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Segons l’Ajuntament, la Generalitat ha suspès la licitació dels treballs 
després de la reclamació d’una empresa que va ser descartada
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Un problema burocràti c, responsable 
del retard de les obres del Casino
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Els pensionistes de Rubí acorden 
sumar-se a la gran manifestació 
del 16 d’octubre a Madrid
C. CARRASCO

El Moviment per a unes Pen-
sions Dignes de Rubí (MPDR) 
va reprendre dimarts al ma�  
les assemblees obertes a la 
plaça Pere Aguilera. Durant 
aquesta primera trobada 
després del període esti-
uenc, els assistents, una sei-
xantena, van tornar a posar 

de manifest la necessitat de 
lluitar pel sistema públic de 
pensions i per garan� r unes 
pensions dignes. 

Una de les primeres de-
cisions ha estat la de sumar-
se a la gran manifestació 
de pensionistes que s’ha 
organitzat pel proper 16 
d’octubre davant del Con-
grés dels Diputats, a Madrid, 
convocada per la Coordi-
nadora per la Defensa del 
Sistema Públic de Pensions. 
Una mobilització que aple-
garà gent d’arreu de l’estat 
i per la qual ja s’estan orga-
nitzant marxes a peu fi ns a 
Madrid des d’Andalusia i el 
País Basc. 

A Rubí, com a Terrassa i 
altres poblacions veïnes, el 
col·lec� u ja ha començat a 
organitzar el viatge en au-
tocar a la capital de l’estat 
i ha animat a pensionistes i 
a la ciutadania en general a 

sumar-se. Les persones in-
teressades poden inscriure’s 
fins a la primera setmana 
d’octubre durant les assem-
blees del moviment o con-
tactar amb algun membre 
en cas de no poder assis� r 
a les trobades. El cost de 
viatge en autocar és d’uns 
40 euros. 

D’altra banda, també 
es va abordar la necessitat 
de mobilitzar més perso-
nes, ja que el tema de les 
pensions afecta o afectarà 
tothom, i s’ha demanat la 
col·laboració de tothom 
per plantejar propostes en 
aquest sen� t. Un dels par-
ticipants ha reclamat una 
major implicació per part 
dels sindicats perquè els 
treballadors d’ara tinguin 
garantida la pensió en el 
futur. També van recordar 
que cada dimarts es troben 
a la Sala Neus Català. 

Els pensionistes es van retrobar a la plaça de Pere Aguilera. / C.C.

La nova programació per a 
gent gran inclou propostes 
culturals, lúdiques i � siques
C.C.

‘Gaudeix de la vida en gran!’ 
és el nou programa d’ac� vi-
tats per a persones a par� r 
de 60 anys, una progra-
mació estable que inclou 
una oferta diversa amb 
propostes de caràcter cul-
tural i intel·lectual, ac� vitats 
lúdico-festives, diferents 
tallers i propostes � siques 
i saludables, entre altres. 
L’alcaldessa, Ana M. Mar-
� nez, i la regidora de Gent 
Gran Activa, M. Carmen 
Cebrián, acompanyades per 
membres del Consell Con-
sul� u de la Gent Gran, han 
presentat aquest dimecres 
el programa. 

Segons ha assenyalat 
Mar� nez, el programa re-
fl ecteix la diversitat del col-
lec� u i és fruit del treball 
realitzat en el marc del Pla 
estratègic en l’àmbit de les 
persones grans 2019-2022. 
A més, ha destacat que fa 
anys que s’organitzaven 
ac� vitats per a la gent gran 
però que ara s’ha treballat 
per potenciar-les i agrupar-
les en una programació 
estable. 

Entre les propostes, que 

comencen ara i s’allargaran 
fi ns al gener de l’any vinent, 
hi ha activitats físiques i 
saludables com tallers de 
country o de moviment 
conscient i relaxació; visi-
tes culturals al Liceu, a la 
catedral de Barcelona i a la 
Sagrada Família; sortides 
culturals per Rubí, ac� vitats 
d’expressió, crea� vitat i cul-
tura digital; tallers d’es� mu-
lació cogni� va, art crea� u 
i fotografia amb mòbils i 
altres cursos diversos. 

La programació també 
inclou les activitats de la 
Setmana de la Gent Gran, 
que s’organitzen al voltant 
de l’1 d’octubre. 

Des del Consell Consul� u 
de la Gent Gran, que ha tre-
ballat ac� vament en l’elabo-
ració tant del Pla Estratègic 
en l’àmbit de les persones 
grans 2019-2022 com en la 
programació estable, s’ha 
valorat molt posi� vament la 
feina feta. “El pla s’ha conso-
lidat gràcies a la par� cipació 
de molta gent que som avui 
aquí (...), estem contents 
que els tècnics recollissin 
les nostres propostes”, ha 
dit el president del Consell, 
Miquel Raso. 
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El govern demana paciència pel retard de 
les obres al Casino, que atribueix al Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic
CRISTINA CARRASCO

El primer � nent d’Alcaldia, 
Moisés Rodríguez, ha dema-
nat a la ciutadania paciència 
pel retard en l’inici de les 
obres de remodelació del 
Casino. Un retard que ha 
atribuït al Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic, 
un òrgan depenent de la 
Generalitat que controla 
els processos de licitació i 
adjudicació de les adminis-
tracions públiques. 

Segons Rodríguez, el 
Tribunal va aturar abans 
de l’estiu el procediment 
de contractació de la di-
recció facultativa de les 
obres de rehabilitació del 
Casino. Aquesta suspen-
sió, ha explicat, va estar 
motivada perquè una de 
les cinc empreses que van 
optar a l’adjudicació va ser 
descartada per l’Ajuntament 
per no haver aportat tota la 
documentació establerta als 
plecs de clàusules tècniques. 
“L’empresa, amb tot el seu 

dret, va presentar un recurs, 
on en cap cas demanava la 
suspensió cautelar del pro-
cediment de contractació, 
però tot i això, el Tribunal va 
decidir aturar-lo d’ofi ci”, as-
senyala el � nent d’Alcaldia. 

Rodríguez ha afirmat 
que tot apunta que el Tri-
bunal Català de Contractes 
del Sector Públic aixecarà en 
breu la suspensió de l’expe-
dient, ja que no procedia la 
paralització del procés. Un 

cop s’alliberi la suspensió, 
el consistori podrà con� nuar 
amb els procediments de 
contractació de la direcció 
faculta� va i de les pròpies 
obres, processos que s’estan 
ges� onant en paral·lel. 

El � nent d’Alcaldia asse-
gura que el retard està gene-
rant “frustració” al govern, 
que és “el primer interessat 
a executar el projecte, ja 
que en el mandat anterior 
vam assumir el repte que 

La lona que havia de cobrir les obres del Casino es va instal·lar a principis d’any. / C.C.

Comencen les obres
d’arranjament de l’accés a 
l’ins� tut Torrent dels Alous
Les obres d’urbanització de 
l’accés a l’ins� tut Torrent 
dels Alous, entre la plaça 
Salvador Espriu i el passat-
ge Marconi, van començar 
dilluns. El projecte preveu 
ampliar l’actual vorera 
de l’ins� tut al tram de la 
plaça i al pas existent fi ns 
a l’accés principal.

Els treballs, que execu-
ta l’empresa Obres i Serveis 
Roig S.A., tenen un cost de 
275.000 euros i tindran 
una durada aproximada de 
quatre mesos.

Ara mateix, la major 
part del passatge Marconi 
disposa de plataforma úni-
ca, una actuació que es va 
dur a terme fa prop d’una 
dècada. La remodelació 
preveu donar continuï-
tat a aquella intervenció 
fins a l’accés a l’institut. 
També s’instal·larà nou 
enllumenat i s’adequarà el 
clavegueram.

A més, es dotarà l’ac-
cés de nou mobiliari urbà: 
papereres, bancs i un apar-

el Casino fos un equipa-
ment municipal”. En aquest 
sen� t, també ha demanat  
paciència a la ciutadania que 
espera poder tornar a fer 
servir el Casino. A més, ha 
lamentat els actes d’incivis-
me que ha pa� t recentment 
la lona instal·lada al Casino: 
“Sigui un banc, una lona o 
qualsevol equipament pú-
blic, ens agradaria no haver 
de reparar-lo perquè algú 
el trenca”. 

L’única clínica 
d’ortodòncia 
de Sant Cugat 
del Vallès

Patrocinadors de la UESC

cament per a bicicletes, i 
es plantaran nous arbres. 
A par� r del 23 de setem-
bre i fi ns que acabi l’obra, 
quedarà tallat el pas de 
vianants entre l’interior del 
barri del 25 de Setembre 
i l’escola i l’institut i els 
ciutadans hauran de donar 
la volta per carrer Marconi 
o pel camp de futbol per 
poder accedir-hi. / DdR
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la 21a Fira del Joc i l’Esport del carrer 
prendrà dissabte la rambla del Ferrocarril 
rEDAcció

La 21a Fira del Joc i l’Esport 
tindrà lloc aquest dissabte 
21 de setembre entre les 
17 i les 21 hores a la rambla 
del Ferrocarril. La proposta, 
organitzada per l’Ajunta-
ment amb la col·laboració 
d’associacions i entitats 
locals, està adreçada a la 
infància i l’adolescència, així 
com a les seves famílies. Es 

tracta d’una jornada lúdica 
i esportiva que promou 
l’activitat del joc i el valor de 
la convivència al carrer, re-
cupera la tradició del lleure 
i l’intercanvi lúdic a l’espai 
públic entre persones de 
diferents edats, cultures i 
capacitats.

La fira també fomenta 
l’activitat física saludable 
mitjançant l’exposició de 
diverses pràctiques esporti-

ves que van des del futbol i 
el bàsquet fins a l’atletisme, 
gràcies a la col·laboració de 
més d’una vintena d’entitats 
de la ciutat, entre col·lectius 
solidaris, entitats d’educació 
en el lleure i clubs esportius. 
“Agraïm molt la feina de 
les entitats esportives que 
ens ajuden cada any a fer 
aquesta fira, creiem que 
també és una manera de 
promoure l’esport com un 
hàbit saludable”, ha explicat 
Martínez. 

En total, les persones 
que la visitin hi trobaran 
més de 30 activitats per a 
totes les edats i totes les ca-
pacitats com l’espai d’expe-
rimentació per a nens i ne-
nes de 0 a 3 anys i diverses 
disciplines d’esport adaptat. 
Com cada any, la Fira del Joc 
i l’esport al carrer compta 
amb la participació activa 
del Consell dels Infants i 
Joves de Rubí, que llegiran 
el manifest pel dret al joc 
a les 19.30 hores; i també 

Una de les activitats de la fira. / Arxiu-J.A. Montoya

el Consell Consultiu de la 
Gent Gran. Tots dos consells 
han preparat una gimcana 
que animarà els visitants a 
realitzar un mínim de quatre 
activitats per obtenir un 
obsequi.

 A més del vessant es-
portiu i de joc, durant tota la 
tarda s’ha previst animació 
a càrrec de la companyia 
La Tal i una passejada del 
Bòjum i els Gegantons de 
Rubí.

