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«No hi ha barrera, pany ni forrellat que puguis imposar a la llibertat de la meva ment» (Virginia Woolf, escriptora britànica)

Una gran festa per celebrar
els 100 anys del tren a Rubí

La plaça de la Nova Estació serà l’escenari diumenge a la
tarda de diversos actes de commemoració del centenari
Pàg. 19
Marta Cabrera

El CAP Anton
de Borja reobre
les portes després
de les obres
Pàg. 6

El mes d’agost
deixa a la ciutat
un nou repunt en
l’índex d’aturats
Pàg. 9

La ciutat celebra la Diada
Nacional de Catalunya
Cristina Carrasco

Anunci_258x78,8cm_ORIG.pdf

1

18/9/17

12:31

Pàg. 2

Els estudiants
tornen a
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el nou curs
2018-2019

Dagoll Dagom
preestrena a
Rubí el seu darrer
musical: ‘Maremar’
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La Marxa de Torxes
de la Prediada
reclama la llibertat
dels polítics presos

Més d’una trentena d’entitats i partits
participen en l’acte de la Diada
MARTA CABRERA

Unes 400 persones van assistir a la Marxa. / J. A. Montoya

Al voltant de 400 persones, segons
Òmnium Rubí, es van concentrar a
la plaça Onze de Setembre dilluns
a la nit per participar en la Marxa
de Torxes que organitza l’entitat
des de fa ja 9 anys. Darrere d’una
pancarta on es podia llegir ‘Llibertat, presos polítics!’, els participants
van recórrer els carrers del centre
ﬁns a arribar a la plaça del Doctor
Guardiet.
Allà, va tenir lloc la lectura
del manifest, en el qual es va reivindicar la llibertat dels dirigents
independentistes que estan a
la presó i el retorn dels exiliats.
Posteriorment, els assistents van
poder gaudir de coca i moscatell i
van tenir lloc dos concerts, a càrrec
dels artistes locals Sergi Estella i Dj
Rouge Soler. / DdR

Sergi Estella, durant l’actuació. / J. A.
Montoya

L’escultura Dempeus, de l’escultora
rubinenca Pepa de Haro, va ser de
nou testimoni de la celebració de
la Diada Nacional de Catalunya a
Rubí, que va tenir lloc dimarts a la
plaça Onze de Setembre. Més d’una
trentena de partits polítics i entitats
van participar en l’acte institucional,
que va arrencar amb el discurs de
l’alcaldessa, Ana M. Martínez.
La màxima responsable municipal, en un parlament molt breu, va
demanar que “les reivindicacions cíviques es desenvolupin en llibertat i
respecte”, actituds que considera “la
base de la democràcia”. L’ambient va
ser molt menys tens que l’any passat, tot i que Martínez va haver de
fer el seu discurs amb crits de fons
de ‘Llibertat, presos polítics!’.
Els regidors de l’Alternativa
d’Unitat Popular (AUP) van marxar
durant el discurs institucional de
l’alcaldessa, en protesta pel fet que
el text no s’hagués consensuat.
Posteriorment, quan la Unió Coral
Rubinenca va interpretar el Cant
dels Segadors, van tornar a l’acte. A
l’ofrena institucional, no hi va assistir
Ciutadans (C’s), com ja és habitual.
Posteriorment, els partits polítics van efectuar les seves ofrenes.
El primer va ser el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), que no

L’acte va començar amb el parlament institucional de l’alcaldessa. / M.C.

va fer discurs. En acabar l’ofrena,
l’alcaldessa va abandonar l’acte
institucional. Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC), Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC),
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV),
Veïns per Rubí (VR) i l’AUP van ser

El moment més emotiu
va ser quan la dona
de Josep Rull va llegir
una carta del dirigent
polític empresonat

Meritxell Lluís, la dona de Josep Rull, va llegir una carta del dirigent polític. / M.C.

MATRÍCULA

OBERTA

CURSOS

2018/2019

Fes

els següents en portar la seva ofrena al monument. També ho van fer
alguns altres partits polítics de la
ciutat, com Catalunya en Comú Rubí,
Esquerra Unida i Alternativa o la
Candidatura d’Unitat Popular.
Per part d’ERC, Xavier Corbera va
recordar l’1 d’Octubre i va demanar
“als demòcrates” que deixin fer al
poble de Catalunya “un referèndum
pactat”. Per part de l’AUP, Elisabet
Chavarria va reivindicar el mandat
del Referèndum: “No recularem,
tornarem als carrers i no tornarem a
mirar enrere, seguirem endavant”.
El moment més emotiu va arribar durant el parlament de CDC, en
el qual la dona de l’exconseller Josep
Rull, empresonat, va llegir una carta
del dirigent polític. En la missiva, Rull
va transmetre que “cal defensar la
llibertat i la dignitat d’un poble que
ha decidit ser lliure” i va animar
“tothom a assistir a la concentració
de la Diagonal”. Després de llegir la
carta, a la plaça, on hi havia prop
d’un centenar de persones, es van
escoltar crits de ‘Llibertat!’ i un llarg
aplaudiment.
Ofrena de les entitats
Després dels discursos dels repre-

sentants polítics, més d’una vintena
d’entitats van dipositar l’ofrena
ﬂoral a l’escultura, entre els quals
hi havia entitats de cultura popular
i tradicional, associacions de veïns,
entitats regionals, esportives, etc.
També van fer la seva ofrena l’Assemblea Nacional Catalana (ANC)
i Òmnium. Jep Quintas, de l’ANC,
va demanar que “es compleixi el
mandat de l’1 d’Octubre, que és
una victòria revalidada a les urnes el 21 de desembre”; mentre
que Martí Pujol, d’Òmnium, va
recriminar als qui volen provocar
una fractura social en la societat:
“L’única fractura social és que el
20% de la població està en risc
de pobresa, l’elevada precarietat
juvenil i les baixes pensions de la
gent gran”.
Durant la seva ofrena floral, la
Unió Coral Rubinenca va interpretar l’Himne de Rubí i l’Himne del
Poble. Un cop finalitzada l’ofrena,
l’Obrador Coral va cantar l’himne
de Catalunya de nou, l’Escola Flor
de Neu va oferir una sardana de
lluïment i els Castellers un pilar.
Els actes van finalitzar amb una
audició de sardanes a càrrec de la
Cobla Principal del Llobregat.

créixer

el teu

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

Centre preparatori d’exàmens oficials

IRLANDA (escola pròpia)
14 North Main Street
Wexford (Co. Wexford) - Ireland
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Els més de 10.500 alumnes rubinencs tornen a
classe en un inici de curs marcat per la normalitat
i un nou impuls pel projecte
pedagògic del centre amb
noves metodologies, nous
projectes i la potenciació de
l’atenció en la diversitat. Del
nou institut, només restarà
el pavelló esportiu, que ja
s’està construint i que estarà
enllestit al gener.
Per la seva part, l’alcaldessa ha agraït la paciència de
tota la comunitat educativa
del centre pels anys en barracons i per les obres.
El curs escolar a Rubí ha
arrencat també amb altres
novetats com un nou grup de
P3 a l’escola Joan Maragall.

CRISTINA CARRASCO

Amb alegria per retrobar els
companys de classe després
d’unes llargues vacances, una
mica de nerviosisme per les
novetats del nou curs escolar
i alguns plors entre els més
petits, aquells que s’han incorporat per primera vegada
a l’escola. Així ha arrencat el
nou curs per als 10.569 estudiants d’infantil, primària i
ESO que han tornat a omplir
les aules d’escoles i instituts
de Rubí aquest dimecres.
Una tornada a les classes que
s’ha viscut a Rubí sense incidències remarcables i amb
la normalitat com a tònica
general.
En un dels centres on més
nerviosisme i expectació s’ha
viscut durant aquest primer
dia ha estat a l’institut Torrent
dels Alous, on professors
i alumnat estrenaven nou
ediﬁci després de set anys en
mòduls prefabricats.
Coincidint amb l’inici del
curs, l’alcaldessa, Ana M.
Martínez, ha visitat a primera
hora del matí les noves instal-

Alumnes de l’institut Torrent dels Alous, accedint al nou centre, el primer dia de curs. / C.C.

lacions, que gradualment
s’anaven omplint d’alumnes
disposats a descobrir les
característiques d’un ediﬁci
on hauran de passar moltes
hores al llarg de la seva formació.

