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la 19a Fira del Joc i de l’Esport es proposa 
fomentar els valors cívics entre els infants
rEDAcció

La 19a edició de la Fira del 
Joc i de l’Esport al Carrer, 
organitzada per l’Ajuntament 
de Rubí amb la col·laboració 
de diverses entitats de la 
ciutat, se celebrarà aquest 
dissabte 16 de setembre 
entre les 17 i les 21 hores 
a la rambla del Ferrocarril. 
Com en edicions anteriors, 
l’esdeveniment tindrà un clar 
valor educatiu, ja que pro-
mourà el valor del joc i l’espai 
de convivència als carrers de 
la ciutat, recuperant espais 
d’intercanvi entre persones 
de diferents edats, cultures 
i capacitats.

Enguany, la fira pivotarà 
al voltant de 13 valors. As-
pectes com la cooperació, la 
diversitat, la companyonia 
o la responsabilitat tindran 
una presència visible a la fira 
i també seran el fil conductor 
de les activitats organitzades 
per les entitats.

La fira disposarà de prop 
d’una vintena d’estands d’en-

l’alcaldessa, els regidors de Serveis a les Persones i d’Esports i membres del consell dels infants van 
presentar dimarts a la tarda la fira. / Cedida

titats de tot tipus, entre les 
quals hi haurà el del Consell 
dels Infants i Adolescents, 
que enguany tindrà més 

visibilitat amb la intenció de 
reconèixer la seva implicació 
en la defensa dels drets de 
la infància a la ciutat. Alba 

aquest òrgan: “Amb la Fira 
del Joc volem reivindicar 
el dret dels nens i nenes 
a poder jugar”. Segons la 
rubinenca, de 12 anys, la 
fira compta amb diferents 
activitats “perquè tant els 
nens i nenes com la gent 
gran puguin jugar”.

Perquè tot plegat sigui 
més divertit per als infants, 
aquests disposaran d’un 
passaport on podran anotar 
les activitats completades 
(tallers de manualitats, jocs 
tradicionals, activitats es-
portives...). Amb un mínim 
de quatre activitats, podran 
aconseguir la baldufa de la 
fira de manera gratuïta, fins 
a esgotar existències.

A banda de la gran di-
versitat d’espais on es pro-
gramaran jocs i activitats 
per a totes les edats, la fira 
també comptarà amb una 
cercavila i animació amb la 
companyia La Tal, el teatre 
de titelles itinerants ‘En 
Quimet i el seu tricicle’, la 
lectura del Manifest pel Dret 

Barceló, membre del Con-
sell dels Infants, ha explicat 
què suposa la Fira del Joc i 
de l’Esport al Carrer per a 

a Jugar (19.30h) i el concert 
de cloenda amb el grup Ma-
cedònia (19.45h). 

Segons l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, “aquest any 
hem organitzat la fira, si és 
possible, amb una mica més 
d’il·lusió que la resta d’edici-
ons perquè com sabeu estem 
treballant per implementar 
polítiques municipals des de 

la visió dels infants”. Segons 
Martínez, les necessitats 
dels infants i adolescents no 
poden ser tractades com a 
demandes sectorials d’un 
col·lectiu concret, sinó que 
la incorporació de la seva 
mirada a l’hora de definir les 
polítiques públiques “és el 
millor garant per crear una 
ciutat més inclusiva, oberta 
i solidària”. 

La Fira tindrà lloc 
aquest dissabte 
a partir de les 17 
hores  a la rambla 
del Ferrocarril
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Cal recordar que l’Ajunta-
ment, en col·laboració amb 
la Policia Local, ha establert 
mesures especials per faci-
litar els desplaçaments de 
les famílies fi ns als centres 
educatius situats dins de 
l’illa de vianants o afectats 
per la seva ampliació. 

Segons el consistori, 
s’han previst itineraris al-
ternati us compati bles amb 
l’illa, que garanteixen l’ac-
cés en vehicle privat fi ns a, 

L’alcaldessa, sati sfeta perquè l’ampliació de l’illa 
de vianants no ha difi cultat la tornada a escola
CRISTINA CARRASCO

Uns 10.529 alumnes rubi-
nencs d’educació obligatò-
ria, batxillerat i cicles forma-
ti us de grau mig han tornat a 
les aules aquest dimarts 12 
de setembre, en l’inici del 
curs escolar 2017-2018. La 
normalitat va ser la tònica 
predominant durant aquesta 
primera jornada, en la qual 
els centres educatius van 
obrir les seves portes sense 
incidents per acollir, de nou 
o per primera vegada, els 
estudiants rubinencs. 

L’alcaldessa, Ana M. 
Martí nez, acompanyada de 
la regidora de Serveis a les 
Persones, Marta García, van 
viure la tornada a les classes 
a l’escola bressol municipal 
La Bruna, des d’on va desit-
jar a tota la comunitat edu-
cati va que aquest “sigui un 
bon curs, ple d’experiències 
noves”. 

Martínez va voler res-
saltar especialment que 
aquest era el primer dia 
d’escola des que el juliol 

passat es va ampliar l’illa de 
vianants, una mesura que 
alguns parti ts de l’oposició 
havien criticat per consi-
derar-la precipitada i que 
podia complicar el retorn a 
les aules. La primera edil va 
assegurar que l’ampliació 
de l’illa de vianants no va 
comportar problemes extra-
ordinaris en aquest inici de 
curs i que la situació “no ha 
estat diferent de com era al 
fi nal de curs passat”. 

com a màxim, 25 metres 
de la porta de les escoles 
afectades. 

Novetats del curs
Aquest curs 2017-2018, 
Ensenyament ha tornat a 
eliminar, per baixa preins-
cripció, el grup de P3 de l’es-
cola Ramon Llull que s’havia 
recuperat el curs passat. En 
aquest mateix centre, però, 
s’ha obert una nova classe 
de 2n de primària, donat 
que el nombre d’alumnes 
ha fet necessari obrir un 
tercer grup. 

Pel que fa a la secundària 
obligatòria, d’acord a les 
necessitats de la demanda, 
s’ha obert un nou grup al 
Torrent dels Alous i es man-
té el grup de 1r d’ESO que 
s’havia ampliat a l’insti tut 
L’Estatut. 

L’alcaldessa ha recone-
gut que les ràti os d’alumnes 
per classe es mantenen a 
la ciutat en 25 alumnes en 
l’educació primària i 30 en 
la secundària. En aquest 
senti t, Martí nez ha reiterat 

la demanda del Consell Es-
colar Municipal, que fa anys 

que reivindica una reducció 
de ràti os.

Al Pau Casals, la tornada a escola ha estat amb l’emoció i els nervis del 
primer dia. / M.C.

Cues al carrer Santa Llúcia coincidint amb l’entrada a l’escola al 
matí . / M.C.

El PDeCAT afi rma que sí que
hi ha problemes de trànsit
El Parti t Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) ha contradit 
a l’alcaldessa, Ana M. Martí nez, afi rmant que la ciutat sí 
que pateix col·lapses de trànsit al matí  com a conseqüència 
de l’ampliació de l’illa de vianants: “L’animo a parlar amb 
els afectats i potser canviarà d’opinió”, afi rma el portaveu 
de la formació, Víctor Puig. El PDeCAT, com altres parti ts 
de l’oposició, va ser críti c amb l’ampliació de l’illa de 
vianants perquè considera que no està prou planifi cada: 
“La mobilitat ja és prou complicada a Rubí per a prendre 
decisions precipitades que l’empitjorin” i explica que el 
col·lapse es produeix a l’avinguda de l’Estatut, als ponts 
de l’Escardívol i entorn de l’illa de vianants. / DdR
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El Col·lec� u Rubí Espai Comú organitza un 
debat sobre la mobilitat cap a les escoles
REDACCIÓ

El Col·lectiu Rubí Espai 
Comú (CREC) ha organit-
zat un col·loqui sobre la 
mobilitat en relació amb 
les escoles dins del marc 
de la Setmana de la Mo-
bilitat Sostenible i Segura. 
Aquest esdeveniment, que 
se celebra a tot Europa, 
promou hàbits de mobilitat 
més sostenibles, segurs 
i saludables com són els 
desplaçaments a peu, en 
bicicleta o en transport 
públic amb objec� us com 
el de millorar la qualitat 
de l’aire o la reducció de 
la contaminació.

El CREC ha previst el 
debat sota el � tol ‘El bus a 
peu per anar a l’escola’, una 
inicia� va que vol potenciar 

els desplaçaments a peu 
fi ns als centres d’ensenya-
ment per tal de millorar la 
salut, reduir les emissions 
contaminants i enfor� r els 
vincles amb l’entorn.

El bus a peu és un sis-
tema de mobil itat que 
consisteix a determinar 
una parada fi ns a la qual 
poden arribar alumnes a 

peu, en transport públic o 
en vehicle privat i, des de 
la qual, acompanyats per 
un monitor o un voluntari, 
els infants poden arribar 
a l’escola tranquil·lament 
caminant. De fet, el Ple de 
l’Ajuntament de Rubí va 
aprovar abans de l’estiu 
una moció en aquest sen� t 
per tal d’estudiar si es pot 

El CREC aposta pel 
sistema ‘bus a peu 
per anar a l’escola’ 
per afavorir la 
mobilitat

implementar la proposta, 
que ja s’ha posat en marxa 
amb èxit en altres munici-
pis de Catalunya.

En el debat, hi parti-
ciparan representants de 
la comunitat educativa 
i també especialistes en 
la mobilitat sostenible i 
segura. És el cas d’Eulàlia 
Formiguera, presidenta 

de l’AMPA Pau Casals i 
tècnica d’educació; Fernan-
do Hidalgo, soci fundador 
de Startup Trazeo; i Pau 
Avellaneda, profressor de 
geografi a a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i 
expert en camins escolars.

L’acte � ndrà lloc el di-
jous 21 de setembre a les 
19 hores al Casal Popular i 
està obert a tothom.

Famíles acompanyant els seus fi lls a l’escola Pau Casals aquesta mateixa setmana. / M.C.
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REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí, amb 
la col·laboració del centre 
de recerca Ins� tut de Sa-
lut Global de Barcelona 
(ISGlobal) i del màster en 
Intervenció i Gestió del 
Paisatge i el Patrimoni de 
la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB), tre-
balla per recuperar la font 
de Can Moritz, situada al 
torrent de Can Matarí, a 
Castellnou. 

Amb la voluntat de re-
collir les propostes de la 
ciutadania en relació a la 
rehabilitació de l’entorn de 
la font, el 20 de setembre 
el consistori ha convocat 
una sessió informativa i 
par� cipa� va, durant la qual 
també s’explicarà la feina 
que estan duent a terme 
els estudiants del màster.

La font té un especial 
interès arquitectònic i pa-
trimonial. Va ser construïda 
l’any 1922 per la família de 
Louis Moritz, fundador de 
l'empresa de cerveses Mo-
ritz, que disposava d’una 

Sessió informa� va sobre la recuperació 
de la font de Can Moritz a l’edifi ci Ressò
La jornada està prevista pel 20 de setembre i els rubinencs 
podran fer les seves aportacions a través d’un qües� onari

casa d’es� ueig a la zona. 
Amb el pas del temps, la 
construcció havia quedat 
amagada sota la vegetació 
del torrent de Can Matarí. 
Va ser arran dels treballs 
de neteja de boscos, duts 
a terme entre finals del 
2014 i 2015, que la font va 

quedar al descobert i els 
veïns la van descobrir.

L’objec� u del projecte 
és restaurar la font però 
també el seu entorn, col-
locar senyalització indica-
tiva i informativa i fer-la 
accessible tant per poder 
desenvolupar ac� vitats al 
seu voltant (xarxa d’i� ne-
raris, fontades, sortides 
escolars, etc.) com per a ús 
dels veïns de les zones més 
pròximes a la font.

Par� cipació ciutadana
El projecte de restauració 
té el suport econòmic del 
projecte europeu BlueHe-
alth, en el qual hi par� ci-
pen vuit centres de recerca 
i institucions relacionats 
amb la salut ─entre ells 
ISGlobal─ de set països eu-
ropeus. L'objec� u d’aquest 

projecte és entendre millor 
les relacions entre l'exposi-
ció als espais blaus (mars, 
rius, llacs, fonts, etc.) i la 
salut i el benestar i avaluar 
i quan� fi car els impactes 
en la salut pública d’in-
tervencions en aquests 
espais. 

En aquest sen� t, ISGlo-
bal proposa als rubinencs 
que participin en aquest 
qües� onari i facin les seves 
aportacions. Entre els par-
� cipants se sortejaran vals 
d’Amazon per valor de 50 
euros cadascun.

La reunió per conèixer 
més detalls del projecte 
de restauració de la font i 
plantejar propostes � ndrà 
lloc el proper 20 de setem-
bre a l’Edifi ci Ressò, situat a 
l’avinguda Can Tapis, 91, a 
par� r de les 18.30 hores. 

L’estructura va ser construida l’any 1922 per la família de Louis Moritz. / Arxiu

La font té un important interès patrimonial i arquitectònic. / Iban Coca
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Escridassada a l’alcaldessa en l’acte 
institucional de l’11 de Setembre
El públic interromp el discurs d’Ana M. Martínez amb crits de 
“volem votar” i l’alcaldessa marxa després de la intervenció del PSC

m. cAbrErA

Els assistents a l’acte institucional 
de l’11 de Setembre, que va tenir 
lloc dilluns al matí a la plaça Onze 
de Setembre, van rebre amb crits 
i xiulets l’ofrena institucional 
dels partits amb representació a 
l’Ajuntament de Rubí, encapça-
lada per l’alcaldessa de la ciutat, 
la socialista Ana M. Martínez. A 
més, un grup de persones van 
instal·lar una urna a la plaça i van 
anar introduint papers durant el 
seu discurs.

La màxima responsable mu-
nicipal va informar divendres a 
través de les xarxes socials que 
no cediria espais municipals per 
a la realització del referèndum 
d’autodeterminació de l’1 d’octu-
bre, com també han fet la majoria 
d’alcaldes del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC).

Amb crits de “volem votar”, 
“votarem” i “fora”, Martínez, vi-
siblement incòmoda, va fer una 
crida a “la unió en la diversitat” i 
va voler recordar durant la Diada 
els tràgics fets de Les Rambles 
del 17 d’agost. En aquesta ofrena 
institucional no hi va participar 
Ciutadans (C’s), ni el Partit Popu-
lar (PP) i també va estar absent 
el regidor de govern Sergi García. 
A més, durant el parlament de 
l’alcaldessa, els regidors de l’Alter-
nativa d’Unitat Popular (AUP), el 
representant del Partit Demòcrata 
Europeu de Catalunya (PDeCAT) i 
un regidor d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC) van abandonar 
la catifa vermella en senyal de 
protesta perquè el text no havia 
estat consensuat. Un cop acabat 
el discurs de l’alcaldessa, la Coral 
Unió Rubinenca va interpretar el 
cant d’Els Segadors.

També va estar rebuda amb 
crits l’ofrena que va fer el Partit 
dels Socialistes de Catalunya 
(PSC). Una escridassada que gai-
rebé va impedir el discurs del seu 
portaveu, Héctor Suárez, qui va 
demanar que “es respecti la llei” i 
va fer una crida a la “negociació i el 
pacte”. Després d’aquest discurs, 
l’alcaldessa va abandonar l’acte 
institucional.

La resta de forces polítiques 
amb representació a l’Ajuntament 
també van fer la seva ofrena. Xavi-
er Corbera, d’ERC, va afirmar que 
“a Rubí es votarà amb totes les 
garanties, com s’ha fet sempre”. 
Mireia Gascón, de l’AUP, va dir que 
“Catalunya serà el que vulguin tots 
i totes” i que “el poble mana i el 
govern obeeix”. Des de les files 
d’Iniciativa per Catalunya Verds 
(ICV), Pau Navarro, va defensar “la 
llibertat a través de la legalitat” i 

va insistir que cal buscar “noves 
majories”, però també va fer una 
crida a participar en el referèndum 
de l’1 d’octubre. El portaveu del 
PDeCAT, Víctor Puig, va criticar 
obertament Ana M. Martínez, 
afirmant que “la ciutat té la mala 
sort de tenir una alcaldessa que 
compra adversaris polítics i posa 
traves a la democràcia, Rubí es 
mereix una alcaldia més honesta 
i menys tramposa”. Veïns per Rubí 
(VR) va fer també la seva ofrena 
floral, tot i que no va prendre la 
paraula.