Una de les novetats 
d’aquest any és que la fira 
serà un punt participatiu 
presencial dels pressupos-
tos participatius del 2020. 
Els nens i nenes de 8 a 16 
anys poden decidir en qui-
nes partides s’inverteixen 
un total de 50.000 euros 
que l’Ajuntament ha posat a 
la seva disposició. Una altra 
de les novetats d’aquesta 
edició de la fira és un ‘es-
cape room’ que promou la 
prevenció de l’assetjament 
escolar.

Mor Inés Martín, del 
centre d’imatge Ponsico

Inés Martín, responsable 
juntament amb la seva pare-
lla, Pere Ponsico, del Centre 
d’Imatge Ponsico, ha mort 
aquest dilluns 16 de setem-
bre als 68 anys. Aquest di-
mecres al matí, familiars i 
nombrosos amics han donat 
l’últim adéu a Martín, en un 
emotiu funeral a l’església de 
Sant Pere.

La parella Ponsico-Martín 
va regentar durant 50 anys el 
centre, un dels establiments 
més emblemàtics de la ciutat 
i conegut més enllà de la nos-
tra ciutat. El centre va néixer 
el desembre del 1968 en un 
pis del carrer Bartrina com a 
perruqueria i l’any 1979 es 
va traslladar a la plaça Cata-
lunya, número 7. Al llarg dels 
anys va anar ampliant la seva 

oferta amb nous serveis com 
la psicoestètica o l’assessoria 
d’imatge en general.

A banda, van col·laborar 
en campanyes publicitàries, 
solidàries i de prevenció de 
salut i fins i tot van treballar 
amb l’Institut del Teatre fent 
caracteritzacions d’actors 
i amb grups teatrals de la 
ciutat.

En aquests 50 anys de 
feina, van obtenir diversos 
premis i reconeixements per 
la seva trajectòria. L’últim 
va ser al febrer d’aquest any 
quan l’Ajuntament de Rubí va 
atorgar una placa commemo-
rativa del 50è aniversari als 
propietaris de Ponsico.

Inés Martín també va ser 
col·laboradora de l’emissora 
local Ràdio Rubí. / DdR

Inés Martín i Pere Ponsico van rebre un reconeixement de l’Ajunta-
ment pels 50 anys del seu negoci. / Ajuntament
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ERC insisteix en què cal millorar el 
manteniment i la planifi cació de l’arbrat
M. CABRERA

El verd urbà és una de les 
assignatures pendents de 
Rubí, una ciutat amb molt 
ciment i poques zones ver-
des urbanes. Per començar 
a rever� r aquesta situació, 
Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) ha posat 
sobre la taula, com ja va fer 
en campanya, la necessitat 
de confi gurar un Pla Director 
del Verd Urbà.

“Si no mantenim el nos-
tre patrimoni natural, no 
podem crear zones verdes i 
estarem sempre amb arbres 
que no faran ombra i que 

mai seran grans”, ha explicat 
el regidor republicà Xavier 
Cots, que considera que a 
Rubí “la tria d’espècies no 
és l’adequada, no es fa una 
replantació adient, no es 
procura per la seva subsis-

A Can Fatjó, l’Ajuntament ha talat un pi simbòlic aquest es� u. / M.C.

Veïns per Rubí proposa crear 
una nova deixalleria per donar 
servei a les urbanitzacions
Veïns per Rubí (VR) presen-
tarà una moció en el Ple 
d’aquest mes de setembre 
on es demana iniciar un 
estudi de viabilitat per 
instal·lar una nova deixa-
lleria que doni servei a les 
urbanitzacions i que faci-
li�  l’accés a aquest servei 
als residents d’aquestes 
zones.

Des de la formació re-
corden que les urbanitza-
cions ocupen una àmplia 
extensió del territori i que 
han experimentat un crei-
xement poblacional molt 
important en els últims 
anys, fet que ha compor-
tat “un especial dèficit 
d’equipaments i serveis 
públics, per una població 
que representa més del 
15% del municipi”.

VR també assenyala 
que els punts més llunyans 
de les urbanitzacions se 
situen a uns 9 km de la 
deixalleria de Cova Solera, 
mentre que la distància de 
la deixalleria de Terrassa és 
de només 6 km.

tència i únicament es talen 
quan hi ha incidents”.

Pel regidor d’Esquerra, 
“no cal inventar res, sinó re-
produir el que ja han fet amb 
èxit altres municipis, marcar 
unes línies complexes, però 
assolibles, planifi car la plan-
tació d’arbres petits i així 
aconseguir que Rubí rever-
deixi en un futur”, i considera 
que si realment l’objec� u és 
aconseguir una ciutat més 
verda, cal “actuar en conse-
qüència i des de zero”.

Cots també recorda que 
l’augment del verd urbà con-
tribueix a rebaixar la tem-
peratura a la ciutat i frenar, 
per tant, el canvi climà� c. 
En aquest sen� t, la regidora 
republicana Montse Soler, 
alerta que “els alts índexs 
de contaminació a les ciutats 
són preocupants, provoquen 
moltes morts prematures 
a l’any i per rever� r-ho cal 
plantar més arbres i fer ciu-
tats més verdes”.

La proposta d’Esquerra 
es presentarà en forma de 
moció al Ple, que � ndrà lloc 
el 27 de setembre. 

Segons el par� t, l’Ajun-
tament hauria de reservar 
el sòl per establir l’empla-
çament i es podria valorar 
la construcció d’una dei-
xalleria tipus A, d’acord 
amb les recomanacions de 
l’Agència Catalana de Resi-
dus. A més, ressalten que 
les deixalleries faciliten la 
recollida selec� va i poden 
prestar suport al servei de 
recollida de residus. / DdR

Lledoners, plataners i pollancres, 
els arbres més plantats a la ciutat
A Rubí hi ha prop de 12.000 arbres plantats en carrers, 
carreteres, places, parcs i altres espais urbans. Segons 
l’inventari d’arbres de l’Ajuntament de Rubí, la majoria 
d’aquests arbres són lledoners, plataners i pollancres. Con-
cretament, a la ciutat hi ha plantats 1.553 lledoners, 1.436 
plataners i 1.316 pollancres. Altres espècies recurrents que 
hi ha a Rubí són les moreres (903), els aurons (612), els 
� l·lers (451), les mèlies (400) o les troanes (400).

Els republicans 
diuen que la ges� ó 
del verd urbà 
no és correcta
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Moció conjunta d’ERC, ECP i 
l’AUP perquè la ciutat declari 
l’estat d’emergència climà� ca

Els vehicles són els responsables de gran part de les emissions 
contaminants. / Carla Abril

REDACCIÓ

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), En Comú 
Podem (ECP) i l’Alternati-
va d’Unitat Popular (AUP) 
han consensuat una moció 
sobre el canvi climà� c que 
presentaran conjuntament 
en el Ple del 27 de setem-
bre. Es tracta d’un text que 
demana que l’Ajuntament 
declari l’estat d’emergèn-
cia climàtica al municipi, 
una iniciativa que sorgeix 
del moviment ‘Fridays for 
future’, que precisament 
ha convocat una jornada 
de mobilitzacions pel 27 de 
setembre.

La moció també demana 
que es tingui en compte 
l’emergència climà� ca en el 
nou Pla d’Ordenació Urba-
nís� ca Municipal (POUM), 
que s’impulsi la recollida 
selectiva perquè aquesta 
arribi al 50% en quatre anys 
o fomentar encara més l’es-
talvi i l’efi ciència energè� ca 

L’AUP demarà 
al Ple que 
es fl exibilitzi 
l’empadronament

Els comuns exigeixen a 
Endesa que no amenaci 
les famílies vulnerables

L’Alterna� va d’Unitat Popu-
lar (AUP) presentarà al Ple 
una moció per demanar a 
l’Ajuntament que fl exibilitzi 
els requisits per accedir al 
padró municipal. Es tracta 
d’un text que ha redactat la 
plataforma ‘Rubí per l’em-
padronament’, formada per 
l’Associació de Veïns de Les 
Torres, Rubí Acull, Rubí Soli-
dari, ACSPROSC i ARSI.

En els punts d’acord, 
el text recull que a l’hora 
d’inscriure’s al padró no 
sigui imprescindible aportar 
un contracte de lloguer o 
un � tol de propietat. Una 
altra demanda és que no 
es demori el procés durant 
més de tres mesos, tal com 
recull la llei.

D’altra banda, la forma-
ció polí� ca també té previst 
presentar una moció per 
demanar més seguretat 
als entorns escolars, princi-
palment reduint el trànsit, 
promocionant el transport 
a peu fins a les escoles i 
ins� tuts i incrementant les 
àrees verdes als centres 
educa� us. / DdR

En Comú Podem (ECP) té 
previst presentar al Ple 
d’aquest mes, previst pel 27 
de setembre, una moció per 
exigir a la companyia elèc-
trica Endesa que cessi les 
amenaces de tallar la llum a 
les famílies vulnerables que 
acumulen un deute amb 
l’empresa.

L’Ajuntament de Rubí 
va rebre, com molts altres 
consistoris, una comunica-
ció de la companyia exigint 
que l’administració pagués 
el 50% del deute dels rubi-
nencs en situació de pobresa 
energè� ca si volia evitar el 
tall del subministrament a 
aquestes famílies l’1 d’oc-
tubre.

En Comú Podem con-
sidera que l’actuació de 
l’empresa, que acumula 
milions d’euros de benefi -
cis, és inacceptable i insta 
a la Generalitat a aprovar el 
protocol que obliga les com-
panyies a instal·lar compta-
dors socials i fer-se càrrec 
dels impagaments per mo-
� us de pobresa energè� ca 

com a responsabilitat social 
corpora� va. El regidor dels 
comuns, Pau Navarro, afi rma 
que “l’empresa s’aprofita 
comercialitzant amb un bé 
bàsic com és l’energia” i a so-
bre exigeix als ajuntaments 
un pagament sobre el qual 
“no tenen competències”.

No a la Llei Aragonès
D’altra banda, la formació 
també presentarà una altra 
moció en rebuig a la nova Llei 
de contractes de serveis a les 
persones, que actualment 
s’està debatent al Parlament 
i que és més coneguda com 
la Llei Aragonès.

Els comuns creuen que 
la nova legislació pot aplicar 
criteris de contractació que 
vagin en contra dels serveis 
públics, especialment en 
relació a la precarització dels 
llocs de treball o la disminu-
ció de la qualitat del servei: 
“Cal una ges� ó directa dels 
serveis públics a tot arreu on 
sigui possible”, ha explicat la 
portaveu d’En Comú Podem, 
Ànnia García. / M.C.

dels edifi cis municipals.

Pla de Transició Energè� ca
Entre els objec� us del text, 
hi ha l’elaboració d’un Pla 
de Transició Energètica 
Municipal que s’adap�  als 
objec� us establerts al Pla 
Nacional Integrat d’Energia i 

Clima 2021-2030. També es 
proposa reduir els vehicles 
de l’administració propul-
sats per combus� bles fòssils 
i reforçar les inicia� ves en-
carades a afavorir l’autocon-
sum d’energia elèctrica en 
els habitatges, equipaments 
i empreses.
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Era nuestro sueño y 
se ha hecho reali-
dad. Hemos abierto 

nuestra pescadería en Rubí, 
en la calle Monturiol, 24. 
Se llama PEIX I MARISC 
CATY y en ella encontrarán 
el mejor pescado fresco a 
precios competitivos. Aun-
que los últimos años nos 
hemos dedicado a la hostele-
ría, regentando la conocida 

Peix i Marisc Caty, la 
nueva pescadería de Rubí

CERVECERÍA SANTAFÉ 
en Can Fatjó, nuestro ofi cio 
de toda la vida ha sido la 
pescadería. Caty, mi esposa, 
y yo, Pedro, empezamos en 
el mundo del pescado con 16 
y 19 años, respectivamen-
te, en el Mercado de Rubí 
(prácticamente desde su 
inauguración). Después nos 
trasladamos a Granollers y, 
por último, en Mercabarna, 
donde estuvimos durante 
más de 20 años.