Anna Malonda, directora
del centre, ha explicat que
tant professors com alumnes estan molt il·lusionats
amb el nou ediﬁci, tot i que
encara falten alguns detalls
de l’interior. “Ja tenim tot el

mobiliari interior i tenim uns
diners per destinar a l’ediﬁci,
a poc a poc, l’anirem fent al
nostre gust”, ha assenyalat.
Segons Malonda, l’estrena de
les instal·lacions comportarà
una nova imatge corporativa

Escola El Bosc
Ana M. Martínez ha aproﬁtat l’inici del nou curs per
recordar que l’assignatura
pendent de la ciutat en matèria d’educació continua sent
l’Escola del Bosc. La màxima
responsable municipal ha
assegurat que l’Ajuntament
continuarà treballant perquè
aquesta escola tingui un centre nou i pugui abandonar
els barracons actuals. Sobre
la possibilitat, apuntada des

dels Serveis Territorials d’Ensenyament, que s’aposti per
una escola-institut, Martínez
ha apuntat que el consistori
veu amb “molt bons ulls
aquesta proposta”, que ja
s’havia plantejat fa anys, però
que el canvi de govern a la
Generalitat va aturar. “Per nosaltres és un model a treballar
perquè creiem que té molts
avantatges”, ha assegurat.
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La Fira del Joc i de l’Esport
al carrer celebra vint anys
reivindicant el dret a jugar
REDACCIÓ

La Fira del Joc i de l’Esport
al Carrer celebrarà aquest
dissabte la seva 20a edició,
sota el lema #ElJocNoTeEdat i reivindicant els valors
educatius del joc i el carrer
com a espai de convivència.
L’esdeveniment, organitzat
per l’Ajuntament amb la collaboració de diverses entitats
locals, tindrà lloc entre les 17
i les 21 hores a la Rambla del
Ferrocarril.
En aquesta nova edició,
la rambla tornarà a omplir-se
d’activitats lúdiques i esportives que posaran a prova
la destresa, les habilitats i
l’enginy d’infants de diferents
edats. La meitat d’aquestes
propostes seran ofertes per
les entitats de la ciutat que,
d’aquesta manera, han volgut
contribuir a la transmissió
de valors fonamentals com
la cooperació, el respecte,
l’amistat, la generositat i la
pau. La resta han estat programades per l’Ajuntament
a partir de les demandes del
Consell dels Infants i Adolescents de Rubí.
A banda dels jocs i activitats, la ﬁra també comptarà
amb animació a càrrec de la

companyia La Tal, una passejada del Bòjum i la tradicional
lectura del Manifest pel Dret
a Jugar (19.30 h). Aquest any
també hi haurà una gimcana
organitzada pel Consell dels
Infants i Adolescents on podran participar conjuntament
infants i avis.
A més, els infants disposaran d’un passaport on
podran anotar les activitats
en què participin ─tallers de
manualitats, jocs tradicionals,
activitats esportives...─. Amb
un mínim de quatre completades, podran aconseguir un
obsequi.
“Jugar és un dret universal que, més enllà de diversió,
proporciona a la infància
coneixements, valors i eines
per al seu correcte desenvolupament a la vida”, ha
destacat l’alcaldessa, Ana M.
Martínez, qui ha afegit que
“una ciutat que vol situar els
infants com a centre de les
seves polítiques ha de donar
al joc la importància que
mereix”.
Polseres de Protecció Civil
Per primer cop a la Fira del
Joc i de l’Esport al Carrer,
Protecció Civil posarà a disposició de la ciutadania polseres

identiﬁcatives per als infants
amb l’objectiu de facilitar el
retrobament amb els seus
acompanyants en cas que
es perdin. Aquests elements
es podran recollir de forma
gratuïta a l’estand del Consell
dels Infants i Adolescents, a
la mateixa rambla del Ferrocarril.

L’activitat tindrà lloc dissabte a la rambla del Ferrocarril. / Arxiu

20a

Fira del JOC
i de l'ESPORT
al Carrer
Rubí

L’AMPA del Rivo Rubeo
reclama 56.000 euros dels
pressupostos participatius
REDACCIÓ

L’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes (AMPA) de l’escola Rivo Rubeo han demanat
explicacions a l’Ajuntament
sobre la decisió ﬁnal de no
destinar cap dels 150.000
euros destinats a pressupostos participatius al seu
projecte de camí segur escolar. El projecte proposat
per l’entitat, pressupostat
en 150.000 euros, ha quedat
segon en les votacions amb
102 suports, per darrere de
la remodelació de la pista
de Can Ximelis, amb 103
vots, amb un pressupost de
94.380 euros.
Tot i això, els diners que
sobren del primer projecte
no es destinaran al camí segur del Rivo Rubeo, sinó a les
propostes que han quedat en
tercer i quart lloc: una prova
pilot d’il·luminació intel-

ligent i reposar l’arbrat mort.
En un comunicat, l’AMPA ha
explicat que ha contactat
amb l’Ajuntament per demanar “poder disposar dels
gairebé 56.000 euros que
pertoquen a la segona opció
més votada i així poder executar algunes de les accions
que es descriuen al projecte
i que permetria millorar l’accés al barri i el desplaçament
de forma autònoma i segura
de l’alumnat”.
L’AMPA del Rivo Rubeo
també ha recordat que el
projecte es va presentar l’any
2016 i va ser guanyador del
segon Premi Civisme, però
que encara no s’ha iniciat
cap accés segur al centre
educatiu, tret d’alguns reductors de velocitat.
Per la seva part, l’Ajuntament de moment no ha fet
cap comentari respecte a la
reclamació de l’entitat.

Dissabte
15 de setembre
de 17 a 21 h

[Rambla del Ferrocarril]

#ElJocNoTeEdat
Ho organitzen:

Hi col.laboren:

Amb el suport de:

Amb la col.laboració d’entitats culturals, socials i esportives de la ciutat
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El CAP Anton de Borja reobre després
de les obres de millora durant l’agost

Dimecres, els usuàris ja van poder utilitzar les instal·lacions sanitàries. / C.C.

El Centre d’Assistència Primària (CAP) Anton de Borja, situat al barri del 25 de Setembre,
ha reobert les seves portes i
funciona amb normalitat després que hagi estat tancat des
de finals de juliol per obres
de millora.
Les actuacions han permès reformar l’entrada principal de l’edifici, millorant
l’accessibilitat amb la instal·
lació de portes automàtiques.
També s’ha renovat la zona
dels consultoris d’extracci-

ons, els boxes d’atenció i
l’àrea administrativa. Mentre
han durat les obres, els usuaris s’han hagut de desplaçar
al CAP Sant Genís.
L’alcaldessa, Ana M. Martínez, s’ha mostrat satisfeta
per les actuacions de millora,
tot i que ha recordat que
aquest centre assistencial
està pendent d’una ampliació
important de les seves instal·
lacions. Cal recordar que el
CAP dona cobertura a una
població de més de 30.000

usuaris i que fa anys que es
va quedar petit pels professionals i els usuaris.
El projecte d’ampliació
està subjecte a l’aprovació
del Pla d’Ordenació Urbana
Municipal (POUM), que està
pendent del vistiplau de la
Comissió d’Urbanisme de
Barcelona. Segons Martínez,
si el POUM s’allarga, el govern
apostarà per una modificació
puntual del pla vigent que
possibiliti construir en alçada
i ampliar el centre. / DdR

L’equip de Bombers de Rubí de
rescat en accidents de trànsit,
entre els cinc millors de l’estat

Setmana de la

GENT GRAN
Del 22 de setembre
al 6 d’octubre de 2018

L’equip de Bombers de Rubí
de rescat en accidents de
trànsit és un dels cinc millors de tot l’estat espanyol.
L’equip va participar la setmana passada en el concurs espanyol de rescat en
accidents de trànsit, com a
representant dels Bombers
catalans, juntament amb
l’equip de Bombers de Ponent.
El concurs es va celebrar
a Alcanyís entre el 4 i el 6 de
setembre i va estar organitzat
per l’Associació Professional
de Rescat en Accidents de
Trànsit. Cal destacar que en
la realització de la maniobra
ràpida, que consistia a rescatar del vehicle accidentat
una víctima inestable en

menys de 12 minuts, l’equip
de Rubí va quedar en tercera
posició. El guanyador global
del concurs va ser l’equip de
Gandia.
Cadascun dels equips estava integrat per sis bombers:
un comandament que coordina i supervisa l’actuació, un
sanitari que fa la valoració i la
primera atenció a la víctima
i quatre membres de l’equip
tècnic, que executen les maniobres d’excarceració.
Aquests tipus de concursos són molt útils per
intercanviar metodologies i
tècniques de treball, adquirir
experiència i complementar
la formació dels bombers per
millorar la resposta en els accidents de trànsit. / DdR

Imatge de les maniobres de l’equip de Bombers de Rubí. / Cedida

Denunciat un rubinenc per
llençar oli a la carretera
Els Mossos d’Esquadra han
denunciat dos homes de 31
i 49 anys, de nacionalitat
espanyola i veïns de Badia i
de Rubí, com a presumptes
autors d’un delicte contra la
seguretat viària per originar
un greu risc per a la circulació
després de llençar oli a la calçada. A més, un altre home,
propietari d’un taller del Ripollès, ha estat denunciat per
una infracció administrativa
per donar ferralla i oli als dos
denunciats.

