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la pluja no va impedir l’actuació de les corals. / J.A. Montoya

centenars de rubinencs 
participen en la 
manifestació de la Diada

Més de 300 rubinencs es 
van desplaçar el dimecres 
a la tarda a Barcelona en 
autocars organitzats per 
Òmnium Rubí per assistir 
a la gran manifestació per 
demanar la independència 
de Catalunya. 

A banda d’aquest nom-

brós grup, molts rubinencs 
també es van desplaçar 
a la capital catalana amb 
vehicle privat o amb trans-
port públic per assistir a 
una concentració que va 
aplegar prop de 600.000 
persones, segons la Guàr-
dia Urbana. / DdR

Alguns dels rubinencs que van assistir a la mobilització. / Cedida

Una de les entitats que va participar en l’ofrena floral. / J.A. Montoya

L’ofrena floral es realitza a l’escultura ‘Dempeus’, obra de l’artista 
Pepa de Haro, a la plaça d’Onze de Setembre. / J.A. Montoya
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LARA LÓPEZ

Fins a 8 par� ts polí� cs i 25 
entitats veïnals i culturals 
van participar en l’ofrena 
fl oral i l’acte ins� tucional de 
la Diada de Catalunya que es 
va celebrar a la plaça Onze 
de Setembre. Enguany, el 
govern del PSC havia decidit 
no fer discurs ins� tucional, 
després de rebre xiulets i 
escridassades durant l’acte 
ofi cial de la Diada de l’any 
passat.

L’alcaldessa, Ana M. Mar-
tínez, i l’equip de govern 
municipal, en nom del PSC, 
van inaugurar l’acte portant 
fl ors a l’escultura Dempeus, 
de Pepa Haro, entre xiulets 
del públic. Els van seguir el 
grup d’ERC, que van fer el 
primer parlament. La regido-
ra Montse Soler va recordar 
tots els polítics catalans 
exiliats i empresonats: “Hem 
de fer sen� r més que mai la 
nostra veu, seguim lluitant 
per l’autodeterminació, la in-
dependència, la república ca-

Enguany, l’acte no ha � ngut parlament ins� tucional, només ofrena fl oral. / J.A. Montoya

Par� ts polí� cs i en� tats, junts en l’acte 
ins� tucional de la Diada de Catalunya a Rubí

socials del poble de Cata-
lunya i la voluntat d’amnis-
� a, llibertat i dret a decidir. 
Iván Vila i Carme Vinyes, de 
Junts per Rubí, van reivin-
dicar l’1 d’Octubre, a més 
de defensar la Diada com 
“un moment d’optimisme 
i renovació del compromís 
amb el país i per demanar la 
plena llibertat de Catalunya”. 
Per úl� m, representants de 
Primàries Rubí van protestar 

talana i la jus� cia social”. Des 
de l’AUP, Albert Giménez va 
afi rmar que seguiran lluitant 
perquè les persones � nguin 
accés a un habitatge digne, 
per garan� r el dret d’accés 
a l’aigua i l’energia, perquè 
es persegueixi la precarietat 
laboral i es redistribueixi la 
riquesa i perquè Catalunya 
sigui terra d’acollida, entre 
altres: “Volem un poble lliu-
re en un món lliure”.

En Comú Podem i Veïns 
per Rubí van par� cipar en 
l’ofrena fl oral sense fer cap 
intervenció. L’altre partit 
polí� c amb representació al 
consistori, Ciutadans, no va 
par� cipar en l’acte, com és 
habitual.

D’altra banda, des d’Es-
querra Unida i Alternativa 
i Comuns Sobiranistes van 
defensar la mobilització de la 
Diada per l’avenç dels drets 

contundentment contra “el 
feixisme i la intolerància, que 
han recuperat poder, i per 
les llibertats que s’han vist 
amenaçades”.

Representants de les 
en� tats ANC i Òmnium Cul-
tural també van fer discursos 
durant l’acte. El president 
d’Òmnium Rubí, Mar�  Pu-
jol, va recordar el líder de la 
seva en� tat, Jordi Cuixart, 
empresonat des de fa gai-
rebé dos anys i va defensar 
l’acord entre en� tats i par� ts 
d’una “resposta unitària i 
contundent a la sentència 
condemnatòria del procés 
perquè quedi clara la posició 
majoritària del poble català”. 
Conxita Sànchez, secretària 
de l’ANC Rubí, va demanar 
“l’alliberament immediat 
dels presos polí� cs, el retorn 
dels exiliats i l’aixecament de 
totes les causes polí� ques 
contra el poble de Catalu-
nya”.

L’acte va fi nalitzar amb 
l’ofrena de l’equip de govern 
i els portaveus dels grups 

municipals, seguit del Cant 
dels Segadors per l’Obrador 
Coral De Rubí i la Societat 
Coral Unió Rubinenca. Per la 
previsió de mal temps, es va 
suspendre l’audició de sarda-
nes que estava prevista per 
tancar l’acte. El dia anterior 
es van suspendre els actes 
de la Prediada per culpa de 
la pluja.



 Divendres, 13 de setembre de 2019 ACTUALITAT4

Preocupació veïnal per l’ocupació en
massa d’habitatges buits en el Sector Z
MARTA CABRERA

Els veïns del Sector Z de 
Rubí, també conegut com a 
Segle XXI, estan preocupats 
després que fa uns dies un 
grup de persones van ocu-
par una desena de cases 
situades al carrer Johannes 
Kepler. Es tracta d’habitat-
ges nous la propietat dels 
quals es desconeix per una 
qüestió de protecció de 

el consistori va fer ges� -
ons i la constructora va 
fi nalitzar les obres, segons 
ha explicat el president de 
l’Associació de Veïns Segle 
XXI, Eduardo Deglané.

Fa dos mesos, un dels 
an� cs ocupants va tornar a 
entrar en una de les cases 
per viure-hi. “Jo vaig parlar 
amb ell, li vaig dir que si es 
comportaven, no hi hauria 
problemes, però no volem 
que ens moles� n”, ha ex-
plicat Deglané.

El president de l’en� tat 
ha explicat que l’ocupació 
en massa va tenir lloc el 
30 d’agost: “Hi havia un 
enrenou terrible, molts 
crits, van ocupar les cases i 
vam trucar a la policia, però 
els ocupes segueixen allà. 
No sabem ben bé què ha 
passat, però es barallaven 
entre ells per veure qui es 
quedava cada casa”.

També ha explicat que, 
de moment, no estan cau-
sant moltes molès� es i que 
hi ha, almenys, dos nens i 
un nadó entre els ocupants; 
però algunes vegades “hi 
ha crits i es barallen entre 

ells, a part que no recullen 
els excrements dels gos-
sos”. Deglané insisteix que 
“si han de viure famílies 
que no tenen on anar, és 
cosa de la propietat, però 
s’han de comportar i ser 
cívics”. 

Tot plegat ha provocat 
que els veïns de la zona es-
� guin “espantats” per la si-
tuació i en una reunió amb 
l’Ajuntament han demanat 
que faci d’intermediari 
com ja havia fet fa anys.

Fonts del consistori han 
explicat que l’Ajuntament 
ha iniciat el mateix pro-
tocol que en qualsevol 
altre cas d’ocupació d’ha-
bitatges: contractar amb 
la propietat per informar 
de l’ocupació i dels passos 
legals que ha de seguir per 
desallotjar-lo. En aquest 
cas, també s’ha decidit 
incrementar la vigilància 
policial a la zona.

Per la seva banda, els 
Mossos d’Esquadra han 
insis� t que només poden 
actuar en casos d’ocupació 
il·legal d’un immoble si ho 
dictamina un jutge.

Creixen les ocupacions 
d’immobles a la ciutat
Des de ja fa uns quants 
anys, s’ha incrementat de 
forma important el nombre 
de persones que decidei-
xen ocupar pisos i cases 
a la ciutat, principalment 
perquè el nombre d’ha-
bitatges buits a la ciutat 
és molt elevat. En algu-
nes ocasions, l’ocupació 
es converteix en l’única 
sor� da d’algunes famílies 
que no tenen on anar, però 
en altres, l’ocupació d’im-
mobles buits és també un 
negoci per aquells que el 
prac� quen.