Somos conscientes que 
es una aventura difícil tal y 
como están estos tiempos, 
pero empezamos esta nueva 
andadura con ganas y mucha 
ilusión. Nuestro servicio 
será el mejor, acorde con 
el barrio.

Pese al gran poder que 

Nuestro horario:
Martes y jueves de 8.30 a 20h

Miércoles, viernes y sábados de 8.30 a 14h
Lunes cerrado

tienen los grandes centros 
comerciales, tanto mi esposa 
como yo confi amos en los 
comercios de la ciudad y en 
sus profesionales, que con 
su cercanía y conocimiento 
nos atienden y ayudan.

Queremos ser LA PES-
CADERIA DEL BARRIO y 
atenderemos a nuestros ve-
cinos con ilusión y alegría, 
solventando cualquier duda 
que tengan sobre el pescado 
y su consumo.

Para celebrar nuestra 
apertura y hasta el 30 de 
septiembre, por una compra 
de 35 euros, obsequiamos a 
los clientes con una botella 
de vino blanco Verdejo.

Esperamos veros a todos, 
pero no a la vez. Saludos.

Caty y Pedro

Miércoles, viernes y sábados de 8.30 a 14h
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Un centenar de persones demanen la 
llibertat dels presos independen� stes
M.C.

Prop d’un centenar de per-
sones es van concentrar el 
dilluns al vespre per dema-
nar la llibertat dels presos 
independen� stes. Òmnium 
Rubí i la secció local de 
l’Assemblea Nacional Cata-
lana van organitzar, com és 
habitual, la concentració, 
que va tenir lloc a la plaça 
de Pere Aguilera. Allà, es 
va llegir una carta de Car-
me Forcadell, tancada a la 
presó de Mas d’Enric, i el 
manifest de l’organització 
Tsunami Democràtic, una 
inicia� va que busca donar 
una resposta a la sentèn-
cia del judici del procés si 
aquesta no és absolutòria, 
una sentència que podria 
arribar a mitjans d’octubre. 
“Ningú sap qui són Tsuna-
mi Democrà� c, ni s’ha de 
saber, ja hem vist com ha 
actuat l’estat”, ha expli-
cat Mar�  Pujol, president 
d’Òmnium, que anuncia que 
si la sentència no contempla 
l’absolució, hi haurà “una 
resposta massiva, pacífi ca i 

La concentració va tenir lloc a la plaça de Pere Aguilera. / M.C.

no violenta, però adequada 
a la duresa de la condemna, 
no valen indults ni amnis� -
es, és un judici polí� c i han 
de ser absolts”.

Commemoració de l’1-O
Durant la concentració, els 
impulsors van explicar que 
de cara a l’1 d’octubre, es 
preparen actes per comme-
morar el referèndum que va 
tenir lloc el 2017. Tot i que 
encara no han volgut donar 
detalls sobre els actes, seran 
activitats que comptaran 
amb el suport d’entitats i 
par� ts polí� cs locals i amb 
un esperit commemora� u.

Par� ts i en� tats 
independen� stes 
preparen un acte 
commemora� u 
de l’1 d’Octubre

 www.britishhouse.es - info@britishhouse.es - 935860825 - Av. Barcelona 21, RUBÍ

Nous cursos i ac vitats gratuïtes a Bri sh House

KEEP 
CALM

AND

SPEAK
ENGLISH

www.britishhouse.es

Bri sh House és una 
escola especialitzada en 
l’ensenyament d’idiomes per 
a totes les edats i nivells. Avui 
ens presenten els nous cursos 
que comencen a l’octubre.
A més, per tal que tothom 
es pugui apropar al món 
internacional dels idiomes, 
Bri sh House us ofereix una 
gran varietat d’ac vitats 
gratuïtes a la Biblioteca 
Mestre Mar  Tauler (tallers 
per a nens) i a la seva escola 
central (tallers per a joves i 
adults). 
Aquest mes teniu la possibiliat 
de provar una classe gra s 
del curs que més s’adap  a 
les vostres necessitats: des 

de classes per a nadons des 
d’1 any, fins a classes de 
preparació a exàmens oficials.

Per a més informació, esteu 
convidats a les seves jornades 
de portes obertes, podeu  
dirigir-vos a l’escola central a 
l’Av. Barcelona 21 de 10 a 22 h 
de dilluns a dijous, de 10 a 21 h 
divendres i dissabtes de 9 a 13 
h., o trucar al 935860825 per 
parlar amb l’Úrsula o la Vanesa 
que estaran encantades 
d’atendre-us. Aprofiteu ara la 
matrícula gratuïta, i a més, a 
tothom que s’informi, Bri sh 
House us obsequiarà amb un 
imant “Keep calm & Speak 
English”! 

Aquest curs tots els rubinencs 
a aprendre idiomes i assolir 

House!

ANGLÈS TOTS ELS NIVELLSBABIES 1 ANY ALTRES IDIOMESPREPARACIÓ FCE I CAE

MATRÍCULA OBERTA! NOUS CURSOS OCTUBRE

CALENDARI D’ACTIVITATS GRATUÏTES

Posa els teus coneixements a prova!
Divendres 10/01 a les 18 h

YouTube en versió original
Divendres 13/12 a les 18 h

Le français est facile! 
Dijous 05/12 a les 19.30 h

L’italiano è facile!
Dijous 09/01 a les 19.30 h

Jocs, misteri i intriga en anglès
Divendres 11/10 a les 18 h

Dijous 07/11 a les 19.30 h

Halloween costumes in English!
Dissabte 26/10 a les 11 h

Juguem in English? 
Dissabte 18/01 a les 11 h

Cuina en anglès!
Dissabte 7/12 a les 11 h

 
Quant saps de la teva música favorita?

Divendres 08/11 a les 18 h

 
Deutsch ist einfach! 

Dijous 03/10 a les 19.30 h

Vine a ballar amb nosaltres!
Dissabte 23/11 a les 11 h

Taller d’introducció al japonèsTrivia musical

Taller d’introducció a l’alemany Disfresses de Halloween

Music & dance in English

Fun games in English

Little British Chef

Octob
er

Novem
ber

January

Decem
ber

Taller d’introducció al francès

Taller d’introducció a l’italià

Halloween Escape Room 

Fun quiz evening
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F a només uns dies que s’ha anunciat 
que a partir del 2020 entraran en 
vigor restriccions per circular a 

l’àrea metropolitana per als vehicles més 
contaminants. Unes mesures contra la 
contaminació que han vingut per quedar-
se. Barcelona i les ciutats adjacents han 
creat una Zona de Baixes Emissions amb 
l’objectiu de reduir els elevats índexs de 
contaminació que es registren dia rere dia 
a la capital catalana i la Generalitat de 
Catalunya ha recomanat a totes les grans 
ciutats que repliquin aquest model.

En aquesta línia, la setmana vinent es 
debatrà al Ple una proposta d’ERC, En 
Comú Podem i l’AUP per declarar l’estat 
d’emergència climàtica a Rubí i aplicar 

tot un seguit de mesures per intentar 
minimitzar els efectes del canvi climàtic 
i la contaminació atmosfèrica. Una sessió 
plenària que també debatrà altres aspectes 
relacionats amb el medi ambient. ERC 
demanarà un Pla Director del Verd Urbà, 
una mesura que ja va demanar l’AUP en 
el darrer mandat i que no va ser aprovada. 
L’Alternativa, per la seva banda, posarà 

sobre la taula la necessitat de fomentar 
un transport més sostenible a l’escola, 
mentre que Veïns per Rubí proposa que 
es creï una nova deixalleria a prop de les 
urbanitzacions.

I és que cada cop sentirem a parlar més 
i més del medi ambient, de com ens afecta 
la seva transformació i de les conseqüències 
de l’augment de les temperatures al planeta 

a causa del canvi climàtic.
A Rubí, la situació no és tan alarmant 

com a la conurbació de Barcelona, és cert, 
però el municipi està inclòs en la Zona 2 
de Protecció Especial de l’Ambient Atmos-
fèric. Cal dir que la ciutat està millor ara 
del que ho estava fa 10 anys, especialment 
pel que fa a partícules PM10, provinents 
principalment del trànsit i la indústria. 
Però no cal abaixar la guàrdia i, sobretot, 
cal que les ciutats iniciïn polítiques valentes 
per avançar cap a un model més sostenible, 
tant per millorar la qualitat de l’aire que 
respirem, com per frenar en la mesura del 
possible el canvi climàtic.

Ja no és un repte del futur, és una ne-
cessitat del present.

L’aire que respirem
EDITORIAL

 Divendres, 20 de setembre de 2019 OPINIÓ10

El Tuit de la setmana            18 de setembre

Carles Casti llejo
@C_Casti llejo

Parece que hay elecciones...otra vez. Mi duda es: si no se han puesto 
de acuerdo ahora...alguien cree que lo harán a parti r del 10N? Con el 
voto tan reparti do deberían hacer políti ca y pensar en los votantes y 
en el bien general. Esta inestabilidad no creo que sea buena

¿Nada que hacer? ¿Con tres millones de parados?
Hace 2 años compre una vivienda de la c/ Juan Ramon Jiménez 
N.º 39 bajos 2ª aquí en Rubí, vivienda que compre con dinero 
procedente de la venta de nuestra casa en Sant Muç.
Ahora en julio puse la vivienda en venta y cuando los posibles 
compradores piden una hipoteca al banco, resulta que se la 
deniegan porque en el catastro la tienen califi cada como “co-
mercial”.
Tengo la escritura donde refl eja que es una vivienda, tengo la 
nota registral donde dice que es una vivienda, pago el IBI de 
una vivienda.
Todo esto lo envió al catastro para que me rectifi quen el error el 
día 22 de agosto, a día de hoy  no he podido saber si el expedi-
ente lo han admitido a trámite y lo han enviado a  la Diputación 
para rectifi car el error, pero me dicen en la Diputación que el 
expediente está en lista de espera y que tiene que seguir el curso 
ordinario es decir que me tengo que esperar a mi turno, pregunto 
para cuanto tiempo tengo y me dicen que no lo saben pero que 
hoy a 12 de septiembre están haciendo expedientes de marzo ( 
7 meses de atraso).
Voy a perder la venta de mi vivienda porque un día cometieron un 
error (humano) pero un error suyo “de ellos” y yo no puedo más 
que llorar y/o patalear porque tengo que esperar “mi turno”.

Manuel Sánchez

¡Hola!
Mi nombre es Laura y quiero compartir con vosotros 
mi experiencia.

El 28 de noviembre de 2016, cuando tenía 14 año 
,me detectaron leucemia 
linfoblástica aguda tipo B. 