Podeu consultar el programa a www.rubi.cat
Ho organitza:

Hi col·laboren:

Consell Consultiu
de la Gent Gran

anunci_170x246.indd 1

29/08/18 12:37

El 22 d’agost es van rebre
trucades alertant que entre la
N-260 i la C-38, en un tram de
10 km dins els termes municipals de Sant Pau de Segúries i
Camprodon, hi havia una gran
quantitat d’oli a la carretera,
que va provocar tres accidents
lleus: un d’una furgoneta i els
altres de dos ciclistes que van
caure.
El 6 de setembre, els Mossos van aconseguir identificar
els autors, que tenen antecedents. / DdR
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El govern diu que La Llana acull jornades
de tecniﬁcació d’hoquei línia

El pavelló dona serveis a diferents entitats esportives. / Arxiu

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va demanar
explicacions fa uns dies al
govern pel fet que el pavelló
de La Llana no estigui adequat
per la pràctica de l’hoquei
línia, quan s’havia rebut una
subvenció de la Generalitat
de 900.000 euros per aquesta
funció. Les declaracions van
arribar després que Rubí es
quedés sense ser subseu dels
Word Roller Games perquè
les dimensions de la pista són

massa grans.
Segons el govern, per la
construcció del pavelló, l’Ajuntament va rebre una subvenció d’1,2 milions d’euros per la
construcció d’un equipament
esportiu i una de 900.000
euros vinculada a un acord
amb la Federació Catalana
de Patinatge per tal que Rubí
fos un Centre de Tecniﬁcació
d’Hoquei Línia. L’executiu ha
explicat que el pavelló, a més
de donar servei a entitats

esportives de la ciutat, dos
dies per setmana desenvolupa activitats del Centre de
Tecniﬁcació d’Hoquei Línia. A
més, se cedeix puntualment
a la federació.
També aﬁrma que la pista
compleix les mides reglamentàries de 60x30, les màximes
permeses al reglament, i que
en el cas dels World Roller
Games, ha estat la Federació
Internacional de Patinatge i
el Comitè Organitzador qui

han establert unes mides de
50 x 25 i un paviment plàstic.
A més, el govern ha recordat
que el projecte del pavelló de
La Llana es va executar quan
ERC governava a la ciutat amb
el PSC.
El Cent Patins disputa les
competicions oﬁcials a la pista
Francesc Calvo, ja que poc
després d’inaugurar-se La Llana va indicar que ni les mides
ni el paviment eren adequats
per l’hoquei línia. / DdR
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L’atur puja a Rubí durant l’agost
Occidental, amb una
El nombre de persones
TAXA D'ATUR
taxa de 12,67%. Les ciudesocupades a la ciutat
tats que tenen un atur
ha crescut durant el mes
Matadepera
més similar a Rubí són
d’agost, segons les dades
Sant Cugat
Ullastrell
Montcada (12,40%),
del Departament d’OcuCastellbisbal
Sabadell (12,46%),
pació de la Generalitat.
Cerdanyola
Vacarisses (12,33%) i
Concretament, hi ha 169
Castellar
Viladecavalls
Terrassa (12,95%). Els
persones més inscrites
Sentmenat
municipis amb més
a les llistes com a dePalau-solità
Polinyà
percentatge d’atur al
mandants d’ocupació que
Barberà
Vallès Occidental són
el mes passat, en total Santa Perpètua
Badia (17,77%) i Relli4.711. Això suposa un augVacarisses
Montcada
nars (17,02%), mentre
ment de l’atur del 3,72%
Sabadell
que a l’altre extrem, les
respecte al juliol, tot i que
Rubí
localitats amb menys
en relació a les dades inTerrassa
Ripollet
atur són Matadepera
teranuals les xifres d’ocuRellinars
(4,98%) i Sant Cugat
pació han millorat en 290
Badia
(6,72%).
persones. Altres municipis
0
5
10
15
20
Quant a Catalunya,
del voltant, com Sabadell
el nombre de persones
(+408), Sant Cugat (+125) Font: Generalitat de Catalunya
sense feina va augmeno Terrassa (+536) també
han vist com l’atur remuntava aquest tar en un 3,1%, el que signiﬁca que hi ha
11.594 demandants d’ocupació. A l’estat
darrer mes.
Pel que fa a l’atur registral, Rubí és el espanyol la pujada va ser de 47.047, el que
cinquè municipi amb més atur del Vallès suposa 3.182.068 aturats. / DdR

Un grup belga compra Ipagsa
i acomiadarà uns 60 treballadors
REDACCIÓ

La fàbrica Ipagsa, ﬁns ara
en mans de la família Ferrari, ha estat adquirida per
Agfa, un grup empresarial belga especialitzat en
tecnologies de la imatge.
Segons ha publicat el diari
Ara, el nou propietari va
comunicar a la Borsa de
Brussel·les l’operació, que
preveu acomiadar una seixantena de treballadors.
L’empresa passarà ara
a dir-se Ipagsa Technologies i estarà totalment
controlada per Agfa, tot i
que el solar on es troben
les instal·lacions seguirà
en propietat de la família

Ferrari i l’actual conseller
delegat, Lorenzo Ferrari,
seguirà en la direcció.
La fàbrica està situada
al costat de l’institut La

Serreta i fa anys està pendent de ser traslladada en
uns terrenys fora del nucli
urbà de la ciutat.

Ipagsa està situada al barri de La Serreta. / Arxiu

Legalitzada a Rubí la primera
instal·lació d’autoconsum compar�t
REDACCIÓ

Un bloc d’habitatges de Rubí
s’ha conver�t en la primera
infraestructura legal de l’estat espanyol d’autoconsum
elèctric compar�t.
La infraestructura, impulsada per la companyia
Holaluz, és pionera a l’estat
i consisteix en una installació de plaques solars amb
la intenció que siguin d’autoconsum per als veïns de
l’immoble.
Aquest tipus d’instal·-

lacions persegueixen l’objectiu d’avançar cap a un
consum 100% autosostenible.
La legalització de la
instal·lació ha arribat un any
després del seu muntatge,
un fet que, per la companyia energètica “posa de
manifest les diﬁcultats que
existeixen en el sector energè�c espanyol”.
De fet, ﬁns al juny passat, l’opció de l’autoconsum
compar�t estava prohibida
a l’estat per un reial decret

aprovat el 2015 pel govern
del Par�t Popular (PP). Això
va canviar quan el Tribunal
Constitucional va anul·lar
aquesta prohibició governamental a les instal·lacions
d’autoconsum com la de
Rubí. D’aquesta forma, des
del juny està oberta la possibilitat de realitzar autoconsum elèctric compar�t
en edificis d’habitatges o
urbanitzacions, permetent
als usuaris generar i consumir de forma compar�da la
seva pròpia energia.
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A

quest dissabte, Rubí acull la Fira
del Joc i de l’Esport al carrer, una
activitat que aquest any arriba a la
seva 20a edició. Es tracta d’una activitat que
reivindica el dret dels infants a gaudir de
l’espai públic per poder jugar en un entorn
segur i saludable. Pràcticament tots els
municipis treballen en aquesta direcció, ja
que no és fàcil trobar espais urbans en els
quals els infants puguin desenvolupar els
seus jocs amb tranquil·litat i sense perills.
Un d’aquests espais són els parcs infantils,
autèntics punts de trobada intergeneracional, que fomenten la convivència i la
interrelació entre els nens i nenes que viuen
en un mateix entorn.
Les ciutats i els pobles han de garantir
que els nens tinguin, a prop del seu entorn,

‘Casal d’Estiu’ para mayores
Un año más quiero agradecer al Servei de
la Dona su esfuerzo para darnos un ‘Casal
d’Estiu’ a las mujeres mayores, para aquellas
que, por diversas circunstancias, no tenemos
vacaciones.
Por desgracia este año solo hemos tenido
una semana de actividades, cuando era un
mes entero en años anteriores.
Ha sido una semana de buen ambiente,
días de reencuentro y un trato excelente por
parte de las personas organizadoras.
Esperando que el año próximo tengamos
de nuevo todo el mes de agosto completo,
quisiera reiterar mi agradecimiento.
M. Teresa Brunet Montorio
L’Onze de Setembre a l’Església
L’Onze de Setembre és la Diada Nacional
de Catalunya, sobradament coneguda i
compartida per tots els catalans. Abans de la
Guerra Civil, la majoria de capellans, inclòs
el beat Josep Guardiet, celebraven solemnes
funerals per aquells que varen caure defensant
la terra l’Onze de Setembre del 1714. A

El Tuit de la setmana
13 de setembre

P@B AlanMón
@PAB_AlanMon

OPINIÓ
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EDITORIAL

L’espai públic de tots

espais d’aquestes característiques per contribuir al seu desenvolupament i que aquests
es trobin en bon estat.
Els infants no només necessiten parcs
per jugar, també necessiten altres espais,
com ara pistes per poder practicar esports
de pilota o camins naturals accessibles, per
exemple. En el cas de les pistes, donada la
popularitat dels esports que es practiquen
amb pilota (futbol, bàsquet, etc.) es fan
absolutament imprescindibles i, en cas que

no n’hi hagi, produeixen un problema en
els usos de l’espai públic. És per exemple el
cas de la plaça Doctor Guardiet, un espai
diàfan en el qual està prohibit jugar amb
pilota. No obstant això, la prohibició no es
respecta mai i cada tarda desenes de nens i
nenes juguen a futbol a la plaça. Són moltes
les ocasions en què les pilotes es barregen
amb les sortides i les entrades dels serveis
fúnebres, un fet que evidentment provoca
queixes i que fins i tot ha fet necessari la

Cartes de la ciutadania

les esglésies ressonava el ‘Virolai’, signe de
la fidelitat pàtria. El 1939, vacants moltes
diòcesis per martiri, o per impediment directe
del general Franco com en el cas del Cardenal
Vidal i Barraquer, va canviar la situació. Les
noves autoritats eclesiàstiques, pressionades
per les autoritats polítiques varen prohibir
dir misses de difunts i usar ornaments negres
l’Onze de Setembre. La prohibició es va
perllongar durant gairebé quaranta anys. No
obstant, alguns capellans valents continuaven
oferint sufragis en aquesta data.
Celebraven la missa del dia amb
ornaments verds, però en la part de la missa
coneguda com a ‘momento’ dels difunts
feien memòria dels morts del 1714. També
a l’homilia, i amb discreció, se’ns demanava
que preguessin pels nostres avantpassats
allunyats en el temps. Aquestes misses es
deien en esglésies sovint distants i estaven
plenes de policia secreta.
Enguany, com generalment faig cada dia,
vaig anar a missa el dia 11, pensant que es
faria alguna al·lusió a la Diada i potser una
intenció a la pregària dels fidels pels habitants

de Catalunya i pels seus governants. Però res
de res. I per acabar, la ‘Salve Regina’ en llatí,
pregària que aprecio, però per lloar la Verge
en aquest dia hagués preferit el ‘Virolai’. El
celebrant, un capellà jove, em va fer adonar
de la deficient formació històrica, cultural
i social que reben al nostre seminari. Tot

intervenció policial en alguna ocasió puntual. Els infants tenen dret a jugar a l’espai
públic, però amb respecte i convivència amb
la resta de veïns de la ciutat i també amb
la resta dels infants. És per això que cada
parc i plaça té, o hauria de tenir, habilitats
uns usos determinats.
L’administració pública té l’obligació
d’afavorir la bona convivència en l’espai
públic, un dels elements cohesionadors de
la societat, però al final és la mateixa ciutadania qui ha de fer un bon ús de les zones
comunes. El civisme, el respecte per allò que
és de tots i a la vegada per la resta de conciutadans, les relacions intergeneracionals
i la bona educació són imprescindibles per
a conviure en els carrers. Tothom té drets
però també deures.