Hi ha poques dades 
sobre xarxes organitzades 
d’ocupació, però fonts de 
Mossos d’Esquadra han 
explicat que existeixen i 
que se n’han detectat a la 
comarca. En algunes ocu-
pacions, s’ha trobat que 
les persones que ocupen 
l’immoble posteriorment el 
‘relloguen’, un fet que pràc-
� cament mai es denuncia i 
que, per tant, fa molt di� cil 
saber quants immobles 
estan en aquesta situació, 

però també actuar contra 
aquestes xarxes. Un altre 
‘modus operandi’ és el de 
demanar un ‘rescat’ pel pis. 
Els ocupants, en aquest cas, 
demanen a la propietat una 
suma de diners per aban-
donar l’immoble. És una 
operació fora de la llei que 
tampoc es denuncia i que 
deixa molt poc rastre.

Del que sí que es tenen 
dades és de les denúncies 
per ocupació d’immobles 
que s’han produït a la zona 
de l’Àrea Bàsica Policial de 
Rubí, és a dir a la zona de 
Rubí, Sant Cugat i Caste-
llbisbal. En concret, durant 
el 2019 s’han registrat 108 
denúncies per aquest fet. 
L’any passat se’n van inter-
posar 181, el 2017, 136, i el 
2016, 107.

El nombre d’ocupaci-
ons d’immobles, per tant, 
va clarament a l’alça i, al 
contrari del que pugui sem-
blar, els mesos durant els 
quals es produeixen menys 
ocupacions són el juliol i 
l’agost. / DdR

dades, tot i que s’especula 
que podrien pertànyer tots 
a una en� tat bancària. En-
cara que ja fa dos anys que 
les cases adossades estan 
acabades, no s’han venut.

Els immobles ja havien 
estat ocupats fa 8 anys 
quan la constructora va 
abandonar l’obra per la 
situació de crisi que hi 
havia. En aquell moment, 
davant les queixes veïnals, Les cases són noves, però encara no s’havien venut. / A.M.
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Els millors vins i escumosos de 
Catalunya es decideixen al Celler

El Celler acull la fi nal dels premis Vinari des de fa 7 anys. / M.C.

MARTA CABRERA

El Celler de Rubí ha acollit 
per setè any consecutiu 
la fi nal dels premis Vinari, 
uns guardons que organitza 
Vadevi.cat i que dis� ngeixen 
els millors vins i escumosos 
del territori català.

Prop d’una vintena de 
tastadors van provar el di-
lluns a la tarda a la Sala de 
les Tines els més de 250 vins 
que s’havien classifi cat per la 
fi nal. D’aquest tast van sor� r 
els premiats, que es donaran 
a conèixer l’11 d’octubre a 
l’Auditori de Vilafranca del 
Penedès. “El Celler de Rubí 
és perfecte per fer aquest 
tast per la tranquil·litat i 
la neutralitat”, ha explicat 
Ester Bachs, directora dels 
premis.

Per la seva banda, l’alcal-
dessa de Rubí, Ana M. Mar� -
nez, ha dit que és “un honor 
ser els amfi trions d’aquesta 
prova fi nal” en un espai que 
“forma part de la història 
vi� vinícola de Rubí”.

Els vins concursen per 
categories: blancs joves, 
blancs de criança, negres 
joves, negres de criança, 
negres de guarda, vins dol-
ços, vins rosats, escumosos 
rosats, escumosos reserva, 
escumosos joves, escumo-
sos gran reserva i escumo-
sos d’an� gues reserves. De 
cada categoria es premien 

9 e� quetes, a més del Gran 
Vinari d’Or i el Gran Vinari 
Escumós.

D’altra banda, també 
s’entreguen premis especi-
als, com el del millor projec-
te ecològic, un forma d’ela-
boració en la qual destaquen 
els cellers catalans, segons 
ha explicat la directora dels 
premis: “Cada vegada hi ha 

més vins ecològics i cellers 
que es converteixen, és la 
línia en la qual va el país i 
som punters en el món en 
producció ecològica”.

Altres premis especials 
són a la trajectòria profes-
sional del món del vi, a la 
millor etiqueta, imatge o 
embalatge, el premi al mi-
llor celler –el què s’endugui 
més guardons– i el de millor 
tastador del jurat.

Augmenta el consum de vi 
català
L’objectiu dels guardons 
és impulsar el consum i el 
coneixement dels vins au-
tòctons, que en els darrers 
anys ha guanyat posicions 
respecte a altres indrets: 
“Estem contents perquè les 
dades indiquen que està 
augmentant el consum de vi 
de proximitat i notem que el 
sector evoluciona, abans hi 
havia més vins de cupatge, 
ara hi ha més varietat local, 
com garnatxes, panses blan-
ques, xarel·lo, etc.”.

Un grup de rubinencs, padrins 
de la Fundació Vicente Ferrar, 
han viatjat a Anantapur, a 
l’Índia, per veure les accions 
d’aquesta entitat solidària. 
Durant vuit dies han visitat 
un centre d’infants amb pa-
ràlisi cerebral, un programa 
de nutrició, un programa de 
desenvolupament de la dona 
i tallers d’artesania per a do-
nes amb discapacitat.

A més, van ser protago-
nistes de la inauguració de 
27 habitatges lliurats a fa-
mílies que pateixen pobresa 
extrema i de l’entrega de 60 
bicicletes a infants per facili-
tar el seu transport a l’escola. 
També es van trobar amb els 
infants que tenen apadrinats 
i van pintar un mural amb el 
Bòdum i un elefant simbòlic 
autòcton. / DdR

Un grup de rubinencs fan 
una visita solidària a l’Índia

Rubinencs, durant la seva estada a l’Índia. / Cedida



L’en� tat Òmnium Cultural 
organitza la presentació 
del llibre ‘Ho tornarem a 
fer’, de Jordi Cuixart, presi-
dent de l’en� tat i que porta 
gairebé dos anys en presó 
preven� va arran de les ma-
nifestacions ciutadanes del 
20 de setembre del 2017 
acusat de rebel·lió. Segons 
ha explicat l’autor del llibre, 
‘Ho tornarem a fer’ pretén 
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Modifi cació de l’RLT per encabir 
els nous càrrecs de confi ança

En un Ple extraordinari que 
es va celebrar el 5 de se-
tembre, el consistori va 
aprovar una modifi cació de 
la Relació de Llocs de Treball 
(RLT) per tal d’incloure dos 
aspectes nous. En primer 
lloc, la creació de les places 
pels càrrecs de confi ança del 
govern: Dolors Conde, Bea-
triz Patón, Eva Candela i José 

Manuel Gil; i també la fi gura 
d’assessora del grup munici-
pal d’En Comú Podem (ECP), 
que és Andrea de Pablos, de 
moment l’únic partit que 
compta amb aquest càrrec 
de confi ança.

D’altra banda, també es 
va aprovar un reajusament 
de la categoria professional 
dels agents i caporals de la 

Policia Local.
La modificació va ser 

possible pel vot a favor del 
Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) i En Comú 
Podem (ECP). Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC), Ciutadans (Cs), Veïns 
per Rubí (VR) i l’Alterna� va 
d’Unitat Popular (AUP) es 
van abstenir. / DdR

La sessió es va celebrar el 5 de setembre. / Ajuntament

Rubí Acull 
projectarà el 
documental 
‘This is Congo’
L’en� tat Rubí Acull, dins 
del cicle ‘Cinema Refugi-
at’ ha programat el do-
cumental ‘This is Congo’, 
del director nord-americà 
Daniel McCabe.

Es tracta d’un treball 
cinematogràfic que in-
tenta posar en perspec-
� va la situació polí� ca, 
econòmica i social del 
país a través de quatre 
personatges: un alt càr-
rec militar encobert, un 
coronel de les forces ar-
mades, una comerciant 
il·legal de minerals i un 
modista. El fi lm es pro-
jectarà a la Biblioteca el 
19 de setembre a les 19 
hores. / DdR

Fotograma del documental.

Hello International School vuelve a rodar 
con un nuevo curso lleno de actividades

El próximo mes de octubre 
las aulas del centro He-
llo International School 
volverán a llenarse de 

alumnos. Un año más (y ya hace 29), 
este centro de enseñanza de idiomas 
ofrece todo tipo de soluciones para 
las personas que quieran aprender 
inglés, francés, alemán, o cualquier 
otro idioma.