També van participar en l’ofre-
na floral Podemos i dos dels partits 
que formen part de l’AUP: la Candi-
datura d’Unitat Popular (CUP) i Es-
querra Unida i Alternativa (EUiA). 
En el cas d’Esquerra Unida, Alba 
Aguilà va fer una crida a votar al 
referèndum: “Volem ser ciutadans 
lliures i trencar amb la llosa del 
règim monàrquic espanyol”.

Òmnium Rubí i l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) també 
van ser protagonistes en l’ofrena al 
monument Dempeus, de l’artista 
Pepa de Haro. Martí Pujol, d’Òm-
nium, va afirmar que “Catalunya és 
un poble lliure que no es deixarà 
esclafar”, mentre que Octavi Bat-
llori, de l’ANC, va manifestar que 
“aquest cop va de debò”.

També van participar en l’ofre-
na, com és tradició, prop d’una 
vintena d’entitats i associacions 
esportives, culturals i socials ru-
binenques, entre les quals la Unió 
Coral Rubinenca, que va cantar 
l’himne de Rubí.

Un cop acabada l’ofrena floral, 
que havia començat amb el ball 
de l’homenatge a càrrec de dos 
ballarins de l’Esbart Dansaire, 

Moltes entitats locals van participar en l’ofrena flora de l’11 de Setembre, dipositant 
rams i flors als peus de l’esctultura Dempeus, a la plaça Onze de Setembre. / M.C. Com cada 10 de setembre, va tenir lloc la marxa de torxes. / J.A. Montoya

Rubí celebra la 
Prediada amb la 
marxa de torxes
Com és tradicional durant la vigí-
lia de l’11 de Setembre, Òmnium 
Rubí va organitzar la Prediada, 
un conjunt d’activitats que van 
arrencar amb una marxa de tor-
xes, que va sortir des de la plaça 
Onze de Setembre fins a arribar 
a la plaça Doctor Guardiet. Allà, 
va tenir lloc un concert i danses 
a càrrec de Sants&Fot i una ac-
tuació musical de DJ Rouge Soler. 
Durant l’acte, els assistents van 
reivindicar el dret a l’autodeter-
minació. / DdR

Martínez: “Ha 
estat un dia 
trist perquè no 
ha estat una 
Diada de tots”
L’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Martínez, considera que la ce-
lebració de la Diada Nacional de 
Catalunya a Rubí va ser un dia 
“trist perquè no ha estat una 
Diada de tots i totes”. Així es 
manifestava dimarts la màxima 
responsable municipal, un dia 
després de la celebració de la 
festa nacional a la plaça Onze 
de Setembre.

Martínez, que divendres va 
anunciar a través de les xarxes 
socials que no cediria els equi-
paments municipals per al re-
ferèndum d’autodeterminació 
de l’1 d’octubre, ha recordat 
que el Tribunal Constitucional 
va suspendre la llei que pos-
sibilitava que els ajuntaments 
cedissin espais municipals per 
al referèndum i que, per tant, 
amb la seva decisió està com-
plint la llei.

Per la primera edil, la Gene-
ralitat té espais de la seva titu-
laritat a la ciutat i els pot obrir 
per a l’1 d’octubre. En aquest 
sentit, s’ha mostrat rotunda: 
“El fet de votar o no votar no 
depèn ni d’aquesta alcaldessa 
ni de l’Ajuntament, depèn de la 
Generalitat”, ha afirmat Martí-
nez. / C.Carrrasco

l’Escola de Sardanes Flor de Neu 
va fer una sardana d’exhibició. 
Després, els Castellers van muntar 
un pilar i, per cloure l’acte, la Cobla 
La Principal de Llobregat va oferir 
una audició de sardanes. Segons la 
Policia Local, a l’acte institucional 
van assistir unes 400 persones.

Ja a la tarda, centenars de 
rubinencs van desplaçar-se a 
Barcelona per participar en la 
gran manifestació de la Diada de 
Catalunya d’enguany.

Ana M. Martínez va ser xiulada en el seu discurs després de saber-se que no cedirà espais locals per l’1-O. / J.A. Montoya



Divendres, 15 de setembre de 2017POLÍTICA 9

Els passats mesos de juny i 
juliol gran nombre d’alumnes 
de l’escola d’idiomes British 
House es van examinar del 
exàmens oficials de First 
Certifi cate, Cambridge Ad-
vanced Exam, i Profi ciency. 
Aquest curs, ho van poder 
fer amb l’avantatge afegit de 
fer-ho a la mateixa escola de 
British House, on van venir 
els examinadors de la Uni-
versity of Cambridge. 

Segons ens comenta la 
directora de British House, 
la Griselda Grau, “estem 
molt contents de poder fer 
els exàmens a les nostres 
instal•lacions, ja que el alum-
nes estan més tranquils a 
l’estar acostumats a l’espai, 
i a més s’estalvien haver 
de desplaçar-se a Barcelo-
na. Les certifi cacions de la 
University of Cambridge 
tenen un alt prestigi a nivell 
internacional i són requi-
sit per moltes universitats 
catalanes per tal de poder 
llicenciar-se. És per això que 
cada cop hi ha més alumnes 
interessats en examinar-se a 
la nostra escola i poder així 
demostrar el seu nivell de 
forma ofi cial”.

British House s’ha con-

British House fa els exàmens d’anglès de 
First Certifi cate, CAE i Profi ciency a Rubí

solidat com una de les esco-
les d’idiomes de més prestigi 
i qualitat de la nostra ciutat. 
Compta amb dues escoles a 
Rubí, British House Kids,  
l’escola d’idiomes infantil 
especialitzada en l’ensenya-
ment precoç de l’anglès a 
nens i nens a partir d’1 any, 
i British House Languages, 
l’escola central adreçada a 
joves i adults, on es troben els 
serveis de secretaria i biblio-
teca i on es fan els exàmens 
ofi cials de la University of 
Cambridge.

British House ofereix 
cursos d’1 i 2 dies a la set-
mana per a totes les edats,  
de nivell, de conversa, de 
preparació a exàmens ofi ci-

als; i d’altres idiomes a banda 
de l’anglès, com el francès, 
alemany, italià, rus, portu-
guès, xinès, japonès, castellà 
i català. Les inscripcions per 
a aquest curs encara estan 
obertes i durant aquest perí-
ode hi ha descomptes especi-
als en les noves inscripcions. 
Per a més informació dels 
cursos i horaris podeu trucar 
al 935860825 o visitar l’es-
cola central a l’av. Barcelona 
21, 1a planta de 10 a 22 h de 
dilluns a dijous, de 10 a 21 h 
els divendres, i els dissabtes 
de 10 a 14 h. Aquest curs 
sigui quina sigui la vostra 
edat i nivell, és el moment 
per a aprendre idiomes a 
British House!

L’Ajuntament no cedirà 
espais per a la celebració 
del referèndum de l’1-O
REDACCIÓ

L’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Mar� nez, va fer públic a 
través de les xarxes socials 
divendres a la tarda que 
l’Ajuntament de Rubí no ce-
dirà espais per la celebració 
del referèndum d’autode-
terminació, convocat per 
la Generalitat de Catalunya 
després d’aprovar la Llei 
del referèndum al Ple del 
Parlament.

La màxima responsable 
municipal explica a través 
d’una carta dirigida a l’ad-
ministració catalana que els 
locals no poden ser posats a 
disposició del referèndum 
de l’1 d’octubre perquè el 
Tribunal Cons� tucional ha 
suspès l’esmentada llei. La 
resposta enviada a la Gene-
ralitat adjunta un informe 
jurídic de la Secretària.

De fet, la majoria d’alcal-
des socialistes que ostenten 
alcaldies en municipis de 
Catalunya van fer pública 

la missiva durant el diven-
dres. 

No obstant això, hi ha al-
gunes localitats com Terras-
sa, on l’alcalde Jordi Ballart 
ha pactat amb la Generalitat 
que sí que es pugui realitzar 
la votació en edificis de 
� tularitat de la Generalitat 
de Catalunya.

REDACCIÓ

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), l’Alterna-
� va d’Unitat Popular (AUP) 
i el Par� t Demòcrata Euro-
peu de Catalunya (PDeCAT) 
han reclamat a l’alcaldessa 
de Rubí, Ana M. Mar� nez, 
que posi al servei de la 
Generalitat i de la ciutada-
nia rubinenca els col·legis 
electorals l’1 d’octubre per 
a la celebració del referèn-
dum d’autodeterminació. 
L’alcaldessa socialista, Ana 
M. Mar� nez, va confi rmar 
divendres que no cedirà 
espais municipals per a la 
realització de la votació.

Els tres grups munici-
pals exigeixen a l’Ajunta-
ment que col·labori amb el 
referèndum d’autodetermi-
nació convocat pel govern. 
En un comunicat, les tres 
forces insten a l’alcaldessa 
a no “escudar-se en infor-
mes jurídics ni resolucions 

del Tribunal Cons� tucional 
per privar els rubinencs de 
poder exercir el seu dret a 
vot i poder decidir sobre el 
futur polí� c de Catalunya”.

Per aquest motiu, els 
tres par� ts demanen a l’al-
caldessa que, “si prefereix 
mantenir-se al marge”, els 
cedeixi als regidors d’ERC, 
l’AUP i el PDeCAT “la res-
ponsabilitat d’obrir els col-
legis electorals i totes les 
conseqüències que aquesta 
acció pugui comportar”. 

No obstant això, els 
tres grups municipals con-
sideren que Ana M. Mar� -
nez “hauria d’obeir la llei 
aprovada al Parlament de 
Catalunya, una cambra 
sobradament legitimada, 
que empara els ciutadans 
de Rubí a exercir lliurement 
l’autodeterminació”.

Per úl� m, en el comu-
nicat, les forces polí� ques 
han volgut deixar clar que 
independentment de la 

decisió de l’alcaldessa “es 
garantirà la votació amb 
total normalitat a la ciutat, 
com en qualsevol altra co-
mesa electoral”.

L’alcaldessa ra� fi ca la seva 
decisió
Les tres forces polí� ques 
van reiterar l’oferiment en 
la sessió extraordinària del 
Ple que va tenir lloc dimarts 
a la tarda i van afirmar 
que votar mai pot ser un 
delicte. Durant el torn de 
precs i preguntes, Víctor 
Puig va recordar-li a l’alcal-
dessa “que hi ha més de 
900 municipis que cediran 
espais”, i que, per tant, no 
és una qües� ó “només de 
la Generalitat”.

La màxima responsable 
municipal va afi rmar que 
no � ndrà en compte aquest 
oferiment i va confirmar 
que “la decisió de no cedir 
els espais locals pel referèn-
dum ja està presa”.

ERC, l’AUP i el PDeCAT demanen 
que els cedeixin la responsabilitat 
d’obrir els col·legis electorals

L’alcaldessa 
anuncia a través 
de les xarxes 
socials que 
complirà amb 
la suspensió del 
Cons� tucional

Carta adreçada per l’alcaldessa a la Generalitat.
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l’acte va tenir lloc dijous de la setmana passada a la plaça Nova Estació. / cedida

L’acte de Gabriel Rufián a Rubí aplega 
prop de mig miler de persones
rEDacció

El diputat al Congrés d’Es-
querra Republicana de Ca-
talunya (ERC) Gabriel Rufián 
va visitar la ciutat dijous de 
la setmana passada en el 
marc d’un acte de campa-
nya pel Sí de la formació 
republicana que va tenir lloc 
a la plaça Nova Estació.

Prop de mig miler de 
persones van participar en 
l’esdeveniment, que bus-
cava convèncer del Sí a la 
independència de cara al re-
ferèndum d’autodetermina-
ció de l’1 d’octubre. A més 
de Gabriel Rufián, també 
hi va participar la directora 
general de joventut de la 
Generalitat de Catalunya, 
Marta Vilalta, i el portaveu 
d’Esquerra a Rubí, Xavier 
Corbera.

En el seu discurs, Rufián 
va fer una aposta clara pel 
sí per iniciar una república 
independent i va convidar 
a la gent a no tenir por de 
“les forces reaccionàries del 
Partit Popular i Ciutadans”. 

També va afirmar que els 
alcaldes del Partit dels So-
cialistes de Catalunya (PSC) 
“passaran molta vergonya” 
si dificulten la celebració del 
referèndum.

El diputat al Congrés va 
explicar que Esquerra està 
fent actes per l’àrea metro-
politana de Barcelona, “per-
què són gent progressista, 

que tenen memòria republi-
cana i els intentem transme-
tre que la tercera república 
ha arribat, però que es diu 
Catalunya”. També va afegir 
que “a la gent digna que de 
forma lícita creu que es pot 
canviar l’estat espanyol, els 
diem que sí, però amb un 
referèndum d’autodetermi-
nació a Catalunya”.

Pel que fa al portaveu 
d’Esquerra a Rubí, va criticar 
Ana M. Martínez, alcaldessa 
de Rubí, “per tenir por a la 
democràcia al segle XXI”.

Tant Gabriel Rufián com 
Marta Vilalta van contestar 
preguntes que els havien 
fet arribar els rubinencs a 
través de diversos canals de 
comunicació.

les caV 
demanen la 
participació al 
referèndum
Les Candidatures Alter-
natives del Vallès (CAV) 
s’han manifestat a favor 
del referèndum d’auto-
determinació de Cata-
lunya de l’1 d’octubre. 
La formació, que agrupa 
les diverses candidatures 
ciutadanes de la comar-
ca, considera que “la 
participació és la que 
dotarà de garanties de-
mocràtiques el procés”. 
Recorden que la ciuta-
dania s’ha mobilitzat en 
nombroses ocasions a fa-
vor de la independència i 
que, per aquest motiu, és 
necessari fer un referèn-
dum “perquè tothom es 
pugui pronunciar sobre 
aquesta qüestió”. Per Jo-
sep Maria Osuna, alcalde 
de Ripollet i membre de 
les CAV, el referèndum 
és “una eina molt potent 
i una oportunitat irre-
nunciable”. La formació 
apunta que treballarà 
perquè la ciutadania 
s’expressi sense por i en 
llibertat. / DdR

la cUP iniciarà la campanya 
pel Sí i desobeirà la justícia

La Candidatura d’Unitat Po-
pular (CUP) a Rubí té previst 
iniciar amb “normalitat” la 
campanya pel Sí del referèn-
dum d’autodeterminació de 
Catalunya convocat per l’1 
d’octubre. “Farem campanya 
sense buscar confrontacions, 
aportant normalitat a Rubí i 
defensant el Sí”, ha explicat 
el regidor de l’Alternativa 
d’Unitat Popular (AUP) i 
membre de la CUP, Aitor 
Sánchez. En aquest sentit, ha 

convidat els partidaris del no 
a “ocupar els seus espais de 
forma legítima”.

En aquest sentit, els 
responsables de l’AUP han 
afirmat que desobeiran les 
sentències del Tribunal Cons-
titucional i els requeriments 
de la fiscalia: “Farem la cam-
panya pel Sí desobeint, com 
ja vam dir que faríem”, ha ex-
plicat Albert Giménez, de la 
CUP, i també han assegurat 
que no tenen por de repre-

sàlies judicials o policials.
La formació d’esquerres 

té previst fer el primer acte 
de campanya el 18 de se-
tembre a les 19 hores a la 
plaça de la Constitució. Hi 
participaran el diputat de la 
CUP Joan Garriga, la tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament 
de Ripollet, Pilar Castillejo, 
i el regidor de l’AUP, Aitor 
Sánchez. També hi haurà 
una actuació musical de Cesk 
Freixas. / M.C.

Més de 200 persones 
surten al carrer per 
reclamar el dret a decidir

rEDacció

Davant l’anunci de l’alcal-
dessa de no cedir espais 
locals per la celebració 
del referèndum d’autode-
terminació de l’1 d’octu-
bre, organitzacions civils 
polítiques i culturals van 
convocar una manifesta-
ció per la mateixa tarda 
de divendres davant de 
l’Ajuntament.