La enfermedad partió 
mi vida en dos: el ingreso 
inmediato, las sesiones de 
quimioterapia, los efectos 
secundarios de la misma, 
las complicaciones que 
van surgiendo, se convir-
tieron en la cotidianidad 
de mi existencia. Gracias 
al esfuerzo del equipo mé-
dico, al apoyo de mis seres 
queridos y a mi actitud siempre positiva, logré superar 
el cáncer.

 En enero de 2019 acabé la quimioterapia y pude 
reanudar mi vida. Pensando que había librado la batalla 

más dura de todas y había vencido.
 Hasta que el 25 de julio de 2019, justo antes de 

comenzar las vacaciones con toda mi familia para ce-
lebrar el fi n de esta mala época, me informaron que mi 

médula volvía a fallar. Fue 
un golpe muy duro, todas 
mis ilusiones se volvieron 
a romper en pedazos.

 Pero aquí estoy de nue-
vo, librando otra batalla, 
sin perder la alegría y el 
ánimo a pesar de los di-
fíciles momentos que me 
tocan vivir.

Y aquí es donde entráis 
vosotros, necesito vuestra 
ayuda para volver a encau-

zar mi vida...
Con un simple análisis sanguíneo podéis dar una 

nueva oportunidad a muchos pacientes que sufrimos 
esta enfermedad y que necesitamos una médula.

 ¡NECESITAMOS VIDA. DONA MÉDULA!
 #donamédula #donavida 

 @lilcalls @imparablescontralaleucemia

Cartes de la Ciutadania

Nuevos actos de vandalismo en la plaça Montserrat Roig
No se acaban los problemas y los destrozos en la plaça Montserrat Roig. Los vecinos 
seguimos padeciendo los problemas y las consecuencias de los actos de vandalismo. En 
las imágenes, dos ejemplos de lo que hacen estos incívicos. 

Miguel Codosero

Fotodenúncia

Visita’ns a www.diariderubi.com

Segueix-nos a les xarxes socials
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RubíBus subs� tueix cinc busos de 
la seva fl ota per models híbrids
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí i Ru-
bíBus presentaran el 21 de 
setembre, coincidint amb 
la Setmana Europea de la 
Mobilitat, els nous models 
Volvo 7900 híbrids que s’in-
corporaran a la fl ota aquest 
any.

El 2018 es va acordar la 
subs� tució de cinc vehicles 
per nous models que fun-
cionessin amb tecnologia 
híbrida amb la intenció de 
“millorar el servei i, alhora, 
reduir les emissions de gasos 

Doctor Pearson i, a més de 
la presentació dels models, 
es donarà un obsequi als 
assistents i hi haurà un pe� t 
espectacle per als infants.

L’acte coincideix amb 
la Setmana Europa de la 
Mobilitat, que enguany duu 
per lema ‘Camina amb no-
saltres!’ amb l’objectiu de 
sensibilitzar la ciutadania per 
tal que es desplaci de forma 
sostenible.

contaminants, contribuint 
així a assolir els compro-
misos ambientals adquirits 
per l’Ajuntament”, segons 
ha explicat el regidor de 
Mobilitat i Accessibilitat, 
Rafael Güeto.

Els nous vehicles de Ru-
bíBus suposen una reducció 
de fi ns al 50% en emissions 
contaminants i són més 
silenciosos i substituiran 
els models més an� cs de la 
companyia.

L’acte de presentació dels 
nous vehicles serà entre les 
10 i les 14 hores a la plaça del 

Els nous vehicles permeten reduir la contaminació. / Ajuntament

Promoció de més d’un 
centenar d’habitatges a Rubí
La immobiliària ARC Homes inver� rà 40 milions d’euros en 
una promoció de 104 habitatges unifamiliars a Rubí, molt 
a prop del parc de Ca n’Oriol, a la zona limítrof amb Sant 
Cugat. La promoció preveu habitatges de tres i quatre habi-
tacions, amb aparcament privat i zona de piscina comunità-
ria, uns immobles que es vendran per un preu superior als 
400.000 euros. Els pisos estarien acabats el 2021. / DdR

Cecot Rubí demana mesures 
immediates per renovar 
la norma� va urbanís� ca
Cecot Rubí ha demanat a 
l’Ajuntament mesures imme-
diates per renovar la norma-
� va urbanís� ca després de 
conèixer que el Pla d’Orde-
nació Urbanís� ca Municipal 
(POUM) quedarà de nou atu-
rat amb l’inici del mandat. La 
patronal considera que s’han 
d’implementar mesures per 
renovar l’actual norma� va 
perquè les empreses puguin 
fer ampliacions o instal·lar-
se en els polígons de Rubí, 
sense la necessitat d’esperar 
un nou planejament que pot 
trigar uns quants anys.

A banda d’això, Cecot ha 
implementat una enquesta 
entre totes les empreses 
locals per conèixer de més 
a prop quina és la seva opi-
nió i tractar de completar 
el Pla director de polígons. 
El resultat serà traslladat a 
l’Ajuntament i a l’oposició 
amb l’objec� u d’aconseguir 
dotació pressupostària per 
tirar endavant millores. A 
banda d’això, Cecot lamenta 
que les millores que es con-
templen al Pla de polígons 
s’estan duent a terme a un 
ritme molt lent. / DdR
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Tots els nens que es mouen molt són hiperactius?...
I tots els nens hiperactius es mouen molt?

La resposta a aquestes dues pre-
guntes seria que no. El control 
del moviment és una funció 
del cervell que els nens desen-

volupen a mesura que van creixent. 
Especialment entre els 3 i els 6 anys, es 
produeix una maduració de les zones del 
cervell que regulen la conducta motriu, 
així com la impulsivitat i també la ca-
pacitat atencional. Tot aquest procés de 
maduració del cervell està condicionat, 
per una banda, per la genètica (heretada 
dels pares) i, per altra, per l’ambient en 
què creixen (educació i entorn social a 
casa i a l’escola, contaminació, esdeve-
niments traumàtics i altres). 

La majoria de nens no tindran cap 
problema important en aquesta fase. 
Tot i això, hi ha un percentatge de 
nens, aproximadament el 5 % de la 
població, que presenten una alteració 

Per: Dra. Montse Pàmias. 
Metge Psiquiatra. 
Directora Mèdica de SUPPORT. 
Profesora de psiquiatria a UIC Barcelona.
Departament de Medicina i Ciències de la 
Salut UIC Barcelona

Clínica Universitària de
Psicologia i Psiquiatria

Support

uic.es/support

Universitat Internacional
de Catalunya

Contacta amb nosaltres: 
93 504 20 01 
clinicasupport@uic.es
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en aquest desenvolupament. El con-
trol del moviment i de l’atenció no es 
desenvolupa com en la resta de nens i 
presenten problemes d’aprenentatge i/o 
de conducta.

Els problemes de conducta que veuen 
els pares o els mestres són una dificultat 
per mantenir-se quiet fent una activitat 
tant escolar com de joc; impulsivitat, 
com contestar abans d’acabar pregun-
tes, o no seguir el torn. També poden 
pegar o barallar-se molt fàcilment, i 
sempre ser al mig de les disputes que 
es produeixen a l’escola. Solen ser molt 
xerraires, alguns són divertits, però a 
vegades els altres els veuen pesats o 
conflictius. Associat a aquests proble-
mes de conducta, molts nens també 
tenen problemes en els aprenentatges 
per les dificultats en àrees atencionals. 
“Sempre sembla que està a la lluna. És 
més llest del que sembla, però ho fa 
tot desorganitzat. No es planifica les 
tasques. S’oblida d’entregar els deures. 
No apunta les coses a l’agenda”, diuen 
els mestres. Els pares expliquen que se’ls 
ha de repetir moltes vegades les ordres, 
si els dius dues coses no es recorden de 
la segona. No es preparen la motxilla, 
perden l’agenda, el mòbil o la bossa 
d’esport… No recorden cites… Alguns 
nens només tenen problemes d’atenció i 
no tenen problemes d’hiperactivitat.

En tots aquests casos, els psiquia-
tres, els psicòlegs clínics i els neurope-
diatres som les persones de referència 
per poder fer un diagnòstic de trastorn 
per dèficit d’atenció amb hiperactivitat 
(TDAH). Aquest trastorn pot ser amb 
dèficit d’atenció pur o bé combinat amb 
hiperactivitat. És més freqüent en nens 
que en nenes. Fer un diagnòstic és tenir 
un punt de partida per començar a aju-
dar-los, a ells i a les seves famílies, de la 
manera com la ciència ens ha demostrat 
que funciona.

El tractament del TDAH té tres eixos 
molt importants: d’una banda, hi ha el 
tractament psicològic. El més utilitzat 
per la seva eficàcia és la teràpia cog-
nitivoconductual. Ens els primers anys 
de la infància és molt important que 
els pares entenguin què li passa al seu 
fill i sàpiguen com respondre davant 
els problemes de conducta, enrabiades, 
desafiaments… així com ajudar-lo a 
organitzar-se i planificar-se en les tas-
ques de casa i de l’escola. A partir de 

l’adolescència, i sempre a l’edat adulta, 
tot això agafa més importància en el 
mateix noi, ja que la teràpia l’ajuda en 
el control de la impulsivitat i a poder 
ser més eficient en l’àmbit escolar i 
també social. 

Com a segon punt en el tractament, 
és important que l’escola conegui el 
diagnòstic perquè pugui ajudar el nen en 
l’adaptació de l’estructura de determina-
des feines escolars o a saber respondre 
i ajudar a controlar la conducta del nen 
a l’aula. 

I com a tercer eix del tractament i 
en els casos moderats i greus, associem 
el tractament amb fàrmacs, dels quals 
hem estudiat molt l’eficàcia, la forma 
d’administrar-los i els efectes secunda-
ris. Els fàrmacs que en aquest moment 
estan aprovats a l’estat espanyol per al 
tractament del TDAH són el metilfenidat 

i la dexanfetamina (fàrmacs anome-
nats estimulants) i l’atomoxetina i la 
guanfacina (fàrmacs no estimulants). 
Periòdicament, els metges revisem la 
necessitat de continuar o no amb el 
tractament farmacològic, segons l’evo-
lució del trastorn.

En alguns nens el TDAH es presenta 
associat a altres problemes d’aprenen-
tatge, com és la dislèxia o la discalcúlia. 
Aquests altres trastorns no tenen un 
tractament amb fàrmacs, però sí que 
sabem que la reeducació acadèmica els 
pot ajudar molt a millorar.

Els símptomes de TDAH, si s’han de-
tectat i tractat a temps, es redueixen a 
l’inici de l’edat adulta, un cop el cervell 
ha arribat al desenvolupament final. 
Tot i això, hi ha un petit percentatge 
de persones que presentaran encara 
problemes relacionats amb la hiperacti-
vitat i sobretot la dificultat atencional a 
l’inici de l’edat adulta. En aquests casos, 
el tractament farmacològic també ha 
demostrat eficàcia. 

Detectar i tractar el TDAH no sols 
millora la qualitat de vida del nen o de 
l’adult, la seva conducta i el seu rendi-
ment escolar o social, sinó que sabem 
que redueix el risc de consum de dro-
gues, de conductes autolesives i de tenir 
altres trastorns mentals, com l’ansietat o 
la depressió, al llarg de tota la vida.