Hello International School ofrece 
clases para niños desde los tres años 
y adultos, con grupos formados en 
función de la edad y el nivel de co-
nocimientos de los alumnos. Además, 
con el fi n de facilitar el acceso de todo 
el mundo al aprendizaje, el centro 
ofrece clases en diferentes horarios: 
mañana, tarde y noche, adaptándose 
en cada caso a las necesidades de las 
personas interesadas. 

Además del aprendizaje de las 
lenguas, Hello International School 
está especializado en la preparación 
para los exámenes de los distintos 
títulos oficiales que certifican los 

conocimientos en cada uno de los 
idiomas. Estos exámenes se preparan 
en cursos específi cos, en los que los 
alumnos trabajan las materias que 
serán objeto de examen.

Pero además de los servicios a par-
ticulares, en este veterano centro de 
estudios también se ofrecen servicios 
específi cos a empresas: clases en las 

mismas ofi cinas, de todos los niveles 
y con contenidos específi cos para el 
sector de negocio.

Y pensando en los más pequeños, 
desde hace ya unos años, Hello In-
ternational School ofrece clases de 
repaso y refuerzo, para alumnos de 
todas las materias escolares. Además 
de repasar los contenidos, estas clases 

también sirven para impartir técnicas 
de estudio, que ayudan a los jóvenes 
a ser más efi cientes y mejorar sus 
resultados académicos.

Todos estos servicios que Hello 
pone a tu disposición tienen un precio 
sin competencia, con tarifas adapta-
das a las necesidades de la economía 
familiar.

La matrícula Hello International 
School está abierta durante todo el 
año. Para más información se puede 
contactar con el centro, situado en la 
calle J. Bartrina, nº 13-15, bajos 12, a 
través del teléfono 935886022.

Text cedit por Pere Solà 
Gerente del centro de idiomas 
HELLO INTERNATIONAL 

SCHOOL

La Biblioteca acollirà 
la presentació del llibre 
‘Ho tonarem a fer’

La presentació coincideix amb 
una exposició sobre la repressió 
a l’estat espanyol. / Cedida

ser “un crit a l’esperança 
i contra la resignació i la 
frustració”. També afirma 
en la introducció que és un 
llibre que vol ser “un reco-
neixement i un elogi als qui 
lluiten per un món una mica 
més de tots”.

La presentació serà el 16 
de setembre a les 19 hores 
a la Biblioteca i coincideix 
amb l’exposició ‘La lluita 
contra la repressió, una llui-
ta compar� da’, una mostra 
impulsada també per Òm-
nium. L’exposició, que ja es 
pot visitar, és un repàs dels 
casos de repressió polí� ca 
contra moviments socials i 
col·lec� us i els seus drets a 
l’estat espanyol. / DdR
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Més d’11.000 infants han començat 
ja el nou curs escolar a Rubí que 
arrenca amb una novetat molt 

important: la transformació del Teresa Altet 
en institut-escola, el primer centre públic 
d’aquestes característiques a Rubí. Enguany, 
la Generalitat de Catalunya ha posat en 
marxa 25 centres d’aquesta tipologia per tal 
d’adaptar-se a les necessitats del curs que tot 
just inicia, amb un increment dels alumnes 
de secundària. Els instituts-escola ofereixen 
als alumnes la possibilitat de completar tota 
l’etapa educativa obligatòria en el mateix 
centre educatiu, tot i tenir clarament diferen-
ciada l’etapa de primària i la de secundària.

L’altra novetat del nou curs que acaba de 
començar és la incorporació d’una nova línia 

a l’Escola del Bosc, un centre educatiu que ja 
fa més de 10 anys que està en barracons i que 
necessita un edifi ci, un pati en condicions i 
equipaments per poder fer activitats com 
l’educació física amb normalitat.

Mesos abans de les eleccions, la Ge-
neralitat i l’Ajuntament semblaven estar 
d’acord en el fet que el consistori avancés 
els diners per tal de començar ja a construir 

l’equipament educatiu. I en l’inici del curs 
escolar, el regidor d’Infància i Educació, 
Víctor García, va dir que havien avançat les 
converses amb la Generalitat perquè això 
sigui una realitat.

Però, és l’Ajuntament qui ha d’avançar 
aquests diners quan la competència és ex-
clusiva de la Generalitat? El consistori ja va 
fer l’esforç d’avançar els diners per reformar 

el Pau Casals, una escola que necessitava de 
forma urgent una rehabilitació. I també la 
reforma del Centre d’Educació Especial de 
Ca n’Oriol. 

Durant aquest 2019, el govern català 
només ha construït quatre edifi cis escolars 
nous i amb els pressupostos prorrogats ‘sine 
die’ a la Generalitat, però també a l’estat 
espanyol, no sembla que les coses puguin 
canviar aviat.

Més enllà de si és fi nalment l’Ajuntament 
qui acaba pagant la nova escola, mentrestant, 
és imprescindible un bon manteniment de 
l’equipament per part del consistori. Per 
exemple, solucionant els problemes d’inun-
dacions que hi ha al pati cada vegada que 
plou amb certa intensitat.

Curs nou
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana            12 de setembre

Mobilitatrubi
@mobilitatrubi

Recordeu pares de #Rubicity, no és obligatori deixar els vostres fi lls i 
fi lles amb el cotxe a la porta de l’escola. No els passarà res si caminen 
50 metres...

Acollida
Amb l’entrevista de Marta Cabrera a 
Amine Zarghil, Menor Estranger No 
Acompanyat, heu fet un periodisme 
social compromès amb la justícia i la 
societat. Us animo a continuar amb 
aquesta línia editorial.

Hem de treballar perquè Rubí i 
altres ciutats tinguin Centres Tutelats 
de Menors Estrangers No Acompa-
nyats,  amb tots els recursos necessaris 
per aconseguir  la convivència  i la 
cohesió social en els barris, amb la col-
laboració d’entitats veïnals, culturals, 
esportives, d’horts comunitaris......i 
fer que les persones menors, que com 
l’Amine, arriben a la nostra terra tro-
bin l’acollida que es mereixen.

Enric Xercavins

Y mi país, «en funciones»
Sí, así son los actuales políticos es-
pañoles: incapaces de un diálogo que 
llegue a buen puerto. ¡Ay, Dios mío, y 
que algunos quieran acabar con el es-

píritu dialogante, abierto y negociador 
de la Transición! 

Unos, los socialistas, que destacan 
por su obsoleto talento negociador; 
otros, los de Unidas Podemos, que 
ahora que se han cumplido los cin-
cuenta años de la llegada del hombre 
a la luna, la quieren para ellos; los 
de allí, los populares, que se llenan 
la boca de España y no hacen un 
esfuerzo por el bien común; los de 
allá, los autodenominados liberales 
de Ciudadanos, que con su miedo 
escénico quieren ocupar un espacio 
político que no les corresponde; los de 
más allá, los de Vox, que aún siguen 
anclados en la bucólica de don Pelayo 
y su Reconquista; y de los nacionalis-
tas y rupturistas, mejor me callo. 

Con este escenario, ¿cómo puede 
terminar la obra? Pues permítanme 
un inusitado pesimismo: con la casa 
sin barrer y mi estimado país… «en 
funciones».

José Antonio Avila López  

Cartes de la Ciutadania

Col·lecció de contenidors
Darrera d’aquets contenidors pudents, containers d’obres, urinaris, palets etc....hi ha una botiga 
de bicicletes.