Hi van acudir més de 
200 persones, que van re-
ivindicar el dret a votar del 
poble català per decidir la 
seva independència i van 
demanar a l’Ajuntament 
de Rubí que col·labori amb 
l’organització del referèn-
dum convocat pel govern 
d’acord amb la llei aprova-
da al Parlament cedint els 

col·legis electorals.
Durant l’acte, es va 

llegir un manifest i es va 
penjar una estelada a la 
porta del consistori.

Entre les entitats con-
vocants hi havia l’Alter-
nativa d’Unitat Popular, 
Alternativa Ciutadana de 
Rubí, Esquerra Unida i 
Alternativa, Esquerra Re-
publicana de Catalunya, 
el Partit Demòcrata Euro-
peu Català, les Joventuts 
d’Esquerra Republicana, 
Òmnium, l’Assemblea Na-
cional Catalana, el Centre 
Excursionista de Rubí, el 
Centre Rubinenc d’Alter-
natives Culturals, Rubí 
d’Arrel, Diables de Rubí, 
la companyia de dansa 
Metrónomo, el CAJ El Rusk 
i la Xarxa.

La concentració va tenir lloc a la plaça Pere Aguilera. / Ràdio Rubí

representants de la cUP, durant la roda de premsa. / M.c.

EUia dona suport 
a la celebració del 
referèndum vinculant
Esquerra Unida i Alter-
nativa (EUiA) a Rubí ha 
mostrat tot el seu suport a 
la celebració del referèn-
dum d’autodeterminació 
de Catalunya previst per 
l’1 d’octubre i s’ha mos-
trat “entusiasmada per 
la decisió de convocar un 
referèndum vinculant”. En 
un comunicat, la formació 
es defineix com “una orga-
nització plural, com el con-
junt de la societat, dins la 
qual s’expressen diferents 
opcions de vot”. 

Esquerra Unida recorda 
que “durant el llarg dels 
anys ha defensat el dret 
democràtic a decidir dels 
pobles, el dret a l’auto-
determinació i el dret a la 

separació, si aquesta és la 
decisió majoritària del po-
ble de Catalunya o de qual-
sevol altre poble de l’estat 
espanyol o del món”.  

Així mateix, EUiA de-
fensa el dret de Catalunya 
a esdevenir una república 
i “avançar cap a una re-
pública social, igualitària, 
sense corrupció, misèria, 
pobresa excloent, racisme, 
desnonaments o llistes 
d’espera a la Seguretat 
Social, per treure’ns de so-
bre el jou de la monarquia 
imposada per la força de 
les armes del franquisme, 
volem ser ciutadans lliures 
i ho aconseguirem si ens 
mobilitzem massivament 
l’1 d’octubre”. / DdR
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El Ple aprova de forma defi ni� va 
36 projectes d’inversió i l’oposició 
cri� ca la manca de model de ciutat
REDACCIÓ

El Ple de l’Ajuntament de 
Rubí, reunit dimarts en 
sessió extraordinària, va 
aprovar de forma defi ni� va 
36 projectes d’inversió a 
la ciutat. Tal com van fer 
durant l’aprovació inicial, 
alguns partits de l’oposi-
ció van reiterar les seves 
crí� ques al govern per con-
siderar que les inversions 
aprovades no responen a un 
model global de ciutat, sinó 
que són actuacions aïllades 
sense visió de futur.

Entre els projectes apro-
vats hi ha actuacions als car-
rers Unió, Maximí Fornés, 
Magí Ramentol o la plaça 
Onze de Setembre, l’amplia-
ció de la xarxa de carrils bici, 
millores als polígons indus-
trials, i actuacions a parcs 
infan� ls per millorar l’acces-
sibilitat, entre altres.

La portaveu del govern 
del Par� t dels Socialistes de 
Catalunya (PSC), Maria Mas, 
va ressaltar que amb els 
projectes volen fer un Rubí 
més accessible, més ama-
ble amb la infància, millor 
connectat, més sostenible i 
amb polígons més atrac� us. 
Per a Mas, “són projectes 
de diferents àmbits però 
confi guren un tot, la millora 
de la ciutat”.

En general, els diferents 
grups municipals van man-
tenir el mateix sen� t de vot 
que van emetre en l’aprova-
ció inicial de cadascun dels 
projectes i van refermar els 
seus arguments: la manca 
d’un model de ciutat clar, 
que les actuacions són in-
connexes i que en molts 

casos són actuacions de 
manteniment de la ciutat.

Així, el portaveu d’Es-
querra Republicana de 
Catalunya (ERC), Xavier 
Corbera, va apuntar que 
molts projectes “són arran-
jaments que clamen al cel i 
que s’han de fer”. Corbera, 
a més, va reiterar els seus 
dubtes sobre si l’actuació 
prevista al parc de Ca n’Ori-
ol pot hipotecar una futura 
remodelació integral del 
parc.

Tot i donar suport a 
totes les propostes, el por-
taveu de Ciutadans (C’s), 
José Abadías, va demanar 
al govern que no oblidés 
altres qües� ons que consi-
dera prioritàries, com la re-
� rada de la uralita a l’escola 
Ramon Llull o la millora del 
Camí d’Ullastrell.

La regidora de l’Alterna-
� va d’Unitat Popular (AUP), 
Mireia Gascón, va insistir 
que molts projectes no són 
inversió real de transforma-
ció de la ciutat sinó accions 
de manteniment. Gascón va 

tornar a qües� onar altres 
projectes com els carrils bici 
per considerar que s’han 
dissenyat pensant en el 
lleure i no com una verita-
ble opció de mobilitat o les 
actuacions als polígons, que 
no considera prioritàries.

En la mateixa línia, el 
portaveu d’Inicia� va per Ca-
talunya Verds (ICV), Ramon 
Capolat, a més, va lamentar 
la falta d’inversió en temes 
d’habitatge, “un dels temes 
que més preocupa la ciuta-
dania”.

Per la seva banda, el 
portaveu del grup de Con-
vergència Democrà� ca de 
Catalunya (CDC) va insis� r 
en el fet que les actuacions 
a l’illa de vianants són actu-
acions inconnexes que no 
formen part d’un projecte 
integral de remodelació del 
centre i que en general, no 
hi ha un projecte de ciutat 
ambiciós i transformador.

Pel que fa al portaveu 
de Veïns per Rubí (VR), 
Antoni García, va tornar 
a cri� car a l’execu� u local 

La sessió extraordinària va tenir lloc el dimarts a la tarda. / Localpres

per la forma en què s’han 
tramitat els projectes. Per 
García, aquest fet evidencia 
“la manca de planifi cació, 
la incapacitat de ges� ó de 
recursos públics i la manca 
de model de ciutat”.

Divisió pel parc a Sant 
Muç
Un dels projectes aprovats 
que va rebre més vots 
en contra,  més que a 
l’aprovació inicial, ha estat 
el projecte d’un parc infan� l 
a Sant Muç. Alguns grups de 
l’oposició van reclamar al 
govern que el parc s’ubiqui al 
voltant de l’edifi ci Ressò, un 
equipament de referència 
al barri i no a 500 metres 
d’aquest, en un espai més 
aïllat i menys poblat. La 
decisió de l’executiu de 
mantenir la ubicació inicial 
del projecte va generar 
les crítiques d’ERC, l’AUP, 
ICV i CDC i el seu vot en 
contra. Davant un empat 
tècnic, el projecte va quedar 
aprovat pel vot de qualitat 
de l’alcaldessa.



marc d’un conveni amb la 
Generalitat i Red Eléctrica 
Española, com ara la re-
dacció de projectes i altres 
expedients. 

Tot i que el govern ca-
talà ja ha manifestat que 
no té intenció de complir 
el conveni per traslladar 
les línies d’alta tensió, Ra-
mon Capolat creu que 
“és imprescindible que 
es realitzin, almenys, les 
actuacions que correspo-
nen a l’Ajuntament” i ha 
recordat que el Parlament 
va aprovar una esmena als 
pressupostos del 2018 per 
tal de complir el conveni.

La formació ecosocia-
lista també proposa una 
inversió de 150.000 euros 
per redactar un projecte 
per fer una ampliació del 
pavelló de Can Rosés i que 

consistiria a habilitar un 
espai per a la gimnàs� ca 
per deixar lliure la pista 
per a la pràc� ca de jocs en 
equip com el futbol sala o 
l’handbol. 

En relació a l’espai pú-
blic, la formació ecosoci-
alista vol inver� r 150.000 
euros per redactar el pro-
jecte de millora de l’accés 
a Sant Muç pel camí an� c 
de Rubí, i millorar el carrer 
Camí de Sant Muç, que 
presenta molts proble-
mes d’accessibilitat, una 
inversió en aquest cas de 
270.000 euros.

Pel que fa a les pro-
postes presentades pel 
govern, entre les quals 
destaca la redacció d’un 
projecte per unir el centre 
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DE 
RUBÍ

Membres d’ICV, durant la roda de premsa. / M.C.

La formació 
condiciona el 
seu suport al Pla 
d’inversions en 
dues qües� ons: 
l’habitatge i les 
línies d’alta tensió

ICV demana que s’inverteixin 
2 milions d’euros per ampliar 
l’habitatge de lloguer social
MARTA CABRERA

Iniciativa per Catalunya 
Verds (ICV) ha explicat 
que l’equip de govern ha 
preparat una proposta de 
Pla d’inversions 2018-2019 
de més d’11 milions d’eu-
ros, especialment centrat 
en la millora de l’espai 
públic. Els ecosocialistes 
han posat sobre la taula 
les seves condicions per 
donar suport al Pla i mi-
llorar-lo, unes propostes 
especialment centrades en 
les polí� ques d’habitatge 
i la redacció de projectes 
vinculats al trasllat de les 
línies d’alta tensió: “Si po-
lí� ques que per nosaltres 
són bàsiques com l’habi-
tatge o el medi ambient 
no es contemplen, Inici-
ativa difícilment donarà 
suport al Pla d’inversions i 
al pressupost del 2018”, ha 
explicat el portaveu de la 
formació, Ramon Capolat.

La proposta més impor-
tant d’ICV és una inversió 
de 2 milions d’euros en 
polí� ques d’habitatge per 
al 2018. Concretament, 
Capolat demana que es 
des� nin 1,6 milions d’eu-
ros per efectuar el dret a 
tanteig i comprar 17 pisos 
a la Sareb a Rubí i es des-
tinin 400.000 euros per 
rehabilitar-los i conver� r-
los en habitatge des� nat al 
lloguer social. El portaveu 
ecosocialista considera 
que a la ciutat “la situació 
és dramà� ca, amb 50 al-
çaments per impagament 
de lloguer mensuals” i que 
en tots els anys de govern 
socialista “no s’ha fet res 
per ampliar el parc públic 
d’habitatge”. 

L’altra gran proposta 
d’Inicia� va per Catalunya 
Verds és des� nar 1,5 mili-
ons d’euros per actuacions 
que ha de fer l’Ajuntament 
en relació al trasllat de les 
línies d’alta tensió dins del 

amb la plaça Marquès de 
Barberà i la remodelació 
de la plaça Doctor Pear-
son, després d’analitzar 
les propostes, la regidora 
Ànnia García considera que 
“milloren la ciutat, però no 
transformen el municipi 
per a la gran majoria de 
veïns de Rubí”. 
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Hello International School, una opció intel·ligent 
per aprendre idiomes a la nostra ciutat

L’acadèmia d’idiomes Hello 
International School torna a 
obrir, després de les vacances 
estivals, les seves portes a tots 

aquells rubinencs i rubinenques de qual-
sevol edat que vulguin aprendre idiomes. 
L’escola, amb més de 27 anys d’experi-
ència a la nostra ciutat, suposa una opció 
de garantia sòlida d’aprenentatge, tal com 
demostra el fet que nombrosos estudiants 
continuïn dipositant la seva confi ança en 
el centre.

Estudiar una llengua estrangera i, el 
que és més important, aprendre-la, s’ha 
convertit en una eina fonamental per 
viure en la societat que ens envolta. I és 
que, en el senzill fet d’estar a casa fent 
servir l’ordenador, la necessitat de saber 
idiomes es fa present, sobretot l’anglès, 
per la seva extensió, però també prenen 
força l’alemany i el francès, que a més 
del camp lúdic, també tenen un pes molt 
important en el camp educatiu i en el 
professional. 

Amb aquesta fi losofi a, Hello Interna-
tional School ofereix ja la possibilitat de 
matricular-se en els seus cursos ordinaris 

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

com ara traducció per a particulars i per 
a empreses, i una biblioteca i videoteca 
gratuïta per als alumnes.

Hello International School té ben clar 
que les classes han de ser de grups reduïts, 
fet que farà que hi hagi més atenció i que 
l’aprenentatge sigui més personalitzat. 
S’ha de tenir en compte que és la manera 
de potenciar la comunicació oral i millo-
rar-ne alguns aspectes com la pronunci-
ació i la fonètica, una qüestió que sovint 
es deixa de banda, segons el cap d’estudis 
de l’acadèmia.

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

Aquest sistema educatiu coherent, 

conjuntament amb un equip de profes-
sors preparats i una bona organització 
administrativa, són claus per tal que Hello 
International School sigui una opció en-
certada i intel·ligent per estudiar idiomes 
estrangers a Rubí. Una opció perquè els 
alumnes puguin aprofi tar al màxim el 
potencial d’aprenentatge que el centre 
ofereix. 

Altres matèries
Hello International School amplia el seu 
ventall de serveis i ofereix també la pos-
sibilitat de fer classes de repàs i reforç 
escolar de totes les matèries de Primària, 
ESO i Batxillerat, com a resposta a la 
demanda feta pels propis pares i mares 
d’alumnes. Aquestes classes es duran a 
terme durant tot el curs escolar.

Text cedit por Pere Solà 
Gerente del centro de idiomas 

HELLO INTERNATIONAL SCHOOL

REDACCIÓ

Els comerciants locals ja 
poden inscriure’s a la for-
mació que ofereix el Servei 
de Comerç de l’Ajuntament 
de Rubí. Les persones que 
tenen comerços a la ciutat 
tenen accés a un programa 
d’assessorament gratuït i 
personalitzat que consta de 
tres sessions de dues hores 
amb experts en diferents 
àmbits. S’ofereix formació 
per redecorar l’aparador, 
l’interior,  configurar les 
promocions, el canal on 
line i per ges� onar el ne-
goci. En el moment de for-
malitzar la inscripció al web 
del Servei de Comerç cal 
indicar les tres formacions 
que es volen rebre. 
Una persona experta en els 
temes triats es desplaçarà 
fins a l’establiment inte-
ressat per adaptar l’asses-
sorament a les necessitats 
específi ques de cada nego-
ci. Tots els comerciants que 
s’inscriguin al programa es 

L’Ajuntament de Rubí ofereix assessorament 
gratuït i personalitzat als comerciants locals

trobaran en una sessió de 
cloenda, prevista pel 29 de 
novembre de 14.45 a 16.45 
hores a la Masia de Can 
Serra, on podran posar en 
comú la seva experiència. 
La sessió serà oberta a tots 
els comerços que hi vulguin 
assis� r per conèixer i veure 
els resultats del servei. “El 
nostre model de comerç és 
la proximitat sense renunci-
ar a l’excel·lència. A través 

d’aquests programes for-
ma� us volem donar eines 
als nostres comerciants per 
ser més compe� � us i alho-
ra també és una manera 
de mantenir fort el teixit 
comercial de la ciutat”, diu 
el regidor de Desenvolu-
pament Econòmic Local, 
Rafael Güeto.