plegat fa créixer la desafecció dels catalans
envers l’Església.
No sóc republicà ni independentista, em
considero un patriota català en la línia de Joan
Maragall, però no és excusa per reclamar més
cultura i sociologia als nostres clergues.
Miquel Montoliu Martí

Fotodenúncia

Ciutat descuidada
Fa ja molts dies que m’he
fixat que al carrer Maximí
Fornés hi ha dues jardineres
juntes. Al principi vaig pensar
que havia estat algun camió
que l’havia apartat per poder
passar sense donar tota la
volta, però ja fa setmanes i
aquí s’ha quedat. Francament,
Rubí dona la sensació de
ciutat descuidada.
Marc Fernández
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GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
ARROSSERIA

FRUITERIA

CUINA

CASOLANA

Llamas
Pl. del Progrés, 9
T. 93 699 66 98

La Pastora
c. La Pastora, 31
T. 93 697 52 26
Cal Gori
Av. Barcelona, 66
T. 93 699 10 27
El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574

ENTREPANS
Frankfurt Nara
Avda. Barcelona, 31
T. 93 588 95 35
Bar iTres
Pl. de Josep Sapés, 2 L.3

CUINA

JAPONESA
Sushiteka
c. Miguel Cervantes, 53
T. 93 182 35 97

PIZZERIA
CAFETERIA
Cafè DeLaVera
c. Cal Gerrer, 10, local 4

BAR MUSICAL

BRASERIA
Cal Tony
Ctra. de Molins de Rei,
Km. 7,8
El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574
Sal i Oli
T. 93 633 86 84
c. Balmes, 25 Rubí
La Cassoleta
T. 93 699 94 41
Av. Castellbisbal, 69

TAPES
Bar El Tapeo
Av. Olimpiades, 102
T. 93 855 33 87
Bar Rambla
c. Francesc Rovira. 10
La Rambla
c. Francesc Rovira, 10
Aguila Roja
Av. Estatut, 169
T. 680 297 780
Medina Azahara
c. Topacio, 49
T. 606 075 751

GUIA GASTRONÒMICA
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QUE VAGI DE GUST!
CUINA

Violet
c. Perdiu, 3
T. 93 832 47 78

A partir de

URUGUAIANA
Petit Charrúa
c. Doctor Robert, 31
T. 93 461 63 58

4€ /mes

CUINA

AQUEST ESPAI POT SER TEU

ESPECIALITZADA
PER GRUPS I
EMPRESES
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GUÀRDIES
NOCTURNES
DE DILLUNS A DIUMENGE
DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

SETEMBRE 2018

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

SALUT I BELLESA
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FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25
LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres
RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95
KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4
ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28
MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3
PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
SCHMID - 93 699 13 05
C/ Riera, 12
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11
PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4
SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43
BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23
ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86
FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25
LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres
RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95
KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28
MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

El dermapen o
micro punción
Se le llama como ‘el lápiz que borra las arrugas’. Se trata de
un dispositivo que reaﬁrma, levanta y rejuvenece la piel.
Es muy efectivo para reducir líneas de expresión, arrugas,
estrías, marcas de acné o manchas. Este tratamiento ayuda
a la producción de colágeno y elastina y ayuda a la absorción
de los productos que la especialista considere necesarios
sin inyectarlos, como ocurre con otros tratamientos. Los
resultados son visibles desde la primera sesión, aunque se
debe esperar un par de días para apreciarlo.
Centre d’Estètica Bella

Cejas perfectas con el microblading
Hasta hace poco las cejas no solían preocupar a las mujeres,
les preocupaba más la piel, color de cabello, etc., pero hoy
en día tener unas cejas bien moldeadas y perfectas es un
tema que preocupa bastante, pues con el paso de los años
las cejas pierden forma y aparecen calvas, o simplemente
tener las cejas que quieres exactamente, se puede conseguir. La técnica que ha llegado en los últimos años es sin
duda la más natural y perfecta, se trata del Microblading ,
esta técnica consigue las cejas que quieres, a tu gusto.
Lo mismo que cuidamos el aspecto del cabello, manos
y piel, si las cejas es el marco del rostro, porque no tener
unas cejas perfectas todo el año sin necesidad de estar
retocando con el lápiz cada día?
Centre d’Estètica Bella

Publicitat
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Descobreix el revolucionari programa
de pèrdua de pes BALÓ GÀSTRIC ELIPSE®
E

l baló Elipse® és el nou
i revolucionari programa
de pèrdua de pes, es
tracta d’un BALÓ GÀSTRIC que
s’ingereix en forma de càpsula
(com si fos una pastilla) i una
vegada a l’estómac s’omple
amb una solució salina. El
baló té una consistència tova
i estarà al nostre estómac 16
setmanes ajudant-nos a reduir
el sobrepès.
La pèrdua de pes està
relacionada amb l’IMC inicial,
el grau de motivació dels pacients i el seguiment posterior
que es realitzi en el servei
mèdic i nutricional.
Tant la col·locació com
l’eliminació no requereixen
endoscòpia, anestèsia, ni
cirurgia. És un programa de 6
mesos i es pot arribar a perdre
fins a 24 kg. d’excés de pes.
El BALÓ ELIPSE® es col·
loca a la consulta del doctor
en una sessió d’una hora
aproximadament, i ens crea

una sensació de sacietat que
ens ajuda a menjar menys i
ens permet seguir uns hàbits
alimentaris saludables.
El programa de pèrdua
de pes BALÓ ELIPSE® no es
limita a implantar un baló en
l’estómac, sinó que el pacient
rep assistència del seu doctor
durant el programa, a més
d’una bàscula “intel·ligent”
i una APP que podrà descarregar-se en el seu mòbil i li
permetrà enviar informació al
metge i tenir un seguiment
constant.
Després de 16 setmanes el
baló es buida a través d’una
vàlvula que porta incorporada i
és eliminat de forma natural.
Aquest programa de pèrdua de pes ens ajuda a acostumar-nos a uns hàbits saludables reduint les porcions
de menjar per evitar tornar a
agafar pes.
Unitat Antiobesitat
Policlínic Rubí

BALÓ GÀSTRIC ELIPSE®
Programa de pèrdua de pes

Perd ﬁns a 24 kg en 6 mesos
Sense cirurgia, endoscòpia ni anestèsia
Assistència personalitzada permanent

1a. Visita
informativa
GRATUÏTA

Reserva la teva cita al T. 93 515 39 99

POLICLÍNIC RUBÍ T| 93 515 39 99 C/ Pere Esmèndia, 25 (al costat dels jutjats) www.grup-policlinic.com

Taques solars: Quan i com eliminar-les?

L

’estiu és l’època de l’any en què estem
més exposats al sol. Els raigs solars, en
petites dosis, són beneficiosos per al
nostre cos i per a la salut. Però les radiacions,
poden ser perjudicials i afavorir per exemple,
l’aparició de taques solars a la nostra pell.
Cal tenir en compte que s’ha de diferenciar
entre dos tipus de taques a la pell que, a
simple vista, poden presentar confusió:
Taques solars o lentígens:
Les taques solars són de forma circular i
apareixen a les zones del cos que han estat
més exposades al sol. Aquestes taques surten
del sol que ens ha donat 30 anys enrere, no
de l’exposició del mateix any. L’epidermis té

memòria i emmagatzema l’exposició crònica
al sol. Aquest tipus de taques poden aparèixer
durant tot l’any.
Taques hormonals melasmes:
Les taques hormonals presenten el mateix to
de color que els lentígens, tenen una forma
irregular i acostumen a aparèixer en persones
joves i/o després dels embarassos. Aquestes
s’accentuen a l’estiu amb l’exposició al sol
a pesar que no sigui aquesta la causa que
les origina.
A qui apareixen?
L’aparició d’aquestes taques és més freqüent
en persones de pell clara, i al contrari de les

creences, poden sortir durant tot l’any. Les
zones d’aparició dependran del sexe. En el cas
de les dones és més habitual que les taques
apareguin a la cara i a l’escot. En el cas dels
homes, tenen més incidència a l’esquena.
És important que ens visitem per rebre una
valoració d’un metge especialista que ens
aconselli el tractament més adequat en cada
cas.
L’ús del làser i els seus beneficis
El làser IPL és el sistema més adequat per a
l’eliminació de les taques. La llum làser absorbeix la part fosca de la taca i la destrueix.
El nombre de sessions dependrà del color
d’aquesta i oscil·larà entre 2 i 6 sessions.