Jaume Pagès

Fotodenúncia

Visita’ns a www.diariderubi.com

Segueix-nos a les xarxes socials
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 www.britishhouse.es - info@britishhouse.es - 935860825 - Av. Barcelona 21, RUBÍ

L’escola d’idiomes Bri sh 
House, com a centre preparador 
dels exàmens de la Universitat 
de Cambridge, ha rebut un 
any més als examinadors 
d’aquesta Universitat a les 
seves instal·lacions. Aquest 
fet suposa un gran avantatge 
per als seus alumnes de First 
Cer ficate (FCE) i del Cer ficate 
in Advanced English (CAE), 
perquè no han de desplaçar-
se a Barcelona a fer els seus 
exàmens, i a més, al fer-los en un 
entorn conegut i prop de casa, 
els dóna molta més confiança i 
és molt més còmode. 
Aquest és només un dels tants 
trets dis n us de l’escola 
Bri sh House que aquest mes 

ha començat el seu 19è curs 
a Rubí. Tots aquests anys de 
trajectòria permeten a Bri sh 
House oferir un ampli ventall 
d’opcions per a nens, joves, 
adults, i d’altra banda a llars 
d’infants, escoles i empreses, 
com cursos de nivell de tots 
els idiomes (anglès, francès, 
alemany, italià, portuguès, rus, 
xinès, japonès, i català i castellà 
per a estrangers), cursos de 
conversa per a millorar la 
comunicació oral, cursos de 
preparació per a exàmens 
oficials com el First Cer ficate, 
Advanced o Proficiency, i cursos 
de Business English per a la 
feina, entre d’altres.
Les inscripcions per al nou curs 

2019-2020 estan obertes. Per 
a informar-vos i no quedar-vos 
sense plaça, us podeu dirigir 
a Bri sh House Central, a l’Av. 
Barcelona 21 de 10 a 22 h de 
dilluns a dijous, de 10 a 21 h 
divendres i dissabtes de 10 a 
13 h., o trucar al 935860825 
per a parlar amb l’Úrsula o la 
Vanesa que estaran encantades 
d’atendre-us. Aprofiteu ara 
la matrícula gratuïta, i a més, 
a tothom que us informeu, 
Bri sh House us obsequiarà 
amb un imant “Keep calm & 
Speak English”! 
Aquest curs tots els rubinencs 
a aprendre idiomes i assolir 

House!

Cambridge University fa els exàmens 
de First Certificate a British House

ID IOMES PER A TOTHOM!

BABY ENGLISH

ADULTS

NENS

EMPRESES

JOVES

EXTRAESCOLARS
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Programa d’orientació laboral 
per a persones discapacitades
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí, a tra-
vés del Rubí Forma i el Ser-
vei de Diversitat Funcional, 
impulsa a Rubí el programa 
Serveis Integrals d’Orien-
tació, Acompanyament i 
Suport (SIOAS). Es tracta 
d’un programa que facilita 
l’atenció individualitzada i 
l’orientació a persones amb 

algun � pus de discapacitat 
� sica, intel·lectual o senso-
rial, amb cer� fi cat superior 
al 33% amb l’objec� u que 
trobin feina al mercat de 
treball ordinari.

El programa es concreta 
a Rubí a través d’un conveni 
que el consistori ha signat 
amb la Fundació Grupo 
Hada que gestiona pro-
jectes d’inserció laboral i 

formació ocupacional per a 
persones amb discapacitat 
a diferents municipis del 
Vallès Occidental.

La posada en marxa del 
servei s’emmarca en el Pla 
d’Atenció a les Persones 
amb Diversitat Funcional 
2019-2022, que es va apro-
var durant el mes de març, 
i facilitarà l’ocupació de 30 
persones.

A través del SIOAS, les 
persones que ho necessi� n 
trobaran al Rubí Forma un 
preparador laboral que els 
acompanyarà durant tot el 
procés de recerca de feina 
i inserció laboral. També hi 
haurà la fi gura del prospec-
tor laboral, que contactarà 
amb el teixit empresarial 
més adequat i ajustarà les 

demandes tant de la perso-
na par� cipant en el progra-
ma com de l’empresariat, 
oferint, si s’escau, accions 
forma� ves ocupacionals.

Tècniques de la Fun-
dació Grupo Hada ja han 
començat a treballar amb 
una sessió informa� va que 
va tenir lloc fa uns dies amb 
una vintena de persones 
interessades. Durant aquest 
mes, s’iniciaran les entrevis-
tes de selecció dels par� ci-
pants i es confi guraran els 
itineraris per a cadascun 
d’ells.

Les persones interes-
sades a formar part del 
programa han de dirigir-se 
al Rubí Forma o bé a l’Ofi ci-
na d’Atenció a la Diversitat 
Funcional.

L’Ajuntament impulsa un programa per ajudar a trobar feina a aquest 
col·lec� u de persones vulnerables. / Arxiu-Lali Puig
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Tres emprenedors 
protagonitzaran la nova 
edició del Rubiemprèn
L’Ofi cina de Serveis a l’Em-
presa de Rubí organitza el 
10 d’octubre una nova edició 
del Rubiemprèn adreçada a 
persones que vulguin em-
prendre o posar en marxa 
un nou negoci o a petites 
i mitjanes empreses que 
busquen noves opcions de 
futur. 

‘Com emprendre. Herois 
de carn i ossos’ és el � tol 
d’aquesta nova edició, que 
comptarà amb una con-
ferència de la periodista 
i experta en màrqueting 
Txell Costa. També hi par� -
ciparan tres rubinencs que 
explicaran com van posar 
en marxa els seus negocis 
a Rubí. Es tracta de Xavier 

Garrido, de l’empresa Robin 
Hat, que es dedica al disseny 
i a la fabricació de productes 
tèx� ls per al sector mèdic 
i està especialitzada en la 
producció de barrets per a 
quiròfans; Maria Ruiz, de 
la bo� ga especialitzada en 
rebosteria La Tata; i Narcís 
Fernández, d’NF Entrenador 
Personal. Les tres empreses 
que explicaran el seu cas 
són persones emprenedores 
que treballaven per compte 
aliena i en un moment deter-
minat van fer un canvi radical 
per engegar amb èxit un 
projecte empresarial propi 
a Rubí”, explica el regidor de 
Serveis a l’Empresa, Rafael 
Güeto. / DdR
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Ca’l Quico Bar, tu lugar 
de tapas extremeñas

Ubicado en pleno paseo del Ferrocarril/Pasaje Kro-
nos y equipado con terraza para verano e invier-
no y local interior, ofrece a sus clientes una amplia 
y variada carta de tapas como las típicas patatas 
bravas, morritos, calamares, puntillitas, gambas a 
la plancha y por supuesto... un excelente pulpo a la 
gallega o a la “Feira”. Con un especial protagonismo 
para los productos del cerdo ibérico con DO de la 
Dehesa de Extremadura, como la morcilla patatera 
dulce o picante, achorizada, los chorizos, morcilla 
negra de cebolla, lomo embuchado, queso curado 
y el jamón ibérico de DO comarca de la Serena. Y 
como no el vino de “Pitarra”, imprescindible en la 
gastronomía extremeña.

¡Te esperamos!
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El Bon Gust, especialistas 
en paellas y � deuás

¿Te gustaría pasar una velada amena  en nuestro 
bonito local? Platos sabrosos en un entorno agra-
dable, esto es lo que te ofrecemos en nuestro res-
taurante El Bon Gust. Escoge entre los numerosos 
platos de la típica cocina mediterránea o nuestro 
menú diario por 10,50 euros y los fines de semana 
y festivos por 18 euros, carnes a la brasa o nuestra 
especialidad, las paellas, fideuás y nuestro surtido 
de torradas. Disfruta con tus amigos en nuestra te-
rraza en las tardes-noches y prueba  nuestros cóc-
teles, mojitos, caipiriñas, gintonics y mucho más. 
¡Te encantará! En el interior disponemos de local 
climatizado para que te puedas sentir siempre fe-
nomenal. Abrimos de martes a domingo.
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TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

ALQUILO hab. 610.467.363

LLOGUER 
I VENDA

SRA. SERIA Y RESPONSABLE 
busca trabajo de limpieza y 
cuidado anciaos. 681.173.424
CHICA BUSCA TRABAJO de 
limpieza. 631.712.578
CHICA SE OFRECE de canguro 
o limpieza. 633.378.509
CHICA SE OFRECE para in-
terina o fines de semana. 
631.909.702

OFERTES I 
DEMANDES
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Quan decoreu 
amb coixins...

Si us agrada 
decorar amb 
molts coixins, 
aquí teniu al-
guns con-
sells per 
crear va-
rietat  en 
el conjunt 
sense cau-
re en la monotonia. 