Els comerciants també 
es  poden inscriure a La 
Quinzena del Comerç Digi-

Tallers d’estalvi energè� c
El 19 de setembre també es reprenen els tallers sectorials 
d’assessorament organitzats per Rubí Brilla amb l’objec� u 
que els comerços aprenguin a controlar i reduir la seva 
despesa energè� ca. Amb aquestes formacions, els comer-
ciants aprenen a controlar i reduir el seu consum d’energia 
i això els permet també ser més compe� � us. Les sessions 
es dirigeixen específi cament a diferents sectors comer-
cials: Restauració i forns de pa (19 de setembre), Tallers 
mecànics (26 de setembre), Pe� ts comerços (3 d’octubre) i 
Supermercats (novembre 2017). Les inscripcions es poden 
formalitzar a través del correu rubi_brilla@ajrubi.cat o 
trucant al 93 581 39 00 (ext. 118). / DdR

tal que � ndrà lloc entre el 
16 i el 27 d’octubre. Durant 
dues setmanes, s’oferirà 
un taller de Wordpress per 
crear un blog o pàgina web 
del negoci, un seminari 
sobre les eines que ofereix 
Google i un taller sobre 
xarxes socials. L’objectiu 
del taller de WordPress és 
que els assistents dominin 
aquesta eina per fer blogs 
i webs, i tindrà lloc els 

dies 16, 17 i 18 d’octubre 
de 14.45 a 16.45 hores a 
l’edifi ci Rubí Forma –an� c 
Rubí+D–. 

El seminari al voltant de 
les aplicacions de Google 
per al comerç urbà � ndrà 
lloc el 20 i 23 d’octubre, 
de 14.45 a 16.45 hores a la 
Masia de Can Serra. L’objec-
� u del seminari és fer un re-
pàs dels principals serveis i 
aplicacions de Google i de 
les opcions gratuïtes que 
ofereix als comerciants. 
Finalment, el taller de xar-

xes socials explicarà com 
funcionen les principals 
xarxes –Facebook, Twi� er 
i Instagram– i quina apli-
cabilitat tenen en el sector 
comerç. Tindrà lloc els dies 
25 i 27 d’octubre, de 14.45 
a 16.45 hores a la Masia de 
Can Serra. En tots els casos, 
les places són limitades i les 
inscripcions gratuïtes s’han 
de fer a través del web de 
La quinzena del Comerç Di-
gital. En el moment del trà-
mit, caldrà indicar a quina 
formació es vol assis� r.

Els comerciants poden rebre formació i assessorament en diferents temes. / Arxiu
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L’acte institucional de la Diada 
de Catalunya a Rubí, com era 
de preveure, va estar fortament 
marcat pel referèndum d’auto-

determinació de Catalunya convocat per 
la Generalitat l’1 d’octubre i suspès pel 
Tribunal Constitucional. També com era 
d’esperar, després de la negativa de l’Ajun-
tament de Rubí de cedir locals per a la 
celebració de la votació, l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, va ser escridassada. Xiulets i crits 
que expressaven el descontentament d’una 
part de la població rubinenca respecte a la 
posició adoptada per l’alcaldessa socialista. 
Quan va fi nalitzar la intervenció del PSC, 
que també va ser escridassat, l’alcaldessa 
i la resta del govern van abandonar l’acte 
institucional.

Ana M. Martínez no és la primera alcal-
dessa que ha estat xiulada en públic pels seus 
ciutadans i, segur, que tampoc serà l’última. 
L’any 2014, precisament a la Diada, en plena 
crisi de l’habitatge, Carme García va haver 

d’aguantar crits i xiulets de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca. I temps més 
enllà, l’ecosocialista Núria Buenaventura va 
haver de suportar escridassades diàries, fi ns 
i tot a l’àmbit privat, per moltes i variades 
qüestions. 

Els alcaldes, com qualsevol representant 
electe, han de tenir ben assumit que la gent, 
els ciutadans tenen el dret a expressar-se 
lliurement i reclamar el que creuen que ha 
de fer el seu representant públic, en aquest 
cas, l’alcaldessa. Sempre, per descomptat, 
si es fa des del respecte, sense cap mínima 
mostra de violència física ni verbal.

Els crits que es van poder escoltar durant 

la Diada van ser fruit d’una situació naci-
onal i local tensa. No podem oblidar que a 
Rubí la situació política està marcada per 
la incorporació del regidor Sergi García al 
govern, que va avortar una moció de censura 
per fer fora l’actual alcaldessa encara no fa 
ni un any. A això, cal sumar la situació a 
Catalunya, amb l’inevitable xoc de trens 
entre l’estat espanyol i la Generalitat arran 
de l’1-O, una situació fruit de la manca de 
diàleg.

En democràcia els problemes polítics 
s’han de resoldre amb política i amb diàleg, 
intentar fer-ho a través de la justícia és un 
error que, a més de deslegitimar la política, 

empeny els ciutadans a desconfi ar de la jus-
tícia. I és difícil que això no sigui així quan 
són els òrgans judicials qui citen a declarar 
com a investigats a més de 700 alcaldes de 
Catalunya que donen suport al referèn-
dum, qui decideixen tancar llocs webs, qui 
ordenen registres a impremtes o mitjans de 
comunicació i que prohibeixen la difusió 
d’anuncis. Fets absolutament esperpèntics 
i inèdits des de la transició franquista.

Això no és exercir la democràcia, prac-
ticar la democràcia és seure a parlar sobre 
quin ha de ser el futur polític de Catalunya, a 
negociar els termes d’un referèndum pactat 
per desbloquejar la situació o a posar sobre 
la taula una oferta atractiva que pugui seduir 
els catalans, una proposta política que sigui 
quelcom millor que el que tenim ara. Si cal, 
canviant les lleis que siguin necessàries, 
perquè ho deia Montesquieu, el pare de 
la divisió de poders: «Una cosa no és justa 
pel fet de ser llei. Ha de ser llei perquè és 
justa».

Cartes de la 
Ciutadania

Xiulets
EDITORIAL
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Segueix-nos a @DiarideRubi i també a Facebook

Visita’ns a www.diariderubi.com

El Tuit de la setmana      13 de setembre

Richi #ViaAsturiana @Richi15M

En @AjRubi plantan 
árboles para dejarlos 
morir. Parque La Serreta 
un auténti co infi erno 
para llevar a l@s peques. 
Mejor antes q habia 
bosque

FOTODENÚNCIA

Agraïment al servei de Rehabilitació de Mútua de Terrassa
Fa uns mesos vaig caure al carrer i vaig patir una fractura. Després de 
tenir un temps el braç immobilitzat he necessitat fer rehabilitació per 
poder anar recuperant mobilitat. Des d’aquestes línies, vull agrair al 
servei de Rehabilitació de Mútua de Terrassa la seva professionalitat 
i amabilitat. 

Des de la primera doctora que em va atendre fi ns als fi sioterapeutes 
que s’estan encarregant de fer-me la rehabilitació vull deixar constància 
pública que el tracte ha estat genial. A la rehabilitació t’expliquen pas 
a pas tot el procés i això genera tranquil·litat. 

A més, el bon tracte i la professionalitat dels fi sioterapeutes que 
he pogut observar és amb tots els pacients, és realment d’agrair. I més 
quan sabem com estan patint els professionals sanitaris les retallades 
econòmiques. Si és de rebut queixar-se quan les coses no funcionen, 
també ho és quan són bones. Gràcies a tots. 

Carme Buxó

Perills a la via pública
Aquesta és una imatge de la 
tapa d’una claveguera situada 
al carrer Antoni Sedó, a la  
cantonada amb el carrer Pablo 
Iglesias. Crec que una imatge 
val més que mil paraules. 

L’estat de la tapa és la-
mentable i és un veritable 
perill a la via pública, tant 
per vianants com per vehicles. 
Si s’ arriba a enfonsar podria 
tenir un disgust. Espero que 
l’Ajuntament prengui nota 
i acceleri les actuacions per 
poder tenir uns carrers en 
condicions.

Begoña Fresquet
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On ara s’aixeca el barri de 
Les Torres, fins al 1974, 
s’ubicava una entranyable 
masia molt antiga i cone-
guda a Rubí, Can Cabanyes. 
Documentada des del 1172 
com a Mas de Montagut, al 
llarg dels segles va anar pre-
nent diversos noms en fun-
ció dels seus propietaris.

Abans de la desamortit-
zació de Mendizàbal (1836) 
pertanyia al monestir del 
Carme de Barcelona i fou 
adquirida per la família 
Llobateras. Aquests venien 
a Rubí, això no obstant, 
només per cobrar els cen-
sals de les cases que a partir 
dels anys 20 s’anaven edi-
fi cant als seus terrenys, els 
quals abraçaven una bona 
extensió de la part sud de 
l’actual nucli urbà: l’actu-
al conjunt de Les Torres 
(on era la masia), la plaça 
del Domènech, l’estació 
antiga, i tota l’àrea fi ns al 
carrer Cervantes i l’Escola 
Montserrat (era el ‘pla o 
plana de Can Cabanyes’, 
que limitava amb el torrent 
de l’Alba). Dins d’aquestes 

Em penso que no ho espe-
cifi cat mai, perquè segura-
ment ho dec haver donat 
per descomptat: una de les 
condicions autoimposades 
per a aquest retrat verbal del 
confl icte que tenim en marxa 
(i que, dissortadament, no 
s’acabarà l’1 d’octubre, per 
més que votem), és la de no 
repetir mai cap paraula de les 
que analitzem. Fins ara, i ja 
estem a tocar les dues-centes, 
ho he respectat escrupulosa-
ment. I això que hi ha hagut 
ocasions en què l’actualitat 
imposava de totes totes un 
terme (el cas d’enquesta, per 
exemple, per Nadal) que ja 
havíem vist anteriorment. 
Com que en aquesta columna 
el que ens interessa sobretot 
és el fet lingüístic, si una pa-
raula ja la coneixem és norma, 
doncs, no insistir-hi.

Però com que tota norma 
té excepció, avui que tornem 
de vacances farem la primera. 
I diria que tothom entendrà 
perfectament el perquè. En 
principi, res del que té a veure 
amb l’atemptat de Barcelona 
hauria de ser objecte del 
nostre interès perquè no està 
relacionat amb el confl icte 
Catalunya-Espanya. Però ves 
per on (i com no podia ser 
d’altra manera, ben mirat), 
s’hi ha acabat relacionant. I 
de quina manera. L’actuació 
de la Policia de Catalunya, 
impecable i professional, es 
va acabar convertint en un 
camp de batalla, l’enèsim, 
entre independentisme i 
unionisme, tal com tots heu 
pogut seguir (i probablement 
participar-hi) a través de les 
xarxes socials.

La desaparició de la 
masia de Can Cabanyes Roda el món i torna el 

mot: mossos

Ens ha deixat aquest 7 de setembre, a 
l’edat de 94 anys. Els teus familiars i 

amics et recordarem sempre. 
Fundador de la Floristeria Martínez.

Josep 
Martínez 

Marcé

terres, on s’adequà la ‘plaza 
del Progreso’ (actual plaça 
del Dr. Pearson), s’edifi ca-
ren a fi nals del segle XIX 
el Cafè-Teatre Domènech 
(que per cert era propietat 
de l’amo de Can Domè-
nech, al Papiol) i a principis 
del segle passat la neogòtica 
casa Ymbert i l’estació dels 
trens. A més, a la mateixa 
plana de Can Cabanyes, 
molt prop de la plaça, hi 
tenien lloc els partits de 
futbol del Centre d’Sports 
Football Club, creat el 1917 
(fa precisament 100 anys) i 
els focs artifi cials del fi nal 
de les festes majors.

Durant la Guerra Civil 
vivia a la masia una família 
refugiada procedent d’Ara-
gó i a més funcionava com 
a estafeta de correus.

Als anys 50, al costat 
de la masia es va instal·lar 
la màquina de batre del 
Sindicat Agrícola.

El 1963, època en què 
Rubí va començar a créixer 
de manera exponencial, la 
casa pairal es va vendre a 
una immobiliària, cosa que 
va significar el comença-
ment de la seva agonia. Hi 
havia el projecte, tan estimat 
per l’alcalde Murillo, d’edi-

fi car un gran conjunt resi-
dencial: Les Torres de Rubí. 
Així, el 1971 fou aprovat el 
primer pla d’urbanització, 
presentat pel seu propietari, 
Joan Puig Llobateras, que 
abraçava des del carrer de 
Llobateras fi ns al de Prim, 
i es va construir la primera 
fase de Les Torres, que de 
moment respectà la masia.

La Comissió d’Urbanis-
me de l’Associació de Veïns 
de Les Torres va denunciar 
el creixement massiu dels 
barris de Rubí i volia dotar 
de serveis la zona, així com 
salvar la masia de Can Ca-
banyes. A la campanya va 
col·laborar la parròquia de 
Santa Maria (la del barri) 
el seu capellà, mossèn Blai 
Blanquer. El dia que la van 
enderrocar, el 1974, uns 
quants membres de l’asso-
ciació de veïns ho van voler 
impedir, entre ells mossèn 
Blanquer amb alguns feli-
gresos, però tot fou en va, 
malauradament.

De la masia i de la seva 
història, a Rubí avui en dia 
només resta el nom del car-
rer de Llobateras, l’avinguda 
de Can Cabanyes i el carrer 
de Joan Puig, darrer propie-
tari de la masia.

JORDI VILALTA
Membre del 
GCMR-CER

El bateig de foc de la 
nostra policia, consistent en 
una actuació exemplar i una 
campanya de comunicació 
modèlica, ha col·locat el cos 
en el panorama internacional, 
segurament per sempre més. 
Ara els cossos policials de 
tot el planeta ja coneixen el 
nostre amb la denominació 
diguem-ne col·loquial. Cosa 
que, sigui dita de passada, 
potser no haurà plagut de 
tot als responsables matei-
xos, que haurien preferit 
la denominació que he fet 
servir abans, Policia de Ca-
talunya. A hores d’ara, però, 
em penso que ja deuen estar 
tan convençuts com tothom 

que Mossos és una etiqueta 
perfectament funcional i 
que, com a mínim després 
del ressò que ha tingut, ja no 
causarà confusions o males 
interpretacions, que és el 
temor que tenien.

Valgui doncs com a ho-
menatge personal al cos de 
Mossos d’Esquadra aquest 
primer article del nou curs 
que vés a saber quants canvis 
ens portarà. Com que al seu 
dia (era el novembre passat) 
ja vam saber tot el que cal 
saber, etimològicament par-
lant, del mot, avui ens limi-
tem a celebrar que ha entrat 
defi nitivament al vocabulari 
universal.



Despatxos moderns
L’estil de la zona de treball 
infl ueix directament en la 
productivitat i en l’efi cièn-
cia. Molts descuren aquesta 
zona i l’omplen d’elements 
inconnexos que gens tenen a 
veure els uns amb els altres i 
la inspiració es ressent.

Amb això volem dir que 
és important parar esment 
a la decoració i a l’estil de 
l’espai de treball, i en aquest 
article anem a veure una 
sèrie de claus i consells per 
crear una decoració moder-
na en un despatx.

Per què un estil modern 
en el despatx? Perquè la 
frescor d’aquest espai ens 

donarà una major inspiració. 
Els ambients moderns es 
caracteritzen per presentar 
un toc gairebé minimalista, 
i l’absència d’elements que 
desviïn la nostra atenció són 
molt útils perquè l’efi càcia 
en el treball augmenti.

A més, les línies sim-
ples dels mobles pels quals 
optarem i el disseny lineal 
d’aquests també ajuda al 
fet que la productivitat mi-
llori i al fet que l’atenció se 
centri en el veritablement 
important.

Ja que parlem de mo-
biliari, parlem de la funci-
onalitat d’aquests. Estem 

davant un espai de treball 
i evidentment en aquest el 
que ha de premiar per sobre 
de tot és la funcionalitat dels 
mobles que componen el 
despatx.

Busca mobles versàtils 
i pràctics. Molts calaixos 
que et facilitin l’arxiu d’ele-
ments (aquest aspecte a 
més de pràctic et va molt 
bé per a l’estil minimalista 
que busquem), pocs racons 
perquè la neteja sigui fàcil, 
pocs ornaments, etc. Tot 
per crear un espai el més 
organitzat possible.

Els materials perfectes 
per a un despatx modern són 

principalment dos: l’acer, el 
metall o el vidre. Tots dos 
són típics dels ambients 
moderns, però en un despatx 
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van encara millor per la 
neteja i l’ordre que aquests 
transmeten. El cuir per a 
cadires o butaques formaran 
una combinació perfecta.

La il·luminació és ele-
mental en aquest espai. Evi-
dentment necessitarem la 
major il·luminació possible. 
Potenciar al màxim l’en-
trada de llum natural, però 
sense descurar el vestit de 
les fi nestres. Les estores són 
elements ideals per vestir les 
fi nestres d’un despatx.

