat, empresa pro-
motora del premi, “per la 
feina que fan per donar a 
conèixer els vins catalans. 
Encara tenim molt a dir i 
molt a explicar dels vins de 
casa nostra”. 

Entre els professionals 
que van assistir al Celler, 
que acollia el tast per sisè 
cop consecutiu, destaca-
va per primera vegada la 

presència d’una taula de 
quatre experts internacio-
nals procedents de França, 
Itàlia i l’Argentina. 

Procés de tast
Durant tot el procés, els 
tastadors van avaluar amb 
l’ampolla tapada, només 
coneixent l ’anyada i  la 
categoria. 

Les puntuacions pre-
mien vins blancs, negres, 

rosats, escumosos i dolços 
repartits en 12 categories. 
També es lliura un premi al 
millor vi ecològic, al millor 
escumós, a la millor eti-
queta, a la trajectòria en el 
món del vi i el Gran Vinari 
d’Or, el vi més valorat de 
totes les categories. 

L’esdeveniment es va 
tancar amb un sopar en el 
qual hi van assistir diverses 
personalitats destacades.

Els vins premiats es 
podran tastar a la Fira
La Fira del Vi de Rubí està 
programada a fi nals d’octu-
bre i com ja va passar l’any 
passat oferirà l’oportunitat 
de tastar la major part dels 
vins premiats en els Premis 
Vinari. Aquest tast serà en 
primícia, ja que la Fira del 
Vi de Rubí és la primera 

parada després de l’entre-
ga dels premis als millors 
vins de Catalunya. 

L’any passat, l’esde-
veniment va portar fins 
a la ciutat prop de 5.000 
visitants, que van com-
prar 2.100 copes i 12.000 
� quets de tast. / DdR

L’equipament 
municipal acull 
el tast fi nal dels 
Premis Vinari, 
un certamen 
que reconeix 

els millors vins 
catalans



REDACCIÓ

L’Alternati va d’Unitat Popu-
lar (AUP) ha estrenat el curs 
políti c per parlar sobre la ne-
gociació dels pressupostos 
del 2018, que enguany es 
negociaran de forma con-
junta amb tots els grups. 

De cara als comptes de 
l’any vinent, l’Alternati va té 
diverses propostes, però la 
majoria, són accions que 
ja han estat presentades i 
aprovades al Ple però que 
el govern no ha posat en 
marxa. 

Entre les noves deman-
des la força políti ca demana 
una inversió de 5 milions 
d’euros en política d’ha-
bitatge. Segons el regidor 
Aitor Sánchez, aquests di-
ners no són només per a 
“emergència habitacional”, 
sinó que cal treballar, “per-
què els preus de la ciutat són 
desorbitats”. 

L’edil també ha apun-
tat que l’AUP, com també 

ha fet el PDeCAT, exigirà a 
l’Ajuntament que trenqui el 
conveni amb El Periódico, 
vigent fi ns al desembre, que 
representa una despesa de 
18.000 euros anuals per 
als rubinencs: “La portada 
d’El Periódico després dels 

atemptats vulnera el dret 
a la intimitat de les vícti-
mes, no hem de regalar 
més recursos públics a una 
empresa que ha demostrat 
tenir molt poca sensibilitat”, 
afi rma Sánchez.

Pel que fa a les qües-
ti ons que ja han arribat al 
Ple, l’AUP insisteix en què 
cal aprovar d’una vegada el 

Pla de Mobilitat i treballar 
en profunditat per la millora 
de l’espai urbà i dels espais 
verds. “L’àrea de Territori 
està molt mal gesti onada, la 
persona responsable (Maria 
Mas) no ha sabut marcar 
les prioritats”, apunta la 
regidora de l’AUP, Mireia 
Gascón. 

Com a exemple, posa 
sobre la taula la qüesti ó del 
Pla d’Ordenació Urbanísti ca 
Municipal (POUM), que 
s’havia de portar al Ple al 
juliol, però que el govern 
no ho va poder fer perquè 
no tenia prou suports: “Tot 
el que ens queixem ara de 
Rubí, el POUM ho perpetua 
i ho empitjora”.

Sobre aquest tema, el 
portaveu de la formació, 
Jordi Muntan, considera un 
“error molt greu intentar 
forçar l’aprovació d’un pla 
que no té el suport del Ple”, 
i recomana a l’executi u que 
“s’empassi l’orgull” i “recon-
sideri la proposta”. 
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El passat divendres 1 de se-
tembre l’escola d’idiomes 
British House va donar el tret 
de sortida al nou curs amb una 
festa popular d’inici de curs 
i jornada de portes obertes 
per tal que tots els rubinencs 
poguessin veure l’escola per 
dins i conèixer la seva me-
todologia de ben a prop. A 
la festa hi van assistir gran 
quantitat de rubinencs que van 
poder gaudir de jocs i tallers en 
anglès i van poder saludar en 
Mickey i la Minnie que no es 
van voler perdre l’inici de curs 
de British House!

British House és una es-
cola d’idiomes amb més de 16 
anys d’experiència a la nostra 
ciutat i s’ha consolidat com 
l’escola referent per a aprendre 
idiomes a Rubí i assolir certifi -
cats ofi cials com el First Certi-
fi cate, Cae i Profi ciency. Hi ha 
dues escoles especialitzades a 
la nostra ciutat, British House 
Kids, l’escola infantil per a 
nens i nenes a partir d’1 any, 
al c/ Sant Cugat 1 i British 
House Languages, l’escola 
central per a joves i adults i on 
es troben els serveis centrals 
de secretaria i biblioteca, a 
l’avda. Barcelona 21.

L’escola ofereix una àm-

Èxit de participació en les portes obertes 
i festa d’inici de curs de British House

plia gama de cursos i horaris 
per tal d’adaptar-se a l’edat i 
necessitats comunicatives de 
cadascú. Així doncs, es poden 
fer cursos grupals o individu-
als de nivell, de conversa, de 
preparació d’exàmens ofi cials, 
d’idiomes per a l’empresa, 
i cursos intensius tot l’any. 
A més, a banda de l’anglès, 
l’equip internacional de Bri-
tish House també imparteix 
cursos de francès, alemany, 
italià, portuguès, rus, xinès, 
japonès, català i castellà.

Els grups de British Hou-
se són reduïts i la seva metodo-
logia de TOTAL IMMERSION 
fomenta la comunicació en 
l’idioma en tot moment. Se-
gons la directora de British 
House, la Griselda Grau, 
“quan un alumne entra a Bri-
tish House, és com si entrés en 
un altre país i és per això que 

a l’escola es parla sempre en 
l’idioma que s’està aprenent 
com ho farien a l’estranger”. 
A banda de les classes, British 
House ofereix una àmplia 
gama de tallers i activitats 
addicionals gratuïtes, per tal 
de maximitzar el contacte 
amb l’idioma i el progrés dels 
alumnes. 

Alguns dels cursos d’idi-
omes han començat aquesta 
setmana i alguns ho faran a 
partir del proper dia 18 de 
setembre. Durant aquests dies 
d’inici de curs, British House 
ofereix descomptes especials 
en les inscripcions. Per a més 
informació, podeu trucar a 
British House al 935860825, 
o us podeu dirigir a l’escola 
central a l’avda. Barcelona 
21. Aquest curs, no et quedis 
enrere i aprèn idiomes a Bri-
tish House!

L’AUP demana que s’inverteixi 
en habitatge i es compleixin 
les mocions aprovades al Ple

Exigeix al 
consistori que 

trenqui el 
conveni amb 

El Periódico per 
la portada 

dels atemptats

Puig: “A Rubí hi haurà urnes, 
paperetes i col·legis electorals”
MARTA CABRERA

El portaveu del Partit De-
mòcrata Europeu Català 
(PDeCAT) a Rubí, Víctor Puig, 
està convençut que l’1 d’oc-
tubre els rubinencs podran 
anar a votar amb tranquiŀli-
tat, tot i que ha alertat que 
l’Ajuntament de Rubí no 
té cap intenció de facilitar 
la votació del referèndum 
d’independència: “L’alcal-
dessa representa l’ala dura 
de la radicalitat unionista 
i sustenta la seva majoria 
en el Partit Popular (PP) i 
Ciutadans (C’s), estem con-
vençuts que no posarà cap 
facilitat a la celebració del 
referèndum”, afi rma Víctor 
Puig, que es va mostrar molt 
dur amb la màxima repre-
sentant municipal.

“Demanarem que s’ho 
repensi, però no creiem que 
es pugui tenir un diàleg franc 
coneixent el personatge (...) 
sabem que la seva paraula 
no val res”.

De moment, el consistori 
conti nua sense desvetllar si 
facilitarà la realització del 

referèndum o si, al contrari, 
hi posarà impediments. 

En qualsevol cas, Víctor 
Puig ha anunciat que la 
Generalitat se’n farà càrrec 
i que “a Rubí hi haurà urnes, 
paperetes i col·legis electo-
rals l’1 d’octubre”.

D’altra banda, el porta-
veu de la formació ha fet 
una crida a la parti cipació a 
l’ofrena fl oral a Rubí de l’11 
de Setembre i a la manifes-
tació de la Diada que ti ndrà 
lloc a la tarda a Barcelona al 
passeig de Gràcia i el carrer 
Aragó. 

Pel que fa al nou curs 
políti c, Puig ha descartat ar-
ribar a acords amb el Parti t 
dels Socialistes de Catalunya 
(PSC), criti ca la gesti ó del go-
vern sobretot per “la manca 
de neteja, la deixadesa de 
l’espai públic, la falta d’una 
visió integral de la cultura 
local i per la manca d’un 
projecte global del centre i 
l’illa de vianants”. També ha 
demanat a l’executiu que 
canceŀli la subscripció i el 
conveni amb El Periódico pel 
tractament informati u dels 
atemptats de Les Rambles.

El PDeCAT, com l’AUP, demana a l’Ajuntament que canceli la subs-
cripció i el conveni amb El Periódico. / M.C.



Referèndum. Aquesta serà, si no ho 
és ja, segurament la paraula més 
repetida pels mitjans de comuni-
cació d’aquí fi ns a l’1 d’octubre. 

Dimecres al vespre, en un tens, polèmic i 
maratonià Ple del Parlament de Catalunya, 
es va aprovar la convocatòria d’un referèndum 
d’autodeterminació de Catalunya. Es va fer 
amb tres forces polítiques abandonant el Ple, 
amb 72 vots a favor i 11 abstencions després 
d’una sessió amb molta crispació.

Teòricament, la Llei aprovada dona 
cobertura legal al govern català per posar en 
marxa la maquinària per poder celebrar la 
votació sobre la independència de Catalunya. 
Haurà d’haver-hi urnes, paperetes, meses 
electorals –es determinaran per sorteig entre 
el cens i les persones triades podran fer objec-

ció de consciència– i col·legis electorals. En 
el cas de Rubí, encara es desconeix si els que 
són cridats a votar ho podran fer en els seus 
locals habituals o no, perquè l’Ajuntament 
no ha volgut pronunciar-se encara sobre si 
facilitarà la celebració del referèndum orga-
nitzat per la Generalitat. També s’hauria de 
conformar la Sindicatura Electoral Nacional, 
òrgan suprem que haurà de fer les tasques de 
la Junta Electoral.

Caldrà veure si tot plegat és possible 
organitzar-ho en condicions i amb garanti-
es. Només resten poc més de tres setmanes 
per l’1 d’octubre i, de moment, els ciutadans 
encara no han rebut a casa la targeta censal. 
I, evidentment, cal esperar els resultats dels 
moviments del govern estatal per impedir 
qualsevol tipus de consulta. 

Com va quedar demostrar amb la tem-
pesta desencadenada al Parlament arran 

de l’aprovació de la Llei, la confrontació i 
la divisió han estat inevitables. Per alguns, 
aquest referèndum és quelcom il·legal o anti-
democràtic, per altres, no només és legal, sinó 
que sobretot és legítim. Per uns, els resultats 
no tindran cap mena de valor, per altres 
seran absolutament determinants i poden 
signifi car la independència de Catalunya. Tot 
plegat, la ciutadania s’ho mira amb esperança, 
indignació, astorament i sorpresa. Cadascú a 
la seva manera i des de les seves conviccions 
polítiques. 