Mides i formes
Una de les maneres de 
crear varietat és utilitzant 
coixins de diferents mides, 
més grans i més petits, 
però sense exagerar. Una 
altra alternativa és variar 
les seves formes. Ja sigui 
perquè us decidiu per com-
prar-ne alguns o perquè 
els feu vosaltres, en teniu 
de quadrats, de rodons, 
de cilíndrics, i desenes de 
formes diferents. 

Teles i textures
Algunes teles comunes 
amb què es fan coixins són 
xenilla, lli, pana... però pot 
utilitzar-se gairebé qualse-

Si us agrada 
decorar amb 
molts coixins, 
aquí teniu al-

vol tela, fi ns i tot teixits a 
mà. L’important és que la 
textura no sigui tan diferent 
i vagi d’acord a l’estil de la 
decoració. 

Llisos i estampats 
Sempre és bo combinar 
teles llises i estampades en 
colors semblants a joc amb 
la resta dels elements de 
l’ambient.

L’important en com-
binar diferents classes de 
coixins és no desentonar. 
Si utilitzeu mides diferents, 
seria bo que fossin de la 
mateixa tela o forma.

Per Redacció / AMIC
casaycolor.com
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FESTES POPULARS

la cultura tradicional enlluerna 
la Festa Major de Sant roc

lara lópez

La Festa Major petita de 
Sant Roc va reunir la cultura 
popular i tradicional de la 
ciutat a Rubí amb nombro-
ses activitats  que, de dijous 
a diumenge, van omplir di-
versos espais del centre de la 
ciutat. Durant quatre dies es 
van celebrar exhibicions de 
diables, castellers i gegants, 
tronades, correfocs, el clàs-

sic concurs de veure a galet 
amb porró de la Xerricada 
Popular, concerts, audició de 
sardanes, visites al rellotge 
del campanar de l’església 
de Sant Pere, tallers infantils 
i altres activitats familiars 
com la remullada amb el 
Bòjum. 

El centre neuràlgic de la 
festa va ser, com sempre, la 
plaça del Doctor Guardiet, 
però també es van celebrar 

algunes activitats a la plaça 
Onze de Setembre o a la 
plaça de l’Antiga Estació. 
Durant les festes, la plaça del 
Doctor Guardiet va acollir la 
fira de productes catalans 
i la 3a edició de la Fira del 
Vermut.

Entre les activitats més 
participatives cal destacar 
la 8a Trobada de les bèsties 
de foc, l’espectacle de l’Es-
clat de Sant Roc, els Versots 

acompanyats de l’especta-
cle de foc i dansa i el Ball 
popular, que van tenir lloc 
dissabte a la nit, a més de la 
Passejada d’imatgeria local  i 
minitrobada de gegants his-
tòrics, seguida de la Ballada 
dels entremesos diumen-
ge al migdia. La principal 
novetat d’enguany va ser 
l’estrena de vestits de gala 
dels gegantons històrics de 
Rubí: la Guapa, el Cubà, el 
Sol i el Drac.

L’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, va valorar molt 
positivament les festes per 
la diversitat d’activitats i va 
destacar la gran participació 
ciutadana, gràcies en part a 
què s’han celebrat una mica 
més tard del que és habitual. 
Martínez va agrair la feina 
de la Taula d’entitats de 
cultura popular i tradicional 
catalana per “ocupar l’espai 
públic d’una de les maneres 
que més ens agrada als ru-
binencs i rubinenques, amb 
les nostres tradicions”. 

presentació de quatre 
capgrossos rubinencs
Durant la III Trobada d’imatgeria festiva de Rubí i la mini-
trobada de gegants es van presentar quatre capgrossos 
rubinencs, batejats durant la Festa Major del 1979, que 
fa uns anys van ser restaurats i que ara han estrenat nova 
indumentària. Es tracta de la Guapa, el Cubà, el Sol i el 
Drac. La confecció de la roba ha anat a càrrec del sastre 
barceloní Guillem Amorós, el mateix que va fer la roba 
dels gegants Roc i Paula i dels gegantons Laia i Galderic. 
El cost de les robes ha anat a càrrec de l’Ajuntament de 
Rubí. / DdR

A la Trobada de Bèsties del Foc van participar mitja dotzena de colles. / J.A. Montoya

Capgrossos rubinencs. / J.A. Montoya

························································
DiVENDRES 13 de setembre

Circ Raluy. The Magic Formula.
 A les 18.30 h a l’aparcament de 
Can Fatjó. 
Preu: de 7€ a 24€. 

Cinema: Jurassic World, El reino 
caído
A les 21 h a la pista poliesportiva 
del Pinar.

························································
DiSSABTE 14 de setembre

la trocalleria
A les 10.30 h a la pl. Nova del 
Mercat. 

10a Jornada de Labors Rubí
A l’Auditori del Museu Vallhonrat 
de 10 h a 13.30 h. 
Org.: Merceria Mercè Tot Labors.

Circ Raluy. The Magic Formula.
 A les 17 h i a les 19.30 h a l’aparca-
ment de Can Fatjó. 
Preu: de 7€ a 24€. 

teatre: Comandante lara & Cía
A les 21 h a La Sala. Preu: 16€.

························································
DiUMENGE 15 de setembre

10a Jornada de Labors Rubí
A l’Auditori del Museu Vallhonrat 
de 10 h a 13.30 h. 
Org.: Merceria Mercè Tot Labors. 

Circ Raluy. The Magic Formula.
 A les 12 h i a les 17 h a l’aparca-
ment de Can Fatjó. 
Preu: de 7€ a 24€. 

························································
DiLLUNS 16 de setembre

presentació del llibre 
‘Ho tornarem a fer’
A les 19 h a la Biblioteca. 
Org.: Òmnium Cultural. 

························································
DiMARTS 17 de setembre

Hora del conte
‘Holaaa, olaaa’, a càrrec de La 
maleta de la Lili. A les 18.15 h a la 
Biblioteca. 

························································
DiMEcRES 18 de setembre

Contacontes
‘Com ser un lleó’, a càrrec de 
Sherezade. A les 18 h a l’Espai de 
Llibres, Lectors al Tren. 

························································
DijoUS 19 de setembre

Sorteig de premis del passaport de 
lectura
A les 18 h a la Biblioteca.  

Cinefòrum: This is Congo
A les 19 h a la Biblioteca. 
Org.: Rubí Acull. 

Jam Session
A les 19 h a l’Associació Espai 
l’Aurora. 

AGENDA ExpoSicioNS
Fotografia de moda. Maria Illa, l’alta costura de Rubí. 
Del 19 de setembre al 15 de desembre al Museu 
Municipal Castell.

Teresa Pàmies. Tot és en els llibres. Fins al 3 d’octubre 
a la segona planta de la Biblioteca.

La lluita contra la repressió, una lluita compartida. 
Mostra d’Òmnium Cultural. Fins al 30 de setembre 
al vestíbul de la Biblioteca.

Patufet, on ets? Aureli Capmany (1868-1954). Expo-
sició amb motiu dels 125 anys de la concessió del títol 
de vila a Rubí. Fins a l’1 d’octubre a la Biblioteca.

Retrats de la posteriotat. Exposició de pintures de 
Miquel Mas i microretrats de Joan Manuel Tresser-
ras. A l’Espai de Llibres, Lectors al tren fins al 27 de 
setembre. 
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L. LÓPEZ

Les tres colles de Diables 
presents a Rubí –Diables 
de la Riera, Diables de Rubí 
i Diables Rubeo Diablorum– 
organitzen conjuntament 
una de les activitats més 
esperades pel públic: els 
Versots. Es tracta d’una 
modalitat del ball de di-
ables parlat, uns versos 
satírics sobre l’actualitat 
de la localitat que realitzen 

les en� tats de diables tradi-
cionalment a molts pobles 
catalans. Carolina Tudela, 
presidenta de la Colla de 
Diables de la Riera de Rubí, 
explica que aquest especta-
cle “cri� ca totes les coses 
que s’han fet malament 
durant l’any a la ciutat des 
del punt de vista dels grups 
de diables, d’una forma 
teatralitzada”.