Per a la llum artifi cial, 
opta per una blanca i potent 
superior, a la zona central 
de l’habitació i per una llum 
més localitzada per la zona 
de l’escriptori. Fes-te amb 
un bonic llum de disseny 
per aquesta zona perquè 

l’efecte serà increïble, ja 
ho veuràs.

Elements decoratius 
en un despatx col·loca els 
menors possibles, però el 
disseny el pots introduir a 
través dels complements 
imprescindibles d’aquesta 
zona: busca petjapapers mo-
derns, arxivadors innova-
dors, etc. Aquests petits de-
talls marcaran la diferència 
en el teu despatx modern.

El color ideal per a les 
parets d’aquesta zona és el 
blanc. Completa aquesta 
decoració amb els tons que 
prefereixis en petites pin-
zellades, però amb el blanc 
com a base del despatx.

Text extret de:
www.decomoderna.com
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Temps de raïm, 
temps de salut
Com cada setembre torna 
la temporada de raïm, 
que s’allargarà fins a fi-
nals d’any. Es tracta d’una 
fruita pròpia dels països 
càlids i tropicals, que té 
diverses espècies que 
bàsicament es divideixen 
en dues varietats: el raïm 
verd i el negre. Cada va-
rietat aporta nutrients i 
propietats diferents, així 
que és important saber 
com ens pot beneficiar 
cada tipus de raïm.

D’una banda, el raïm 
negre té un alt contingut 
en fenòlics, radicals lliu-
res i antioxidants, una 
barreja que pot ajudar a 
prevenir el càncer. Conté 
antocians, tanins i fla-
vonoides, que són va-
sodilatadors i, per tant, 
contribuiran a millorar 
el funcionament del nos-
tre sistema circulatori. 

També té propietats an-
tivirals i antibacterianes, 
a més d’àcid fòlic, molt 
beneficiós per les dones 
embarassades, especial-
ment els primers mesos. 
Cal assenyalar, però, que 
degut al seu alt contingut 
de sucres no és conve-
nient que les persones 
diabètiques consumeixin 
raïm negre.

D’altra banda, el raïm 
verd és més fàcil de tro-
bar durant gairebé tot 
l’any. A diferència del 
raïm negre, el verd conté 
menys sucres i és més 

baix en greixos. Tampoc 
té colesterol ni sodi, per 
la qual cosa garanteix un 
bon funcionament de 
ronyons, fetge i intestins. 
Contribueix a la preven-
ció de l’Alzheimer, el càn-
cer de colon i de pròstata 
gràcies als potents antio-
xidants que es troben en 
aquesta fruita. Per últim, 
el raïm verd també millo-
rarà el nostre sistema ossi 
a través de la vitamina K i 
la vitamina B1.

Per AMIC - Redacció
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SE ALQUILA local. 620.337.604
SE VENDE  piso enfren-
te del mercado, 4 habita-
ciones, 100m2, 2 balcones, 
todo exterior, 169.000 euros. 
640.860.876

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

OFERTES I DEMANDES
SRA. BUSCA trabajo de limpieza, 
cuidado ancianos. 697.549.553

SRA. RESPONSABLE con exp. 
busca trabajo. 657.072.556



Vols que la teva mascota aparegui 
al Diari de Rubí?

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

Les mascotes de Rubí
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Kharma y Cali son dos hermanas 
que fueron rescatadas tras el 
aviso de un ciudadano de Rubí.  
Se encontraban en un hoyo 
profundo repleto de residuos 

y tuvimos que agazaparnos en el suelo 
para poder darles alcance.  Ambas tenían 
los ojos en muy mal estado, por lo que se 
procedió al protocolo habitual además de 
las visitas con especialista oft almológico, 
cosa que no ha evitado que a Kharma le 
hayan quedado secuelas, tras un largo 
tratamiento oftalmológico. Presentaba 
perforación en uno de sus ojos, y en el otro 
hacen presencia las membranas del párpa-
do, que le restan algo de visión, pero puede 
hacer vida completamente normal.

Estos dos bomboncitos apenas ti enen 
5 meses, son dulces y buenas que están 
preparadas para empezar una nueva vida 
en un hogar.  ¿Quién será el afortunado 
que se atreva a cambiar sus desti nos?

Si quieres conocer a Kharma y Cali, pon-
te en contacto con Rodamons de Rubí de 
lunes a viernes de 18 a 20 horas al teléfono 
639 679 777 o bien a través de email, web 
o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
https://www.facebook.com/rodamons-
derubi/

Dos hermanas y un desti no

´
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································································
DIVENDRES 15 de setembre

-Peacock
De 18.30h a 2.00h música, performance 
i audiovisuals al Celler. Dins del Festi val 
Peacock. 

································································
DISSABTE 16 de setembre

-Sorti da fotogràfi ca
Sorti da a caminar ‘La Rierada’, a Molins 
de Rei. A les 7.50h a l’Anti ga Estació (av. 
Historiador Serra, s/n). Org.: El Gra.

-Mercat Numismàti c de Rubí
Intercanvi i compravenda de moneda. 
De 9h a 14h a la pl. Nova del Mercat. 
Org.: Associació Numismàti ca de Rubí. 

-La trocalleria
Punt d’intercanvi d’objectes. De 10.30h 
a 14h a la rambla del Ferrocarril.

-Trobada de Puntaires de Rubí
Amb puntaires arribades de tota la pro-
víncia. A les 16.30h a la pl. Catalunya. 
Org. Associació de Puntaires de Rubí. 

EXPOSICIONS
-Peacock
Mostra d’artistes locals i comarcals 
emergents dins del Festi val Peacock. 
Fins a l’1 d’octubre al Celler (c. Pintor 
Coello, s/n). 

-Pepe Farrés
Mostra de dibuixos de Pepe Farres. Del 
21 de setembre al 5 de novembre. A 
l’Antiga Estació (c. Historiador Serra, 
s/n).

-Expohogar
Mostra d’alumnes de l’Escola d’Art i 
Disseny de Rubí. Del 16 de setembre 
fi ns al 12 d’octubre a edRa (c. Joaquim 
Blume, 28).

-Lluites comparti des
A càrrec d’Òmnium. Mostra sobre histò-
ries dels barris de Rubí. A la Biblioteca 
(c. Aribau, 5). 

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

-Exposició de pintura
A càrrec d’Albert Vidal. Al Centre Tècnic 
(av. l’Estatut, 130) fi ns al 22 de novem-
bre. De dilluns a divendres de 9h a 14h 
i de 16h a 19h.

AGENDA
-Fira del Joc i de l’Esport
De 17h a 21h a la rambla del Ferrocar-
ril.

-Peacock
De 18.30h a 2.00h música, performance 
i audiovisuals al Celler. Dins del Festi val 
Peacock.

-Nit del Rock
A càrrec de Cuero Viejo. A les 20.30h a 
l’Espai sociocultural de la CGT (pl. An-
selm Clavé, 4-6). Org.: CGT Rubí. 

································································
DIUMENGE 17 de setembre

-Peacock
D’11h a 14h acti vitats infanti ls, música i 
performance al Celler. Dins del Festi val 
Peacock. 

-Presentació de la revista ‘Obre els 
ulls’
A càrrec de Nataxa Ruzafa i Carla Serra. 
A les 12.45h a ls pl. del Celler. Dins del 
Festi val Peacock.

································································
DIMECRES 20 de setembre

-Sorti da cultural
Sorti da cultural al Santuari de la Gleva, 
a Osona. A les 7.30h al Casal de la Gent 
Gran de Rubí (c. Magallanes, 60). Org.: 
Casal de la Gent Gran de Rubí.

-Xerrada sobre la presó Model
A càrrec de Carles Vallejo. A les 18h a 
l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Accés lliure. Org.: 
AEUR.

-Hora del conte
‘Contes contats i cantats’, a càrrec d’Ali-
cia Molina. A les 18h a la Biblioteca (c. 
Aribau, 5). Per a infants de 4 a 7 anys. 

································································
DIJOUS 21 de setembre

-Curs de matemàti ques
‘Millora el teu càlcul’, a càrrec de Nacho 
Ruiz. A les 18h a la Biblioteca (c. Ari-
bau, 5). A parti r de 12 anys. Inscripció 
prèvia. 

-‘El bus a peu per anar a l’escola’
Debat a càrrec d’Eulàlia Formiguera, 
Fernando Hidalgo i Pau Avellaneda. A les 
19h al Casal Popular (c. Pere Esmendia, 
14). Org.: CREC.

-Jam Session
Sessió de jazz de 19h a 21.30h a l’Espai 
sociocultural de la CGT (pl. Anselm Cla-
vé, 4-6). Org.: CGT Rubí. 

-Incerta glòria
Dins del Cicle Gaudí de Cinema Català. 
A les 21h a La Sala (c. Cervantes, 126). 
Preu: 4,50€. 

Àries (21/3 al 20/4)
Un repàs als hàbits de salut anirà bé per 
saber què pots estar fent malament, en cas 
que estiguis experimentant molèsties. Cer-
caràs la manera de tenir més temps lliure.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
La teva mirada es posa en qüestions econò-
miques. Pots sentir que s’acaben alguns re-
cursos i no saps com ho faràs. Mou-te i fes 
valer els teus talents i les teves aptituds.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Pots notar que hi ha coses que et fan 
perdre la son i no saps identifi car-les del 
tot. Potser t’anirà bé escriure sobre el que 
somnies, de ben segur que hi ha detalls 
importants.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Vius en contradicció. Per una banda saps 
que ho fas bé i estàs aconseguint objec-
tius però també sents que deixes escapar 
moltes oportunitats i això et neguiteja una 
mica.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Posar l’agenda al dia, serà prioritari. Dar-
rerament t’has distret una mica d’algunes 
obligacions i toca fer-se’n càrrec. Dóna’t al-
guna alegria gastronòmica, per compensar.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Hauràs d’escollir. Tots tenim els nostres vi-
cis creats i hi ha moments en què s’han de 
canviar alguns hàbits tòxics. Pren-ho com 
una oportunitat de maduració personal.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Cal veure les coses amb una mirada reno-
vada. Com si tornessis a néixer i aprofi tant 
tot el que has après. Si vols treballar, 
hauràs de canviar algunes idees preconce-
budes.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Et costa canviar d’hàbits però a vegades es 
fa necessària una nova visió de les coses. Si 
t’allunyes un xic de la teva posició, veuràs 
més possibilitats davant un problema.

Bessons (21/5 al 21/6)
Més enllà de les propostes que facis de cara 
a la nova temporada, caldrà perfi lar com ho 
has de fer. Com més et centris i concretis 
què vols, millors resultats obtindràs.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Tens tanta energia que sents que els altres 
no van al mateix ritme que tu. No perdis 
la paciència, entén que cadascú viu el seu 
moment i les seves pròpies circumstàncies.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
La feina pot ser un punt de desequilibri en 
la teva vida. Si no t’agrada el que fas, et 
pots sentir trist. Cerca opcions o millora les 
condicions al lloc de treball.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Saps que no pots comptar amb els altres en 
molts moments. Això t’ha fet més fort i in-
tuïtiu vers les teves decisions. Escolta altres 
opinions però no perdis de vista la teva.

HORÒSCOP

HORIZONTALES:  1. De dimensiones desmesuradas. 2. Raza equina. Antorchas. 3. Adorno que suele 
circunscribir el arco de las puertas y ventanas de esti lo árabe. Banco Nacional de Argenti na. 4. Muy 
intranquilos. 5. Quinientos romanos. La primera. Consonante repeti da. Río europeo. 6. Marchar. 
Ciento un romanos. Recipiente donde se depositan los votos. 7. Vocal. Vanagloriar, hablar o demos-
trar habilidades exageradamente. 8. Hundirá  o meterá  debajo de la ti erra o del agua.  Un romano. 
Y quinientos romanos más. 9. Al revés, negación. En plural, pronombre posesivo. Onomatopeya del 
hablar de la gallina. 10. Bizcocho  dulce. Te precipitas hacia abajo.

VERTICALES: 1. Onerosos. 2. Vocablo del latí n que signifi ca “por derecho”. Consonante. Junto, adoso. 
3. Extremidad de los grandes felinos. Símbolo del americio. La segunda. 4. En senti do contrario y 
en femenino, que no surti rá efecto, que será inúti l. Meteorología. 5. Relati vo a la nobleza. 6. Cierta 
forma de vendaje. En senti do contrario, alaba. Igualdad de nivel. 7. En senti do contrario, infusión. 
Consonante relacionada con el plural. Abreviatura de tratamiento formal. Cien romanos. 8. Mujer 
que padece cierta enfermedad en el cuero cabelludo. 9. Pesada, tediosa. Pronombre personal. 10. 
Plantí grada. En plural, planta de la familia de las liliáceas. 

 1. GIGANTESCO. 2. RUANO. TEAS. 3. ARRABA. BNA. 4. NERVIOSOS. 5. D. A. LL. RIN. 6. IR. CI. URNA. 7. 
O. ALARDEAR. 8. SUMIRA.  I. D. 9. ON. MIS. CLO. 10. SOBAO. CAES.

SOLUCIÓN (Horitzontales)
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La Sala acull la 
projecció del fi lm 
‘Incerta Glòria’, 
rodat en part a Rubí
La Sala acollirà el dijous 21 
de setembre a les 21 hores la 
projecció de la pel·lícula ‘In-
certa Glòria’, un fi lm dirigit per 
Agustí  Villaronga, produït per 
Isona Passola i que es va rodar 
en part al nostre municipi. 

L’esperada adaptació al 
cinema del llibre de l’escriptor 
Joan Sales, del mateix tí tol es 
va estrenar a les sales cinema-
togràfi ques al mes de març. El 
seu director explica que és una 
adaptació lliure del llibre de 
Sales perquè és una obra molt 
extensa. Villaronga assenyala 
que és una pel·lícula que té 
el rerefons de la Guerra Civil, 
però no és una pel·lícula bèl-
lica, sinó que parla sobre com 
la guerra incideix en el destí  de 
les persones. 

La pel·lícula, inclosa dins 
de la programació del primer 
semestre del Cicle Gaudí, el 
circuit estable de cinema ca-
talà, estava programada pel 
mes de juny, però el seu èxit 
comercial va allargar la seva 
explotació al cinema per la 
qual cosa es va posposar la 
seva projecció fi ns a aquest 
setembre. El preu de l’entrada 
és de 4,50 euros. / DdR

Fotograma de la pel·lícula ‘Incerta 
Glòria’. 

NATURA

La Nocturna afegeix una festa a la 
caminada per celebrar els 10 anys
MARTA CABRERA

Els organitzadors de La Nocturna 
s’han proposat celebrar una gran 
festa per commemorar el desè 
aniversari de la caminada, una 
acti vitat molt popular, que es fa 
durant la nit des de fa 10 anys al 
municipi.

Per fer-ho, a més d’organitzar 
la caminada, han preparat un 
seguit d’activitats abans de co-
mençar el recorregut i també un 
cop finalitzat, obertes a tota la 
ciutadania. “Volem fer acti vitats 
complementàries per la gent que 
participa en la Nocturna, però 
també per aquells que no fan la 
caminada”, ha explicat Jordi Simó, 
un dels organitzadors, que també 
ha dit que en aquesta ocasió l’ac-
ti vitat compta amb el suport d’una 
vintena d’enti tats rubinenques i de 
desenes de voluntaris.

La caminada sorti rà el 7 d’octu-
bre de la plaça del Doctor Guardiet 
a parti r de les 20.30 hores, però 
la festa començarà a les 17 hores 
amb acti vitats de cultura popular 
i jocs infanti ls a la mateixa plaça. 
Actuaran els Castellers de Rubí, 
l’Escola de Sardanes Flor de Neu 
i els Diables de Rubí i també or-
ganti zaran acti vitats l’Assemblea 
Nacional Catalana, Òmnium Rubí 
i Caçadors de Trastets.