Al fi nal, i sense entrar en judicis de cul-
pabilitat, la política de trinxeres a la qual està 
abocada Catalunya i Espanya, o més ben dit, 
els seus representants polítics, és, en defi niti-
va, un mal exemple del que ha de ser el diàleg, 
la resolució de confl ictes i la política.

Cartes de la Ciutadania

L’1 d’octubre
EDITORIAL
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Segueix-nos a @DiarideRubi i també a Facebook

Visita’ns a www.diariderubi.com

El Tuit de la setmana           5 de setembre

Sergio Cerdán #Sí @sergiocerdan95

Sembla que @FGC millorarà totes les estacions menys la de 
#rubicity, volem i mereixem una 2a estació       No som un poble de 
2a! @AjRubi

FOTODENÚNCIA
Casals d’Estiu per a dones grans
Un año más quiero dar las gracias al Ayunta-
miento y especialmente al departamento de 
la Dona por los Casals d’Estiu per a dones 
grans. Este año, desgraciadamente, ha sido 
más reducido, solo dos semanas de lunes a 
jueves. No obstante, lo hemos disfrutado y 
esperamos que el año próximo volvamos a te-
ner actividades para este colectivo de mujeres.  
La primera semana hicimos taller de manua-
lidades y la segunda taller de relajación, con 
monitoras excelentes, atentas y muy amables. 
Este año hemos encontrado a faltar muchas 
compañeras que teníamos en años anteriores 
pero también se han incorporado algunas de 
nuevas en el grupo. También he encontrado 
a faltar la complicidad que teníamos en años 
anteriores entre los dos grupos, ya que la 
despedida ha sido una desbandada en lugar 
de despedida. 

Con referencia a mí y seguramente a mu-
chas más, espero con impaciencia los Casals 
del próximo año. Gracias.

Maria Teresa Brunet

Chile, 11 de septiembre de 1973
El mundo, y muy especialmente los esta-

dounidenses, olvidan siempre el otro 11 de 
septiembre, el de 1973. Cuando el dictador 
Augusto Pinochet, con la complicidad, la 
ayuda y el apoyo total de Estados Unidos, 
entró brutalmente en el palacio de la Mo-
neda, donde Salvador Allende, el presidente 
constitucional de la Unidad de Izquierdas, 
fue asesinado. 

En Chile desaparecieron miles de ciuda-
danos, torturados y asesinados por la policía al 
servicio de Pinochet, que durante años estuvo 
muy ligada a especialistas de la CIA. Nixon y 
Kissinger fueron los principales instigadores 
de aquel acto terrorista, mucho más cruel que 
el que tuvo lugar en las Torres Gemelas. 

El motivo ni tan siquiera se disimuló: 
Chile es uno de los principales productores 
de cobre y el gobierno de Salvador Allende 
había nacionalizado las minas, en manos de 
multinacionales de Estados Unidos. 

Washington no quería consentir otra 
Cuba que, además, estaba haciendo la revo-
lución por la vía pacífi ca y democrática. 

Los chilenos siempre recuerdan el 11 de 
septiembre de 1973.

Juan Martínez, represaliado 
del franquismo

, volem i mereixem una 2a estació       No som un poble de 

Incivisme
Això és l’avinguda Can Cabanyes, a l’edifi ci Calypso, 8 de Les Torres. El cotxe tallava una 
vorera i he hagut d’ajudar a una dona d’edat avançada que caminava ajudada d’un bastó,  
donar la volta per darrere del remolc i per dins del parterre.

Octavi Batllori
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Benvolgut Mestre Rusiñol

Rubí era el centre comarcal dels 
molins. En comptem set i en 
aquest ordre: molí de la Llana, 
molí de la Bastida, molí de Can 
Claverí (o del Castell ), molí de 
Can Xercavins, molí de la No-
guera, molí dels Bessons i molí 
de Can Calopa. Tots aprofi taven 
l’aigua de quatre grans rescloses 
construïes al costat de la Riera, 
des d’on es canalitzava l’aigua, la 
de la Llana, la de can Xercavins, la 
de can Fatjó, i la dels Bessons. A 
banda de les rescloses, cada molí 
tenia la seva pròpia bassa, ocu-
pada amb oques i cignes. Alguns 
d’aquests canals eren veritables 
obres d’enginyeria. Destaquem 
la resclosa i el canal del molí 
de la Llana, que a dues bandes 
de la Riera, alimentava el molí 
de la Bastida i pel Pont de can 
Claverí el molí de can Claverí i 
el molí de can Xercavins; el canal 
del Claussell, d’època romana, 
que travessava amb diverses bi-
furcacions el centre urbà fi ns a 
alimentar el molí de la Noguera 
i el molí dels Bessons; el canal de 
Can Calopa excavat en roca viva 
des de la resclosa del molí dels 
Bessons...

D’un molí a l’altre s’anaven 
passant la mateixa aigua, ja que 
des de la Llana a Can Calopa 
tenim un desnivell de 90 metres, 
amb saltants de més de quatre 
metres d’alçada, que movien les 
aspes d’una roda horitzontal, 
situada sota les moles. Al museu 
tenim una bona mostra de moles 
de totes les èpoques, que a l’Edat 
Mitjana eren més estretes, i curtes 
(uns 80 cm), i a partir del segle 
XIX més gruixudes i amples  un 
metre). Les moles, una sobre 
l’altra, anaven dins d’un caixó de 
fusta. En últim moment, aturant 
les obres, vàrem aconseguir salvar 
les restes del molí de la Bastida, 
el darrer de tots. 

La majoria de molins tenen 
un origen immemorial, algun 
possiblement ja d’època romana, 
ja que prop de la Bastida hem 
descobert canalitzacions de teu-
les planes. Tinguem present que 
les instal·lacions eren renovades 
molt sovint. Documentats des 
del segle XII, excepte el molí de 
la Llana, que data de principis 
del segle XIX. Fins la desamor-
tització, principis del segle XIX, 
cinc pertanyien en feu al senyor 
feudal del Castell de Rubí, dos al 
feu del Castell de Canals (Valldo-
reix), i quatre eren propietat del 

monestir de Sant Cugat. Excepte 
el molí de Can Claverí, que per-
tanyia al Castell de Rubí, el molí 
de Can Xercavins, que pertanyia 
a la masia, i el de la Llana, que era 
més modern.

Quasi tots els molins surten 
esmentats en un document de 
privilegis del rei Jaume I, del 
1234. 

Tots eren fariners a l’estiu i 
trulls d’oli a l’hivern i estaven in-
tegrats amb les tasques ordinàries 
d’una masia, ja que era feina de 
temporada i a més depenien de 
les pluges “el moliner que no te 
aigua, veu vi” . I cap d’ells es lliu-
rava de tenir mala fama, “moliner 
que no roba, ni menja ni porta 
roba”. Solien tenir un forat per 
on s’escollava alguna farina cap el 
seu sac, “de moliner a lladró, no 
hi ha sinó un graó”. Els molins 
actuaven també de magatzems 
de gra i oli, on acudien clients de 
tota la comarca.

Dels moliners més desta-
cables, Pere Esmendia, de Can 
Calopa, eminent escriptor. I la di-
nastia dels moliners Roca, que des 
del segle XVIII eren els moliners 
del molí del Castell, del molí dels 
Bessons, i arrendataris del com-
plex comercial de Cal Sabateret. 
Els Vilalta de la Bastida. 

De quan els molins de Rubí molien fi 
PERE BEL
Historiador

La noticia de su fallecimiento me 
llegó por diferentes fuentes al lugar 
donde me hallaba. La tristeza que 
me embargó es difícil plasmarla con 
palabras, puesto que a pesar de su 
edad, no la esperaba. Me hubiera 
gustado acompañarlo en su último 
adiós, pero la distancia lo hizo im-
posible. Por ello, con esta humilde 
carta quiero rendirle tributo a uno 
de mis héroes...

Deseo decirle que fue un gran 
honor poder compartir con usted la 
historia de su vida, nunca olvidaré 
esas tardes en las que me narraba 
con detalle cada acontecimiento 
importante vivido. Las notas en las 
que buscaba la información que le 
solicitaba, con esa letra pequeña, 
pulcra y ordenada, solo un hombre 
como usted, perseverante y metódico, 
es capaz de ir anotando los recuerdos 
para no olvidarlos. Qué decir de su 
afi ción diaria a leer los diferentes 
periódicos, en catalán y castellano, 
para buscar frases hechas o similares. 
Su pasión por la música, la enseñanza 
y la ciudad que le vio nacer le han 
recompensado con innumerables 
reconocimientos, todos merecidos...

Todo aquello que la guerra le 
robó, la vida se lo devolvió con en-
voltorio de regalo. Un gran prestigio, 

que usted se ganó con esfuerzo y 
trabajo, puesto que su voluntad para 
que la ciudad de Rubí disfrutara de 
la música, hizo que el poco tiempo 
libre disponible lo dedicara a la 
dirección de las diferentes corales 
que ha tenido la ciudad, así como, a 
acompañar con su música los bailes 
de nuestro admirado Esbart Dan-
saire. Y qué decir de la maravillosa 
familia que ha formado, del amor y 
admiración que le profesan y del cual 
he sido testigo.

Conocerle ha sido un regalo de la 
vida, no podré olvidar nunca su sutil 
ironía, que siempre me provocaba 
una sonrisa, o el chotis que me cantó 
en uno de nuestros encuentros, o la 
ayuda que me prestó para que su 
querida hermana Teresa accediera 
a qué la entrevistara. De la misma 
manera que jamás podré olvidar su 
emoción el día del homenaje a los 
supervivientes de la Guerra Civil de 
nuestra ciudad, ese fue nuestro nexo 
de unión. Me reconforta saber que 
se ha ido con los reconocimientos y 
homenajes tan merecidos, que el fi nal 
de su existencia ha estado pleno de 
satisfacciones y que usted ha podido 
vivirlas y disfrutarlas. Su recuerdo y 
sus lecciones de vida siempre irán 
conmigo.

Hasta siempre mi admirado 
Mestre Josep Rusiñol i Turu.

GRACIA PÉREZ
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A nadie se le escapa que en 
estas fechas, después de las 
vacaciones, suelen aumentar 
los casos de divorcio. En mi 
opinión, especialmente si 
hay hijos, siempre merece 
la pena intentar llegar a un 
acuerdo (aunque suponga 
ceder algo por ambas par-
tes).

Para los divorcios de 
mutuo acuerdo, a menudo 

se tiene la impresión de que 
no merece la pena que cada 
uno tenga su abogado y se 
intenta ahorrar costes con 
un solo abogado (no siem-
pre especialista en Familia) 
para ambos. Muchas veces, 
los abogados especializados 
en Familia tenemos que 
solucionar problemas deri-
vados de Convenios hechos 
de cualquier manera, sin 

tener en cuenta ciertos de-
talles y aspectos jurídicos 
específi cos de esta rama del 
Derecho.

Hay que tener en cuenta 
que lo que se fi rma y pasa 
por el Juzgado luego puede 
costarnos mucho tiempo y 
dinero modifi carlo. Por eso, 
cuando tomamos la difícil 
decisión de divorciarnos, 
conviene asesorarse bien, 
con un abogado de Familia 
que nos inspire confian-
za, que conozca bien los 
detalles de esta rama del 
Derecho, que nos explique 
bien lo que fi rmamos y las 
consecuencias futuras de lo 
que fi rmamos. Y siempre es 
mejor que cada parte tenga 
su propio abogado, puesto 
que puede ocurrir que, a 
pesar de hacerlo de mutuo 
acuerdo, los intereses par-
ticulares de cada uno sean 
diferentes.