El moment més oportú per realitzar el tractament és entre la tardor i la primavera.
En contra del que se sol pensar, la pell
bronzejada ajuda a eliminar les taques amb
làser. El motiu és que en ser més fosques,
el làser les detecta millor i afavoreix el seu
tractament.
El làser també deté l’envelliment de la pell
i afavoreix la creació de col·lagen. És recomanable repetir 2 o 3 vegades a l’any posat
que s’ha demostrat que, cada sessió de 5
minuts equival a 3 mesos de rejoveniment
de la pell.
Plataforma Mèdica Làser
Policlínic Rubí

ığPqıPßæĲįĤĉqÃPÙįĉðĲÂĤıÃľ

Rejoveniment facial amb

IPL

150

· Taques solars
· Porus oberts
· Cuperosi

Primera
visita informativa
GRATUÏTA

€*/
sessió

POLICLÍNIC RUBÍ T| 93 515 39 99 C/ Pere Esmèndia, 25 (al costat dels jutjats) www.grup-policlinic.com
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Les habilitats visuals, peça clau per poder llegir bé
Aquesta és la conclusió de l’Estudi Rubí, una investigació pionera al nostre país i
que s’ha dut a terme en quatre centres educatius de la nostra ciutat
Com va sorgir la idea de dur a
terme aquesta investigació?
La Núria i la Marta col·laborem
juntes professionalment i després
d’obtenir molt bons resultats en
nombros@s alumn@s amb problemes d’aprenentatge que arribaven a les nostres consultes, vam
pensar que la nostra experiència
professional s’havia d’evidenciar
científicament.
En Tomás té una gran experiència en treballs d’investigació i com
a director de tesis doctorals hi podia
ajudar en la part tècnica. La Roser,
com a optometrista i amiga de Marta
va sumar-se al grup.
Vam veure que era un projecte
molt ambiciós i vam demanar ajuda a l’ACOTV (Associació Catalana
d’Optometria i Teràpia Visual), a la
Facultat d’Òptica i Optometria de
Terrassa i a la Universitat Autònoma
de Barcelona, que van col·laborar
en el projecte.
Què són les habilitats visuals i
per què són tan importants per
llegir bé?
Quan pensem en problemes visuals,
solem centrar-nos només en la
hipermetropia, miopia o astigmatisme, que es poden compensar amb
ulleres, però hi ha altres disfuncions
més difícils d’explicar per part de
l’alumn@, com són:
· Dificultat en binocularitat
(mantenir una bona coordinació
ocular que, si no existeix, provoca
visió doble).
· Dificultat en acomodació
(mantenir un enfocament determinat, ja que si no les lletres es veuen
borroses).
· Dificultat en motilitat ocular
(executar uns moviments oculars
precisos per no saltar-se paraules o
línies en llegir).
Les dificultats en aquestes
habilitats visuals poden fer que
l’alumn@ llegeixi més lentament,
cometi més errors en llegir i, per

desenvolupar el seu potencial lector
eliminant les barreres que la presència de dificultats en les habilitats
visuals pot suposar.
En segon lloc, cal valorar si
l’alumn@ amb problemes de lectura
té o no altres tipus de dificultats
(problemes emocionals, dislèxia...)
a més de les visuals.
Amb aquesta finalitat i a partir
de les dades del nostre estudi hem
dissenyat una prova que ens ajuda a
esbrinar-ho i a la qual hem batejat
com a Protocol Rubí.

Equip investigador de l’Estudi Rubí: Tomás Blasco, professor de la Facultat de Psicologia (UAB); Marta Codina, optometrista al Centre d’Optometria i Teràpia Visual (Rubí); Núria Lladó, psicòloga a Kantor. Espai d’Atenció Psicològica (Rubí)
i Roser Villena, optometrista a Fem Visió (Sant Joan Despí). / Cedida

tant, entengui menys el que llegeix.
Vam trobar que al nostre país
hi havia molt pocs treballs que
relacionessin directament habilitats
visuals i lectura en població escolar
general. I vam decidir posar mans
a l’obra.
Com va ser la investigació a les
escoles de Rubí?
El Departament d’Ensenyament i
l’EAP de Rubí ens van posar en
contacte amb les escoles, vam
poder exposar el nostre projecte i
demanar-los la col·laboració.I ens
van obrir les seves portes ni més ni
menys que quatre escoles, dues de
públiques i dues de concertades!
En la primera fase de l’estudi
vam passar proves de visió i de
lectura a més de dos-cents alumnes

de cinquè de primària! Vam trobar
que més d’un 50% de l’alumnat de
cinquè, presentava alguna disfunció visual, i que aquests mateixos
alumnes tenien un rendiment lector
inferior al dels alumnes sense disfuncions visuals.
Concretament vam trobar que hi
havia una relació entre les dificultats
en motilitat ocular i la lectura lenta,
i una relació entre els problemes
en la binocularitat i cometre errors
durant la lectura.
En la segona fase de l’estudi, un
equip d’optometristes voluntaris va
tractar 88 alumnes amb disfunció
visual durant dotze setmanes. Es
va realitzar, a les mateixes escoles,
un programa de teràpia visual expressament dissenyat per aquesta
investigació, al qual vam batejar com
a Programa COVI agafant la primera

síl·laba del cognom de la Marta (Codina) i la Roser (Villena), ja que eren
les optometristes de l’equip i van ser
les dissenyadores del programa.
Els resultats van ser molt prometedors, ja que es van corregir
almenys una de les disfuncions en
el 61% dels alumnes. A nivell de
lectura, aquests alumnes van fer
també una millora important en la
velocitat i la precisió.
A quines conclusions heu arribat?
Hi ha dues coses molt importants
que hem pogut esbrinar amb els
nostres resultats.
Per una banda, concloem que la
incorporació de la valoració optomètrica i, eventualment, la intervenció
mitjançant un programa de teràpia
visual, pot ajudar a molts alumnes a

Com doneu a conèixer els resultats
del vostre estudi?
Fins al moment hem presentat els
diferents resultats obtinguts en dos
congressos internacionals d’Optometria i en un congrés d’Optometria
i Oftalmologia, a banda de diverses
xerrades a la FOOT (Facultat d’Òptica
i Optometria de Terrassa), a l’ACOTV,
a l’EAP de Rubí i a la Trobada Psicopedagògica Interdisciplinària Com
millorar els aprenentatges avui de
la Universitat de Barcelona.
D’altra banda, hem publicat un
article en una revista de difusió científica i n’estem preparant un altre.
Continuareu investigant?
Vam començar el 2013 i encara seguim analitzant dades. Actualment
treballem en l’elaboració del Protocol
Rubí, una petita prova de caràcter
interdisciplinari que en un període
molt breu, de 15-20 minuts, ens ajudarà a detectar si la mala lectura de
l’alum@ es relaciona amb dificultats
en habilitats visuals, dificultats de
tipus dislèxic, o amb ambdues. Això
permetrà saber, de manera ràpida,
quina haurà de ser, en cada cas,
l’actuació terapèutica i professional
més adient.
Per a més informació:
estudirubi@gmail.com
Equip Investigador
de l’Estudi Rubí

MASCOTES
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Ànimes positives en la vida
Com ens agradaria que en aquests casos les protagonistes poguessin parlar, però estem segurs
que tan sols observant-les les seves mirades
parlen en silenci.
Són ROVI i FORKI, dues germanes d’amb prou
feines cinc mesos que després d’estar a la vora
de la mort i havent superat febres molt altes, el
seu futur es va parar al costat d’un test. Positives
a leucèmia, en el primer test, negatius en els
posteriors realitzats.
Estan aïllades i creixent en solitud, com
aquells “nens bombolla” que tenen de tot però
els falta el més important, el contacte d’una mà
amiga, poder fer una vida normal passejant per
tota una casa sense portes, sense reixes i sense
barreres.
Perquè elles no necessiten cap cura especial,
perquè ﬁns i tot no sabem si en un futur molt
proper, sent tan joves, els seus propis organismes
podrien immunitzar-se, ja que actualment estan
lluitant. I encara que no fos així, elles han batallat
per viure des que eren dues boletes i ara no és just
que passin els seus dies sense tenir una família.
Perquè igual que elles, nosaltres no tirarem
la tovallola ﬁns que no vegem a ROVI i FORKI
en una casa dormint damunt de la falda de qui
vulgui donar-los una oportunitat, en acolliment
o adopció.
Si vols conèixer-les, contacta de dilluns a divendres de 18 a 20 hores al telèfon 639 679 777
o bé a través del correu, web o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi
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CLASSIFICATS

LLOGUER
I VENDA
SE ALQUILA Hab. 610.467.363

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

CULTURA
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CENTENARI DEL FERROCARRIL

Una gran festa per celebrar els 100 anys del tren
Ferrocarrils de la Generalitat batejarà un
comboi amb el nom de Ciutat de Rubí

Diumenge a la tarda hi haurà múl�ples
ac�vitats al voltant de la plaça Nova Estació
tografiers’, i més tard, a
les 19 hores, s’inaugurarà
l’exposició temporal al ves�bul de l’estació.
Per tancar la festa, després del bateig del tren,
�ndrà lloc l’espectacle ‘A
tota màquina!’, a càrrec de
La Locomotora Negra.