Dos iti neraris
Un cop els inscrits comencin el 
recorregut la plaça s’anirà buidant 
per reomplir-se posteriorment. 
En aquesta edició, els parti cipants 
podran triar entre dos iti neraris, un 
de 7,5 km, similar al de la primera 
edició, i un altre de 13,6 km inèdit. 
El recorregut passa pel camí anti c 
de Can Xercavins, recentment re-
cuperat, per la masia de Can Tapis, 
la font de Can Guilera o el torrent 

de Can Roig, entre altres indrets 
destacables. Com sempre, hi haurà 
acti vitats complementàries al sen-
derisme, de caire cultural, històric, 
astronòmic, natural, lumínic i artí s-
ti c, a càrrec de diverses enti tats.

A més, per primera vegada, l’or-
ganització ha adaptat un iti nerari 
per a persones amb mobilitat redu-
ïda, que podran fer una bona part 
del recorregut i gaudir d’algun punt 
d’interès. Un cop acabi la camina-
da, la festa tornarà a la plaça del 

Doctor Guardiet amb un concert 
especial a càrrec de La Gossa d’Era, 

al voltant de la mitjanit. Abans, 
com és habitual, la banda Rubí 
Musical Segle XXI estarà ambien-

De cada inscripció, un euro servirà com a donati u per 
l’enti tat Oncolliga, que ajuda els malalts de càncer
Des de fa ja sis anys, La Nocturna 
desti na un euro de la inscripció 
per parti cipar en l’acti vitat a una 
enti tat solidària local. En aquesta 
ocasió, els organitzadors han de-
cidit que la recaptació serà entre-
gada a Oncolliga, una enti tat que 
treballa per millorar la qualitat de 
vida dels pacients amb càncer.

Yolanda Ferrer, responsable de 
l’enti tat, es mostra molt agraïda 
pel suport rebut per part de La 
Nocturna i afi rma que la recapta-
ció econòmica és una gran ajuda, 
però sobretot destaca que amb 
aquesta iniciati va Oncolliga ti ndrà 
“visibilitat i es donarà a conèixer 
entre els rubinencs i les rubinen-

ques”.
Ferrer explica que Oncolliga 

ajuda a orientar pacients onco-
lògics i les seves famílies, ofereix 
serveis de psicologia, teràpia de 
parella i informació sobre estèti ca 
i nutrició. A més, tenen un grup de 
ioga i aquest any estan posant en 
marxa un de tai-txí.

Organitzadors de La Nocturna, en la presentació de l’acti vitat. / M.C.

tant l’arribada dels excursionistes. 
També es projectarà un audiovisual 
sobre les 9 edicions anteriors i un 
‘making off ’ de La Nocturna.

Pel que fa a les inscripcions, 
s’obriran 1.200, amb una quota de 
6 euros per als adults i de 3 euros 
per als menors de 14 anys. Les ins-
cripcions ja estan obertes a www.
rubicer.cat fi ns al 20 de setembre 
i s’obriran presencialment entre el 
27 i el 29 de setembre al CRAC de 
18 a 21 hores.

Les inscripcions ja es 
poden fer a través 

d’internet i a fi nals de 
setembre de forma 
presencial al CRAC

CINEMA
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ART TÈXTIL

Unes 200 persones par� ciparan en 
la 23a Trobada de Puntaires de Rubí
REDACCIÓ

Unes 200 puntaires arribades de 
diferents poblacions com ara Sant 
Cugat, Terrassa, Sabadell, Caste-
llbisbal, Gavà, Parets o Barcelona, 
han confi rmat la seva assistència 
a la 23a Trobada de Puntaires de 
Rubí, que organitza l’Associació 
de Puntaires local. 

La trobada � ndrà lloc aquest 
dissabte 16 de setembre a par� r 
de les 16.30 hores i fi ns a les 19 
hores a la plaça Catalunya. Durant 
la jornada, el públic podrà veure 
els diferents treballs i fi ligranes 
realitzades per les puntaires. A 
més, hi haurà parades de venda 
de productes associats amb el 
centenari treball artesanal de les 
puntes al coixí.  

A més, l’Associació de Pun-
taires de Rubí obsequiarà a cada 
participant amb un regal en 
el qual ha treballat durant tot 
l’any. 

En fi nalitzar la trobada, hi hau-
rà un sorteig d’obsequis, alguns 
dels quals han estat cedits per 
comerciants de Rubí. 

En els darrers anys, la trobada 
s’havia realitzat en el marc de 
la Fira de Sant Galderic, al mes 
d’octubre. Enguany, i donat que 
l’Associació Sant Galderic està co-
mençant a caminar amb una nova 
junta, l’Associació de Puntaires 
ha decidit organitzar la trobada 
individualment i avançar-la al 
setembre. 

Un art tèx� l
Les puntes al coixí o boixets són 
un art tèx� l, que consisteix a ela-
borar unes fi ligranes fi nes i com-
plexes a par� r de l’ús d’un patró 
de cartolina, fi l, boixets, agulles i 
un coixí. Sembla que té l’origen a 
Venècia al segle XVI. A Catalunya, 
la tècnica de la punta al coixí va 
derivar a par� r del segle XVIII en 

Les puntaires elaboren fi ligranes fi nes i complexes amb un patró, fi l, boixets, agulles i un coixí. / Arxiu

una indústria que va sobreviure 
fi ns a mitjans del segle XX. 

Amb la desaparició de la 
indústria de la punta, la tècnica 
per a fer blondes, punyetes, 
mocadors, etc. resta en el saber 
de les puntaires, que con� nuen 
confeccionant-ne per a gaudi pro-
pi i transmetent els seus coneixe-
ments a qui els vol aprendre.

FOTOGRAFIA

Homenatge a Ignasi 
Marroyo del Grup 
Fotogràfi c ‘El Gra’

El Grup Fotogràfi c ‘El Gra’ ha 
reprès les activitats després 
de l’aturada es� uenca. La nova 
programació inclou una nova 
sessió de la proposta ‘Explica’ns 
el teu rotllo’, en la qual els mem-
bres de l’en� tat retran un sen� t 
homenatge al fotògraf i un dels 
socis fundadors de l’entitat, 
Ignasi Marroyo, qui va morir el 
passat mes de juny. La sessió 
tindrà lloc, com és habitual, 
l’úl� m dijous de mes a les 20.30 
hores al local d’El Gra, situat a 
l’An� ga Estació. 

Pel que fa a la resta d’ac-
tivitats programades per al 
setembre, aquest dissabte a les 
7,50 hores � ndrà lloc la sor� da a 
caminar ‘La Rierada’ per Molins 
de Rei, mentre que el 30 de se-
tembre s’organitzarà una sor� da 
al Poble Espanyol. / DdR

Ignasi Marroyo. / Cedida
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ART

El Peacock omplirà Rubí d’art 
i cultura tot el cap de setmana
REDACCIÓ

El Festival Peacock arriba 
aquest cap de setmana al 
Celler de Rubí per oferir 
una programació artística 
variada i mul� disciplinària. 
Es tracta de la tercera edició 
d’un fes� val que potencia 
l’art emergent de més d’una 
cinquantena d’ar� stes locals 
i de la comarca oferint-los 
la possibilitat d’arribar al 
públic amb les seves crea-
cions.

Les ac� vitats comença-
ran aquest divendres a les 
18.30 hores amb un concert 
de les Fancy Candy Girls, una 
banda formada per quatre 
rubinenques que fan versi-
ons de rock i temes propis. 
Posteriorment, serà el torn 
del grup de hip hop fusió De-
laold. A les 20 hores hi haurà 
una performance a càrrec 
de Dramapació i més tard un 
concert de música electròni-
ca de German Aff aire. 

A partir de les 21.20 
hores hi haurà un passi 
d’audiovisuals i a les 22 ho-
res tornarà la música amb 
dCoded, un trio de rock 
instrumental. A partir de 
les 23 hores serà el torn de 
les ar� stes convidades Bjort 
Runnars & Alba G. Corral i 
per tancar la nit actuaran els 
grups musicals Urfabrique i 
3P, amb una sessió a càrrec 
d’organitzadors i amics del 
Peacock.

El dissabte el festival 
tornarà a començar les ac� -
vitats a les 18.30 hores amb 
les performande de Kuni i 
Malquerida. A par� r de les 
19 hores actuaran els grups 
musicals Tee Amara (soul 
i electrònica) Soca (per-

formance col·laborativa) i 
Boun� es (garage, indie i pop 
dels 60). 

A les 21.10 hores està 
prevista una performance 
a càrrec de 8Temps i tot 
seguits els audiovisuals i 
performance d’ElMeka, Vi-
llatoro i Liñán. A les 22 hores 
torna la música amb els sons 
brasilers i electrònics de C 
/ E. Més tard, serà el torn 
de la performance d’EnAct 
i de l’actuació de Tversky, 
el duo electrònic convidat. 
Tancarà la nit l’actuació de 
3menyonkis.

El darrer dia del fes� val 
començarà a les 11 hores 
amb el Pea� t Peacock, diri-
git als infants, i un vermut. 
A les 12 hores hi haurà la 
música de rumba Chapaos 
a la nueva i més tard el Dj 
LeTung Closing Set, que 
tancarà els actes del fes� val. 
En cas de pluja, les ac� vitats 
es traslladarien de la plaça a 
l’interior del Celler.

Exposició
Acompanyant tota aquesta 
programació variada, els 
visitants podran trobar a la 
Sala de les Tines una mos-
tra fi ns a l’1 d’octubre. Es 
podran veure fotografies, 
pintures, il·lustracions, es-
cultures, collages, dissenys, 
instal·lacions i performan-
ce. 

En total, són 24 els ar� s-
tes que col·laboren a l’expo-
sició del Peacock: Skaulter, 
Alba Milán, Ceskus, Vicens 
Artola, Zisis, Origami Ta-
les, Carlos Perales, Sens 
Photography, Sergi Lanau, 
Moñoño, Edmundo García, 
Sunshine, Itios Bru, Javi 
Mar, Josep Marín, Víctor 

Baladoch, Tardigradas, Inês 
Saldanha, Navy Muluk, Ele-
na Parral, The Glory Design, 
Nataxa Ruzafa, DIY 1990 i 
Jorge Algaba. Al marge dels 
dies del fes� val, la mostra es 
podrà visitar els divendres 
de 18 a 21 hores, els dissab-
tes de 12 a 14 hores i de 18 
a 21 hores, i els diumenges 
d’11 a 14 hores. La Sala de Tines tornarà a acollir l’exposició de diversos ar� stes del fes� val. / Arxiu

La plaça del Celler acollirà ac� vitats musicals, performances i pro-
jeccions d’audiovisuals. / Arxiu
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REDACCIÓ

L’exposició ‘RrubibaRroc’, 
el darrer projecte pictòric 
d’Anna Tamayo, que s’ins-
pira en la nostra ciutat, a 
través del caos que s’oculta 
a l’arquitectura i el teixit 
urbà, s’inaugura aquest 
divendres 15 de setembre 
a la sala d’exposicions del 
Campus de Ponferrada de la 
Universidad de León. 

En el seu recorregut 
iti nerant, la mostra inclou 
les nou pintures de gran 
format inspirades en el 
paisatge urbà de Rubí, que 
els rubinencs ja van poder 
veure durant els mesos de 
juny i juliol al Celler, però 
que ha estat ampliada amb 
25 obres noves de format 
més petit. Aquests nous 
treballs de Tamayo també 
estan inspirades en les ciu-
tats amb els elements sin-
gulars de l’obra de l’arti sta 
rubinenca.

La mostra ‘RrubibaRroc’ 
d’Anna Tamayo arriba al 
Campus de Ponferrada

L’Escola d’Art i Disseny de Rubí obre la 
matrícula per als nous seminaris i monogràfi cs
REDACCIÓ

L’Escola d’Art i Disseny de 
Rubí (edRa) ha obert la ma-
trícula per als tallers d’art 
que imparti rà aquest curs 
2017-2018. Es tracta d’una 
àmplia oferta de seminaris 
i monogràfi cs que abasten 
diferents aspectes relaci-
onats amb la sensibilitat i 
l’expressió artí sti ca.

Els seminaris, amb una 
durada d’entre 12 i 20 ho-

res, s’adrecen a tot ti pus 
de públics. S’inicien cada 
trimestre en horari de matí  
o tarda, segons la matèria 
escollida. L’oferta d’aquest 
curs inclou els següents 
seminaris: Serigrafia, Re-
cursos DIY, Aparadors crea-
ti us, Urban sketching, Wabi 
sabi, Art imperfecte, Pas-
ta egípcia, Enjoia’t, Llibre 
d’arti sta i enquadernació, 
Pórex escultòric, Joguines 
d’artista, jocs i objecte, 

Dibuix no dibuix, Pintura 
digital, Cultura del tatu-
atge, Estampació, gravat i 
expressivitat.

Pel que fa als mono-
gràfi cs, es tracta d’estudis 
no reglats que es desen-
volupen durant tot el curs 
acadèmic i que tenen com a 
objecti u ensenyar a l’alum-
nat les tècniques bàsiques 
per expressar les seves 
inquietuds, sentiments o 
idees. 

En aquest cas, les ma-
tèries que es poden cursar 
són: Dibuix i pintura, Model 
al natural, Ceràmica, i Vo-
lum i modelatge.

Les persones interes-
sades en els tallers d’art 
poden adreçar-se a l’es-
cola, ubicada a l’Escardí-
vol, per demanar-ne més 
informació i formalitzar la 
preinscripció. També es pot 
consultar l’oferta formati va 
al web www.artedra.net.

ART

L’Escola d’Art i Disseny de Rubí exposa 
les seves creacions a la fi ra Expohogar
El projecte ‘Castellers’, dels alumnes de Serigrafi a 
artí sti ca, és fi nalista del projecte Talent Creati u i Empresa

REDACCIÓ

La fi ra Expohogar, que s’ha 
realitzat del 9 al 12 de se-
tembre al recinte firal de 
Montjuïc, va acollir un espai 
per exposar les creacions 
dels alumnes d’algunes de 
les escoles d’arts plàsti ques 
i disseny de Catalunya, en 
el marc del projecte Talent 
Creati u i Empresa. A l’espai, 
es van exposar les creacions 
dissenyades pels alumnes 
que havien quedat fi nalistes 
del projecte Talent creati u 
i empresa, a proposta de 
Ceràmiques Marcó. 

La Conselleria d’Ense-
nyament va engegar l’any 
passat aquest projecte com 
un programa d’emprenedo-
ria artí sti ca per apropar els 
coneixements dels alumnes 
de grau mitjà i superior d’art 
amb les empreses. Així, les 

empreses i insti tucions par-
ti cipants proposen les bases 
dels seus projectes, com 
per exemple Ceràmiques 
Marcó, que va plantejar 
elaborar una sèrie de peces 
de ceràmica per comercia-
litzar com a ‘marxandatge’ 
en museus o per a la res-
tauració amb temàtiques 
vinculades a Catalunya.

Una de les escoles se-
leccionades per parti cipar 
en la fira Expohogar va 
ser l’Escola d’Art i Disseny 
de Rubí (edRa), amb el 
projecte ‘Castellers’, dels 
alumnes del cicle formati u 
de grau mitjà de Serigrafi a 
artí sti ca. 

Durant tot el curs, els 
alumnes de Serigrafi a artí s-
ti ca, amb la col·laboració en 
les fases inicials d’alumnes 
del cicle formati u de Gràfi ca 
interacti va, van treballar en 

dos tipus de col·leccions 
sobre dues temàtiques. 
Per una banda, literatura, 
contes, rondalles i llegendes 
del territori –el monstre de 
Banyoles, en Patufet, en 
Joan Peti t– i, per l’altra, la 

cultura de la festa –festes 
populars, gastronomia, vida 
nocturna, etc–. 

De les tres propostes 
resultants, es va seleccionar 
finalment la relacionada 
amb els castellers. 

La mostra a Expohogar 

L’escola rubinenca va parti cipar amb un projecte sobre els castellers. / Cedida

L’alumnat ha 
pogut donar 
a conéixer les 
seves obres 
en un marc 
professional

va permetre  que els alum-
nes donessin a conèixer 
les seves obres en un marc 
professional i mostrar així 
la qualitat d’ensenyament 
impartit en els diferents 
centres formati us selecci-
onats.