Edurne Zunzunegui Lasa
Abogada de Familia

Sant Cugat del Vallès

Divorcio de 
mutuo acuerdo

Rubí i Sant Cugat acorden accions 
formati ves per a les empreses
Rubí ha dissenyat els cursos pensant en les necessitats 
de les empreses creades i Sant Cugat, en l’emprenedoria
REDACCIÓ

Els ajuntaments de Rubí i Sant Cu-
gat, amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, ofereixen un calen-
dari conjunt d’accions formati ves 
dirigides al teixit empresarial. Les 
accions previstes a Rubí, a través 
de l’Ofi cina de Serveis a l’Empresa 
(OSE), s’han dissenyat pensant en 
les necessitats de les empreses ja 
creades, mentre que les propostes 
de Sant Cugat s’especialitzen en 
temes relacionats amb l’empre-
nedoria. 

D’aquesta forma, l’oferta de 
les dues ciutats es complementa 
per donar millor servei al teixit 
empresarial de l’àrea d’infl uència 
de tots els municipis. 

En total, seran gairebé una 
vintena de cursos els que es 
realitzaran durant el setembre, 
l’octubre i el novembre, de matí , 
migdia i tarda, alguns de diversos 
dies de durada i altres de només 
unes hores.

Els cursos seran sobre l’em-
prenedoria, les xarxes socials, 

la fidelització dels clients, les 
exportacions a través d’internet, 
la gesti ó fi nancera, la imatge, la 
indústria 2.0, el lideratge a l’em-
presa, el big data, la ciberseguretat 
o la fi scalitat. 

Les diferents formacions es 
faran a la Masia de Can Serra, en el 
cas de Rubí, o al Centre d’Empre-

nedoria de Ca n’Ametller, la Casa 
de Cultura i el Xalet Negre, en el 
cas de Sant Cugat. Les inscripcions 
ja es poden fer a través del web de 
l’Ofi cina de Serveis a l’Empresa. 

Totes les accions estan sub-
vencionades per la Diputació de 
Barcelona i són gratuïtes per als 
alumnes. 

Els cursos que es duguin a terme a Rubí es faran a la Masia de Can Serra. / Cedida
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Rubí registra un augment en 
la construcció de pisos nous

Font: Idescat

REDACCIÓ

Al 2016, a Rubí es van iniciar 77 
habitatges de nova construcció, 
el que suposa una seixantena 
més de pisos que durant l’exer-
cici anterior, el 2015. A poc a 
poc, el mercat d’habitatges 
s’està refent a la ciutat després 
d’uns anys d’estancament que 
va arribar al mínim al 2013, quan 
només es van iniciar 7 habitat-
ges nous. 

Pel que fa als pisos de pro-
tecció ofi cial, aquests conti nuen 
estancats des del 2010, quan es 
van iniciar 37 habitatges. Des 
d’aleshores, no s’ha construït 

cap pis nou de protecció social. 
No obstant això, està previs-

ta una inversió de la Generalitat 
de Catalunya per construir 26 
habitatges d’aquestes caracte-
rísti ques al 2018, que haurien 
d’estar a punt per entrar a viure 
al 2019. Els pisos es construiran 
al carrer Marconi, darrere de 
l’escola 25 de Setembre, a Can 
Sant Joan, i aniran desti nats al 
lloguer social.  

Pel que fa a les cèdules d’ha-
bitabilitat que certi fi ca la prime-
ra ocupació d’un immoble, al 
2016 es van donar 18, un nom-
bre menor que el 2015, quan es 
van estrenar 77 habitatges. 
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l’atur durant el mes d’agost a Rubí

Font: Generalitat de Catalunya (juny 2017).

REDACCIÓ

L’atur a Rubí ha augmentat 
durant el mes d’agost, pro-
bablement degut al factor 
estacional, ja que la tendèn-
cia es repeteix arreu dels 
municipis catalans, segons 
les dades publicades pel De-
partament d’Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 

En acabar el mes, la 
llista de persones aturades 
puja a Rubí fi ns als 5.001, 
167 parats més que quan 
va fi nalitzar el més de juliol, 
durant el qual sí que es van 
crear llocs de feina. Això sig-
nifi ca que en un mes l’atur 
registrat ha augmentat un 
3,45%. Tot i això, les dades 
no són negati ves en compa-
ració amb el 2016, ja que en 
un any s’han creat més de 
600 llocs de feina que han 
ocupat veïns de Rubí. 

En altres poblacions la 
tendència ha estat similar, 
especialment a Cerdanyola 
(+171), Sabadell (+573), 
Sant Cugat (+166) i Terras-
sa (+487), les ciutats més 

grans del Vallès Occidental. 
Al global de la comarca, la 

pujada ha estat de 2.121 
persones. 

Pel que fa a Catalunya, 
l’atur també ha augmentat 

durant el mes d’agost, en 
10.072 persones, i actu-
alment hi ha 397.385 pa-
rats. A l’estat espanyol, el 
nombre de persones sense 
feina ha pujat en 46.400 
persones i suma 3.382.324 
aturats.

Taxa d’atur
Pel que fa a la taxa d’atur, 
calculada per la Generalitat 
amb dades del mes de juny, 

Rubí és el segon municipi de 
la comarca amb més aturats 
(13,49%), molt a prop de 
Terrassa, que ocupa el pri-
mer lloc (13,59%). Pel que 
fa a la resta de ciutats, Sant 
Cugat té un 6,63% d’atur 
i Sabadell 12,96%. Altres 
municipis propers tenen 
taxes més baixes que Rubí, 
com Castellbisbal (10,21%), 
Cerdanyola (9,68%) o Sant 
Quirze (7,64%.)

És la segona ciutat 
amb més taxa 
d’atur del Vallès 
Occidental

Rubí Brilla ofereix 
tallers informati us per 
estalviar energia a casa
Amb l’arribada del setem-
bre, el projecte Rubí Brilla 
reprendrà les sessions in-
formati ves gratuïtes men-
suals que ajuden als usua-
ris estalviar fi ns a un 50% 
de la factura elèctrica. 

El primer dels tallers 
serà el 23 de setembre 
(10.30h), el segon està 
previst el 20 d’octubre, el 
tercer el 15 de novembre 
(17.30h) i el quart el 14 de 
desembre (10.30h). 

Durant les sessions, 
s’expliquen els concep-
tes bàsics de la factura 
elèctrica per evitar errors 
i minimitzar la possibili-
tat d’enganys per part de 
les companyies 
subministrado-
res. A més, els 
assistents reben 
eines per redu-
ir l ’ import de 
la factura, com 
ara opti mitzar el 
contracte elèc-
tric, modificar 
hàbits per tal de 

no malbaratar energia i 
fórmules per consumir 
energia de forma més efi -
cient. 

Des del mes d’abril, 
l’equip del Rubí Brilla ha 
assessorat 63 rubinencs 
durant les sessions, que 
tenen lloc al Rubí Forma, 
anti c Rubí+D.

Els tallers son gratuïts, 
però cal inscriure’s prèvi-
ament. Per fer-ho, es pot 
formalitzar una inscripció a 
través de l’adreça rubi_bri-
lla@ajrubi.cat o trucant al 
telèfon 93 581 39 00 exten-
sió 118. El dia de la sessió 
informati va, cal portar la 
factura elèctrica. / DdR

Les sessions mostren com estalviar en el 
consum energèti c. / M.C.
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Hello International School se renueva 
para continuar enseñando idiomas

Hello International School 
lleva más de 27 años de 
enseñanza de idiomas 
en Rubí. Ahora vuelve 

a abrir sus puertas después de las 
vacaciones estivales y lo hace en 
unas instalaciones completamente 
nuevas, en la calle Joaquim Bartrina, 
13-15, muy cerca de la academia 
antigua.

El gerente del centro, Pere Solà, 
explica que “después de todos estos 
años enseñando lenguas destaca-
mos por ofrecer una enseñanza 
personalizada y adaptada a diferen-
tes necesidades. Nuestros alumnos 
aprenden de una forma amena”.

En las nuevas instalaciones, los 
estudiantes se encontraran con las 
nuevas tecnologías más avanzadas 
relacionadas con la enseñanza de 
idiomas: “Disponemos de aulas 
interactivas, aulas audiovisuales y 
también una biblioteca para todas 
las edades”, apunta el gerente.

En Hello International School se 
imparten clases  de idiomas a partir 

de los 3 años. Pere Solà insiste en 
que “es la mejor edad para empezar 
con los idiomas, porque es cuando 
los niños son más receptivos”.

Los cursos para niños van des 
de los 3 años de edad hasta los 11 
años.

Por otro lado, el curso para ado-
lescentes abarca desde los 12 años 
hasta los 16 años. Posteriormente, 
se prepara al alumno para conseguir 
el First Certifi cate o B2, un nivel 
exigible hoy en día para la mayoría 
de puestos de trabajo.

En relación a la enseñanza de 
idiomas para adultos, se ofrece un 
aprendizaje efectivo para poder 
tener una base sólida: “Nunca es 
tarde para aprender un idioma, 
además cada vez hay más ofertas de 
trabajo donde exigen idiomas”.

Además de la enseñanza de las 
lenguas (inglés, francés y alemán), 
Hello International School también 
es una academia especializada en la 
preparación de los distintos títulos 
ofi ciales.

Profesores nativos y titulados
Para el aprendizaje de un idioma es básico 
tener un contacto muy estrecho con el pro-
fesor y el resto de alumnos. Por ello, Hello 
International School apuesta por hacer 
grupos reducidos. Además, todo el profeso-
rado es nativo y titulado y los horarios son 
fl exibles, de mañana, tarde y noche. 

No te lo pienses más y aprovecha este 
mes para matricularte, obtendrás un 50% 
de descuento.
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Alquilar una habitación 
en un piso compartido 
es un 17,7% más caro 
que hace un año. Ahora, 
alquilar una habitación 
en España cuesta 318 €/
al mes, mientras hace un 
año se pagaba 270 €/
al mes, según el análisis 
que realiza cada año el 
portal inmobiliario Foto-
casa, entre su oferta de 
pisos para compartir en 
las principales ciudades 
españolas. 

“El fuerte repunte de 
los precios de los alqui-
leres está obligando a 
muchas personas a tener 
que decantarse por la 
opción de compartir, es-
pecialmente en las grandes 
ciudades como Barcelona 
y Madrid, donde llevamos 
varios años registrando 
fuertes tensiones en los 
precios que ahora se tras-
ladan a los alquileres de 
los pisos compartidos”, 
explica Beatriz Toribio, 
responsable de Estudios 
de Fotocasa. 

Según el informe, el 
precio interanual se incre-
menta en siete comunida-
des autónomas. Cataluña 
y Madrid son las comuni-
dades que más incremen-
tan el precio, en concreto 
lo hacen un 32,2% y un 
28,9%. Le siguen Baleares 
(17,6%) y la Comunitat 
Valenciana (12,9%).

En el otro extremo, el 
precio desciende en nueve 
comunidades autónomas. 
La caída más acusada se 
registra en Extremadura, 
que desciende el precio un 
-11,3% respecto a 2016. 
Le siguen Murcia (-6,7%), 
Galicia (-3,4%) y Andalucía 
(-3,1%).

Madrid y Barcelona, las 
ciudades que más suben
El análisis de Fotocasa 
revela que la mayoría de 
ciudades españolas han 
incrementado los precios 
de las habitaciones res-

pecto al año pasado. A 
nivel nacional, el precio 
se ha incrementado un 
17,7% respecto a 2016. 
En cuanto a los municipios, 
Madrid es el que más ha 
incrementado el precio en 
el último año, en concreto 
un 31,3%, seguido de Bar-
celona, que sube un 28,7% 
respecto a 2016. Palma de 
Mallorca (23,2%), Santia-
go de Compostela (14,6%), 
Getafe (13,4%) y Valencia 
(13,1%), le siguen como 
las ciudades en las que 
más sube este año el pre-
cio de las habitaciones.