M. CABRERA

El 13 de setembre del 1918,
el municipi de Rubí va iniciar un canvi clau en la seva
història. Aquell dia, a les
11 hores va treure el cap
per primera vegada a Rubí
un ferrocarril, procedent
de Barcelona. El mitjà de
transport va transformar i
va modernitzar la vila, que
a mesura que van anar passant els anys es va acabar
conver�nt en una ciutat.
Cent anys després, Rubí
commemora l’arribada del
primer ferrocarril a la ciutat
amb una gran festa ciutadana, prevista per aquest diumenge a la tarda al voltant
de la Nova Estació.
L’alcaldessa, Ana M.
Mar�nez, ha recordat que
Rubí va viure “amb molta
expectació l’arribada del
ferrocarril” i que aquest
gran avenç va suposar “la

An�cs rètols de l’estació de FGC de Rubí, que es poden trobar a l’exposició de l’An�ga Estació. / M.C.

modernitat i l’acceleració
cap a la ciutat”. A més, la
màxima responsable municipal, també ha destacat
que l’arribada del tren va
suposar “un canvi en la
ﬁsonomia de la ciutat”.

El regidor de Cultura, l’alcaldessa i el director general de Ferrocarrils,
durant la presentació de les ac�vitats del centenari del tren. / M.C.

Tren Ciutat de Rubí
Un dels grans atractius
de la festa ciutadana organitzada conjuntament
per l’Ajuntament i Ferrocarrils serà el bateig d’un
tren amb el nom Ciutat
de Rubí. A més, el comboi
lluirà l’skyline de la vila i
uns versos de l’Himne de
Rubí. L’acte d’inauguració
serà a l’andana de l’estació
a les 19.15 hores i està
prevista l’assistència del
conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet,
de l’alcaldessa de Rubí i del
president de FGC, Ricard
Font.
Ac�vitats diverses
L’animació musical de Pep
Callau a les 18 hores serà
la primera de les ac�vitats
de la festa de celebració
del tren. A la plaça Nova
Estació, s’hi instal·larà un

circuit de tren per als més
pe�ts i hi haurà animació
amb personatges ferroviaris, a més d’un photocall.
A les 18.30 hores la
companyia La Tal oferirà l’espectacle ‘Les Fo-

Segona estació?
Per la seva banda, el director general de Ferrocarrils,
Pere Calvet, ha explicat
que l’empresa treballa amb
“molta il·lusió per fer una
bona feina cada dia”.
Sobre la segona estació,
tan reivindicada a Rubí,
Calvet s’ha limitat a dir que
“cal estudiar els costos i el
trànsit que �ndria”, un estudi que segons el director
general ja s’està realitzant.
Visitar el Brill
A banda de la gran festa
de diumenge, l’Ajuntament

i FGC també han previst
altres ac�vitats. És el cas
de la conferència que s’ha
fet aquest dijous, a càrrec
d’Eduard Puigventós, o de
dues conferències més: ‘Els
primers trens de la línia del
Vallès’, prevista pel 8 de
novembre; i ‘La història del
tren a Rubí i el seu impacte a la població’, el 13 de
desembre.
A més, el 16 de desembre els rubinencs
que ho vulguin tindran
l’oportunitat de pujar a un
Brill, els vehicles que van
circular entre Rubí i Barcelona durant els primers 50
anys del servei. Les places
són limitades i està previst
que les inscripcions s’obrin
aviat.
A més de tots aquests
actes, ﬁns al 19 de gener
es pot visitar l’exposició
ubicada a l’An�ga Estació
‘Cent anys del tren’.

20
breus

Petits Galzeran es proclama
campiona de Barcelona
La colla infantil de l’Escola
de Sardanes Flor de Neu
va aconseguir a Canet proclamar-se campiona de les

comarques barcelonines per
segon any consecutiu.
Per la seva banda, la colla
gran, Galzeran, va quedar en
segona posició
de la seva categoria, mentre que la
colla aleví va guanyar el concurs
en la modalitat
lliure.
Les colles infantil i gran també van resoldre la
sardana revessa,
tot i que la infanLa colla infantil ha revalidat el títol de campio- til no la va repartir bé. / DdR
na de les comarques barcelonines. / Cedida

L’existencialisme arriba a
La Sala amb el Cicle Gaudí
La primera pel·lícula del nou
cicle Gaudí, ‘Jean-François i
el sentit de la vida’, es projectarà al teatre municipal
La Sala el 20 de setembre a
les 21 hores. Es tracta d’un
llargmetratge dirigit per Sergi
Portabella, i amb els actors
Max Megías i Claudia Vega,
dos adolescents que empre-

Cultura
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nen un viatge existencialista
cap a París per descobrir quin
és el sentit de la vida.
La pel·lícula, que té una
durada de 90 minuts, es
projectarà en versió original
en català i el preu de l’entrada serà de 4,50 euros i de 3
euros presentant el Carnet
Jove. / DdR

teatre

El darrer muntatge de Dagoll Dagom
es preestrena dissabte a La Sala
‘Maremar’ és un musical basat en una obra de
Shakespeare que evoca el drama del Mediterrani
redacció

La companyia escènica
Dagoll Dagom posarà en
escena aquest dissabte 15
de setembre en el teatre
municipal La Sala el seu nou
musical: ‘Maremar’, dirigit
per Joan Lluís Bozzo. La
producció s’estrenarà oficialment al teatre Poliorama
el 22 de setembre, però
dissabte es preestrenarà a
Rubí, on s’ha estat assajant
durant tot el mes d’agost.
‘Maremar’ és una obra
basada en el text de William Shakespeare ‘Pèricles,
príncep de Tir’, una història
basada en l’exili, la fugida i
el naufragi. Un drama escrit
el segle XVII que recorda de
forma inevitable el que està
passant actualment a les
costes de la Mediterrània,
una història més viva i d’actualitat que mai.

Agenda

-‘Quiero ser como Beckham’
Cinema a la fresca al parc de la Pau i la Natura. A les 22h.

································································
Divendres 14 de setembre

································································
Dissabte 15 de setembre

-Premis Gent del Barri, Gent de Rubí
Entrega dels premis a les 19h a l’Ateneu.
Org.: AV Zona Mercat i Club Billar Golden
Pool.

-La Trocalleria
Punt d’intercanvi d’objectes de segona mà.
A les 10.30h a la rambla del Ferrocarril.

-Concert de blues
Actuació de Blues Ribbon Healers a les
21h a l’Espai Sociocultural de la CGT. Org.:
Associació L’Aurora.
-Nit d’observació astronòmica
A les 21.30h a l’Ateneu. Org.: Amics de l’Astronomia TRI-A.

ADRECES CULTURALS

-‘Maremar’
Teatre musical de la companyia Dagoll Dagom. A les 21h a La Sala. Preu: 10€.
································································
Diumenge 16 de setembre
-Commemoració del centenari de l’arribada
del tren a Rubí

Antiga Estació. c. Historiador Serra, s/n.
Ateneu Municipal. c. Xile, 1-3.
Auditori del Museu Vallhonrat. c. Sant Pere, 77-79.
Biblioteca Municipal. c. Aribau, 5.
Casa de Andalucía. c. Orso, 2.
Casal de la Gent Gran de Rubí. c. Magallanes, 60.
Casal Popular. c. Pere Esmendia, 14.
Casino Espanyol. pl. de Catalunya, 1.
Celler. c. Pintor Coello, s/n.
Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n.
Centre d’Alternatives Culturals Rubí. c. Sant Joan, 1.
Escola d’Art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
Escola de Música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
Església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.

Imatge de promoció de l’obra, que es podrà veure a Rubí abans d’estrenar-se a Barcelona. / Cedida

Bozzo, que dirigeix el
muntatge, compta amb nou
actors, entre els quals destaca Roger Casamajor i Anna
Castells. En aquesta obra,
Dagoll Dagom explora un
nou concepte de musical,

en el qual només hi ha les
veus dels actors i els efectes
sonors que ells mateixos
són capaços de reproduir. A
l’obra, no hi ha instruments,
tampoc músics, sinó un
llenguatge musical propi

·A les 18h Activitats d’animació i tallers a la
pl. Nova Estació.
·A les 19h Inauguració de l’exposició temporal ‘Centenari de l’arribada del Ferrocarril’
al vestíbul de l’estació.
·A les 19.15h Bateig d’un tren amb el nom
de Ciutat de Rubí a la pl. Nova Estació.
·A les 19.30h Parlaments a càrrec del
conseller de Territori i Sostenibilitat, de
l’alcaldessa i el president de FGC a la pl.
Nova Estació.
·A les 20.30h Concert amb La Locomotora
Negra a la pl. Nova Estació.
Org.: Ajuntament de Rubí i Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya.
································································
DiMECRES 19 de setembre
-Sortida cultural a Peralada

Espai d’Art La Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
Espai de Llibres Lectors al tren. c. Magí Ramentol,3.
Espai Expositiu Aula Cultural. av. Barcelona, 84.
Espai Sociocultural CGT. pl. d’Anselm Clavé, 4-6.
Hermandad Rociera de Rubí. ctra. 1413, 128.
Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3.
Museu Municipal Castell. c. Castell, 35.
Fundació Museu Vallhonrat. pl. Montserrat Roig.
Nuus Creative. c. Sant Sebastià, 9.
Primera Església Evangèlica. c. Colom, 6.
Rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala Neus Català. c. Floridablanca, 23.
Societat Teosòfica de Rubí. c. Sant Pere, 8.
Teatre Municipal La Sala. c. Cervantes, 126.
Torre Bassas. c. Sabadell, 18.

construït pels actors.
L’obra, que és un cant a
l’amor i a la reunificació dels
membres dispersats de la
família, es representarà a les
21 hores i el preu de l’espectacle és de 10 euros.