Gerard Villaplana, mem-
bre dels Diables de la Riera, 

és l’encarregat d’escriure 
el text rimat gràcies a les 
aportacions dels seus com-
panys de colla. Enguany els 
Versots van tractar temes 
com el túnel de llums del 
passat Nadal, les inunda-
cions dels voltants de la 
Riera, la lona del Casino, la 
bru� cia dels carrers, la nova 
senyalització de la ciutat, el 
concert de Los 40 Principa-
les o les passades eleccions 
municipals, entre altres.

Els Versots: una sà� ra de l’actualitat

Els Versots és un dels moments més diver� ts de Sant Roc. / J.A. Montoya La música també va tenir el seu espai a la Festa Major pe� ta de Sant Roc. / J.A. Montoya

Una de les par� cipants de la Xerricada va concursar acompanyada del seu gos. / J.A. Montoya
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LITERATURA

El Racó del Llibre acull la 
presentació del llibre ‘La noia 
del violoncel’, de Jordi Campoy

El Racó del Llibre acollirà el 
20 de setembre a les 19.30 
hores la presentació del 
llibre ‘La noia del violoncel’, 
una obra protagonitzada 
per una jove violoncel·lista 
de l’Orquestra Simfònica de 
Londres. Un objecte estrany 
la transportarà als seus orí-
gens, lligats a la Barcelona 
dels anys 70 i a un nen que 
volia tocar el violoncel.

L’ac� vitat comptarà amb 

la presència de Jordi Cam-
poy, autor d’aquest llibre, 
a més de pianista i compo-
sitor. L’acte serà presentat 
per l’escriptora rubinenca 
Gracia Pérez, mentre que 
Elisenda Gutés llegirà alguns 
fragments de l’obra. 

A més, el públic podrà 
gaudir d’un concert en di-
recte a càrrec de Jordi Cam-
poy (piano) i Miquel Felip 
(violoncel). / DdR

LITERATURA

La Biblioteca acull una mostra sobre la 
trajectòria de l’escriptora Teresa Pàmies
L’escriptora Teresa Pàmies 
protagonitza la mostra que 
hi ha a la segona planta de 
la Biblioteca: Teresa Pàmies. 
Tot és en els llibres. Coinci-
dint amb el centenari del 
naixement de Pàmies, la 
mostra és un viatge per la 
vida i obra de la periodista 
i escriptora, una de les més 
destacades de la literatura 
catalana. Es pot visitar fi ns 
el 3 d’octubre. / DdR La mostra es pot visitar fi ns al 3 d’octubre. / Cedida

NATURA I PATRIMONI

El recorregut de la 12a Nocturna 
travessarà el camp de golf abandonat

La caminada serà 
el 5 d’octubre 
i s’amplia a les 
1.200 inscripcions

MARTA CABRERA

Un any més, amb l’arribada 
de la tardor, una vintena 
d’en� tats de Rubí organit-
zen la Nocturna, una cami-
nada que compleix dotze 
edicions i que és especial 
no només perquè sempre 
varia el seu recorregut, sinó 
també perquè ofereix altres 
alterna� ves a més de l’ex-
cursionisme a través dels 
punts d’interès.

Una de les novetats més 
importants és que els orga-
nitzadors volen que l’i� ne-
rari de la Nocturna travessi 
el camp de golf abandonat: 
“Volem que la gent conegui 
la zona i la lluita que es va 
fer per evitar l’ampliació”, 
ha explicat Jordi Simó, un 
dels impulsors de l’ac� vitat, 
que ha afegit també que és 
“una forma de reivindicar 
que aquest espai es trans-
formi en un parc interurbà”. 
L’Ajuntament de Rubí fa 
setmanes que manté con-
tactes amb l’Incasòl –actual 

propietari dels terrenys– per 
tal que accedeixi a la cessió 
de l’espai: “Per nosaltres 
no serà, intentarem que la 
Nocturna passi per allà”, 
ha subratllat el regidor de 
Promoció i Dinamització 
Cultural, Moisés Rodríguez.

En cas que fi nalment la 
Nocturna no pogués entrar 
als terrenys del camp de 
golf, s’ha traçat un desvia-

ment en el primer tram. En 
qualsevol cas, la caminada, 
que � ndrà lloc el 5 d’octubre 
i que porta per � tol ‘De Ca 
n’Oriol a Can Camps pel 
coll de Penjallops’, sor� rà 

i acabarà a l’escola Teresa 
Altet, comptarà amb 7 punts 
d’interès de temàtiques 
diverses, i oferirà dos iti-
neraris: un de 6 km i un de 
12 km.

Inscripcions
Les inscripcions per a la 
caminada s’amplien a 1.200 
par� cipants. L’ac� vitat està 
des� nada a públic de totes 
les edats, té un cost de 6 
euros per als adults i de 3 
euros per als menors de 14 
anys. Per cada inscripció, la 
Nocturna lliurarà un euro 
a un projecte solidari local 
que serà triat a través d’un 
concurs de propostes. A 
més, es farà entrega al pro-
jecte seleccionat dels diners 
recaptats l’any passat, que 
per problemes logís� cs no 
es va poder lliurar a cap 
projecte.

El període d’inscripci-
ons serà del 16 al 27 de 
setembre a través de  www.
rubicer.cat, des d’on es farà 
també el pagament.

Foto de presentació de la Nocturna d’enguany, que arriba a la 12a 
edició. / M.C.

Jordi Campoy és l’autor de ‘La noia del violoncel’. / Cedida
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TEATRE

Luis Lara, al centre, acompanyat de Jesús Tapia i Vicente Ruidos. / Cedida

Comandate Lara, Jesús Tapia i 
Vicente Ruidos, junts a La Sala
REDACCIÓ

El teatre municipal La Sala 
aixeca el teló de la tem-
porada amb un especta-
cle d’humor a càrrec d’un 
dels còmics més ac� us del 
moment, Luis Lara, també 
conegut com a Coman-
dante Lara. Es tracta d’un 
muntatge amb monòlegs 
directes i irreverents a càr-
rec de Luis Lara, que estarà 
acompanyat per Jesús Tapia 
i Vicente Ruidos.

Comandante Lara serà 
el director d’orquestra de 
l’espectacle, acompanyat 
de Vicente Ruidos, espe-
cialitzat en la imitació de 
sorolls de tota mena, i del 

també humorista Jesús 
Tapia.

El muntatge es portarà 
a escena aquest dissabte a 
les 21 hores i les entrades, 
que es poden comprar a 
Ticketea, costen 16 euros.

Dagoll Dagom i T de Teatre
Durant aquesta nova tem-
porada, Dagoll Dagom i 
T de Teatre portaran a La 
sala l’espectacle ‘La Ten-
dresa’, una versió catalana 
de l’aclamada ‘La Ternura’, 
d’Alfredo Sanzol. Es tracta 
d’una comèdia romàn� ca 
que reflexiona sobre la 
impossibilitat de protegir-
se del mal que arribar a fer 
l’amor.

El mateix Sanzol dirigeix 
aquesta obra, que compta 
amb Laura Aubert, Javier 
Beltrán, Elisabet Casano-
vas, Marta Pérez, Jordi Rico 
i Ferran Vilajosana en el 
repar� ment. L’espectacle, 
que està de gira pel terri-
tori, es representarà el 28 
de setembre a les 21 hores 
i el preu de les entrades és 
de 20 euros.

TÈXTIL

El Museu Vallhonrat acull 
la 10a Jornada de Labors 
L’Auditori del Museu Vallhonrat serà l’escenari de la 10a 
Jornada de Labors de Rubí, organitzada per la Merceria 
Mercè Tot Labors. L’ac� vitat � ndrà lloc els dies 14 i 15 de 
setembre i consis� rà en una jornada de portes obertes de 
10 a 13.30 hores. A més, també s’exposaran les labors que 
es realitzin. / DdR

EQUIPAMENT

Noves ac� vitats pels 
joves a Torre Bassas
Les inscripcions per als nous 
tallers i cursos de tardor 
de Rubí Jove s’obriran el 
17 de setembre i fi ns a l’1 
d’octubre per a les persones 
interessades a par� cipar en 
alguna de les ac� vitats que 
organitza l’Espai Jove Torre 
Bassas. Ho podran fer de 
forma gratuïta a través dels 
formularis del web www.
rubijove.cat.