A més de la de Rubí, 
la resta d’escoles que han 
parti cipat han estat l’Esco-
la d’Art i Superior de Dis-
seny la Llotja de Barcelona, 
l’Escola d’Art i Superior 
de Disseny d’Olot, l’Escola 
d’Art i Superior de Disseny 
Pau Gargallo de Badalona, 
l’Escola Municipal d’Art i 
Disseny de la Garriga, l’Es-
cola Municipal d’Art Arsenal 
de Vilafranca del Penedès, 
l’Escola Municipal Gaspar 
Camps d’Igualada, l’Escola 
Groc de Barcelona i l’Escola 
Antoni Algueró de Sant Just 
Desvern.

Amb el nom de ‘Rrubi-
baRrocos y ciudades con 
zigurats rosas’, la mostra 
viatjarà posteriorment a la 
Universidad Europea del 
Atlánti co FUNIBER de San-
tander i després tornarà a la 
Universidad de León. 

Tamayo ha mostrat la 
seva sati sfacció per poder 
mostrar aquest projecte fora 
de Rubí: “Esti c molt conten-
ta amb el resultat i m’agrada 
que viatgi i pugui arribar a 
més espectadors”. 

L’artista rubinenca ha 
valorat molt positi vament 
l’experiència d’aquesta obra 
inspirada en Rubí. “El con-
sistori va ser valent per 
apostar en aquest repte, el 
muntatge al Celler va ser 
molt potent i les sensacions 
que m’ha fet arribar el pú-
blic són molt positi ves”, as-
senyala Tamayo, qui espera 
que la mostra ti ngui també 
una excel·lent acollida fora 
de la nostra ciutat.

L’Espai Sociocultural de la CGT 
organitza una Nit del Rock 
L’Espai Sociocultural de la 
CGT, situat a la plaça Anselm 
Clavé, ha organitzat una Nit 
del Rock, que tindrà lloc 
aquest dissabte 16 de se-
tembre a parti r de les 20.30 
hores. La vetllada anirà a 
càrrec de la banda de rock 
and roll clàssic ‘Cuero Viejo’, 
integrada per José Salmerón 
(guitarra), Gabriel Soriano 
(veu i guitarra), Fernando 
García (baix) i Juan Carlos 
Arévalo (bateria i percus-
sió). Entre els seus temes, hi 

ha versions de grups clàssics 
del rock com els Stones, 
Pink Floyd, Led Zeppelin, 
passant per Deep Purple o 
Chuck Berry, entre altres. 

L’Espai va arrencar la 
temporada d’activitats 
2017-2018 el 2 de setembre 
amb l’actuació de Miguel Ta-
lavera Power Trio, que va te-
nir una molt bona acollida. A 
més, també des de principis 
de mes, cada dijous de 19 a 
21.30 hores s’ofereixen Jam 
Sessions. / DdR

Anna Tamayo, contemplant una obra seva. / Iban Coca

MÚSICA
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La colla Peti ts Galzeran, 
campiona territorial de les 
comarques barcelonines

La colla infanti l de l’Escola 
de Sardanes Flor de Neu, 
Peti ts Galzeran, es va pro-
clamar diumenge passat 
a Canet de Mar campiona 
territorial de les comar-
ques barcelonines de la 
seva categoria. La colla es 
disputava el campionat 
amb les colles Peti ta Blan-
ca Espurna, de Sitges, i Pe-
ti ts Vilanovins, de Vilanova 
i la Geltrú –que no estaven 
presents al concurs del 
Maresme–. 

Després de conèixer 
les classifi cacions del con-
curs, l’alegria de la colla 
va esclatar de seguida en 

proclamar-se campiona i 
va improvisar una peti ta 
celebració a la plaça on ha-
via ballat, la plaça Univer-
sitat de Canet. Al concurs, 
també hi va parti cipar com 
a colla lliure la colla gran 
Brots de Galzeran, que va 
quedar en tercera posició 
de la seva categoria.

El de Canet és el se-
gon concurs després de 
les vacances d’esti u en el 
qual parti cipen les colles 
rubinenques, ja que el 
passat 1 de setembre van 
assisti r al concurs de colles 
sardanistes d’Encamp, 
Andorra. / DdR

SARDANES

La colla Peti ts Galzeran, durant l’actuació en el concurs. / Cedida

Els peti ts dansaires, celebrant el seu triomf. / Cedida

HISTÒRIA

Excel·lent acollida del seminari sobre història 
local de l’Aula d’Extensió Universitària
La proposta dona el tret de sorti da a l’acti vitat de l’associació 
REDACCIÓ

Més d’una cinquantena de 
persones van assisti r a la 
primera sessió del seminari 
sobre Història Local, l’acti -
vitat organitzada per l’Aula 
d’Extensió Universitària de 
Rubí (AEUR) que va donar 
el tret de sorti da al curs. 
La primera jornada del se-
minari va anar a càrrec de 
l’historiador rubinenc Jordi 
Vilalta i va tractar sobre el 
Rubí ibèric i romà. 

La segona sessió, que 
ti ndrà lloc el pròxim 5 d’oc-
tubre a l’Ateneu a les 18 
hores, versarà sobre Rubí 
a l’Edat Moderna i l’ofe-
rirà Lluís García, mestre, 
estudiós i membre de la 
recerca històrica de Sant 
Galderic. 

Properes acti vitats
D’altra banda, l’Aula d’Ex-
tensió Universitària ha 
programat altres acti vitats 
per aquest mes de setem-
bre. La primera serà el dia 
20 a les 18 hores a l’Ateneu 
i consisti rà en una xerrada 
prèvia a la visita guiada 
a la Model, a càrrec de 
Carles Vallejo, president 
de l’Associació d’Expressos 
Políti cs. La xerrada és de 
lliure accés i no cal estar 
inscrit a la visita. 

Precisament, les visi-
tes guiades a La Model, 
sota el tí tol ‘La Model ens 
parla’ ti ndran lloc el 21 i 
29 de setembre, però les 
places per assisti r ja estan 
exhaurides. 

Finalment, el pròxim 

25 de setembre a les 18 
hores a l’edifi ci Rubí For-
ma –anti c Rubí+D– ti ndrà 
lloc la xerrada ‘Modernis-
me i Puig i Cadafalch. La 
memòria d’una època’, a 
càrrec de Muntsa Lamúa, 
historiadora per la Univer-
sitat de Barcelona, docent, 
crítica d’art i presidenta 
de l’Agrupació d’Aules de 
Formació Permanent per a 
la Gent Gran de Catalunya 
(AFOPA).

La conferència s’em-
marca en la commemora-
ció de l’Any Puig i Cadafalch 
coincidint amb el 150è ani-
versari del seu naixement i 
dels 100 anys com a presi-

dent de la Mancomunitat 
de Catalunya. Puig i Cada-
falch és una de les fi gures 
destacades de Catalunya, 
tant com a arquitecte, com 
a urbanista, restaurador i 
historiador de l’art de pro-
jecció internacional, a més 
de políti c durant el període 
1917-1922 i president de la 

Mancomunitat.
El seu llegat abasta des 

de les nombroses edifi-
cacions a Barcelona i el 
Maresme; restauracions 
com la de la Seu d’Ègara, 
el conjunt monumental de 
les esglésies de Terrassa, o 
l’impuls a les excavacions 
arqueològiques d’Empú-
ries, fins als estudis de 
prestigi internacional en 
història de l’art i les classes 
a Barcelona, París i Har-
vard, entre altres.

Totes  les  act iv i tats 
programades per l’Aula 
d’Extensió Universitària es 
poden consultar a www.
aularubi.cat.

La propera 
conferència 
oberta al públic 
serà sobre la 
presó Model de 
Barcelona

EXPOSICIÓ

La mostra ‘Lluites comparti des’ 
d’Òmnium Rubí arriba a la Biblioteca
La Biblioteca acull des del 
14 de setembre i durant tot 
el mes l’exposició ‘Lluites 
compartides’, confeccio-
nada per Òmnium Rubí. 
La mostra tracta sobre llui-
tes veïnals a dos barris de 
Rubí –La Plana del Castell 
i Ca n’Oriol– i forma part 
del projecte global ‘Lluites 
comparti des’ que impulsa 
Òmnium arreu del territori 

i que pretén reconèixer i 
comparti r les lluites socials 
que han contribuït a forjar 
el país i posa en valor la 
feina de milers de persones 
que han treballat pel bé 
comú.

Una d’aquestes reivin-
dicacions veïnals és una de 
les primeres lluites sobre 
l’ecologia a Rubí, quan es 
va fer fora de la Plana del 

Castell una fàbrica química 
i com es va aconseguir la 
plaça Marquès de Barberà, 
que des de l’incendi de la 
fàbrica AEG era un solar 
abandonat. A Ca n’Oriol, les 
lluites se centren en la de-
manda de la creació d’una 
escola pel barri, l’actual 
Teresa Altet, i la llarga lluita 
per aconseguir el col·lector 
del carrer Mallorca. / DdR

Assistents a la primera de les conferències sobre història local de l’AEUR. / Cedida
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Un Rubí molt superior goleja 
1-4 el Júnior CF a domicili

CRISTIAN RUIZ

El Rubí s’ha refet de la der-
rota de la primera jornada 
de lliga guanyant a domicili 
al Júnior en un partit molt 

FUTBOL | SEGONA CATALANA

JÚNIOR CF – UE RUBI                 1-4

JÚNIOR CF: Mosquera, Piera, Crespo, Moretones, SÁnchez 
(Kada), Ferrer, Almansa, Ra�iu (Bartu), Garrigav (Menendez), 
Jimmy (Riera) i Tarrega (PÉrez).
UE RUBÍ: Morales, Rachid, Sergio Rueda, Raventós, Bilal, Kevin, 
Vicente (Lumbreras), Valero (Andreu), Néstor (Toro), Gurrea 
(Barragán) i Miguelito (Moha).
Àrbitre: Jimenez Narciso.
Targetes: Crespo, Moretones, Giménez, Jimmy, Pablo i Pérez 
/ Vicente i Moha.
Gols: 0-1 Vicente (7’); 0-2 Vicente (30’); 0-3 Gurrea (56’); 1-3 
Almansa (77’); 1-4 Valero (80’).

complet i en el qual el 
millor va ser la bona imat-
ge que va oferir l’equip. 
Des del primer segon del 
partit es va veure un Rubí 
molt superior, molt millor 

posicionat sobre la gespa 
i amb les idees clares a 
l’hora de buscar porteria. 
Fruit d’aquest domini va 
arribar el primer gol del 
Rubí quan només es por-

taven sis minuts de partit. 
Va ser obra de Vicente, en 
un llançament de falta des 
de fora de l’àrea de manera 
magistral. 

El Júnior va respondre 

Els equips de Rubí i Júnior poc abans de l’inici del parti t. / Cedida

amb un intent de vaselina 
al minut 21 que va marxar 
fora per molt poc. Una 
oportunitat de Peke va 
precedir el segon gol del 
Rubí, que també va marcar 
Vicente en una gran jugada 
en atac del Rubí. Encara 
abans de la mitja part, tots 
dos equips van disposar 
d’oportunitats, amb un pal 
per a cada equip, però al fi-
nal es va arribar al descans 
amb el 0-2.

A la represa, deu minuts 
va trigar Gurrea a inventar-
se un xut llunyà sobre la 
porteria de Mosquera que 
va suposar el 0-3 per al 
Rubí. Amb aquest resultat, 
els rubinencs es van rela-
xar i van permetre que el 
Júnior comencés a arribar 

Són els primers tres punts per al conjunt rubinenc, que es col·loca 
sisè a la taula classifi catòria del grup 3 de Segona Catalana

també amb perill sobre la 
porteria de Morales. Així, 
al 77 van retallar distàncies 
establint l’1-3 i fins i tot un 
gol anul·lat en la sortida 
d’un córner podria haver 
posat pressió al marca-
dor, però finalment Peke, 
quan faltaven 5 minuts, 
va sentenciar establint el 
definitiu 1-4.

Són els primers tres 
punts per un Rubí que es 
col·loca sisè en la taula 
classificatòria i que diu-
menge vinent tornarà a 
jugar a Can Rosés en la 
tercera jornada del grup 
3 Segona Catalana. Serà ja 
en l’horari habitual de les 
12 hores davant la UE Sant 
Joan Despí, 15è classificat 
amb 1 punt.
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2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 VILANOVA I LA GELTRÚ 2 6
2 ESPLUGUENC 2 6
3 ATLÈTIC SANT JUST 2 4
4 MARIANAO 2 4
5 OLÍMPIC CAN FATJÓ 2 4
6 RUBÍ UE 2 3
7 SANT QUIRZE 2 3
8 FONTSANTA FATJÓ 2 3
9 MOLINS DE REI 2 3

10 BEGUES 2 3
11 PRAT B 2 3
12 ATLÈTIC VILAFRANCA 2 3
13 GORNAL 2 3
14 ATLÈTIC PRAT 2 1
15 SANT JOAN DESPÍ 2 1
16 SUBURENSE 2 1
17 CAN TRIAS 2 0
18 JÚNIOR 2 0

OLÍMPIC CAN FATJÓ - JÚNIOR               1-0 

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

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 JUV.25 SEPTIEMBRE 2 Pts.
2 SANT CUGAT B 2 6
3 SAN LORENZO 2 6
4 LLORENÇÀ 2 4
5 CERDANYOLA B 2 4
6 LLANO DE SABADELL 2 4
7 ESCOLA PLANADEU 1 3
8 MIRASOL-BACO 2 3
9 ATLÈTIC RUBÍ 2 2

10 BADIA DEL VALLÈS 1 1
11 TIBIDABO T. ROMEU 1 1
12 JÚNIOR B 2 1
13 CASTELLBISBAL 1 0
14 ESCUELA BONAIRE 1 0
15 PUEBLO NUEVO 1 0
16 BARBERÀ ANDALUCÍA 2 0
17 LA ROMÀNICA 2 0
18 PENYA PAJARIL 2 0

FUTBOL | TERCERA CATALANA

El 25 de Septi embre demostra la seva 
força i l’Atlèti c Rubí empata de nou
El Juventud 25 de Septi em-
bre ha tornat a demostrar 
que ha començat la lliga 
amb molta força. El conjunt 
rubinenc, que en la primera 
jornada va aconseguir un 
4-0 contra la Penya Pajaril, 
ha tornat a aconseguir el 
triomf, aquest cop contra 
el Pueblo Nuevo i amb 
un marcador més ajustat: 
0-1.

El Veinti  es va mostrar 
molt superior al conjunt 
barceloní durant pràcti-
cament totes les fases del 
parti t i el primer i únic gol 
del parti t no va trigar massa 
a arribar. Va ser al minut 
18 quan Sebas va aprofi tar 
una jugada d’estratègia per 
avançar el Juventud 25 de 
Septi embre.

El conjunt local gaire-
bé no es va apropar a la 
porteria visitant i només 
va disposar d’una ocasió 
clara per empatar el parti t. 
En canvi, el Veinti  sí que va 
tenir moltes opcions per 
fer més gran l’avantatge, la 
més clara un penal, però al 

L’Olímpic de Can Fatjó arrenca un punt 
del difí cil camp del Sant Joan Despí

JOSE VERDE

L’Olímpic Can Fatjó va ar-
rencar un punt d’un camp 
difí cil, com és el Municipal 
Casc Anti c, el camp del Sant 
Joan Despí, un terreny de 
reduïdes dimensions que 
difi culta fer algunes juga-
des. El conjunt local té ben 
assumit un sistema de joc 
per a aquestes dimensions 
reduïdes i juguen a acumu-
lar jugadors a la defensa 
per sorti r al contracop amb 

SANT JOAN DESPÍ - C.D. OLÍMPIC CAN FATJÓ                1-1 

UE SANT JOAN DESPÍ: Kevin, Ratmir, Guille (Sergi), Iván, 
David, Pau (Bartia), Alberto, Chicha (Ruíz), Marc (Moha), 
Alan i Jan. 
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ : Bracons, Borges, Dani García, 
Marc Sánchez, Mauri (Genís), Rubén (Tomás), Peroni (Xavi 
Molas), Grego (Iván García), Gerard, Marc Ruiz i Molina 
(Cabanas).   
Àrbitre: Justo Romero, Gerard (Bé).
Gols:  1-0 Alan (4’);  1-1 Rubén (52’).
Targetes:  Ratmir, Iván, David, Pau, Alan, Ja i Bracons /  
Marc Sánchez i Molina.

passades llargues.
Als de Can Fatjó els va 

costar adaptar-se al terreny 
de joc i això va fer que Alan, 
en mig de tres defensors 
rubinencs, aconseguís fer 
un gol sorprenent per a 
Bracons. Va pujar l’1 a 0 
al marcador en el minut 4 
de joc. Els homes de Toni 
Centella van trigar uns 
vint minuts en fer-se amb 
el control del parti t i van 
començar a crear oportuni-
tats, com una xilena de Ru-

bén, tot i que cap va arribar 
a entrar a porteria. 