“También apreciamos 
que, como consecuencia 
del encarecimiento de los 
alquileres, está cambiando 
el per� l de la persona que 
comparte piso. Habitual-
mente, se ha asociado con 
un estudiante universitario, 
pero cada vez son más 
los profesionales en pues-
tos cualificados los que 
apuestan por esta fórmula 
ante la imposibilidad de 
hacer frente al pago de 
un alquiler de forma indi-
vidual o porque pre� eren 
destinar lo que se ahorran 
a ocio, formación u otras 
actividades”, añade Bea-
triz Toribio.

Cinco municipios superan 
el precio medio nacional
Respecto a los precios, 
Barcelona es la ciudad 
más cara para alquilar 
una habitación en Espa-
ña. En concreto, cuesta 
de media 478 €/al mes, 
seguido de Madrid (417 
€/al mes), Alcobendas 
(346 €/al mes), Palma de 
Mallorca (345 €/al mes), 
Bilbao (342 €/al mes) y 
L’Hospitalet de Llobregat 
(314 €/al mes). Si compa-
ramos los precios respecto 
al precio medio nacional 
(318 €/al mes) son cinco 
los municipios que superan 
dicho precio: Barcelona, 
Madrid, Alcobendas, Pal-
ma de Mallorca y Bilbao.

Alquilar una habitación 
en Cataluña cuesta de 
media 441 euros al mes

G
PIS ZONA SERRETA
Magní� c pis de 2 hab dobles i 1 individual. Cuina i 
bany complet en perfecte estat. Possibilitat de pàrquing 
al mateix edi� ci. Preu: 135.000 € Ref.: 686-1031

PIS CARRER BARTRINA
Pis 3 habitacions (2 dobles i 1 individual). Cuina amb 
sortida a safareig i bany reformat. 
Preu: 118.000€ Ref.: 686-1020

A ESTRENAR CA N’ORIOL
Planta baixa totalment reformada. 3 habitacions. Saló-
menjador de 20m² amb sortida a balcó. Bany i cuina 
amb molta llum. 
Preu: 116.000€ Ref.: 686-1011

CASA URB. ELS AVETS
Magní� ca casa de 4 hab (3 dobles i 1 indv). 1 bany 
complet reformat. Cuina independent amb sortida a 
pati amb BBQ. Pati i terrassa al 2º pis. 
Preu: 269.900€ Ref.: 686-1033

 C/ Víctor Balaguer, 8 de Rubí
T. 93 488 67 31 

www.expo� nques.com 

DÚPLEX EN ELS NIUS
Format per suite+3 hab. 2 Banys complets. Cuina of� ce 
en perfecte estat. 2 terrasses. Plaça de pàrquing.
Preu: 249.000€ Ref.: 686-1042 
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C/ Maximí Fornés, 50
T. 93 588 18 78

administracio@� nquesorbis.com

PLAÇA NOVA / 
LES TORRES
Pis completament reformat 
amb 3 habitacions, bany 
i cuina ampliada. Terrassa 
molt ben orientada i amb 
molt sol. Situat al barri de 
Les Torres i de cara a zona 
per vianants, i amb una 
proximitat als transports 
públics immillorable.
 Preu: 150.000€

C/LOURDES/BASSES
Dúplex nou de 3 habitacions 
situat a una bona zona 
d’activitat comercial i ben 
comunicada. L’habitatge inclou 
saló-menjador, cuina, 2 banys 
i terrassa solàrium. Pàrquing 
i traster inclosos al preu. Ideal 
per viure en un edi� ci nou en un 
barri molt dinàmic a prop de tots 
els serveis. Preu: 200.000€

C/LA PERLA. RUBÍ
Gran dúplex de 140m2 
reformat íntegrament. Consta 
d’un gran saló-menjador 
amb balcó, 3 hab. dobles 
(una amb vestidor) + sala de 
jocs, cuina of� ce de 16m2, 
2 banys, armaris encastats, 
calefacció i aire condicionat. 
Preu: 175.000€

PRECIOSA CASA 
ADOSSADA A CAN 
SERRAFOSSÀ
La casa de 416m2 es troba 
assentada sobre un terreny 
de 783m2. L’habitatge 
prácticament nou inclou 

4 habit. + sala polivalent. Totes les estàncies tenen 
sortida a una gran terrassa de dos nivells amb piscina 
i zona per barbacoa. Hi trobem també un PK per dos 
vehicles, calf i a.c. Preu: 380.000€

PLACES DE PÀRQUING EN VENDA DES DE 9.500€



Vols un pis, una casa, un terreny...? 
Deixa De buscar, tot el que necessites, a un cop D’ull

ps. Francesc Macià 65-67 rubí
t. 93 588 31 58 / 93 588 31 59

www.inmoeuropeas.com

Pis de 77m2, dues habitacions dobles, gran menjador, 
cuina petita reformada i dos banys. Petit balcó tancat. 
Davant Escardivol zona d’aparcament gratuïta. Zona 
Centre! Preu: 119.000€ Ref.: DV1976

Pis de 92m2, dues habitacions dobles, menjador de 
35m2 amb sortida a balconada, cuina independent i 
bany. Amb traster. Completament reformat! Zona car-
retera Sabadell. Preu: 146.000€ Ref.: DV1820

Dúplex de 125m2, tres habitacions i golfes tipus estudi 
de 20m2, menjador de 17m2 i cuina independent i 
dos banys complets . Terrassa de 8m2. Disposa de dos 
balcons. Zona Centre! Preu: 200.000€ Ref.: DV2005

Preciosa casa adossada de 166m2, quatre habitacions, 
gran menjador amb sortida a terrassa, cuina indepen-
dent amb safareig, tres banys complets i lavabo de 
cortesia. Garatge particular. Terrassa de 40m2 i petita 
terrassa en planta superior. Finançament 100%. Zona 
Segle XXI Preu: 320.000€ Ref.: DV2046

Local comercial de 208m2 amb dos aparadors. Lavabo 
adaptat per discapacitats i 2 vestidors. Amb gran sala 
diàfana. Fora de l’ illa de vianants (es pot accedir amb 
cotxe). Zona Centre! Preu: 1.000€/mes Ref.: D6643
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ace inmobiliaria
c/ Monturiol, nº5
t. 93 595 06 99

PIS REFORMAT AMB TERRASSA
Situat a la zona Centre de Rubí. 
Sup. 60m2, 2 Hab. (abans 3).
És un primer sense ascensor i amb calefacció.
PREu: 115.000€

PIS TOTALMENT REFORMAT 
Situat a la zona de Ca n’Oriol.
Sup. 140m2, 4 hab. (tres dobles i una individual)
2 Banys, Balcó, calefacció. Sense ascensor (2n).
Possibilitat de pàrking.
PREu: 165.000€

EXCEL·LENT PIS AMB BALCÓ
Situat a la zona del Progrès.
Sup. 89m2, 3 hab. (2 dobles i 1 indv.)
Balcó, 1 bany i calefacció.
PREu: 155.000€

PLANTA BAIXA AMB PATI
Situat a la zona Centre.
Sup. 105m2, 3 hab. (2 dobles), calefacció i acc.
En molt bon estat, per entrar a viure.
PREu: 175.000€

Juan ramón Jiménez, 26 local 3 esq. bartrina
t. 93 697 34 21 - 607 335 530

www.mrcasas.com

ZONA MERCADO Muy AMPLIO
Vivienda de 90m2, 4 hab. amplias, cocina con 
lavadero, dos balcones.
PREu: 106.000€ REF.: D-03012

ViVienDa coMo una casa
100m2 en una planta con tres habitaciones muy 
amplias comedor de 30m2, balcón amplio y 
terraza de 30m2, solo un vecino, garaje propio 
independiente como un local. Zona Can Oriol 
preu: 145.000€ reF. c-02996

PRECIOSA VIVIENDA TODA REFORMADA
65m2 3 hab. suelos de mármol, ventanas de aluminio. 
Zona Norte.
PREu: 95.000€ REF.: A-03043 

AMPLIA VIVIENDA Muy BuENA ZONA
Piso de 100m2 3 hab. dobles totalmente reformado, 
suelos de parquet, ventanas de aluminio, calefacción, 
Zona mercado. 
PREu: 133.000€ REF.: D-03016 

ZONA CENTRO SEMI-NuEVO
Planta baja de 80m2 3 habitaciones dos baños 
completos, terraza de 15m2 finca de solo 5 vecinos y 
muy bien ubicada y calle tranquila.
PREu: 140.000€ REF.: D-02774
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E S P E C I A L  M O T O R E S P E C I A L  M O T O R
El manteniment de l’aire condicionat 

també s’ha de fer a l’hivern
Anar al taller mecànic quan 
toca fer la revisió al cotxe 
o abans d’un viatge llarg 
és una pràctica més que 
habitual per seguretat i pre-
venció de possibles avaries. 
El mateix s’hauria de fer 
amb els aparells d’aire con-
dicionat, no només abans de 
l’estiu sinó també abans de 
l’hivern si aquest s’utilitza 
com a calefacció.

Són moltes les empreses 
que tenen instal·lacions 
d’aire condicionat per cli-
matitzar les seves o� cines 
i edi� cis. Cada cop més, els 
propietaris i responsables 
de negocis se n’adonen dels 
bene� cis de proporcionar un 

ambient confortable amb 
una temperatura adequada 
als llocs de treball. I és que 
diversos estudis demostren 
una forta correlació entre la 
temperatura i la productivi-
tat de les persones. Per tant, 
és imprescindible tenir una 
bona climatització i cuidar 
la maquinària per garantir 
que dona les millors pres-
tacions.

Un aparell d’aire con-
dicionat està dissenyat per 
aguantar ‘excessos’ i con-
tinuar funcionant correc-
tament. Tot i això, no és bo 
abusar de la màquina i si 
ho fem, s’hauria de revisar 
regularment l’aparell. Els 

equips d’aire condicionat 
necessiten d’un manteni-
ment regular per funcionar 
de forma correcta i donar 
una temperatura òptima. 
S’ha demostrat que en cas 
de no realitzar un bon man-
teniment, l’aparell condici-

onador perd bona part de 
la seva e� ciència original, 
incrementant el consum 
energètic i patint avaries  
innecessàries.

Un bon servei de man-
teniment ha d’incloure una 
revisió i neteja dels � ltres 

per millorar la qualitat de 
l’aire i un tractament fun-
gicida per prevenir l’aparició 
de fongs, pudors i possibles 
al·lèrgies. A més, ha d’anar 
acompanyat d’una compro-
vació dels rendiments de les 
unitats exteriors i interiors 
per controlar el consum 
elèctric, una neteja de les 
bateries exteriors per millo-
rar l’e� ciència de l’aparell i 
una comprovació del gas 
refrigerant per veri� car que 
no hi ha pèrdues.

El reglament de les instal-
lacions tècniques en els edi-
� cis (codi RITE) especi� ca 
la necessitat de realitzar un 
manteniment de la instal-

lació com a mínim un cop a 
l’any per evitar problemes de 
salubritat. Pot semblar que 
no és el més important però 
si tenim en compte que ens 
passem bona part del nos-
tre temps en llocs tancats, 
principalment a la feina, es 
converteix en fonamental la 
contractació d’un manteni-
ment preventiu dels aparells 
d’aire condicionat. Cuidar la 
maquinària i deixar la seva 
cura en mans de professi-
onals és la millor manera 
d’assegurar que l’aire que 
respirem és de qualitat i, 
d’aquesta manera, evitar 
possibles perjudicis sobre la 
nostra salut.
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Aspectos a tener en cuenta 
antes de comprar un coche
La primera decisión es valo-
rar si desea apostar por un 
vehículo nuevo o por uno de 
segunda mano. Un coche de 
ocasión es más barato que 
uno nuevo, pero el precio no 
es el único elemento en que 
debéis � jaos cuando queráis 
comprar.

Contad también con 
otros gastos paralelos como 
el combustible, el coste del 
impuesto de circulación que 
varía, entre otros factores, 
por el nivel de emisiones de 
CO2, y los gastos de revisio-
nes y de mantenimiento. 
Todas estas variables mo-
di� can el gasto total.