Web per a més informació a:  
www.uic.es/support

Contacta amb nosaltres: 
Servei d’atenció psicològica i psiqui-
àtrica per a població adulta i infantil, 
situat al Campus Sant Cugat de la 
Universitat Internacional de Catalunya
Truca’ns (+34) 93 504 20 01 o contac-
ta amb nosaltres a clinicasupport@
uic.es

“Sempre sembla que està 
a la lluna, és més llest 
del que sembla, però ho 
fa tot desorganitzat, no 
es planifica les tasques, 
s’oblida d’entregar els 
deures, no apunta 
les coses a l’agenda”



Divendres, 20 de setembre de 2019 GUIA DE SERVEIS14

CRISTALLERIA                           

DECORACIÓ LLAR               

FERRETERIA                           

INFORMÀTICA                           

MARBRES

PERRUQUERIA
CANINA                               

REFORMES                           

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ

ACADÈMIA

ARRANJAMENTS    
DE ROBA

ARQUITECTURA

ASSEGURANCES                           

BIJUTERIA                         

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

CALÇAT                           

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES



ROBA                           ROBA                           ROBA                           ROBA                           ROBA                           

COM ET PODEM 
AJUDAR?
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TINTORERIA

Àries (21/3 al 20/4)
Sembla que de cara a la nova temporada, 
tinguis l’edat que tinguis, pots mostrar 
interès a formar-te. Es poden donar 
desplaçaments per motius familiars, en 
aquests dies.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Si no estàs prou satisfet en el sector 
laboral, amb Júpiter fent tensió a Neptú, 
cercaràs altres opcions. Fins i tot, no 
descartes haver de canviar de lloc de 
residència.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Estàs pendent de resoldre alguns as-
sumptes del sector de la salut i laborals i 
això encara et dóna una mica de neguit. 
Però les teves emocions es tornen més 
optimistes.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Pot sorgir un assumpte laboral en un altre 
indret, el que signifi caria un proper canvi 
de residència. Et preocupa el descans i 
voldries millorar-lo per trobar-te més bé.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Els assumptes legals, que potser es van 
quedar paralitzats, sembla que arren-
quen de nou. Et mous entre estalviar o 
gaudir del lleure. Potser cal posar al dia 
els comptes.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Molts planetes a Casa II, mostren que 
el teu interès del moment, és material. 
També pot caldre un repàs a la fi losofi a 
de vida pròpia, per trobar més sentit a 
tot plegat.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Amb diversos planetes a Verge, transitant 
la teva Casa XI, t’inclines a posar el focus 
en les qüestions laborals i materials, i te’n 
preocupa sobretot, la projecció futura.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Les qüestions relatives a la llar prenen 
protagonisme, i potser penses a invertir 
en una nova casa. La salut sexual és 
una àrea de l’existència dels adults, que 
t’interessa.

Bessons (21/5 al 21/6)
En aquests dies pots haver de passar 
més temps a casa del que és habitual 
en tu, sigui per qüestions de salut, o bé 
perquè t’has apuntat, com d’altres, a la 
tele feina.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Amb tants planetes al teu signe, pots 
sentir-te protagonista. Irradies una 
energia que pot procurar-te seguidors. 
Si necessites divulgar-te, aquest pot ser 
un bon moment.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Voldries que les coses agafessin un altre 
ritme, especialment el que té a veure amb 
la feina i els diners. És un bon moment 
per fer una anàlisi detallat de què cal 
millorar.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
La professió pot demanar més energia en 
nous projectes, el que pot restar temps 
per altres activitats o per estar amb la 
parella. Fes la teva valoració per triar 
el millor.

HORÒSCOP

TALLERS COTXES                           

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

MASCOTES
Visita anual al veterinari
Un diagnòsti c precoç pot evi-
tar-nos molt de pati ment i 
també alguns diners, ja que 
els tractaments acostumen a 
ser més senzills, ràpids i efec-
ti us al principi de la malalti a.

A parti r dels set anys de 
vida considerem que un gat 
comença ja a ser gran i pot 
ser recomanable fer-li una 
revisió cada sis mesos o, al-
menys, consultar el veterina-
ri davant de qualsevol canvi 
de comportament o si veiem 
que s’està engreixant. 

Per Redacció / AMIC
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ALQUILO hab. 610.467.363

LLOGUER 
I VENDA
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ENTITAT

Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del 
Cinema Català, obrirà el nou curs de l’AEUR

Alguns membres de la Junta de l’Aula d’Extensió Universitària. / M.C.

MARTA CABRERA

L’Aula d’Extensió Universi-
tària (AEUR) ja ho té tot a 
punt per començar un nou 
curs, el tercer d’aquesta en-
� tat, que té com a objec� u 
fomentar la cultura i mante-
nir la ment ac� va durant la 
tercera edat.

Segons Rosa M. Andrés, 
membre de la junta de l’Au-
la, des de l’entitat estan                 
il·lusionats perquè el pro-
jecte s’ha consolidat: “Som 
prop de 120 socis, comen-
cem a ser coneguts a Rubí i 
estem contents perquè hem 
consolidat les ac� vitats”.

El nou semestre arren-
carà el 26 de setembre a 
les 18 hores als jardins de 
l’Ateneu amb una conferèn-
cia a càrrec d’Isona Passola, 
presidenta de l’Acadèmia 
del Cinema Català. Sota 
el títol ‘La situació actual 
del cinema català’, Passola 
donarà el tret de sor� da a 
un curs amb molt protago-
nisme pels temes socials. 

Especialment pel que fa 
al seminari, que porta per 
� tol ‘Problemà� ques de la 
nostra societat: Una altra 
Catalunya és possible?’ i 
que arrencarà a l’octubre.

Al seminari es tractarà la 
qües� ó de la pobresa amb 
Xavi Martínez, expert en 
pobresa i exclusió social (3 
d’octubre); la problemà� ca 
de l’habitatge, amb Itziar 

González, arquitecta i ac� -
vista, (7 de novembre) i es 
farà una taula rodona sobre 
migració amb l’inves� gador 
Andreu Domingo i el medi-
ador Amadou Bocar (12 de 
desembre). El seminari és 
gratuït, però cal inscripció 
prèvia.

Pel que fa a les confe-
rències, que estan obertes a 
tothom, enguany tractaran 

sobre la història del jazz 
(21 d’octubre), la història 
amagada de Catalunya (25 
de novembre) i el centenari 
de Manuel de Pedrolo (16 
de desembre). Totes � ndran 
lloc a la Biblioteca a les 18 
hores.

A més, s’organitzaran 
sor� des culturals al barri de 
Sant Antoni (17 d’octubre) i 
a Lleida (14 de novembre).

SARDANES MÚSICA

L’Aplec de la Sardana es trasllada 
a la plaça del Doctor Guardiet
MARTA CABRERA

La 21a edició de l’Aplec de 
la Sardana de Rubí � ndrà un 
nou escenari: la plaça del 
Doctor Guardiet. Després 
d’anys ubicant l’activitat, 
organitzada per Aplec de 
Rubí, a la plaça de Catalu-
nya, els organitzadors han 
decidit traslladar l’esde-
veniment per tal de tenir 

més espai: “Hem pensat 
que així farem més gran la 
festa i � ndrem més espai”, 
ha explicat Josep M. Pérez-
Almirall, de l’en� tat.

L’Aplec de la Sardana 
de Rubí, que tindrà lloc 
el 28 de setembre, és un 
dels més importants de tot 
Catalunya, convida tres co-
bles de reconegut pres� gi 
i ofereix més de 6 hores 

de sardanes. Les cobles 
Jovenívola de Sabadell, 
Ciutat de Girona i Princi-
pal del Llobregat seran les 
encarregades d’interpretar 
les més de 25 sardanes 
del programa: “Les peces 
seran principalment ale-
gres per ballar i les que no 
siguin tan ballables, seran 
agradables d’escoltar”, ha 
explicat Manel Puigventós, 

d’Aplec Rubí.
Dins de la programació, 

destaquen les quatre sar-
danes relacionades amb 
la ciutat: ‘Ofrena a Rubí’, 
de Pepita Llunell; ‘Aplec de 
Rubí’ i ‘A Rubí de tot cor’, 
de Miquel Tudela, i ‘Rubí’, 
de Francesc Mas. Aquestes 
dues últimes seran inter-
pretades per dues cobles 
alhora.

L’en� tat local convidada 
enguany és l’Esbart Dan-
saire, que oferirà el Ball 
de Gitanes just abans del 
berenar, previst a par� r de 
les 21 hores. Com és habi-
tual, l’Aplec oferirà coca i 
mistela a tothom de forma 
gratuïta.

A més, hi haurà sorte-
jos i el concurs de colles 
improvisades, que també 
� ndrà premi, gràcies als col-
laboradors i patrocinadors 
de l’ac� vitat.

L’Aplec començarà a les 
17.30 hores i s’allargarà fi ns 
a pràc� cament la mitjanit.

Actuació de Greg Izor 
amb la Big Stone Workers

Greg Izor és un destacat harmonicista. / Cedida

L’Espai Aurora Rubí, situat a la plaça Anselm Clavé, acollirà 
el 21 de setembre a les 20 hores el concert de Greg Izor, 
acompanyat per la Big Stone Workers. Izor, que viu als Estats 
Units, és un dels harmonicistes més destacats del món i 
estarà acompanyat per Johnny Big Stone (guitarra), Li� le 
Jordi (baix) i Blas Picón (bateria). / DdR

L’Aplec abandonarà la plaça Catalunya per desplaçar-se a la plaça Guardiet. / Arxiu
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Selecció d’immobiliàries del 
col·lectiu API

Gestionem conjuntament el teu immoble

Amb nosaltres guanyes 
temps i rendibilitat

maxim

santcugat.apialia.cat  -  93 481 46 29  -  santcugat@apialia.cat

Ara també a Rubí 
i Cerdanyola!

El pintor rubinenc Sergi Marcos exposa a Madrid 
la mostra ‘Abstracciones atmosféricas’

ARTTEATRE

Fata Morgana estrena  ‘Peces’, un 
muntatge de set obres curtes de 
temes com el sexe o la jus� cia

REDACCIÓ

L’ar� sta rubinenc Sergi Mar-
cos mostrarà a Madrid una 
selecció de pintures de la 
sèrie ‘Abstracciones atmos-
féricas’. L’exposició s’inau-
gurarà aquest dijous 19 de 
setembre a l’Hotel Eurostars 
Central i es podrà visitar fi ns 
al 31 d’octubre.

Marcos ha seleccionat 
per exposar a Madrid vuit 
quadres de format 50x70 
cm de la col·lecció de més 
de 40 pintures a l’oli sobre 
paper que conformen ‘Abs-
tracciones atmosféricas’.

Segons explica l’ar� sta, 
aquesta col·lecció, que va 
crear el 2013-2014, forma 
part de tot un procés en 

La companyia rubinenca 
Fata Morgana estrenarà 
aquest cap de setmana al 
teatre La Sala ‘Peces’, un 
espectacle format per set 
obres curtes que tracten 
temes diferents com el 
sexe, la història, la jus� cia 
o l’amor, des de punts de 
vista dramà� cs i còmics. 

Totes les obres han es-
tat escrites i dirigides per 
Pol Borrell i comptaran en 
la seva posada en escena 
amb actors i actrius com 
Carolina Blanco, Roger Bu-
endía, Sandra Esteban, Mí-
riam Lladó, Gerard Morci-
llo, Paula Solano i el mateix 
Pol Borrell. 