Durant el trimestre, els 
adolescents de 12 a 18 anys 
podran assis� r a tallers de 
Boxa, Fotografia, Street 
Dance, Kpop, Fem deures i 
Il·lustració i còmic, a banda 
d’un nou taller de Pintura 
per iniciar-se en aquesta dis-
ciplina. Pel que fa als joves 
de 18 a 30 anys, � ndran a 
la seva disposició ac� vitats 
de fotografia, il·lustració, 
còmic i pintura. També s’han 
programat tallers de teatre i 
de guitarra per a joves de 12 

a 30 anys.
Pel que fa a la formació, 

al novembre hi haurà un nou 
curs sobre l’au� sme en in-
fants i joves, adreçat a edu-
cadors en el temps de lleure 
i l’esport. Seran set hores 
de classe que combinaran 
teoria i pràc� ca. També es 
manté l’oferta de píndoles 
forma� ves per a la inserció 
laboral, però amb un nou 
horari: els dilluns i dimecres 
del 18 al 27 de novembre de 
17 a 20 hores.

La programació de tar-
dor de Rubí Jove també in-
clou ac� vitats als barris com 
La Nit és Jove o Rubí Jove als 
Barris, entre altres.

Per al públic jove, també 
està previst que durant la 
tardor s’organitzi l’Skate 
Open, la Mostra de Grafi �  
i Art Urbà Full Colors o el 
Túnel del Terror de Hallowe-
en. / DdR
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Bon inici de lliga de la UE 
Rubí contra el Sabadell Nord

JOSÉ LUÍS PÉREZ

La Unió Espor� va Rubí ha 
arrancat la lliga amb bones 
sensacions i un resultat im-
millorable. Els jugadors d’Al-
berto Fernández van jugar 
una gran primera part, en 
la qual van passar per sobre 
del Sabadell Nord, equip al 
qual van vèncer 3-1.

En només 12 minuts, 
els rubinencs ja guanyaven 
2-0, el primer gol va ser de 
Villegas amb una rematada 
de cap a la sor� da d’un cór-

ner, mentre que el segon, 
dos minuts més tard, va 
ser d’Héctor després d’una 
bona triangulació entre 
Montoro, Enric i Raventós.

Després d’una claríssima 
ocasió d’Hèctor, Sergi Estra-
da va aconseguir el tercer 
gol en el minut 43.

A la segona meitat, 
el conjunt rubinenc es va 
mostrar més conservador 
i el cansament va passar 
factura. En aquestes cir-
cumstàncies, l’equip de 
Sabadell va aconseguir fer el 

3-1, obra de Luque després 
d’aprofi tar un embolic dins 
de l’àrea.

Amb aquest resultat, el 
Rubí es col·loca segon a la 
classifi cació i en la propera 
jornada, aquest diumenge 
15 de setembre a les 12 ho-
res, s’enfrontarà a domicili 
al Mollet. 

Derrota del fi lial
El Rubí B va perdre en el seu 
debut a Tercera Catalana 
davant del Juan XXIII per 
3-2. En la propera jornada, 
jugarà contra l’Olímpic Can 
Fatjó el 14 de setembre a les 
17.30 hores a Can Rosés.

1a Catalana Grup 1 J Pts.
1 GIRONA FC B 1 3
2 UE RUBÍ 1 3
3 VIC UEC 1 3
4 EE GUINEUETA CF 1 3
5 LLORET CF 1 3
6 PALAMÓS CF 1 3
7 L'ESCALA FC 1 3
8 PARETS CF 1 1
9 EF MATARÓ CE 1 1

10 MOLLET UE CF 1 0
11 FUNDACIÓ E. GRAMA 1 0
12 JÚPITER 1 0
13 SABADELL NORD CF 1 0
14 LA JONQUERA UE 1 0
15 TONA UE 1 0
16 MANLLEU AEC 1 0
17 LLAGOSTERA UE B 0 0
18 REUS DEPORTIU CF B 0 0

 

El primer gol va arribar amb una rematada de Villegas. / Carlos

FUTBOL | TERCERA CATALANA

L’Olímpic Can Fatjó arrenca la temporada 
amb una golejada contra el Planadeu
L’Olímpic Can Fatjó ha ar-
rencat bé la temporada 
després de golejar 
el Planadeu 5-0 i 
deixar bones sensa-
cions. L’equip entre-
nat per Juan Carlos 
Rodríguez, que té 
l’objectiu de tornar 
el conjunt a Segona 
Catalana, compta 
amb una plantilla 
completament nova, 
amb només cinc o 
sis jugadors del curs 
passat.

El par� t va arren-

car amb un gran domini 
local i abans de la mitja hora 

de joc, l’Olímpic ja guanyava 
2-0 amb gols d’Escobar i 

Jonathan, resultat amb 
el qual es va arribar al 
descans.

A la represa, l’Olímpic 
va reafi rmar el seu domini 
i en el minut 73, Juancho 
va fer el tercer gol. Al tram 
fi nal del par� t, Peñarroya 
i Ma� as van arrodonir el 
marcador.

El proper par� t de lliga 
serà el derbi contra la UE 
Rubí B a Can Rosés el 14 
de setembre a les 17.30 
hores. / José Verde

El Vein�  aconsegueix la victòria a Terrassa
El Juventud 25 de Sep� embre 
s’ha estrenat a la lliga amb 
un triomf per 1-2 contra el 
CD Can Parellada, a Terrassa. 
El conjunt de Gabriel Bravo 
es va enfrontar a un equip 
recentment descendit de 
Segona Catalana i un clar 
candidat a l’ascens.

Va ser un par� t molt dis-
putat per part de tots dos 
conjunts, en el qual es va 

avançar Javilin pel Vein�  a la 
mitja hora de joc. A la segona 
part, el mateix protagonista 
va aconseguir el segon gol 
de l’equip de Rubí. Tot i que 
el conjunt egarenc va retallar 
distàncies a l’úl� m tram del 
par� t, el Vein�  va saber con-
trolar el matx. 

El proper par� t de lliga 
serà a casa contra la Romàni-
ca CF. / Javier González

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 OLÍMPIC CAN FATJÓ 1 3
2 CAN RULL RT CFU 1 3
3 CASTELLAR UE 1 3
4 MARINA-C. GAMBÚS CE 1 3
5 JUAN XXIII CS 1 3
6 JUV.25 SEPTIEMBRE 1 3
7 LLANO SABADELL CD 1 3
8 PD PAJARIL 1 1
9 CASTELLBISBAL UE 1 1

10 LA ROMANICA CF 1 1
11 BADIA DEL VALLÈS CD 1 1
12 UE RUBÍ B 1 0
13 MATADEPERA FC 1 0
14 CAN PARELLADA CD 1 0
15 C. SABADELLÉS 1856 1 0
16 MIRASOL-BU CF 1 0
17 SAN LORENZO UD 1 0
18 EF PLANADEU 1 0

L’equip rubinenc va deixar bones sensacions 
en el primer par� t. / José Manuel Villena
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BÀSQUET | TORNEIG

Ariadna Ruiz, campiona d’Europa 
juvenil amb la selecció espanyola

Ariadna Ruiz, amb la copa de campiones d’Europa. / Cedida

La rubinenca Ariadna Ruiz, 
jugadora del Club Natació 
Rubí, s’ha proclamat amb la 
selecció espanyola campi-
ona d’Europa en categoria 
juvenil, en el campionat 
que s’ha disputat a Grega 
de Volos, a Grècia, de l’1 al 
8 de setembre.

El conjunt entrenat per 
Javi Aznar i Bea Espinosa 
va aconseguir la medalla 
d’or amb sis victòries i cap 
derrota després de superar 
a la fi nal Rússia per 12-11 
en un par� t molt igualat. 
La jugadora rubinenca va 
marcar dos gols a la fi nal.

Inici de temporada
Pel que fa als diferents 
equips del club rubinenc, ja 
han començat a par� cipar 
en diferents compe� cions. 
L’Infantil i el Cadet van 
jugar al torneig internaci-
onal Be Water My Friend, 
que va tenir lloc a Lloret 
de Mar. L’Infantil i el Ca-
det Femení van quedar en 
vuitè lloc, mentre que el 
Cadet Masculí, va ser onzè. 

El màxim golejador del 
torneig va ser el rubinenc 
David Requesens, mentre 
que Ferran Pascual va ser 
escollit entre l’equip ideal 
i Irune Senpau va fer el gol 
1.000 del torneig.