En el caso de un vehícu-
lo nuevo, comparad precios 
entre diferentes conce-
sionarios, ya que el precio 
puede variar bastante de 
uno a otro. Si elegís un 
vehículo de segunda mano 
conviene no olvidar algunas 
consideraciones para evitar 
que os engañen.

Recomendaciones
Vehículos nuevos
1. Comparad precios en-
tre concesionarios, ya que 
puede variar bastante de 
uno a otro.
2. Tened en cuenta las dife-
rentes opciones que ofrece 
el mercado sin que sobre-
pase vuestro presupuesto. 
Estudiad las prestaciones 
que os ofrecen varias mar-
cas y modelos.

 
Vehículos  de segunda 
mano
1. Veri� cad que el vehículo 
haya pasado con éxito las 
revisiones de ITV (Inspec-
ción Técnica de Vehículos).
2. Revisad que el vehículo 
no tenga golpes y que no 

haya sufrido ningún acci-
dente grave.
3. Según los expertos, el 
mejor momento para ad-
quirirlo es cuando tiene una 
antigüedad de dos a cinco 
años desde la primera ma-
triculación, ya que es cuan-
do conserva las óptimas 
prestaciones mecánicas.
4. Recordad que si la tran-
sacción se realiza entre 
particulares el vendedor 
solo tiene la obligación 
de responder de los vicios 
ocultos del vehículo. Si 
conocéis a algún mecánico 
de con� anza, llevadlo para 
que le eche un vistazo.

Tipos de vehículos
En función de sus necesida-
des y su presupuesto deberá 
escoger uno u otro tipo de 
automóvil.
· Vehículo nuevo: sin estre-
nar ni comercializar.
· Vehículo de gerencia o de 
demostración: cuentan con 
pocos kilómetros. Normal-
mente, lo han utilizado los 
trabajadores del concesio-
nario para probarlo o algu-
nos clientes como vehículo 
de cortesía o sustitución.
· Vehículo de kilómetro 
cero: no tiene ningún ki-
lómetro o tiene poco ro-
daje. El concesionario ha 
matriculado este vehículo 
para alcanzar el nivel de 
ventas que ha pactado con 
la marca fabricante. Este 
tipo de vehículos permiten 
que el comprador adquiera 
un vehículo con buenas 
prestaciones a un precio 
inferior al del mercado, ya 
que se considera un vehícu-
lo de segunda mano.
·  Vehículo  de segunda 
mano: un vehículo que ya 

ha tenido otro propietario 
o titular.

 El uso que harán del ve-
hículo determina también la 
elección de un tipo de com-
bustible. Considere también 
la opción de un vehículo 
eléctrico, que no produce 
emisiones contaminantes 
y es más silencioso que un 
vehículo de combustión.

Aspectos a tener en cuenta 
antes de comprar un coche
La primera decisión es valo-
rar si desea apostar por un 
vehículo nuevo o por uno de 
segunda mano. Un coche de 
ocasión es más barato que 
uno nuevo, pero el precio no 

E S P E C I A L  M O T O R



Divendres, 8 de setembre de 2017 SALUT I BELLESA20

No al terror
Tristesa sobretot, barrejada 
amb ira i impotència. És 
impossible descriure el 
patiment de les víctimes 
i dels seus familiars. Som 
gent de pau. No al terror. 
Herois són aquells que 
surten cada dia a treballar 
i a treure la seva vida en-
davant. Més que herois, 
éssers amb gran humanitat 
aquells que davant d’una 
tragèdia s’aturen a ajudar 
als altres. Cal allunyar el 
pànic del nostre cor da-
vant aquests successos 
que ens esgarrifen. Per 
descomptat que és difí cil. 
Esti c convençut que les au-
toritats fan tot el possible. 
Què podem fer nosaltres? 
Què fer després de viure 
moments així? Doncs ser 
herois i conti nuar amb la 
nostra vida i ser humans 
com hem vist amb això que 
ha succeït. Gran quanti tat 
de gent donant sang, per-
sones repartint menjar i 
aigua etc... Ser un heroi 
signifi ca, ser prudent i im-
pedir que el terror et blo-
quegi. Com s’aconsegueix? 

Pensant que això és una 
tragèdia com tantes altres 
succeeixen en aquest món 
i no podem controlar. Evi-
dentment que no és un ter-
ratrèmol, o una explosió de 
gas, o un incendi. És pitjor 
perquè és un acte provocat 
i això ens fa témer més. La 
loteria de la vida és de ve-
gades per bé i de vegades 
per a mal. Bolca la teva vida 
en viure-la per difí cil que 
sigui. Ajuda en la mesura 

de les teves possibilitats en 
el allò que creguis oportú. 
Podem contrarestar el sen-
ti ment de terror amb altres 
sentiments. Fraternitat, 
col·laboració, generositat, 
calma, pau, determinació, 
unitat... No controlem allò 
que succeeix, però si po-
dem decidir què fer davant 
el que passa.

Per www.juanjuncosa.com 
/ AMIC - Redacció 

GUÀRDIES NOCTURNES

SETEMBRE 2017

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

FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

BARADAD  Av. Barcelona, 55  Prop Estació  93 699 09 53 

BATALLÉ  Francesc Macià, 23  Carrer Major  93 699 04 30 

BATLLORI  Milà i Fontanals, 5  Davant Floristeria Martinez  93 699 03 88 

BLANCA  Ntra Sra de Lourdes, 73  Zona Can Oriol  93 699 55 08 

CALSINA  Ntra Sra de Lourdes, 35  Zona Can Oriol  93 699 22 81 

CONDAL  Calderon de la Barca, 11  Mercadona-Biblioteca nova  93 699 87 09 

CUYÀS  Milà i Fontanals, 43  Avinguda Estatut  93 269 51 03 

ESPERT Francesc Macià, 86  Zona Casino Espanyol  93 699 13 43

FARELL  Sant Jordi, 25  Zona Serreta  93 699 02 91 

GARCIA  Segovia, 1  Zona Alta Can Oriol  93 697 49 42 

GIBERT  Torres Oriol, 4  Zona Col legi Maristas  93 699 68 99 

HIDALGO-MOSCARDÓ  Sabadell, 79  Zona Serreta  93 697 36 40 

KRONOS  Passatge Cronos, 9-11  Zona Rubí 2000  93 586 06 26 

ORIOL  Sa� r, 28  Zona Can Fatjó  93 699 43 98 

PARRILLA Xercavins, 2  Zona Església Sant Pere  93 699 13 05 

LOZANO  Passeig les Torres  Zona Les Torres  93 699 10 72 

PIERA  Plaça Josep Sapés, 4  Zona Sant Jordi Parc  93 697 71 63 

PONT  Magí Ramentol, 7  Zona Mercat Municipal  93 697 34 56 

PROGRÉS  Verge de Fàtima, 13  Davant Congelats La Sirena  93 697 79 93 

RUIZ  Ctra Sabadell, 95  Zona Nord  93 699 50 12 

SANSI  Ctra De Terrassa, 16-18  Zona Centre  93 697 62 73 

XAPELLI  Victor Català, 22  Les Torres  93 588 07 08 

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

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23

ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86

FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

GIBERT - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4
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Vitamines, minerals i àcids 
greixosos, components de la nou
La nou és un fruit sec ric 
en vitamines, minerals i 
àcids greixosos essencials. 
Aproximadament, la meitat 
de les calories de les nous 
procedeixen d’aquests grei-
xos que, a la vegada, també 
són benefi ciosos per a la 
nostra salut, ja que tenen la 
missió de reduir els nivells 
de colesterol en la sang.

Les nous també inclo-
uen àcid linoleic, respon-
sable de diverses funcions, 
entre les quals hi ha el crei-
xement de l’organisme, la 
formació del teixit nerviós, 
la formació i renovació de 
la pell i també del cabell i 
de les ungles.

D’entre les vitamines 
que aporten les nous, cal 

fer especial menció a la vi-
tamina E, que és un potent 
anti oxidant, especialment 
indicat per a les persones 
d’edat mitjana i avançada. 
Entre els benefi cis més des-
tacats de la vitamina E, po-
dem ressaltar-ne aquests: 
protecció de les cèl·lules 
contra l’envelliment, inter-
venció en la formació de 
cèl·lules reproductores.

La vitamina B6 també la 
trobem en les nous. Aques-
ta té la funció de regular el 
teixit nerviós. Una carència 
de vitamina B6 està rela-
cionada amb símptomes 
com cansament, anèmia i 
alteracions de la pell.

Pel que fa al conti ngut 
en minerals, podem men-

cionar el magnesi, que és 
un efi caç vasodilatador; el 
calci, que confereix duresa 
a l’esquelet i a les dents, i el 
fòsfor, mineral que es troba 
en els ossos i en les dents 
combinat amb el calci.

Tot i els efectes bene-
ficiosos, un excés en el 
consum de nous també 
resulta perjudicial, ja que 

aportaria més greixos i 
calories d’aquells que el 
nostre organisme necessi-
ta. Es calcula que consumir 
5 nous a la setmana esta-
ria dins dels barems per 
comprovar els seus efectes 
benefi ciosos.

Per El Tot Granollers / 
AMIC - Redacció
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El carbassó, un aliment 
molt poc calòric i vitamínic
El carbassó és una horta-
lissa que es pot trobar de 
manera natural als nostres 
mercats del juny al setem-
bre. Fora d’aquestes dates, 
es tractaria normalment de 
carbassons procedents d’hi-
vernacle. Per la qual cosa si 
els volem consumir amb la 
millor qualitat gustati va ara 
encara estem a temps de 
trobar-los.

Els millors carbassons 
hauran de tenir un tamany 
de peti t a mitjà, ser ferms 
al tacte i un cop a casa 
s’haurà d’evitar guardar-

los amb fruites que pro-
dueixen eti lè, com són els 
plàtans, els préssecs o els 
melons... així evitarem que 
els carbassons agafin un 
gust amargant.

Nutritivament, el car-
bassó es tracta d’un aliment 
amb un alt contingut en 
aigua, en una proporció del 
92%. Els hidrats de carboni 
també hi són molt presents, 
amb 6 grams per cada 100. 
Pel que fa al conti ngut vita-
mínic, destaca la presència 
de folats, que intervenen 
en la producció de glòbuls 

vermells i blancs i de vi-
tamina C. La proporció de 
Vitamina C és de 10 mg per 
cada 100. Recordem que la 
Organització Mundial de la 
Salut considera que 30 mg 
és la quanti tat correcta que 
ha de rebre el nostre orga-
nisme d’aquesta vitamina 
diàriament. També trobem 
en els carbassons vitamines 
del grup B.

El carbassó també con-
té minerals, especialment 
magnesi i, en menor me-
sura, sodi, iode, ferro i 
calci. Per l’alt conti ngut en 
aigua, l’aportació calòrica 
del carbassó és baixa, sobre 
les 25 calories per cada 100 
grams. El carbassó també 
és un aliment especialment 
diürèti c i una altra de les se-
ves qualitats és que té una 
acció suavitzant de l’aparell 
digesti u, de manera que les 
persones amb els estómacs 
delicats el solen poder men-
jar sense problemes.

Per El Tot Granollers / 
AMIC - Redacció 

Recuperar la pell 
després de l’esti u

El sol, l’aire lliure, més ho-
res a l’exterior, pessigades, 
taques, arrugues, afecten 
la nostra pell durant l’èpo-
ca d’esti u.

Considerant  e l  que 
diem i que cada tardor la 
nostra pell té un any més, 
cal fer tractaments per  
a recuperar-la el màxim 
possible. Uns ti ndran ca-
ràcter més estèti c (taques, 
arrugues) i els altres ens 
ajudaran a prevenir un 

possible càncer cutani do-
nat l’efecte acumulati u de 
les radiacions ultraviolades 
que el farà aparèixer anys 
després. Per aconseguir-
ho disposem de tres àcids 
molt diferents entre ells: 
el glicòlic, el hialurònic i el 
reti noic.