Una parella que no pot 
la recerca d’una manera 
de fer en la qual la inspira-

sortir a l’exterior perquè 
aquest és amenaçador, un 
par� t de tenis amb sego-
nes, un home gran que re-
corda un amor perdut, gent 
que es truca per diverses 
raons (sexuals), un germà 
que es prepara per recórrer 
una llarga distància, la con-
fessió d’un home perillós, i 
la història d’uns actors que 
representaran una història 
cruel, terrible i de rabiosa 
actualitat, són les temà� -
ques de les peces. 

Les funcions seran el 
dissabte 21 de setembre a 
les 21 hores i diumenge 22 
a les 18.30 hores. Es tracta 
d’una proposta teatral de 
taquilla inversa. / DdR

ció i la fl uïdesa són els fi ls 
conductors, especialment 

donat per l’aproximació i 
la percepció de les coses 
pe� tes i quo� dianes.

L’observació de fenò-
mens com “el fred de l’hi-
vern, la pluja a la cara, la 
calor de l’es� u, la fressa de 
les cigales”, “i de mi mateix”, 
explica Marcos, “genera un 
estat de percepció i d’afi -
nament dels sen� ts que fa-
ciliten el treball posterior”. 
El pintor assenyala que en 
les creacions els elements 
geomètrics conviuen i dialo-
guen en un fons d’arabescos 
i geometria sagrada.

Aquesta és la primera 
vegada que l’ar� sta exposa 
a Madrid de forma individu-
al, per la qual cosa ha mos-
trat la seva sa� sfacció.

‘Cromà� c’, una de les obres que es podran veure a Madrid. / Cedida

ENTITAT

Arrenca la nova temporada 
de cursos i taller en el CRAC
El Centre Rubinenc d’Alter-
natives Culturals (CRAC) 
comença la temporada amb 
16 cursos i tallers que � n-
dran lloc durant la tardor, 
en horari de ma�  o de tarda. 
La intenció dels gestors del 
CRAC és que les propostes 
siguin diverses i pensades 
per diverses edats i amb 
preus populars.

Una de les novetats més 
interessants dels nous cur-
sos és el taller d’àrab bàsic, 
que oferirà l’entitat ARSI; 
però també el taller d’anglès 
per a infants; el taller per cui-
dar el teu cos, o el taller de 
costura, per aprendre a cosir 
i fer retocs a la roba usada i 
allargar la seva vida ú� l.

A més, es mantenen 
molts dels tallers tradicio-

nals del CRAC, com són les 
danses del món, el ioga, la 
zumba, l’aikido, les classes 
de guitarra i bateria o la res-
tauració de mobles vells. El 
centre també acollirà classes 
d’àrab per a infants i assajos 
de country, que organitzen 
ARSI i el Casal de la Gent 
Gran, respec� vament.

A banda d’això, el CRAC 
ofereix aules d’estudi durant 
el període d’exàmens i l’en� -
tat té la intenció d’impulsar 
un espai de coworking o 
treball compar� t i en xarxa 
entre autònoms i petites 
coopera� ves.

Per a més informació o 
inscripcions, es pot trucar al 
935883377 o enviar un cor-
reu electrònic a cracrubi@
gmail.com. / DdR

Actuació musical per cloure l’exposició ‘Retrats 
de la posteritat’ de l’ar� sta Miquel Mas
L’exposició de Miquel Mas 
‘Retrats de la posteritat’, 
que està ubicada a l’Espai de 
Llibres, Lectors al Tren, s’aco-
miadarà amb una ac� vitat de 
cloenda. La mostra, inaugu-
rada el passat mes de juny, 
va ser prorrogada fi ns al 27 
de setembre, dia en què el 
quartet Stamitz oferirà unes 
peces de música inspirades 
en les pintures de Mas, com 
a acte de cloenda.

La fusió entre diverses 
disciplines forma part de 
l’arrel del projecte exposi� u, 
ja que a més de les pintures 
de l’ar� sta rubinenc, també 
s’hi poden trobar microrelats 
realitzats pel rubinenc Joan 
Manuel Tresserras, que es-
tan inspirats en els quadres. 
Així, en l’acte de cloenda, 

que serà a les 19 hores, es 
fusionaran l’art, la literatura 
i la música.

El quartet Stamitz està 
format per exalumnes de 

l’Escola de Música Pere Burés 
i interpreten principalment 
música d’Stamitz, a més 
d’havaneres, lieds, sardanes 
i parts d’òperes. / DdR

Els quadres de Miquel Mas estan acompanyats per microrelats de Joan Manel Tresserras. / Arxiu

Un quartet de 
Rubí interpretarà 
peces inspirades 
en els quadres
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El director de La Sala, Àngel Miguel, l’alcaldessa, Ana M. Martí nez, 
i el regidor Moisés Rodríguez, durant la presentació de la nova 
temporada. / Ajuntament-Localpres

Laia Marull, Anna Sahun, Joel Joan i 
David Guapo, alguns dels grans noms de 
la nova temporada del teatre La Sala
CRISTINA CARRASCO

La nova temporada estable 
del teatre municipal La Sala 
arrenca el proper 28 de se-
tembre amb una programa-
ció que portarà a Rubí grans 
noms de l’escena nacional 
com Laia Marull, Anna Sa-
hun, Joel Joan, Ágata Roca o 
David Guapo, entre altres. 

Un total de catorze es-
pectacles per a tot ti pus de 
públic i amb la qualitat com 
a segell. Així ho ha assenyalat 
l’alcaldessa, Ana M. Martí -
nez, qui ha afegit que “volem 
que tothom se senti  interpel-
lat per aquesta programació i 
esperem que el fet d’acostar 
la cultura al conjunt de la 
ciutadania permeti  despertar 
l’interès de nous públics”. 

Teatre, música, dansa i hu-
mor
La temporada, que fi nalitzarà 
el gener de 2020, inclou deu 
muntatges de teatre, dos de 
música, un de dansa i un altre 
d’humor. L’obra que obrirà la 
temporada el 28 de setem-
bre serà ‘La tendresa’, una 
coproducció de T de Teatre 
i Dagoll Dagom guardonada 
amb el Premi Max 2019 al 
millor espectacle teatral.

Una altra obra multi pre-
miada ─en aquest cas amb 
quatre premis Butaca─ serà 
‘AKA, Also known as’, de la 
companyia Sala Flyhard (27 
d’octubre). 

Com en anys anteriors, 
també desfi laran per La Sala 
noms importants del teatre 
nacional. Un d’ells és el de 
Laia Marull, que serà a Rubí 
per protagonitzar ‘Mariana 

Pineda’, de Federico García 
Lorca (1 de desembre). Joel 
Joan també vindrà a la ciutat: 
com a director de ‘Nenes i 
nens’, una obra que inicia la 
seva gira a Rubí i que està 
protagonitzada per un altre 
nom destacat, Anna Sahun 
(5 d’octubre), i com a actor 
de ‘Escape room’, juntament 
amb Àgata Roca (16 de no-
vembre).

L’humor anirà a càrrec 
del monologuista David Gua-
po, que interpretarà ‘#que-
nonosfrunjanlafi esta2’ (2 de 
novembre).

La nova temporada tam-
bé contempla espectacles 
relacionats amb Rubí, ja 
sigui perquè hi participen 
rubinencs o persones que 
desenvolupen la seva tasca 
professional o artística a 
la ciutat. Així, es tornarà  a 
posar en escena l’espec-
tacle ‘Poemes de Nadal’, 
organitzat per Òmnium (21 
de desembre). A més, el 26 
de gener podran gaudir de 
l’espectacle poèti co-musical 
‘24 te quieros para un amor’, 
de l’escriptor rubinenc Javier 
Gil i els músics Pemi Rovirosa, 
Jofre Bardagí i Irene Sansal-
vadó.

Espectacles familiars
Un altre vessant destacat 
de la programació són els 
espectacles familiars que 
organitza La Xarxa. Entre 
aquests espectacles, s’han 
programat grans èxits com 
‘El monstre de colors’ (6 d’oc-
tubre), l’adaptació teatral del 
famós llibre d’Anna Llenas o 
‘L’aventura d’avorrir-se’ (17 
de novembre). Tampoc hi 

faltarà, també de la mà de 
La Xarxa, la Marató de contes 
(15 de desembre). 

Completen la progra-
mació el Ballet de Moscú, 
que tornarà a La Sala el 24 
de novembre per interpre-
tar ‘El llac dels cignes’, de 

Txaikovski; i el Festival de 
valsos i danses de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès (30 de 
desembre).

Les entrades es poden 
adquirir a les taquilles de La 
Sala (dijous i divendres a la 
tarda) i a Ticketea.

‘Escape Room’, amb Joel Joan, Àgata Roca, Oriol Vila i Paula Vives, és 
un dels èxits de la temporada passada a Barcelona. / Cedida
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DiVENDRES 
20 de setembre

circ raluy. the magic 
Formula
A les 18.30h a l’aparca-
ment de Can Fatjó. Preu: 
7€-24€. 

teatre: ‘Volem anar al 
tibidabo’
A càrrec de l’Agrupació 
Cultural Mossèn Cinto 
Verdaguer. A les 19h a la 
Biblioteca.

Presentació del llibre ‘la 
noia del violoncel’
A càrrec de Jordi Campoy. 
A les 19.30h a la llibreria El 
Racó del Llibre. 

la nit és jove
Torneigs esportius de 
futbol i tennis taula. De 18 
a 30 anys. A les 20h a la 
pista poliesportiva de Les 
Torres. Inscripció prèvia. 

Recital poètic

AgENDA ExpoSicioNS
Homenatge a Santiago Ru-
siñol. Exposició del taller 
d’alumnes d’Anna Tamayo. 
Fins al 2 de novembre a 
l’Aula Cultural. 

Fotografia de moda. Maria 
illa, l’alta costura de rubí. 
Fins al 15 de desembre al 
Museu Municipal Castell.

teresa Pàmies. tot és en 
els llibres. Fins al 3 d’octu-
bre a la segona planta de 
la Biblioteca.

la lluita contra la repres-
sió, una lluita compar-
tida. Mostra d’Òmnium 

Cultural. Fins al 30 de se-
tembre al vestíbul de la 
Biblioteca.

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

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

literatura
l’autora rubinenca concepción 
Sánchez Labrador participa en 
la setmana del llibre en català

L’escriptora local Concep-
ción Sánchez Labrador ha 
presentat la seva novel·la 
‘El poder dels cercles’ en 
el marc de la Setmana del 
Llibre en Català, que s’ha 
dut a terme del 6 al 15 de 
setembre a Barcelona i que 
enguany ha arribat a la seva 
37a edició.  

Sánchez Labrador, con-
vidada per la Llibreria de la 
Imatge i l’editorial Bohodon 
Ediciones, va poder presen-
tar la seva darrera novel·la 
al públic visitant a la fira i va 
estar firmant exemplars del 
llibre. “Era la primera vegada 
que participava en aquest 

esdeveniment i l’experiència 
ha estat molt gratificant, 
especialment per la bona 
acceptació i acollida que 
ha tingut el llibre”, explica 
l’escriptora. 