D’altra banda, del 5 al 
8 de setembre, es va dis-
putar la quarta edició del 
Barcelona Internacional 

Turbo Cup en categoria 
Juvenil Masculí. El conjunt 
rubinenc va aconseguir 
la vuitena posició dels 16 
equips par� cipants.

Pel que fa al Benjamí, 
va par� cipar en una estada 
a Lloret de Mar, realitzant 
entrenaments acompa-
nyats d’ac� vitats a la platja i 
d’altres ac� vitats. / CNR

TRIATLÓ | CAMP. CAT.

Tres rubinencs 
par� cipen al 
Campionat de 
Catalunya 

Els tres atletes par� cipants en la 
prova. / Cedida

Els atletes del Club Nata-
ció Rubí Eduard González, 
Antoni Venteo i Nicolàs 
Fricou van par� cipar en el 
XXXIV Triatló de Catalunya 
a Banyoles, que acollia el 
Campionat de Catalunya 
Absolut de Triatló.

La prova va consis� r a 
fer 1.500 m de natació, 40 
km de bicicleta i 10 km de 
cursa a peu.

González va quedar 11è 
en la categoria Sub-23, 
Venteo va ser 10è en la 
categoria de Veterans 2, 
mentre que Fricou va ser 
160è en la categoria abso-
luta. / CNR

PETANCA | LLIGA

Els cinc equips de la UP Las 
Torres-Rubí ja estan a punt 
per una nova temporada

La Unió Petanca Las Torres-
Rubí ja està a punt per ar-
rencar la nova temporada. 
Quatre equips masculins 
i un de femení tornaran a 
compe� r aquesta tempo-
rada.

El primer equip s’ha 
reforçat per afrontar amb 
garanties el retorn a la 
màxima categoria: la Lliga 
Catalana. L’objec� u és estar 
a la part alta de la classifi -
cació i fi ns i tot lluitar pel 
� tol.

El segon equip jugarà 
a Segona Divisió després 
de l’ascens en la darrera 
temporada. L’equip s’ha 
reforçat amb la incorpo-
ració de jugadors que fi ns 
ara eren del primer equip 
i compe� rà de valent per 
fer un bon paper i mirar 
d’aconseguir l’ascens.

El tercer equip estrena 
categoria, Quarta Divisió, 
després de l’ascens. Per 
encarar el nou any manté 
la mateixa base que l’any 
passat, amb algunes incor-
poracions del segon equip. 
L’equip lluitarà per mante-

nir la categoria.
L’equip femení estarà 

de nou a la Quarta Divisió 
amb l’objec� u de millorar el 
resultat de la passada tem-
porada i lluitar per l’ascens, 
a l’hora que s’incorporen 
jugadores juvenils que han 
d’acabar de formar-se.

Per úl� m, el quart equip 
con� nua com un conjunt de 
formació de joves comple-
mentat amb jugadors vete-
rans i intentaran aconseguir 
els millors resultats possi-
bles, però sense pressió.

Campionat de Catalunya de 
seleccions
D’altra banda, el 5 d’octubre 
se celebrarà el Campionat 
de Catalunya de seleccions 
a les pistes de Cova Solera, a 
Rubí. Hi par� ciparan 16 tri-
pletes de categoria masculi-
na i 8 de femenina i juvenil. 
La delegació de Barcelona 
ha seleccionat dues triple-
tes del club rubinenc: Sergi 
Rodríguez, José Mercado i 
Raúl Lao; i Javi Or� z, Álex 
Izquierdo i Juan Garrido. / 
UP Las Torres-Rubí

El CEB Sant Jordi organitza el IV Torneig Ciutat de Rubí

El torneig � ndrà lloc al pavelló de La Llana. / Cedida

El CEB Sant Jordi organitza 
aquest cap de setmana la 
quarta edició del Torneig 
de Bàsquet Ciutat de Rubí, 
que es disputarà al pavelló 
de La Llana.

Un total de 32 equips 
participaran en aquesta 
compe� ció, que arrencarà 
el dissabte a les 9 hores 
amb els par� ts de la cate-
goria Premini. Durant el 
dia, s’aniran jugant duels 
de les categories Mini, Pre-
infan� l, Infan� l i Cadet. Pel 

que fa al diumenge, al ma�  
es jugaran els par� ts de les 
categories Júnior, Sots-21 i 
Sots-25.

Entre els participants 
en el torneig, hi haurà el CB 
Matadepera, el CN Terrassa, 
el CB Olesa, el CB Nou Badia, 
el CB Parets, el Can Parella-
da, el Llefi à, el CN Terrassa 
o el CB Sant Celoni, entre 
altres, a més de diversos 
equips de diferents catego-
ries del club rubinenc. / CEB 
Sant Jordi

El club rubinenc compta enguany amb quatre equips masculins i un 
femení. / Cedida



El Club Ciclista de Rubí ha organitzat per aquest diumenge 
noves sortides dels diferents grups de l’entitat. El Grup A farà 
110 km entre Rubí i Piera, passant per poblacions com Cas-
tellbisbal, Olesa, Martorell, Collbató o Sant Sadurní. El Grup 

B farà 80 km per anar 
fins a Sant Sadurní 
i tornar a Rubí per 
Molins, l’Ordal, Sant 
Pau i Martorell. El 
Grup C farà 90 km per 
anar i tornar de Rubí 
fins a Riells, passant 
per Terrassa, Caldes, 
Sant Feliu i Castellar, 
entre altres. 

Totes les rutes 
sortiran des de les 8 
hores a la plaça Doc-
tor Guardiet. / DdR
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Mireia pons s’endú dues medalles del 
Campionat d’Europa d’skyrunning
rEDACCIÓ

La corredora rubinenca Mi-
reia Pons ha aconseguit dues 
medalles en el Campionat 
d’Europa de skyrunning, que 
es va disputar entre el 5 i el 7 
de setembre a Itàlia.

Pons va participar en les 
dues proves, Sky i Vertical, i 
tot i que no va pujar al podi 
en cap de les dues, va fer-se 
amb la medalla de bronze 
en la combinada: és a dir, 
sumant el resultat de totes 
dues. La corredora de Rubí 
va participar el 5 de setem-

bre a la prova Vertical, de 
3,4 km i un desnivell positiu 
de 1.100 m, i va quedar en 
14a posició amb un temps 
de 50’50”. La guanyadora 
de la prova va ser la francesa 
Christel Dewalle, mentre que 
el guanyador va ser l’italià 
Nadir Maguet.

Pel que fa a la prova 
Sky, que va tenir lloc el 7 
de setembre, va consistir a 
completar 31 km amb un 
desnivell positiu de 2.600 m. 
En aquest cas, Mireia Pons 
va acabar en setena posició 
amb un temps de 3h 46’30”. 

La vencedora va ser la ro-
manesa Denisa Dragomir, 
mentre que el guanyador 
va ser el matadeperenc Jan 
Margarit.

or per equips
La segona medalla la va 
aconseguir amb la resta dels 
seus companys de selecció. 
Espanya va ser l’equip que 

es va endur l’or per equips 
al Campionat d’Espanya de 
skyrunning.

Es tracta de la primera 
vegada que la rubinenca 
participa amb la selecció 
espanyola en una prova 
d’aquest nivell, després de 
proclamar-se al juny campi-
ona d’Espanya de curses de 
muntanya. La rubinenca Mireia pons, amb la medalla. / Fedme

1h GRATIS  

atletisme | mitja marató

pedro sánchez i Andrés 
Martínez participen a la 
Mitja Marató de Budapest

Pedro Sánchez i Andrés Martínez, a Budapest. / Cedida

ciclisme | ruta

Els atletes de Fondistes Rubí Pedro Sánchez i Andrés Mar-
tínez van participar el 8 de setembre en la Mitja Marató de 
Budapest, una prova que enguany arribava a la 34 edició.
Amb un recorregut ràpid, bonic i aprofitant un bon clima, 
Andrés Martínez va acabar la cursa en 1h 39’19”, mentre 
que Sánchez va fer un temps de 1h 59’45”. / FR

Noves sortides en ruta 

Els ciclistes Coll i Venteo. / Cedida
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