Un dels elements que 
tenim a mà per a actuar 
decididament tan pel dany 
estèti c com el patològic, és 
el del peeling dermatolò-
gic. Afegeixo l’adjecti u ‘der-
matològic’ perquè cal fer 
aquest peeling sota control 
especialitzat ja que sinó 
es corre el risc de quedar-
nos curts o de passar-nos, 
amb el que comporta de 
cicatrius, etc.

El peeling té la seva 
millor època l’hivern. Con-
sisteix en l’aplicació a la 
pell d’un àcid, habitual-
ment el glicòlic a elevades 
concentracions, que degu-
dament controlat elimina-
rà en bona part taques i 
arrugues. Després anirà se-
guit de cremes formulades 
d’acord amb la resposta 
que el pacient manifesti . 

Aquest tractament caldrà 
revisar-lo abans que torni 
a  haver-hi sol intens.

L’àcid hialurònic, en 
les seves dues densitats 
ens ajudarà molt, ja sigui 
en minipunxadetes a tota 
la cara revitalitzant-la de 
manera espectacular o bé 
fent servir l’àcid hialurònic 
més dens tot reomplint els 
solcs i les arrugues.

Les cremes d’àcid reti -
noic,  ens seran de molta 
utilitat, però a concen-
tració efectiva (aprofito 
per a puntualitzar que 
concentració efectiva és 
aquella que només pot 
formular el metge, mentre 
que els cosmèti cs de lliure 
venda no poden contenir 
aquestes concentracions, 
pel risc de produir efectes 
secundaris).

I per acabar dir-vos que 
aquests tractaments es-
tan indicats tan per dones 
(cara, dors mans) com per 
homes (cara, dors mans i 
zones com la calba, molt 
deteriorades pel sol).

Per Albera Salut



Vols que la teva mascota aparegui 
al Diari de Rubí?

Envia’ns una fotografi a amb una breu descripció 
a diariderubi@diariderubi.cat

Les mascotes de Rubí
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¿Alguien dispuesto a ofrecér-
sela?  En Rodamons de Rubí 
buscamos siempre segundas 
oportunidades para todos, 
pero el caso de Llumeta, es 
algo especial.  Y no porque se 
trate de una gata diferente, 
sino porque la vida ya la ha 
puesto a prueba desde bien 
pequeña.  Poco sabemos 
de ella, tan solo que llegó 
a nosotros con uno de sus 
ojitos muy infl amado, casi 
fuera del globo ocular. Era 
una pulguita que solo recla-
maba estar acompañada, 
así que se derivó a una casa 
de acogida para realizar la 
cuarentena, donde pudie-
ra estar controlada y con 
seguimiento mientras se le 
realizaban las pruebas oft al-
mológicas. Se detectó que 
a causa de un traumati smo 
sufrió un desprendimiento 
del cristalino y ello le ocasio-
na un aumento de la presión 
ocular, que para controlarla, 

45 – 50 días: Vacunar contra el parvovirus

60 – 65 días: Aplicar la tripleviral (moquillo, parvovirus, hepati ti s)

75 – 80 días: Aplicar la vacuna pentavalente o quíntuple (moquillo, parvovirus, coronavirus, hepati ti s, leptospirosis)

100 – 120 días: Vacunar contra la rabia de manera individual ya que ofrece mayor acción contra el virus.

Anual: Vacunar una vez al año contra todas las enfermedades durante toda la vida por medio de la vacuna penta-
valente o quíntuple y aparte la rabia. 

Hay casos diferentes de perros adultos que adoptamos o rescatamos y no sabemos si están vacunados, si no es-
tán enfermos lo más seguro es que tengan algún ti po de anti cuerpo, para estos casos lo ideal es hacerles aplicar 

la vacuna pentavalente y luego la vacuna de la rabia. Debes aplicarles refuerzos de estas vacunas.

Una segunda oportunidad

Esquema de vacunación canina

es preciso suministrarle un 
mínimo de tres gotas diarias 
de por vida.

Por lo demás, es una gata 
joven de tan solo cuatro me-
ses, sana, negati va a virus, 
cariñosa y dulce, buscando 
siempre compañía humana.  
Tiene sus momentos de 
juego, tal como nos relata su 
casa de acogida, pero luego 
es una balsa de aceite. Se 
lleva bien con gatos y perros 
de tamaño grande, puesto 
que actualmente está con-
viviendo con ellos.

Así que si quieres cono-
cer a la pequeña Llumeta, 
ponte en contacto con Ro-
damons de Rubí de lunes 
a viernes de 18 a 20 horas 
al teléfono 639 679 777 o 
bien a través de email, web 
o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
htt ps://www.facebook.com/
rodamonsderubi/
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SE ALQUILA local. 620.337.604
SE VENDE  piso enfren-
te del mercado, 4 habita-
ciones, 100m2, 2 balcones, 
todo exterior, 169.000 euros. 
640.860.876

LLOGUER I VENDA
SE TRASPASA restaurant en 
Polígono Industrial, 200m2, 
23.000 euros, listo para entrar 
a trabajar. 640.860.876
SE VENDE restaurante en Las 
Torres. 640.860.876

OFERTES I DEMANDES
SRA. BUSCA trabajo de limpieza, 
cuidado ancianos. 697.549.553
SRA. RESPONSABLE con exp. 
busca trabajo. 657.072.556

CHICA responsable con exp., 
busca trabajo. 645.191.214
SRA. BUSCA limpieza de casas 
por horas 695.420.628



································································
DIVENDRES 8 de setembre

-Dance Hall
D’11h a 12.30h davant del Centre Cívic La Cru-
ïlla al Pinar. Org.: Espai Jove Torre Bassas.

-Torneig de futbol
A parti r de les 17.30h a la pista esporti va del 
barri del Pinar. Org.: Espai Jove Torre Bassas.

-Maquillatge i efectes especials
D’11.30h a 13h a la pl. de Ca n’Oriol. Org.: 
Espai Jove Torre Bassas.

································································
DISSABTE 9 de setembre

-Concert de blues
A càrrec de Fredy Harmonica & The Conce-
alers. A les 20h a la pl. Anselm Clavé. Org.: 
Societat de Blues de Rubí. 

································································
DIUMENGE 10 de setembre

-Marxa de torxes
A les 22h des de la pl. Onze de Setembre fi ns 
a la pl. Dr. Guardiet. Org.: Òmnium Rubí.

-Concert i danses
A càrrec de Sants&Fot. A les 22.30h a la pl. Dr. 
Guardiet. Coca i moscatell per tothom.  Org.: 
Òmnium Rubí.

EXPOSICIONS
-Festes de foc als Pirineus
Mostra de falles del Pirineu a la Sala 
Noble. Es pot visitar fi ns al 24 de setem-
bre a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). De dilluns a 
dissabte.

AGENDA
-Música
A càrrec de Dj Rouge Soler. A les 23.30h a la 
pl. Dr. Guardiet. Org.: Òmnium Rubí.

································································
DILLUNS DIADA DE CATALUNYA

-Ofrena fl oral
A les 11h a la pl. Onze de Setembre. 

-Acte insti tucional
A les 12h a la pl. Onze de Setembre. Col-
laboren l’Obrador Coral de Rubí i la Societat 
Coral Unió Rubinenca. 

-Sardana d’exhibició
A càrrec de la colla Galzeran. A les 12.15h a 
la pl. Onze de Setembre. Col·labora Escola de 
Sardanes Flor de Neu. 

-Aixecada del pilar d’homenatge
A les 12.30h a la pl. Onze de Setembre. Col-
labora: Castellers de Rubí. 

-Audició de sardanes
A càrrec de la cobla Principal del Llobregat. 
A les 12.35h a la pl. Onze de Setembre. Col-
labora: Foment de la Sardana. 
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Moments & Divas
Moments amplia una nueva 

sección espacio de aten-
ción  al servicio persona-

lizado exclusivo para crossdresser, 
trans, fetichistas, drag queen que 
deseen probarse y/o adquirir en 
libertad prendas, zapatos con plata-
forma, lencería, disfraces eróticos, 
boas, guantes, ligeros, accesorios, 
etc...

También disponéis de una aseso-
ra personal todo el tiempo, que os 

orientará si lo necesitáis y realizará 
un cambio mas completo, si lo ne-
cesitáis y os apetece como puede ser 
poneros pelucas, maquillaros, sesión 
fotográfi ca una vez conseguido ese 
cambio de look completo, para estos 
servicios de cambio de imagen se 
debe solicitar/ concertar día y hora.

Esperamos que os guste y os ani-
méis a descubrir las prendas, artícu-
los, de esta nueva sección atención 
de Moments.
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FESTES

La plaça Doctor Guardiet va ser el centre neuràlgic de la majoria d’activitats de la festa, relacionades amb la cultura popular. / J.A. Montoya

La Cobla Mediterrània va ser l’encarregada d’oferir les sardanes el 
diumenge a la tarda. / J.A. Montoya

La fira del vermut era una de les novetats de la festivitat de Sant Roc 
2017. / Localpres

Tres colles castelleres van protagonitzar una actuació. / Localpres

Espectacular posada en escena  de la dansa de les bruixes a la plaça 
Doctor Guardiet. / Localpres

l’ateneu acull una mostra 
sobre les falles dels Pirineus
Per tancar les activitats de 
Sant Roc, va tenir lloc dilluns 
a l’Ateneu la conferència ‘Les 
falles pirinenques, a càrrec 
de l’historiador Xavier Farré. 
La xerrada va coincidir amb la 
inauguració de la mostra ‘Foc 
als Pirineus’, que es pot visitar 
a l’Ateneu de dilluns a dissabte 
fins al 24 de setembre. 

Es tracta d’un recull d’ob-
jectes, textos i imatges que 
mostra les diverses modalitats 
de les festes del solstici d’estiu, 

que a Catalunya se celebra amb 
la baixada de torxes o falles des 
de les muntanyes fins als po-
bles, on s’encén una foguera. 

La celebració de la festa de 
les falles dels Pirineus és en 
l’actualitat un dels màxims ex-
ponents del patrimoni cultural 
de la serralada pirinenca i cons-
titueix un element que aplega 
pobles i valls en una celebració 
de caràcter transfronterer, ja 
que se celebra a Catalunya, 
Aragó, França i Andorra. / DdR

L’Ateneu acull fins al 24 de setembre una original mostra 
sobre les falles dels Pirineus. / M.C. Al solar del Centre Democràtic Republicà es van instal·lar diversos 

elements de jocs infantils. / Localpres
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REDACCIÓ

L’alegria va retornar als 
carrers de Rubí amb la Festa 
de Sant Roc, després d’uns 
dies de dol i tristesa per 
l’atemptat que es va produir 
el 17 d’agost a Les Rambles 
i que va costar la vida a dos 
rubinencs. Per això, la colla 
de diables Rubeo Diablo-
rum va canviar els habituals 
Versots protagonitzats per 
les colles locals  de dissabte 
a la nit per uns versos de 
condol: “Ara toca plorar 
(...), però les llàgrimes no 
aconseguiran apagar el foc 
dels nostres cors”. 

La Festa Major de Sant 
Roc va comptar amb dues 
novetats importants, les 
visites al campanar de l’es-
glésia de Sant Pere, que van 
ser tot un èxit, i la primera 
fira del vermut, un pro-
ducte molt tradicional de 

La festa de Sant Roc no s’oblida de les 
vícti mes dels atemptats de Les Rambles

FESTES

Més d’una quarantena d’acti vitats retornen l’alegria a la ciutat coincidint amb la Festa Major peti ta
Catalunya. 

La fi ra va tenir lloc dis-
sabte i diumenge a la plaça 
Doctor Guardiet, centre 
neuràlgic de les acti vitats, 
que també va acollir la 
fira de productes d’arrel 
tradicional catalana i els 
tallers d’enti tats de cultura 
popular i tradicional. A més, 
també es van preparar acti -
vitats i espectacles infanti ls 
de tota mena.