A les 7.30h al Casal de la Gent Gran. Org.:
Casal de la Gent Gran de Rubí.
································································
DiJOUS 20 de setembre
-Presentació del llibre ‘Artur Fisher’
A càrrec de Borja Simom. A les 18h a la
Biblioteca.
-Taller de japonès
A càrrec de British House. A les 19h a la
Biblioteca.
-‘Jean-François i el sentit de la vida’
Cinema dins del Cicle Gaudí. A les 21h a La
Sala. Preu: 4,5€. Amb Carnet Jove 3€

Exposicions
-Dibuixos de Miquel Mas. Inauguració
14 de setembre a les 19.30h. Fins al 30
de setembre a La Claraboia.
-Montsino. Exposició d’il·lustracions de
Montse Fortino. Fins al 29 de setembre a
l’Espai de Llibres Lectors al Tren.
-Marina, 50 anys. Exposició sobre la
coreografia ‘Marina’, d’Albert Sans. A la
Biblioteca i a l’espai Lectors, al tren!. Fins
al 29 de setembre.
-Cent anys de tren. Exposició a l’Antiga
Estació. Fins al 19 de gener del 2019.

CULTURA
BREUS
Els Premis Gent
del Barri, Gent de
Rubí s’entregaran
aquest divendres
L’Associació de Veïns de la
Zona del Mercat i el Golden
Pool Rubí entregaran aquest
divendres els Premis Gent
del Barri, Gent de Rubí a les
19 hores a l’Ateneu. Les dues
entitats lliuraran els guardons a Oncolliga, a l’Olímpic
Can Fatjó i al Juventud 25
de Septiembre, a la pintora
Anna Tamayo, als Amics dels
Automòbils Antics i a Juan
Gallardo & Batunice. / DdR

Nova temporada
de concerts de
l’Associació Aurora
L’Associació Aurora ha programat un nou cicle de
concerts a l’Espai Sociocultural de la CGT. El primer
serà aquest divendres a
les 21 hores a càrrec de
Blues Ribbon Healers, una
banda dels Estats Units que
està de gira per Europa.
L’entitat també ha preparat
sis activitats més fins al
novembre, entre concerts
i actes culturals. / DdR
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ART

Miquel Mas es retroba
amb el dibuix a La Claraboia

IL·LUSTRACIÓ

Inaugurada la mostra de
les il·lustracions de Montsino

REDACCIÓ

L’artista rubinenc Miquel
Mas inaugura una exposició
de dibuixos aquest divendres a les 19.30 hores a La
Claraboia.
Mas va començar a dibuixar als 13 anys i als anys
70 i 80 va fer algunes exposicions amb dibuixos sobre
nines. Posteriorment, a la
dècada dels 90 també va
realitzar alguna exposició
amb aquesta tècnica.
Més tard, va arraconar
el dibuix i es va centrar en
la creació de diverses sèries
artístiques amb tècniques
molt variades. Amb ‘Humans’, a partir del 2004,
una sèrie centrada en el
retrat de persones d’arreu
del món, el llapis va tornar a
resorgir en la seva obra. Els
dibuixos d’aquesta sèrie van
provocar un gran impacte
pel seu hiperrealisme.
A la mostra, que es podrà visitar a La Claraboia
fins al 30 de setembre,

Imatge de la inauguració de la mostra. / Cedida

REDACCIÓ

Un dels dibuixos que es podran contemplar a la mostra. / Cedida

s’hi exposen una vintena
de peces inèdites. L’artista
recupera d’aquesta forma
el dibuix i l’aplica a composicions actuals i molt personals, una mostra d’objectes

quotidians i algunes de les
seves enyorades nines.
L’exposició es podrà visitar
els divendres i dissabtes de
19.30 a 21 hores i els diumenges de 12 a 14 hores.

L’Espai de Llibres, Lectors al
tren! acull des de fa alguns
dies la mostra de Montse Fortino ‘Montsino’, la
il·lustradora rubinenca
autora del llibre ‘I ara, què
en faig d’aquest cor?’.
La inauguració va tenir
lloc el dijous de la setmana
passada en un acte amb
l’assistència del periodista
cultural de TV3 Toni Puntí, i
en el qual van actuar Anna

Subirana i Imma Udina,
que van posar la veu i la
guitarra a una cançó dedicada a Montsino.
L’exposició es pot veure
a la llibreria, ubicada al carrer Magí Raméntol, 3, ﬁns
al 29 de setembre i comparteix espai amb l’altra
mostra que hi ha ubicada
a la llibreria, dedicada a
Albert Sans i a la commemoració del cinquantè
aniversari de l’estrena de
‘Marina’ al Liceu.
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FUTBOL | PRIMERA CATALANA

FUTBOL | SEGONA CATALANA

Primera derrota a la lliga
de la Unió Espor�va Rubí
VILASSAR DE MAR - UE RUBÍ

2-1

VILASSAR DE MAR: Castilla, Varese, Peña, Fuentes, Gamiz,
Domingo, Gil (Cristian Pérez), Mendoza (El Maymouni),
Bargalló (Esteve), Matamala (Riera) i El Harrak (Granero).
UE RUBÍ: Antonell, Campos, Torres, Raventós, Eric Martínez,
Mendoza (Campos), Estrada (Silva), Marc Muñoz, Uroz,
Bermúdez i Gurrea.
Àrbitre: Jesús Martínez Navarro.
Gols: 1-0 Gil (7’); 2-0 El Harrak (19’); 2-1 Uroz (40’).
Targetes: Fuentes, Gil, Castilla, Aybar i Riera.

La Unió Espor�va Rubí suma
la primera derrota de la
temporada. Els rubinencs no
van ser capaços de vèncer al
camp del Vilassar de Mar, tot
i que les sensacions van ser
força posi�ves.
El conjunt del Maresme
es va avançar en el marcador ben aviat, en el minut
7 gràcies a una falta que va
transformar Gil. El Rubí, que
encara no havia �ngut temps
de situar-se al terreny de joc,
va veure com l’avantatge del
Vilassar s’ampliava encara
més al minut 19, amb un gol
d’El Harrak aproﬁtant la poca
agressivitat de la defensa

dels d’Alberto Fernández.
A mesura que anaven
passant els minuts, el Rubí
s’anava sen�nt més còmode,
també perquè l’equip local
va endarrerir les seves línies
i va esperar la Unió Espor�va
al seu camp per llançar contraatacs amb la intenció de
sentenciar el par�t.
Just abans de la mitja
part, els blanc-i-vermells
van aconseguir retallar distàncies en el marcador a la
sor�da d’un córner, gràcies
a un gol d’Uroz.
A la segona part, el Rubí
va buscar la porteria contrària, però no va crear massa

1a Catalana Grup 1
1
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GIRONA B
MANLLEU
VILASSAR MAR
LLORET
EE GUINEUETA
BANYOLES
VIC
SANT CUGAT
CAN VIDALET
TONA
SAN JUAN MONTCADA
LA JONQUERA
RUBÍ
SABADELL NORD
ARGENTONA
PALAMÓS
FARNERS
LLAGOSTERA B

L’Olímpic es queda sense
victòria en el darrer sospir
J
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Pts.
6
6
6
4
4
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
0

perill amb un atac molt centrat en Uroz, que es va trobar
molt sol barallant-se amb els
defensors rivals.
En dues jornades, el Rubí
només ha aconseguit sumar
un punt i es troba en tretzena posició a la classiﬁcació
del grup 1 de Primera Catalana.
En la propera jornada,
el Rubí visitarà el camp del
Sabadell Nord, al Camp Municipal de Ca n’Oriac. L’enfrontament es disputarà el
16 de setembre a les 11.30
hores. / DdR

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Ensopegada del ‘Vein�’ al camp del Can Rull
El Juventud 25 de Sep�embre
no va poder sumar la segona
victòria a la lliga després de
superar la setmana passada
el Cerdanyola B amb comoditat.
Els del ‘Veinti’ es van
desplaçar ﬁns a Sabadell amb
ganes de seguir sumant, però
davant es van trobar un Can
Rull Rómulo Tronchoni molt
endreçat que es va avançar al
marcador al minut 35 gràcies
a un gol de Mikel Pérez. Amb
l’1-0 el partit va arribar al
descans. Només començar
la represa, els sabadellencs

eixamplaven l’avantatge amb
un nou gol, aquest cop obra
de Lebron al minut 46.
El 25 de Septiembre va
intentar reduir les distàncies
i aviat ho va aconseguir. En el
minut 53, Juan Carlos Ticona
va aconseguir el 2-1 que
donava esperança al conjunt
del 25 de Setembre per, com
a mínim, empatar el par�t. Al
ﬁnal, però, la remuntada no
va arribar i els tres punts es
van quedar a Sabadell. Amb
aquest resultat, el ‘Vein�’ és
sisè a la classiﬁcació.
En la propera jornada,