En aquest sentit, també 
ha destacat el ventall tan 
ampli d’edat que es va inte-
ressar i que va adquirir ‘El 
poder dels cercles’. L’obra 
tracta sobre un grup de jo-
ves que, mentre recorren el 
Barri Gòtic per fer un treball 
de classe, es veuen immer-
sos en una aventura plena 
de fantasia que els farà en-
tendre la veritable amistat i 
la força de l’amor. / DdR 

història

la creu dels caiguts de rubí, una de les primeres 
de l’estat, protagonista del Butlletí del GCMR
lara lÓPEZ

La Creu dels Caiguts, les en-
trevistes als supervivents de 
la Guerra Civil Jaume Gas-
cón i Maria Pons, l’origen 
del cognom Serra i una bibli-
ografia local sobre la Guerra 
Civil a Rubí són els temes 
que omplen les pàgines del 
Butlletí, revista d’història 
i patrimoni local que ha 
publicat el número 74. El 
Grup de Col·laboradors del 
Museu-Centre d’Estudis Ru-
binencs (GCMR-CER) va pre-
sentar dijous de la setmana 
passada l’última edició da-
vant una cinquantena de 
persones a la Biblioteca.

L’article sobre la Creu 
dels Caiguts, escrit per l’his-
toriador rubinenc Eduard 
Puigventós, descriu la his-
tòria d’aquest monument 
coincidint amb els 80 anys 
del final de la Guerra Civil 
gràcies a documentació 
municipal i la premsa de 
l’època. Es tractava d’una 
senzilla creu blanca amb 
el jou i les fletxes dedicada 

principalment a Primo de 
Rivera i amb menció a una 
vintena de rubinencs del 
bàndol franquista que van 
morir durant la Guerra Civil. 
Puigventós volia explicar el 
component ideològic que hi 
ha al darrere d’un dels mo-
numents més paradigmàtics 
del franquisme, honorant 
“aquells que van contribuir 
amb la seva sang a la cons-
trucció de la dictadura”.

Rubí va ser un dels pri-
mers municipis de l’Estat 
on es va aixecar una creu als 

caiguts després de la guerra. 
De fet, es va construir per 
iniciativa pròpia de l’Ajunta-
ment i finançada totalment 
amb fons municipals –amb 
un cost de 7.700 pessetes– a 
diferència d’altres pobla-
cions on es va instal·lar 
per subscripció popular. El 
monument es va inaugurar 
l’octubre del 1939.

La creu dels caiguts esta-
va ubicada a l’actual placeta 
Miquel Martí i Pol, a la con-
fluència entre la carretera 
de Terrassa i la de Sabadell, 

lloc de pas i punt entre les 
dues principals vies d’en-
trada a Rubí. El terreny va 
ser cedit pel Marquès de 
Barberà, qui va posar com 
a condició que aparegués 
el nom del seu fill al monu-
ment, tot i no ser de Rubí.

A la primera dècada de 
vida, als anys 40, va ser un 
monument molt visitat co-
incidint amb diverses com-
memoracions del calendari 
franquista com el DÍa de la 
Liberación (25 de gener) o el 
Día de la Raza. Però, a partir 
de mitjans dels anys 50, 
comença a decaure la seva 
popularitat. Amb la caiguda 
del règim, el monument va 
ser enderrocat per un grup 
d’antifeixistes rubinencs 7. 
Posteriorment, va ser tras-
lladada al cementiri, on va 
desaparèixer a mitjans dels 
anys 90. 

Un altre dels temes del 
Butlletí és l’origen de la fa-
mília Serra, cognom d’arrels 
rubinenques, una investi-
gació feta per Cecília Vallès 
el 2006.

La Biblioteca va acollir la presentació del nou butlletí. / L.L.

sánchez labrador, en una imatge d’arxiu.

d’Amics UAB.

·········································
DijouS 
26 de setembre

‘núria candela diu joan 
Brossa’
Recital a càrrec de Núria 
Candela. A les 17.30h a la 
Biblioteca. 

acte inaugural del curs de 
l’aula d’Extensió univer-
sitària
A càrrec d’Isona Passola. 
A les 18h als jardins de 
l’Ateneu. 
Org.: AEUR.

jam session
A les 19 h a l’Associació 
Espai l’Aurora. 

A càrrec de Las niñas de la 
brecha. A les 21h al CRAC.

nits d’observacions astro-
nòmiques
A càrrec de l’Associació 
d’Amics de l’Astronomia 
TRI-A Rubí. A les 21.30h a 
l’Ateneu.

·········································
DiSSABTE 
21 de setembre

‘El fenomen migratori. 
Perspectiva global i comu-
nitària’
Conferència a càrrec de Síl-
via Carrasco, Joan Aldavert 
i Xavi Mas. A les 10h a la 
Biblioteca. Org.: Rubí Acull.

la trocalleria
A les 10.30 h a la rbla. 
Ferrocarril.

Concert: Little Band Rock 
animal
A les 13h al CRAC.

21a Fira del joc i de l’Es-

port
Entre les 17h i les 21h a la 
rbla. Ferrocarril. 

circ raluy. the magic 
Formula
A les 17h i a les 19.30h a 
l’aparcament de Can Fatjó. 
Preu: 7€-24€.

Concert: Greg Izor & Big 
Stones Workers
A les 20.30h a l’Espai Auro-
ra. Org.: Societat de Blues 
de Rubí. 

·········································
DiuMENgE 
22 de setembre

21a Bicicletada del mercat
A les 10h a la pl. Mercat. 
Preu: 1€. Org.: Mercat 
Municipal de Rubí. 

circ raluy. the magic 
Formula
A les 12h i a les 17h a 
l’aparcament de Can Fatjó. 
Preu: 7€-24€.

·········································
DiLLuNS 
23 de setembre

cinema: ‘la lego pel·lícula 

2’
A les 18h a la Biblioteca. A 
partir de 4 anys. Org.: CNL.

·········································
DiMARTS 
24 de setembre

‘joan Brossa amb ombres 
xineses’
A càrrec de la Federació 
Catalana de CineClubs. Per 
a infants de 4 a 13 anys. A 
les 17.30h a la Biblioteca. 
Inscripció prèvia. 

·········································
DiMEcRES 
25 de setembre

‘Estalvia en la factura de 
la llum’
A les 10h al Rubí Forma. 
Inscripció prèvia. 

‘Pell sana després de 
l’estiu amb ingredients 
naturals’
EcoTaller a les 17.30h a 
l’Ateneu. Inscripció prèvia. 

‘La situació educativa de 
l’alumnat estranger’
Conferència a càrrec de SIl-
via Carrasco. A les 19h a la 
Biblioteca. Org.: Associació 
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El Mercat organitza la Bicicletada coincidint 
amb la Setmana de la Mobilitat Sostenible
REDACCIÓ

El Mercat Municipal orga-
nitza aquest diumenge 22 
de setembre la Bicicletada 
coincidint amb la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible. 
Es tracta d’una activitat 
que enguany arriba a la 
21a edició i que ja està 
consolidada com una cita 
lúdico-espor� va de la tar-
dor a la ciutat.

L’Associació d’Adjudi-
cataris del Mercat Muni-
cipal, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Rubí, 
impulsa aquesta ac� vitat 
familiar, que acostuma a 
reunir al voltant de 500 
o 600 persones en cada 
edició. Gent de totes les 
edats pedalaran aquest 
diumenge en una ac� vitat 
que busca donar a conèi-
xer el Mercat, però també 
fomentar els bons hàbits 
per a una vida més sana: 
l’esport i l’alimentació salu-
dable. A més, té un vessant 
lúdic, ja que s’organitzaran 
ac� vitats d’animació i es-

barjo.
Les inscripcions per 

par� cipar en la Bicicletada, 
que es posarà en marxa a 
les 10 hores des de la plaça 
del Mercat, es poden fer a 
la parada de l’Herboristeria 
Majó situada en l’equipa-

La Bicicletada del Mercat atrau ciutadans de totes les edats. / Arxiu

curt. Després de la Bicicle-
tada, els assistents podran 
gaudir d’un entrepà de 
bo� farra i beguda. També 
hi haurà, com és habitual, 
un sorteig de productes del 
Mercat Municipal i ac� vi-
tats infan� ls a la plaça.

El Mercat vol 
promoure una 
vida més sana 
amb l’esport i 
l’alimentació 
saludable

ment comercial i tenen un 
cost d’un euro. També es 
podran fer el mateix dia 
una hora abans de la sor� -
da de la bicicletada.

En aquesta edició, s’han 
dissenyat dos recorreguts, 
un de més llarg i un de més 
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L’Olímpic Can Fatjó s’imposa 
en el primer derbi al Rubí B

JOSÉ VERDE

El primer derbi de la història 
entre l’Olímpic Can Fatjó i la 
Unió Espor� va B va acabar 
amb victòria pels de Can 
Fatjó per 2-4. Va ser un par� t 
entre� ngut i diver� t pels sis 
gols que es van poder veure, 
amb domini altern durant la 
primera meitat.

L’Olímpic es va avançar 
en el minut 35, quan Aitor 
Vives va aconseguir fer el 
0-1, un resultat que no va 
durar massa, ja que als cinc 
minuts de joc, Arrellano va 
aconseguir el gol de l’empat. 
Amb la igualada en el marca-
dor es va acabar la primera 
meitat, durant la qual es va 
lesionar Ma� as, que va ser 
subs� tuït per Suárez.

Al segon temps, els locals 
van dominar més el duel 
i van estavellar fins a tres 
pilotes contra el pal, però 
els de Can Fatjó van ser més 
efec� us de cara a porteria i 

al minut 62, quan més ma-
lament ho estava passant, 
Escobar va marcar l’1-2 i 
Aitor Vives va fer el tercer 
en el 73.

Els locals van buscar la 
porteria d’Estepa sense tre-
va, mentre que el Can Fatjó 
aprofi tava això per fer con-
traatacs molt incisius. En una 
d’aquestes jugades, Escobar 
va aconseguir l’1-4, a només 
quatre minuts per acabar el 
par� t, un gol que va signifi -
car la sentència defi ni� va.

A un minut del fi nal, el 

filial de la Unió Esportiva 
Rubí va escurçar distàncies 
amb el 2-4 defi ni� u.

L’Olímpic es consolida 
com a líder del grup de Ter-
cera Catalana amb aquesta 
victòria, mentre que la Unió 
Espor� va encara no sap el 
que és guanyar, tot i la bona 
imatge que va deixar en la 
darrera jornada.

Els de Can Fatjó rebran la 
visita del Marina Can Gam-
bús a casa, en un par� t que 
� ndrà lloc aquest diumenge 
a les 12 hores.

Derrota del 25 de Sep� embre 
en la seva estrena com a local
El Juventud 25 de Sep� em-
bre no va poder guanyar 
en el primer par� t de lliga 
a casa i va perdre contra 
La Romànica de forma con-
tundent per 1-4. El conjunt 
rubinenc es va enfrontar a 
un equip que és un candi-
dat a lluitar per les places 

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 OLÍMPIC CAN FATJÓ 2 6
2 MARINA-C. GAMBÚS CE 2 6
3 CASTELLAR UE 2 6
4 BADIA DEL VALLÈS CD 2 4
5 LA ROMANICA CF 2 4
6 PD PAJARIL 2 4
7 CAN RULL RT CFU 2 3
8 LLANO SABADELL CD 2 3
9 JUAN XXIII CS 2 3

10 JUV.25 SEPTIEMBRE 2 3
11 SAN LORENZO UD 2 3
12 CASTELLBISBAL UE 2 2
13 CAN PARELLADA CD 2 1
14 MIRASOL-BU CF 2 1
15 EF PLANADEU 2 1
16 UE RUBÍ B 2 0
17 C. SABADELLÉS 1856 2 0
18 MATADEPERA FC 2 0

d’ascens a Segona Catalana 
i que va saber aprofi tar els 
errors defensius locals per 
situar-se 0-2 abans dels 20 
minuts de joc. 