A l’inici de la segona 
part, el tècnic de l’Olímpic 
va fer dos canvis, Genís va 
entrar per Mauri i Iván Gar-
cía per Grego. Es va notar 
l’entrada del jove Iván, amb 
més perill atacant, acom-
panyat per Santi Peroni, 
que va treballar tant en 
atac com en defensa.  No 
va trigar molt el conjunt 
rubinenc en imposar-se en 
el joc i en el minut 52 va 
arribar l’empat a través de 
Rubén Ruiz. En una jugada 
similar al gol dels locals, 
entre diversos defensors, 
es va donar la volta i d’un 
fort xut va batre el meta 
local. 

Amb l’empat al marca-
dor, els locals no van saber 
reaccionar i van estar en 
mans de l’Olímpic, que 
va disposar de diverses 
arribades i grans jugades, 
tot i que sense acabar de 

Com és 
tradicional, el 
club rubinenc va 
parti cipar dilluns 
11 de Setembre 
en l’ofrena fl oral 
a la plaça Onze 
de Setembre 
amb moti u de la 
celebració de la 
Diada Nacional de 
Catalunya. / M.C.

sentenciar. 
Toni Centella va fer dos 

canvis més, Tomás va en-
trar per Rubén i Cabanas 
per Molina, mentre que el 
tècnic del Sant Joan Des-
pí va canviar Guille, Pau, 
Chicha i Marc per Moha, 
Ruiz, Sergi i Barti a. En els 
minuts finals, els locals 
van empènyer i en dos 
córners consecutius van 
posar en perill la porteria 

de l’Olímpic. 
Amb l’1 a 1 va fi nalitzar 

un parti t que va aconten-
tar els locals però no als 
visitants, que van poder 
aconseguir alguna cosa 
més. De moment, dues jor-
nades de lliga i l’Olímpic es 
manté imbatut. Diumenge 
vinent, l’equip rep la visita 
del FC Sant Quirze. Serà a 
les 17 hores al Municipal 
de Can Fatjó. 

fi nal els jugadors rubinencs 
no van estar encertats

Amb aquests tres punts, 
el Juventud 25 de Septi em-
bre aconsegueix mantenir 
el liderat del Grup 6 de 
Tercera Catalana, empatat 
amb el Sant Cugat B. El pro-
per parti t serà contra el San 
Lorenzo al Municipal 25 de 
Setembre, aquest diumen-
ge a les 12.05 hores.

En el mateix grup, l’Atlè-
ti c Rubí va repeti r el resul-
tat de la primera jornada 
i va empatar 1-1 contra el 
Júnior B a casa. El conjunt 
rubinenc va mostrar un bon 
nivell de joc, però no acaba 
de dominar els partits. I 
això que l’Atlètic Rubí es 
va avançar en el marcador 
amb un gol de Samuel Tor-
res, que ja va marcar la set-
mana passada. Els visitants 
van tenir opcions per fer el 
segon gol, però no les van 
saber aprofi tar i just abans 
del descans va arribar la 
igualada.

Amb l’empat a 1 es va 
reprendre la segona part, 

que va començar bé pels 
interessos de l’Atlèti c Rubí 
amb l’expulsió del porter 
local. No obstant això, el 
Júnior B es va replegar a la 
seva àrea i els de Rubí ja no 
van poder fer res per supe-
rar la muralla del conjunt 
de Sant Cugat.

Amb dos punts, el con-
junt de Rubí se situa en 
novena posició a la classifi -
cació. A la propera jornada, 
es veurà les cares amb La 
Romànica, un parti t que ti n-
drà lloc aquest diumenge a 
les 18.30 hores al Municipal 
de Can Rosés. / DdR

FUTBOL | CLUB

El Veinti  celebra el 
50è aniversari de 
la seva fundació
El Juventud 25 de Septi em-
bre té previst fer diversos 
actes durant aquest any amb 
moti u de la celebració dels 
50 anys de la seva fundació. 

La tràgica rierada del 
1962 va fer que molts rubi-
nencs es quedessin sense 
casa i van haver de ser re-
allotjats en un nou barri: el 
25 de Setembre, que porta el 
nom d’aquell fatí dic dia. Més 
tard, el 1968 es va fundar el 
Club Juventud per tal que 
els joves del barri poguessin 
practi car el futbol. 

Amb moti u d’aquesta ce-
lebració, una de les primeres 
acti vitats ha estat el rodatge 
d’un anunci per comme-
morar l’efemèride sota el 
tí tol ‘La historia se vive’. Es 
tracta d’un audiovisual que 
vol remarcar el caràcter de 
futbol dle barri, familiar, amb 
una afi ció fi del i arraigada, 
l’aposta pel futbol femení les 
ganes de viure. 

En els propers mesos, el 
club té previst realitzar més 
actes per celebrar el mig 
segle. / DdR 

FUTBOL | QUARTA CATALANA

La Penya Blaugrana i els 
fi lials de l’Olímpic i la 
UE Rubí comencen la lliga
REDACCIÓ

El Sènior de la Penya Blau-
grana Ramon Llorens i els 
fi lials de l’Olímpic de Can 
Fatjó i la Unió Esporti va Rubí 
arrencaran la lliga aquest 
cap de setmana dins del 
grup 13 de la Quarta Divisió 
Catalana. 

Els tres equips locals han 
quedat enquadrats en el 
mateix grup de la categoria, 
on competiran contra el 
Matadepera B, l’Ullastrell, el 
Sant Quirze B, el Can Colapi 
de Terrassa, el Can Boada, 
el Maurina Egara, l’Escola 
Bonaire B, el San Lorenzo 
B, la Penya Blaugrana Sant 
cugat, el Vallès Futbol Club 

i el Polinyà. 
Ja en la primera jornada, 

se celebrarà un derbi. La UE 
Rubí B rebrà a Can Rosés 
l’Olímpic B, un partit que 
serà el dissabte a parti r de 
les 20 hores. 

Pel que fa a la Penya 
Blaugrana Ramon Llorens 
debutarà a la lliga a casa 
contra el Matadepera B. 
El parti t serà també el dis-
sabte, en aquest cas a les 
16 hores. 

La resta d’equips de la 
Penya Blaugrana, així com 
de la UE Rubí i de l’Olímpic 
Can Fatjó encara s’entrenen 
per entrar en competició 
durant les primeres set-
manes.

El club parti cipa en l’ofrena fl oral de la Diada
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ATLETISME | MITJA MARATÓ

Dos corredors de 
Fondistes Rubí par� cipen 
a la Mitja de Budapest

El club Fondistes Rubí va 
estar present en la Mitja 
Marató que es va disputar 
a Budapest, a Hongria, el 
10 de setembre, amb dos 
corredors. A les 9 hores 
del ma� , Andrés Mar� nez i 
Pedro Sánchez van prendre 
la sor� da de la prova, en la 
seva edició XXXII, que con-
sis� a a recórrer poc més de 
21 km amb una temperatu-
ra de 26 °C.

L’atleta rubinenc Andrés 

Mar� nez va aconseguir fer 
una marca d’1h 31ʹ 10ʺ i va 
quedar 242è en la general 
i 21è en la seva categoria. 
Amb aquest registre, el 
corredor de Fondistes Rubí 
va aconseguir la marca per 
participar en la Marató 
de Nova York. Per la seva 
banda, Pedro Sánchez va 
fer un temps de 1h54’ 36” i 
va aconseguir ser 2.134è en 
la general i vuitè en la seva 
categoria. / Fondistes Rubí

Andrés Mar� nez i Pedro Sánchez van par� cipar en la prova a Hon-
gria. / Cedida

HOQUEI LÍNIA | WORLD ROLLER GAMES

Sis jugadores del Cent Pa� ns, 
subcampiones del món amb Espanya
La selecció espanyola masculina queda fora de les medalles
Fins a 11 jugadors i jugado-
res del Cent Pa� ns han estat 
disputant aquests dies els 
World Roller Games amb 
la selecció espanyola, una 
competició internacional 
en què par� cipen més d’un 
centenar de països i que 
acull totes les disciplines 
del pa� .

A Nanjing, a la Xina, les 
sis jugadores del Cent Pa� ns 
que integren la selecció 
espanyola –la portera Alba 
Lozano i les jugadores Ain-
hoa Merino, Shauny Ortega, 
Andrea Pérez, Ana Sierra 
i Eva Marquès– han acon-
seguit penjar-se la medalla 
de plata. Les jugadores del 
combinat estatal no van 
poder superar a la fi nal als 
Estats Units, que es va en-
dur el campionat del món 
per la mínima (0-1).

Les dues seleccions ja 
es van enfrontar en la fase 
de grups, aquest cop amb 
victòria per la mínima (0-1) 

per Espanya.
El duel de la fi nal va ser 

molt igualat i el gol de la 
nord-americana Kyla San-
ders a la mitja hora de joc va 
ser determinant perquè els 
Estats Units es proclamés 
vencedor del torneig.

Pel que fa a l’equip mas-

culí, que comptava amb cinc 
jugadors del Cent Patins 
–el porter David Ros i els 
jugadors Xavi Porqueras, 
Nacho del Rey, Eduard Re-
quena i Lluís Torres– es va 
quedar a les portes de la 
semifi nal després de perdre 
contra França per 4-2 en els 

quarts de fi nal. En el par� t 
per decidir el cinquè i sisè 
lloc, el conjunt espanyol 
va golejar Letònia amb un 
resultat de 3-10. D’aquesta 
forma, l’equip s’assegura 
la seva par� cipació al Pool 
A en el proper compromís 
mundial. / DdR

Jugadores de la selecció espanyola d’hoquei línia, durant la fi nal. / RFEP

ESCACS | ELECCIONS

L’Associació 
Rubinenca d’Escacs 
convoca eleccions 
L’Associació Rubinenca d’Escacs ha 
obert un procés electoral per escollir 
una nova junta direc� va, tal com es va 
acordar en l’assemblea general que va 
tenir lloc l’1 de setembre.

Per aquest mo� u, la presentació de 
candidatures per dirigir el club estarà 
oberta fi ns al 18 de setembre. Està 
previst que l’assemblea per decidir 
la votació sigui el 27 d’octubre a la 
seu social de l’Associació Rubinenca 
d’Escacs. / AER

Jordi Torres, a punt per reprendre 
la compe� ció al circuit de Portugal
El pilot rubinenc Jordi Torres reprendrà 
la compe� ció al Mundial de Superbi-
kes després de l’aturada per vacances. 
Entre el 15 i el 17 de setembre � ndrà 
lloc la compe� ció al circuit internaci-
onal d’Algarve, a Portugal. 

Torres és actualment el 9è pilot a 
la general amb un total de 109 punts, 
però encara no ha aconseguit pujar al 
podi durant aquesta temporada amb 
la seva BMW S 1000 RR en cap de les 
17 curses en les quals ha par� cipat. 
L’any passat, el de Rubí va quedar en 

sisena posició en el Mundial, però tam-
poc va aconseguir sumar cap podi. 

De cara a les dues curses puntua-
bles, que seran dissabte i diumenge, el 
pilot rubinenc, que només ha corregut 
una vegada en aquest circuit, reconeix 
que haurà de treballar de valent per 
estar ben preparat. 

Després de la compe� ció a Portu-
gal, el campionat del món es desplaça-
rà fi ns a França i Espanya. El Mundial 
de Superbikes es tancarà a Qatar al 
novembre. / DdR

MOTOR | SUPERBIKES

Jordi Torres està a punt de reiniciar la compe� ció. / SBK
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TRIATLÓ | COMPETICIÓ

Mònica Crisol parti cipa en l’Aquatló d’El Masnou

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

WATERPOLO | TORNEIG PETANCA | COMPETICIÓ

Els parti cipants del club rubinenc al torneig disputat a Lloret de Mar. / Cedides

Els equips Sub-15 del Club Natació Rubí acaben 
en quarta posició al Trofeu Under-15

Arrenca una nova temporada 
per a la UP Las Torres-Rubí, 
que creix en nombre d’equips

El Club Natació Rubí (CNR) 
ha participat durant els 
darrers dies al  torneig 
Under-15, tant en la ca-
tegoria femenina com en 
la masculina. En els dos 
casos, els equips rubi-
nencs han assolit la quarta 
posició en la competició. 
L’Under-15 és un torneig 
que se celebra a Lloret de 
Mar i en el qual hi poden 
participar jugadors i juga-
dores nascuts del 2002 en 
endavant.

En el cas del conjunt 
femení, va competir con-
tra 11 equips i Ariadna 
Ruiz i Elena Ruiz van ser 
escol l ides dins l ’equip 
ideal de la competició. A 
més, en el cas d’Ariadna 
també ha estat la màxima 
golejadora del torneig.

Pel que fa a l ’equip 
masculí, es va enfrontar a 
19 equips i Miquel Martín 
va ser escollit dins el con-
junt ideal. / CNR

La Unió Petanca Las Torres 
Rubí començarà a disputar 
diumenge vinent la Lliga Pro-
vincial de Petanca 2017/2018. 
El club rubinenc parti ciparà 
amb tres equips sèniors, un 
equip més que el curs passat, 
i un femení. La incorporació 
de nous jugadors ha permès 
la creació d’un equip més. 

El primer equip de l’en-
titat continuarà una tem-
porada més l’escalada que 
l’ha de portar a recuperar 
la màxima categoria de la 
petanca catalana, desprès de 
renunciar a aquesta per dis-
crepàncies amb la Federació. 
I ho farà en el grup 2 de la 2a 
divisió. L’equip s’ha reforçat, 
un cop més, amb jugadors 
contrastats que donaran un 
plus més de qualitat. Un cop 
més, és ferm candidat a gua-
nyar el campionat i pujar de 
categoria.

L’equip B, per la seva ban-
da, ha estat un dels grans 
beneficiats amb l’arribada 
de nous jugadors. Això ha 
permès reforçar considera-
blement la qualitat de la seva 

planti lla. Amb l’objecti u clar 
de pujar a 3a divisió, jugaraà 
al grup 5 de la 4a divisió.

L’equip C torna a competi r 
després de dues temporades. 
Ho farà a la categoria més bai-
xa, al grup 3 de la 6a divisió. 
Els seus components són una 
barreja de veterans i novells 
amb moltes ganes de jugar. 
Cal destacar la presència de 
tres jugadors en edat infanti l, 
un fet que feia molts anys 
que no es donava al club ru-
binenc. Completar una gran 
temporada i quedar a la part 
alta de la classifi cació és la 
seva meta.

Finalment, l’equip femení 
torna a competi r una tem-
porada més a la 4a divisió, 
grup 5. Les veteranes del club 
continuen mantenint viva 
la il·lusió per aquest esport 
i esperen fer un bon paper 
dins d’un grup en el qual hi 
haurà fi ns a 3 derbis, ja que 
es trobaran com a rivals al 
CP Santa Rosa de Rubí i als 
santcugatencs CP Mira-sol i 
CP Sant Cugat. / UP Las Tor-
res RubíMònica Crisol, en una imatge d’arxiu / Arxiu

La comissió esporti va del club es va reunir amb els jugadors a principis 
de setembre. / Cedida

L’atleta rubinenca Mònica 
Crisol va participar el pas-
sat dilluns 11 de Setembre 
en el tercer Aquatló orga-
nitzat pel Club Nàutic d’El 
Masnou. 

La triatleta del Club Na-
tació Rubí (CNR) va acon-
seguir la quarta posició en 
la categoria absoluta i va 
ser novena en la classifica-
ció general de la disputada 
prova. Bons resultats de 
nou per a Crisol, que està 
realitzant una gran tempo-
rada. / CNR
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