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

J
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Pts.
6
6
6
6
4
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
0
0
0

l’equip rubinenc rebrà al
Badia el 16 de setembre a les
12.05 hores. / DdR

JOSÉ VERDE

El domini del joc que va tenir
l’Olímpic Can Fatjó durant tot
el par�t contra l’Atlè�c Prat
Delta no va servir perquè el
conjunt rubinenc s’emportés
el triomf. L’equip de Josep M.
Gené es va posar per davant
del conjunt local en dues
ocasions, però al ﬁnal, els del
Baix Llobregat van remuntar
el par�t i van guanyar 3-2.
Amb els gols de Pau Gené
al minut 75 i Peñarroya al
minut 60, semblava que els
de Can Fatjó tenien el par�t
molt encarrilat, però res més
lluny de la realitat.
En cinc minuts fatídics
pel conjunt rubinenc, l’Atlè�c Prat Delta va aconseguir
empatar el par�t. Els dos gols
locals, de Moyà i Caballero,
van portar molta polèmica arbitral, ja que en cap dels dos
casos es va veure clarament
que la pilota travessés la línia
de gol. L’àrbitre auxiliar va
considerar vàlids els dos gols,
tot i les protestes visitants, i
al minut 83 el marcador era
de 2-2.
Lluny de conformar-se
amb l’empat i després de
dominar durant tot el par�t,
l’Olímpic va buscar un gol

ATLÈTIC PRAT DELTA - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ

3-2

ATLÈTIC PRAT DELTA: Iván, Martos, Guijarro, Pardo, Vigara,
Carlos, Ramzí (Gómez), Preciado, Cabello, Manel (Moyà), i
Coca (Aarón).
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, A. Vázquez, Armenteros,
A. Ruiz (Wang), J. Milà, Arnau, Calderón (Dani García), Pau
Gené, Jimmy (El Asri), A. Peñarroya.
Àrbitre: Sergio Martín Gallardo (Regular).
Gols: 0-1 Pau Gené (45’); 0-2 Peñarroya (60’); 1-2 Moyà
(78’); 2-2 Cabello (83’), 3-2 Moyà (92’).
Targetes: Vigara, Carlos i Aarón / J. Bracons, Armenteros
i A. Vázquez (2).

que li donés els tres punts.
Però en una decisió totalment
desafortunada, l’àrbitre va
ensenyar la segona targeta groga a Adrián Vázquez
per considerar que estava
perdent temps. La realitat
era que el jugador visitant
havia rebut un fort cop al
turmell, mo�u pel qual es va
descalçar.
Els rubinencs van haver
de jugar els darrers minuts
de joc amb un home menys
i amb tan mala fortuna que
en el minut 92 Moyà va aconseguir el gol del triomf pels
pratencs.
Amb aquest resultat,
l’Olímpic suma dues derrotes en els dos enfrontaments
disputats a la lliga i és dotzè
amb zero punts. Tot i això,

2a Catalana Grup 3
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MARTORELL
ATLÈTIC SANT JUST
FONTSANTA-FATJÓ
ATL. PRAT DELTA
PEÑA UNIÓN MÁLAGA
SAN MAURO
CAN TRIAS
ATLÈTIC VILAFRANCA
UNIF. BELLVITGE
ATLÈTIC JÚNIOR
ESPLUGUENC
OLÍMPIC CAN FATJÓ
MOLINS DE REI
PRAT B
MARIANAO POBLET
JOVENTUT RIBETANA
BEGUES
SANT QUIRZE

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

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

les sensacions que ha deixat
l’equip de Can Fatjó són força
posi�ves.
En la propera jornada,
l’Olímpic Can Fatjó rebrà la
visita del Begues al Municipal
del barri rubinenc. Un par�t
que es disputarà el 16 de setembre a les 19 hores.

CICLISME | RUTA

Noves sor�des del Club Ciclista
Rubí aquest diumenge
Els dos grups del Club Ciclista Rubí realitzaran noves
sortides aquest diumenge
16 de setembre, con�nuant
amb la seva ac�vitat espor�va. El primer grup farà un
itinerari de 110 km des de
Rubí a Castellbell, passant

per Castellbisbal, Martorell,
Olesa, Vacarisses, Mor�rolo,
Els Caus i Rellinars. La tornada
serà per Monistrol, Can Sedó,
Olesa, Martorell i Terrassa
ﬁns a arribar a Rubí.
El segon grup seguirà
un recorregut de 80 km ﬁns

a Sant Sadurní, passant per
Molins de Rei, Ordal i Sant
Pau d’Ordal. La tornada serà
per Sant Sadurní, Gelida i
Martorell fins a retornar a
Rubí. Els dos grups sor�ran
a les 8 hores des de la plaça
Doctor Guardiet. / CCR
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HOQUEI LÍNIA | TORNEIG
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PETANCA | LLIGA

El sènior Masculí del Cent Patins La UP Las Torres-Rubí inicia nova
guanya el Trofeu Internacional temporada amb un equip més
Ciutat de Barcelona
Aquest diumenge comença
una nova temporada per a
la Unió Petanca Las TorresRubí, amb la participació de
cinc equips, un més que a la
passada temporada, a la nova
edició de la Lliga Provincial.
Cal destacar, a més, la participació de 9 jugadors en edat
juvenil.
En categoria masculina
presentarà 4 equips. El primer
equip continua amb la seva
recuperació de categories, ja

REDACCIÓ

El Sènior Masculí del Cent
Patins va aconseguir el passat
cap de setmana aixecar el
Trofeu Internacional Ciutat
de Barcelona, una competició
que es va disputar al Centre
Esportiu Municipal d’Horta.
Els rubinencs es van imposar en la ﬁnal al CH Jujol Jokers
de Sant Joan Despí, equip al
qual va superar per 5-1 en un
partit que al descans estava
igualat, però que es va acabar
decantant a favor del conjunt
de Rubí. A les semiﬁnals, el
Cent Patins ja havia superat el
Bons Senyors. Els altres participants en la competició van
ser Los Peaky, de Las Rozas, i
els Llops de Vila-real.
Pel que fa a la categoria femenina, l’equip del Cent Patins
va perdre a la ﬁnal i va quedar
segona en el torneig. El Cent
Patins va disputar la ﬁnal con-

La competició es va disputar al Centre Esportiu Municipal d’Horta,
a Barcelona. / Cedida

tra el Tsunamis A, club organitzador del torneig. En aquesta
ocasió, les rubinenques es van
veure superades per 4-2 en un
partit amb moltes alternatives
i que van començar guanyant
les jugadores de Rubí.

Les rubinenques havien
arribat a la ﬁnal després de
superar per 2-1 al Fighters
de Vila-real. La resta de participants femenines van ser la
selecció irlandesa i el Sirens
anglès.

BÀSQUET | TORNEIG

Prop d’una seixantena d’equips
participaran en el 3r Torneig de
Bàsquet Ciutat de Rubí
El CEB Sant Jordi ja ho té tot
a punt per a la 3a edició del
Torneig de Bàsquet Ciutat de
Rubí, que comptarà amb la
participació d’una seixantena
d’equips, per la qual cosa es
disputarà en dues jornades:
els dissabtes 15 i 22 de setembre.
El torneig arrencarà
aquest dissabte al pavelló
municipal La Llana, on es
jugaran els partits de pista
gran, és a dir, les categories de Pre-infantil, Infantil,
Cadet, Júnior i Sots-21, tant
en categoria masculina com
femenina. Es disputaran tres
partits simultanis des de les
9 ﬁns a les 20 hores. En total,
hi haurà 12 hores de competició, 70 partits, 36 equips
participants i prop de 400
jugadors i jugadores.
La segona jornada del
torneig tindrà lloc dissabte 22
al pavelló de l’escola Montserrat, al carrer Cervantes 7577, on es jugaran els partits
de pista petita, és a dir, les
categories de Pre-mini i mini
bàsquet.
Des de les 9 a les 20 hores,
hi haurà dos partits simulta-

La competició es disputarà la primera jornada a La Llana i la segona
a l’escola Montserrat. / Arxiu

nis. Es disputaran 12 hores de
competició, amb 42 partits,
21 equips participants i prop
de 250 jugadors i jugadores.
Des del CEB Sant Jordi
ressalten que en el conjunt
de la competició hi haurà 24
hores de bàsquet, més d’un
centenar de partits i prop
de 650 jugadors i jugadores,
xifres que fan del torneig un
esdeveniment esportiu de
primer ordre a la ciutat.
Entre els equips participants hi ha el Viladecans,
el Sant Pere de Terrassa, el
Matadepera, els Salesians
de Badalona, Can Colapi de

Terrassa, el Sabadell Sud,
Castellbisbal, Granollers, Coll,
Terrassa, Martinenc, Nou
Barris, Prat i Parets.
El torneig compta amb
el suport de l’Ajuntament i
aquesta edició amb la collaboració de Leroy Merlin.
Cal recordar que el Sant
Jordi organitza anualment des
de l’any 2000 un torneig de
mini bàsquet, que enguany
arribaria a la 18a edició, però
des de fa tres anys aquesta
competició s’ha inclòs dins
del Torneig Ciutat de Rubí,
amb participació de totes les
categories. / DdR

porta 3 ascensos consecutius,
i participarà a 1a divisió, on
de nou aspira a ser candidat
a l’ascens. El segon equip retorna a la 3a divisió després
de moltes temporades gràcies a l’ascens aconseguit la
campanya anterior. El tercer
participarà a 5a divisió amb
un grup de jugadors veterans
que tindran com a objectiu
l’ascens de categoria. El quart
equip, format per gent jove i
veterans, intentarà fer un bon

paper a la 6a divisió.
Quant a l’equip femení,
aquest any ha reforçat la
plantilla amb la incorporació
d’exjugadores veteranes i
juvenils que aportaran el seu
grau d’experiència i qualitat
per tal de millorar els resultats
de les temporades anteriors.
En aquesta primera jornada,
es disputarà el derbi local a
Ca n’Oriol a les pistes del CP
Santa Rosa, equip que aspira a
l’ascens de categoria. / UP