Trobada de bèsti es del foc
La festa va arrencar diven-
dres al vespre amb la plan-
tada de la 6a Trobada de 
Bèsti es de Foc al Celler, amb 
la parti cipació de Diables 
de Rubí, Diables de la Riera 
de Rubí, Rubeo Diablorum, 
Deixebles del Dimoni de la 
Pedra Llarga, de Palau Solità 
i Plegamans, i Drac i bruixes 
de Can Boada. 

Amb un correfoc, la fes-

ta es va traslladar fi ns a la 
plaça Doctor Guardiet, on 
més tard va tenir lloc la 
Xerricada al solar del Centre 
Democràti c Republicà. Més 

d’una vintena de persones 
van parti cipar al tradicional 
concurs de beure a galet. 

També va ser festi va la 
nit de dissabte, on a més 

dels Versots hi va haver una 
espectacular Dansa de les 
bruixes i un sopar popular 
que va aplegar més de 400 
persones. Després va ser 

el torn del ball, que aquest 
cop va anar a càrrec del 
grup ‘Allioli’. 

Castells, sardanes i hava-
neres
Diumenge ben d’hora, es va 
fer la tronada de Sant Roc 
i al migdia hi va haver una 
diada castellera a la plaça 
Doctor Guardiet, amb la 
parti cipació dels Castellers 
de Rubí, de Castelldefels i 
de la Bisbal del Penedès. 

Les sardanes van so-
nar a la tarda, a càrrec de 
la Cobla Mediterrània i 
posteriorment es va fer el 
correfoc infantil, que va 
comptar amb els Diables 
de la Riera, els Diables de 
Sant Cugat i els Diables de 
Sant Joan Despí. Per tancar 
els actes festi us, al vespre hi 
va haver un concert d’hava-
neres a càrrec de La Peti ta 
Havana.

La colla Rubeo Diablorum va fer dels seus versots un homenatge a les vícti mes de l’atemptat. / Localpres

La ciutat es va omplir de foc amb la Trobada de Bèsti es del divendres a la nit. / Localpres La Xerricada és una de les acti vitats més tí piques de Sant Roc. / J.A. Montoya
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TEATRE ART

Fata Morgana presenta 
‘Lower East Side, NY 69-70’ 
al Teatre Porta 4 de Gràcia

El grup de teatre rubinenc 
Fata Morgana presentarà 
al Teatre Porta 4 de Gràcia, 
a Barcelona, l’obra ‘Lower 
East Side, NY 69-70’, un 
muntatge que al maig es 
va estrenar a Rubí.

Els protagonistes de 
l’obra són dos nois molt 
diferents que viuen a l’East 
Side de Nova York i que 
afronten el fi nal dels anys 
60 i l’entrada a la dècada 
dels 70 de forma molt 
diversa. És un espectacle 
que aborda el canvi d’una 
ciutat, d’una dècada i de 
dues persones a través de 
la gran agitació artística 
que es va produir durant 

aquella època a la ciutat 
nord-americana. Dirigida i 
escrita per Pol Borrell, els 
intèrprets són Ricard Soler 
i Pol Borrell. 

L’obra es representarà 
el 22 i 23 de setembre 
a les 22 hores i el 24 de 
setembre a les 18 hores. 
El preu de l’entrada és de 
12 euros i de 10 euros si es 
reserva a través del web 
porta4.cat.

A més, l’obra es re-
presentarà al Sofà-Teatre 
l’Alternati va de Sabadell el 
7 d’octubre a les 22 hores 
i el 8 d’octubre a les 19 
hores. El preu de l’entrada 
serà de 10 euros. / DdR

‘Historias que nunca 
pudimos contar’ es prorroga
La setmana passada, el 
grup de teatre rubinenc 
Tiamat Teatre va estrenar 
‘Historias que nunca pudi-
mos contar’ al Teatre Porta 
4 de Gràcia, a Barcelona. 
Ho va fer en sessió doble i 
va ser tan exitosa l’estrena 
que el centre cultural ha 
decidit prorrogar l’espec-
tacle.

El muntatge escènic 
aborda cinc històries di-

verses, entre les quals hi ha 
immigrants andalusos o la 
burgesia catalana de tota 
la vida, gent d’una altra 
època que va viure temps 
passats. 

L’espectacle es repre-
sentarà el dissabte a les 21 
hores i el diumenge a les 
18 hores i té un cost de 12 
euros i de 10 si es reserva 
a través del web porta4.
cat. / DdR

MÚSICA

Concert de blues amb 
Fredy Harmonica & 
The Concealers
La Societat de Blues de Rubí comença el nou 
curs amb el concert de Fredy Harmonica, 
que presentarà el seu primer EP, ‘Stop that 
train’ a Rubí el 9 de setembre a les 20 hores 
a la plaça Anselm Clavé. 

Durant el concert, el músic oferirà els te-
mes del seu nou disc, com ‘Stop that train’, 
‘I’m gone’ o ‘Fish Outt a the water’, i ho farà 
acompanyat de The Concealers. / DdR Fredy Harmonica, a l’esquerra, durant una actuació musical. / Cedida

Una imatge de la representació. / Cedida

El Festi val Peacock reuneix una 
cinquantena d’arti stes emergents
MARTA CABRERA

Per tercer any consecutiu, 
el Festi val Peacock transfor-
marà el Celler en un centre 
cultural de referència de l’art 
contemporani i emergent. 
L’esdeveniment, que ti ndrà 
lloc entre el 15 i el 17 de 
setembre, combina diverses 
tècniques artístiques com 
l’art expositi u, la música, la 
performance o l’audiovisual 
i dona l’oportunitat a joves 
rubinencs i de la comarca a 
mostrar les seves creacions  
o habilitats artí sti ques. 

Els organitzadors del fes-
tival han decidit aquesta 
vegada agrupar les acti vitats 
en un únic cap de setmana 
per tal de ressaltar encara 
més el caràcter multidisci-
plinari del festi val i per crear 
complicitats entre els arti stes 
i els diferents públics. “Volem 
que sigui un espai de trobada, 
que hi hagi contacte i que 
això provoqui que sorgeixin 
nous projectes culturals”, 
explica Víctor Ramos, un dels 
organitzadors.

En total, seran 52 arti stes 

els que parti ciparan en els 
tres dies del festival, que 
comptarà també amb una 
exposició a la Sala de Tines 
del Celler, que es podrà visitar 
fi ns al 24 de setembre.

Les acti vitats arrencaran 
divendres a partir de les 
18.30 hores i fi ns a les 2 ho-
res, un horari que també es 
repeti rà dissabte i que serà 
un non-stop d’actuacions, 

espectacles i acti vitats. Així, 
divendres i dissabte estan 
previstos concerts de música i 
performance i hi haurà els ar-
ti stes convidats Bjort Runnars 
& Alba G. Corral a parti r de les 
23 hores el divendres. 

Per dissabte, estan pre-
vistes més performance i 
actuacions musicals, amb 
l’actuació de Tversky a la mit-
janit, un duo electrònic que 

combina el funk i el house.
Per diumenge al matí  està 

previst el Peti t Peacock i un 
vermut, a més de concerts 
i música. 

L’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Martínez, va remarcar 
la importància del festival, 
que “dona veu als joves de 
la ciutat, que són actius, 
tenen ganes d’innovar i s’ar-
risquen”. 

Impulsors del festi val, amb representants políti cs al Celler. / M.C.
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L’Olímpic arrenca la temporada 
amb bon peu contra el Júnior

JOSÉ VERDE

L’Olímpic de Can Fatjó ha 
arrencat la lliga amb un 
triomf a casa davant d’un 
rival directe per ocupar la 
zona alta de la classifi ca-
ció, el Júnior. La victòria va 
ser per la mínima amb un 
gol de Mauri, però el més 
important és que es va 
veure un equip compacte, 
amb poques fissures en 
defensa, un mig del camp 
molt treballador i davanters 
que poden oferir molt gol.  

L’Olímpic es va estrenar a la lliga a casa amb una victòria per la mínima. / J.A. Montoya

L’enfrontament va ser molt 
entreti ngut i va tenir una 
bona assistència de públic 
al camp de l’Olímpic.

El parti t es va posar de 
cara per als locals quan al 
minut 28 de joc el jugador 
del Júnior Guix va veure la 
targeta vermella per donar 
un cop a Peroni a la cara.

Els de Can Fatjó, amb 
superioritat numèrica, es 
van senti r molt còmodes i 
van tenir diverses ocasions 
per poder marca. I just 
abans d’arribar a la mitja 

FUTBOL | SEGONA CATALANA

UE RUBÍ - ESPLUGUENC                                            1-2 

UE RUBÍ: Morales, Rachid, Sergio Rueda, Raventós, Bilal, Cer-
dantes, Vicente, Miguelito (Néstor), Charly, Gurrea i Kevin. 
ESPLUGUENC: Joan, Manuel, Lucas, Àlex, Hinojo (Lanceta), 
David López, Vidal (Edgar), Armand (Diego), Edu, Dani López 
i Manuel Jiménez. 
Àrbitre: David Cortina Rodríguez.
Gols: 1-0 Charly (28’); 1-1 Edu (58’); 1-2 Edu (p) (89’).
Targetes: Kevin, Cervantes, Charly i Morales / Manuel Jimé-
nez, Àlex, Diego i Joan.

CRISTIAN RUIZ

Mal inici del Rubí en el 
debut històric a Segona 
Catalana, una categoria en 
la qual la Unió Esporti va mai 
havia competi t des de la re-
organització de la Federació 
Catalana de Futbol. El con-
junt rubinenc va veure com 
els tres punts marxaven de 
Can Rosés de forma injusta 
en la primera jornada contra 
l’Espluguenc (1-2).

Els primers minuts de 
joc van ser igualats, però 
de mica en mica el domini 
va anar recaient en l’equip 
blanc-i-vermell. Al minut 15, 
la superioritat es va traduir 

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 MOLINS DE REI 1 3
2 ATLÈTIC VILAFRANCA 1 3
3 MARIANAO 1 3
4 ESPLUGUENC 1 3
5 GORNAL 1 3
6 PRAT B 1 3
7 OLÍMPIC CAN FATJÓ 1 3
8 VILANOVA I LA GELTRÚ 1 3
9 ATLÈTIC SANT JUST 1 1

10 SUBURENSE 1 1
11 FONTSANTA FATJÓ 1 0
12 SANT QUIRZE 1 0
13 ATLÈTIC PRAT 1 0
14 BEGUES 1 0
15 RUBÍ UE 1 0
16 CAN TRIAS 1 0
17 JÚNIOR 1 0
18 SANT JOAN DESPÍ 1 0

OLÍMPIC CAN FATJÓ - JÚNIOR               1-0 

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, Borges, Dani García, 
Mauri (Marc Cornet), Nil, Rubén (Tomás), Peroni (Marc 
Sánchez), Gerard Vázquez (Grego), Marc Ruiz i Óscar Mo-
lina. 
JÚNIOR: Mosquera, Kelian, Guix, Crespo, Moretones, Albert 
(Bartomeus), Ferrer (Riera), Abud, Garriga (Almansa), Pol 
(Miki), Carrega (Álex). 
Àrbitre: Ylenia Sánchez (Bé).
Gols: 1-0 Mauri (45’)
Targetes: Borges, Peroni, Vázquez, Marc Sánchez / Ferrer, 
Àlex i Guix (V).

part, Mauri va aconseguir 
el gol local. A la represa, els 
locals van tenir tres clares 
oportunitats per aconse-
guir el segon gol, però Mos-
quera, el porter visitant, va 
estar encertat en les seves 
intervencions. 

El triomf contra el Júni-
or suposa els tres primers 
punts de la temporada 
per l’Olímpic, que en la 
propera jornada, aquest 
diumenge, visitarà el camp 
del Sant Joan Despí a les 
12.30 hores.

Primera derrota a la lliga d’un 
Rubí que va merèixer més

Onze inicial de la Unió Esporti va contra l’Espluguenc. / Cedida

en la primera ocasió local 
quan Miguelito va estavellar 
una pilota al pal. Al minut 
29, va arribar l’1-0 pel Rubí, 
quan Charly va xutar creuat 
per inaugurar el marcador. 
Els de Rubí van tenir una 
nova ocasió més tard, però 
el xut de Kevin va sortir 
desviat massa alt. 

Per part visitant, la pri-
mera ocasió no va arribar 
fi ns al minut 41, però va ser 
molt clara i un defensa local 
va haver de treure la pilota 
sota la línia de gol. 

Després del descans, 
l’Espluguenc es va refer i 
al minut 59 va aconseguir 
empatar el parti t després 

d’una pèrdua de Rachid al 
mig del camp que va acabar 
amb un bon contracop i el 
gol d’Edu. Just després del 
gol, Gurrea, pel Rubí, va 
tenir una ocasió molt clara 
per empatar, però no la va 
poder aprofi tar. 

Un penal incomprensible
Amb els d’Esplugues tancats 
defensant el marcador, va 
arribar una jugada aïllada 
a l’àrea del Rubí al minut 
89, en la qual el porter 
es va avançar al davanter, 
però l’àrbitre va xiular un 
penal inexplicable. Morales 
va aturar el penal llançat 
per Edu, però el davanter 
visitant va aprofi tar el re-
bot per introduir la pilota 
a la porteria i fer l’1-2. Al 
descompte, el Rubí va tenir 
una opció per empatar, però 
sense encert.

En la propera jornada, el 
conjunt rubinenc s’enfron-
tarà al Júnior a Sant Cugat 
del Vallès el dissabte a les 
18.30 hores. 

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 JUV.25 SEPTIEMBRE 1 3
2 SANT CUGAT B 1 3
3 ESCOLA PLANADEU 1 3
4 MIRASOL-BACO 1 3
5 SAN LORENZO 1 3
6 BADIA DEL VALLÈS 1 1
7 TIBIDABO T. ROMEU 1 1
8 LLANO DE SABADELL 1 1
9 LLORENÇÀ 1 1

10 ATLÈTIC RUBÍ 1 1
11 CERDANYOLA 1 1
12 BARBERÀ ANDALUCÍA 1 0
13 CASTELLBISBAL 1 0
14 LA ROMÀNICA 1 0
15 JÚNIOR B 1 0
16 PENYA PAJARIL 1 0
17 ESCUELA BONAIRE 0 0
18 PUEBLO NUEVO 0 0

FUTBOL | TERCERA CATALANA

El 25 de Setembre s’estrena amb 
una golejada i l’Atlèti c Rubí empata
El Juventud 25 de Septi em-
bre ha arrencat la tempora-
da amb molta força després 
de superar per 4-0 la Penya 
del Pajaril. El partit es va 
decantar ben aviat per als 
rubinencs quan al minut 4, 
Calvo va estrenar el mar-
cador. Ja a la segona part, 
Toscanini i Kevin Catalán 
dues vegades van arrodonir 
la golejada, que els situa 
com a líders del grup 6 de 

Tercera Divisió. 
Per la seva banda, l’Atlè-

ti c Rubí no va poder passar 
de l’empat en l’estrena, a 
casa, contra el Cerdanyola. 
Els de Rubí es van avançar 
amb un gol de Samuel Tor-
res al minut 18 de partit, 
però abans del descans, 
el conjunt visitant va fer 
la igualada amb una diana 
d’Alan González. El resultat 
fi nal va ser d’1-1. / DdR
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HOQUEI LÍNIA | WORLD ROLLER GAMES

Ian Alarcos es proclama 
subcampió del món 
júnior en hoquei línia 

El rubinenc Ian Alarcos, ju-
gador de l’HCR Cent Pa� ns, 
s’ha proclamat subcampió 
d’hoquei línia amb la selec-
ció espanyola en els World 
Roller Games, que es dis-
puten a Nanjing, a la Xina. 
Es tracta d’una compe� ció 
que reuneix les disciplines 
del pa�  i que congrega més 
de 6.000 espor� stes de més 
d’un centenar de països del 
món. 

Alarcos es va enfrontar 
a la selecció francesa en la 
fi nal de la compe� ció, en 
un par� t que es va resoldre 

de forma fàcil per al conjunt 
francès, que es va imposar 
per 5-0. 

A la fase prèvia, la selec-
ció espanyola ja es va veure 
les cares amb França, però 
aquesta vegada el resultat 
va ser més ajustat pels fran-
cesos, que es van imposar 
3-2. A la resta de par� ts de 
la fase, el combinat espa-
nyol va guanyar a Gran Bre-
tanya (2-3) i a Namíbia (6-2). 
A quarts de fi nal, va vèncer 
Suïssa (1-0) i en la semifi nal, 
va derrotar la República 
Txeca (3-2). / DdR

Ian Alarcos, el sisè a dalt a l’esquerra, amb els seus companys després 
de proclamar-se subcampió. / Cedida

HOQUEI LÍNIA | WORLD ROLLER GAMES

Mig Cent Pa� ns disputa a la Xina 
els World Roller Games amb Espanya
Onze jugadors i jugadores del club rubinenc estant compe� nt
L’hegemonia del Cent Pa� ns 
és tan clara, especialment 
en l’hoquei línia femení, 
que més d’una desena de 
jugadors del club estan dis-
putant durant aquests dies 
els World Roller Games a 
Nanjing, a la Xina, amb la 
selecció espanyola. Es tracta 
d’una compe� ció internaci-
onal en què par� cipen més 
d’un centenar de països i 
competeixen totes les dis-
ciplines relacionades amb 
el pa� . 

És especialment signi-
fi ca� va la presència de les 
jugadores del Cent Patins 
a la selecció femenina, que 
després de guanyar el triplet 
ara tenen el repte de procla-
mar-se campiones del món. 
Es tracta de la portera Alba 
Gonzalo i les jugadores Ain-
hoa Merino, Shauny Ortega, 
Andrea Pérez, Ana Sierra i 
Eva Marquès.

De moment, la trajec-
tòria del combinat nacional 

en els World Roller Games 
és impecable. Han arribat a 
semifi nals després de gua-
nyar a Nova Zelanda (6-2), la 
Xina (20-0), els Estats Units 
(0-1) i, als quarts de fi nal, a 
Austràlia (5-0). Ara, les juga-
dores hauran de jugar contra 
la República Txeca per arribar 

a la fi nal. 
Pel que fa la selecció 

Masculina, també està plena 
de jugadors del Cent Pa� ns. 
En aquest cas, els represen-
tants són el porter David Ros 
i els jugadors Xavi Porqueras, 
Nacho del Rey, Eduard Re-
quena i Lluís Torres. 

L’equip no va disputar el 
primer par� t contra Hong-
Kong per incompareixença 
de l’equip rival. Després, va 
obtenir uns grans resultats 
contra Brasil (1-9), Colòmbia 
(5-3), Alemanya (8-0) i el Japó 
(3-4), classifi cant-se per jugar 
els quarts de fi nal.

Jugadores de la selecció espanyola d’hoquei línia, celebrant un gol durant la compe� ció. / RFEP
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TRIATLÓ | COMPETICIÓ

L’equip femení del CNR puja al 
podi en el Triatló de Catalunya

Mònica Crisol, Cristi na Aguilera i Laura Pérez van quedar terceres per equips en la competi ció. / Cedida

Judit Pujibet va guanyar el campionat. / Cedida

L’equip femení de triatló 
del Club Natació Rubí, 
compost per Mònica Cri-
sol, Cristina Aguilera i Lau-
ra Pérez, va aconseguir 
classificar-se en tercera 
posició en el XXXII Triatló 
de Catalunya, que es va 
disputar a Banyoles. A 
nivell individual, Crisol, 

amb un temps d’1h13’02”, 
va ser setena a la general; 
Pérez, amb 1h17’00”, va 
ser desena; i Aguilera, amb 
1h23’38”, va quedar 28a. 

Pel que fa a l ’equip 
masculí, format per Juan 
José Sánchez, Toni Venteo 
i Ricard Valenzuela, van 
quedar en 31a posició 

per equips en la mateixa 
competició. 

Pel que fa a la classi-
ficació individual, Valen-
zuela, amb 1h11’06”, va 
ser 124è; Sánchez, amb 
1h12’56”, va ser 142è a 
la general; i Venteo, amb 
1h18’27” va quedar en la 
posició 195. / CNR

TIR AMB ARC | COMPETICIÓ

Judit Pujibet i Enrique Flores, 
primers al Round 900 d’Olivella
El Club Arquers de Rubí va 
parti cipar el 3 de setembre 
en el II Obert Round 900 
d’Olivella amb dos arquers 
locals, Judit Pujibet i Enrique 
Flores. En tots dos casos, 
van aconseguir imposar-se 
en les seves categories.

Judit Pujibet va aconse-
guir la primera posició en 
Sènior Recorbat, mentre 
que Enrique Flores ho va fer 
en Longbow Sènior. / CAR

WATERPOLO | EXHIBICIÓ

A la dreta, Bea Orti z, que va jugar un parti t de waterpolo a la platja de Palamós. / Cedida

Bea Orti z parti cipa en un torneig 
de waterpolo en aigües marines
La rubinenca Bea Orti z, jun-
tament amb les seves com-
panyes de la selecció Anni i 
Clara Espar, va parti cipar a 
Palamós en una exhibició de 
waterpolo en aigües mari-
nes, una modalitat d’aquest 
esport molt atractiva pels 
aficionats. Les jugadores, 
juntament amb altres estre-
lles del waterpolo masculí 
com Dani López Pinedo i 

Felipe Perrone, de l’Atlètic 
Barceloneta, van jugar en un 
parti t a principis de setembre 
a la platja de Palamós en un 
camp de 15x11,5 metres.

La rubinenca va parti ci-
par en el parti t d’exhibició 
d’aquest torneig, el Palamós 
Beach Polo, organitzat per 
la Barcelona International 
Waterpolo Academy.

La jugadora rubinenca ja 

prepara la nova temporada 
amb el CN Sabadell després 
d’un any exitós, en el qual ha 
estat subcampiona del món i 
ha guanyat els tí tols de Lliga, 
Copa de la Reina, Supercopa 
d’Espanya, Supercopa d’Eu-
ropa i Copa Catalunya. A 
més, va ser designada millor 
jugadora millor jugadora 
de la temporada de Divisió 
d’Honor. / DdR

WATERPOLO | TORNEIG

El CNR parti cipa al torneig 
‘Be water my friend’ a Lloret
El Club Natació Rubí (CNR) 
parti cipa en el torneig ‘Be 
water my friend’ que s’està 
disputant aquests dies a Llo-
ret. L’equip Infanti l Mixt ha 
quedat en setena posició, 
mentre que el Cadet Femení 
i el Masculí encara estan 
disputant la competi ció. El 
torneig té com a objecti u 
dinamitzar i promocionar el 
waterpolo.

D’altra banda, el Sènior 
Masculí va jugar contra el 
CE Mediterrani a la Copa 

Catalunya, un parti t que va 
perdre per 5-13. / CNR

Judit Pujibet va guanyar el campionat. / Cedida




	080917_diariderubi_01
	080917_diariderubi_02
	080917_diariderubi_03
	080917_diariderubi_04
	080917_diariderubi_05
	080917_diariderubi_06
	080917_diariderubi_07
	080917_diariderubi_08
	080917_diariderubi_09
	080917_diariderubi_10
	080917_diariderubi_11
	080917_diariderubi_12
	080917_diariderubi_13
	080917_diariderubi_14
	080917_diariderubi_15
	080917_diariderubi_16
	080917_diariderubi_17
	080917_diariderubi_18
	080917_diariderubi_19
	080917_diariderubi_20
	080917_diariderubi_21
	080917_diariderubi_22
	080917_diariderubi_23
	080917_diariderubi_24
	080917_diariderubi_25
	080917_diariderubi_26
	080917_diariderubi_27
	080917_diariderubi_28
	080917_diariderubi_29
	080917_diariderubi_30
	080917_diariderubi_31
	080917_diariderubi_32