La falta d’intensitat dels 
jugadors de Gabriel Bravo 
va fer que a la represa, el 
conjunt de Barberà acon-

El Vein�  no es va poder estrenar a casa amb victòria. / Cedida

seguís el tercer gol. Javilin 
va retallar distàncies, però 
a 20 minuts pel fi nal, l’equip 
visitant va sentenciar amb el 
quart gol. 

En la propera jornada, el 
Vein� , que ara està a mitja 
taula, s’enfrontarà a domi-
cili al Matadepera. / Javier 
González

El primer equip de l’Olímpic va imposar-se en el derbi local davant el Rubí B. / J.M. Villena

E RUBÍ B - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ                                     2-4
UE RUBÍ B: Marco, Romero, Igor, CastroSaid, Alex Romero, 
Rolando (Andrade), Arellano (Manel), Faye, Marc Caparró 
(Sidiky), Anouar (Martínez). 
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Estepa, C. Gómez, Matías (Suárez), 
Jonathan, Zeballos (Roger), Claudio, Aitor, Miranda (Agus), 
Maymó (Dani Delgado), Fode, Oscar M. (Pol).
Àrbitre: Alex Pagés Pérez  (Bé).
Gols: 0-1 Aitor (35´) 1-1 Arellano (40´) 1-2 Escobar (62´) 1-3 
Aitor (73´) 1-4 Escobar (86´) 2-4 Martínez (89´) (p).
Targetes: Igor, Said, Alex, Rolando, Anouar, Manel; C.Gómez, 
Jonathan, Fode, O. Molina, Suárez, Roger.

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

El Rubí cau al camp del 
Mollet per un rotund 5-0
JOSÉ LUÍS PÉREZ

Derrota sense pal·lia� us per 
a la Unió Espor� va Rubí en 
la visita al camp del Mollet 
per un contundent 5-0. El 
conjunt local va imposar-se 
amb claredat al Rubí perquè 
va aprofi tar molt bé les oca-
sions que va disposar al llarg 
del par� t.

Entre els minuts 10 i 30, 
els rubinencs van tenir tres 
oportunitats clares de gol 
que no van saber concretar. 
El partit s’hagués pogut 
escriure diferent si el Rubí 
hagués aconseguit avançar-
se en el marcador. Però no va 
ser així i en només 4 minuts, 
entre el 33 i el 37, els locals, 
mitjançant Uri Paituvi i David 
Castro van fer el 2-0 en el 
marcador. Dos gols que van 
ser una gerra d’aigua freda 
per al conjunt rubinenc.

Després del descans, 
Alberto Fernández, entrena-
dor del Rubí, va fer tres can-
vis per fer reaccionar l’equip, 
però no van funcionar. En 
el minut 51, Brian Quijada 
va fer el 3-0 en transformar 

un penal. Amb el conjunt 
visitant totalment descon-
certat, de nou Uri Paituvi va 
fer el 4-0 per al Mollet. En 
el minut 71, Tino Mendoza 
va ser expulsat per doble 
amonestació, deixant els 
visitants amb 10 jugadors. 
Per culminar el nefast par� t, 
en el minut 83, Brian Quijada 
va sentenciar el par� t amb 
un gran llançament de falta 
que va suposar el 5-0.

Va ser un par� t del qual 
no es pot treure res posi� u, 
on totes les línies van estar 
malament i no es va salvar 
ningú. Diumenge vinent a 
les 12 hores a Can Rosés, 
el Rubí rebrà la visita del FC 
L’Escala.

D’altra banda, el filial 
del Rubí va caure en el derbi 
amb el primer equip de 
l’Olímpic Can Fatjó per 2-4. 
Dissabte vinent a les 17 
hores, el segon equip del 
club visitarà el camp del Can 
Parellada.

1a Catalana Grup 1 J Pts.
1 GIRONA FC B 2 6
2 VIC UEC 2 6
3 L'ESCALA FC 2 6
4 PALAMÓS CF 2 6
5 EF MATARÓ CE 2 4
6 MOLLET UE CF 2 3
7 FUNDACIÓ E. GRAMA 2 3
8 EE GUINEUETA CF 2 3
9 SABADELL NORD CF 2 3

10 LLORET CF 2 3
11 UE RUBÍ 2 3
12 PARETS CF 2 1
13 LLAGOSTERA UE B 1 0
14 JÚPITER 1 0
15 MANLLEU AEC 2 0
16 LA JONQUERA UE 2 0
17 TONA UE 2 0
18 REUS DEPORTIU CF B 0 0

 

El Rubí rebrà diumenge a Can Rosés la visita del FC L’Escala. / Cedida

MOLLET - UE RUBÍ                               5-0

MOLLET: Pol, Miguel, Sala (Ramos, m. 78), Ferrer (Cadmo, m. 
59), Victor, Alex (Mohamed, m. 66), Brian Quijada, Garcia (Lino 
m. 71), Uri Paituvi (Martí, m. 66), Joshua i David Castro
UE RUBÍ: Juanmi, Mur, Aitor Torres, Raventós, Mabu (Marc 
Gracia, m. 45), Villegas (Omar, m. 45), Sergi Estrada (Oscar 
Uroz, m. 45), Tino Mendoza, Enric (Charly Lumbreras, m. 66), 
Héctor, Carles Montoro (Raul Pérez, m. 66)
Àrbitre: Faig Pijuan.
Targetes: Àlex i Sola, per al CF Mollet; i Montoro, Raventós, 
Enric, Juanmi, Raúl Pérez i Tino Mendoza (2).



El Club Ciclista Rubí (CCR) 
ha organitzat la 30a sortida 
dels grups de l’entitat per 
aquest diumenge. Els tres 
grups de ciclistes sortiran 
a les 8 del matí des de la 
plaça del Doctor Guardiet.

Els ciclistes del grup A 
realitzaran un recorregut 
de 120 km fins a Sant Cu-
gat Sesgarrigues, sortint 
de Rubí i passant per Mo-
lins, Gavà, Begues i Avinyó 
Nou. La tornada serà per 
Bonavista, Torrelavit, Sant 

Cap victòria en l’estrena de 
la lliga per a la Unió Petanca 
Las Torres-Rubí. Tres equips 
del club van arrencar la 
competició aquest cap de 
setmana, ja que el primer 
equip i el femení tenien 
jornada de descans. 

El segon equip es va des-
plaçar fins a Sant Pol de Mar, 
la sortida més llunyana de la 
temporada. El partit va ser 
molt igualat, però a la ter-
cera ronda els locals es van 
fer amb un mínim avantatge 
que van saber defensar fins 
al final deixant el marcador 
en 9-7 favorable als seus in-
teressos. Els de Rubí hauran 
de millorar el seu joc per tal 
de poder donar la talla en 
aquesta nova categoria que 
acaben d’estrenar.

El tercer equip tampoc 
va tenir el debut desitjat. 
Rebia com a local el Can 
Jofresa de Terrassa i els ru-
binencs no van poder avan-
çar-se en el marcador en 
cap moment. A cada ronda 
que passava, es demostrava 
una igualtat màxima, que 

Els dos equip absoluts de 
waterpolo del Club Natació 
Rubí (CNR) van disputar 
el passat cap de setmana 
diferents tornejos amb 
la finalitat de preparar 
la nova temporada, que 
arrencarà el proper mes 
d’octubre.

El Sènior Masculí va dis-
putar a Portugal el torneig 
internacional de waterpolo 
Didace do porto, amb un 
gran ambient i una magnífi-
ca organització, a càrrec del 
Clube Fluvial Portuense. El 

L’atleta de la Unió Atlètica 
Rubí (UAR) Ignasi Melo es 
va penjar la medalla d’or en 
els 10 km marxa i la de plata 
en la prova de 20 km en el 
Campionat d’Europa per a 
veterans diputat a Venècia 
entre el 5 i el 15 setembre.

Melo es va endur el tri-
omf amb un temps de 48’48’’ 
en la prova dels 10 km marxa, 
lluitant amb un ritme molt 
alt contra dos atletes fran-
cesos. 

Banyoles va acollir el 15 de setembre 
la 76a Travessia a l’Estany de Banyoles, 
amb una participació de quasi 2.500 
nedadors. Per part del Club Natació 
Rubí (CNR), van competir dues neda-
dores en categoria femenina, Ainhoa 
Roman (39’24”) i Mar Claverí (39’06”), 
i dos nedadors en la  masculina, Joan 
Carles Hernández (32’39”) i Sebastián 
Ybarra (34’32”). També van participar 
en la prova socis del club rubinenc com 
Cristina Aguilera, Emilio Oviedo,  Dani 
Ramoneda i Joan Llopart. / CNR
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ciclisme | ruta

Petanca | lligaWaterPolo | PretemPoradaatletisme | euroPeu veterans

Noves sortides en bicicleta 
del Club Ciclista Rubí

Mal inici de temporada per als 
equips de la UP Las Torres-Rubí

El Sènior Masculí i Femení del 
CNR es preparen per la lliga

Un or i una plata per a Ignasi 
Melo en el Campionat Europeu 
d’atletisme per a veterans

Triomf del rubinenc Enrique Flores en 
el Campionat de Catalunya Round 900

Nedadors rubinencs participen en la 
76a edició de la Travessia de Banyoles

L’entitat rubinenca ha començat 
amb mal peu la lliga. / Cedida

Sènior Femení del Club Natació Rubí. / Cedida

Ignasi Melo va guanyar la medalla d’or dels 10 km marxa. / Cedida

Un dels arquers durant la prova. / Cedida

es va mantenir fins al final 
del partit: 8-8 i repartiment 
de punts.

El Grup D, per la seva 
banda, tampoc va poder 
aconseguir la victòria. El 
Parets del Vallès va ser el 
seu contrincant. El partit 
es va iniciar amb bones 
sensacions pels jugadors 
locals, que es van  fer amb 
un petit avantatge, però no 
el van saber defensar i fins 
i tot van haver de patir per 
tal d’aconseguir igualar el 
partit en la darrera ronda. 
Resultat final, empat a 8. / 
UP Las Torres- Rubí 

conjunt rubinenc va assolir 
la tercera posició final.

Per la seva part, el Sè-
nior Femení va disputar a 
L’Hospitalet de Llobregat 
el IV torneig AESE, on va 
aconseguir una meritòria  
quarta posició final.

També el Juvenil Mas-
culí va disputar el torneig 
CNG Youth Cup a les instal-
lacions del Club Natació 
Granollers, on va assolir 
la 9a posició, després de 
guanyar l’equip amfitrió 
per 8-9. / CNR

Tres dies després, va dis-
putar els 20 km, on de nou 
es va enfrontar als dos rivals 
francesos. Melo, que no 
s’havia recuperat del tot, 
no va aguantar el ritme i 
va ser segon amb un crono 
d’1h 55’.

Dues noves medalles per 
a l’atleta rubinenc, designat 
millor atleta veterà català del 
2018 i que manté una trajec-
tòria envejable amb molts 
èxits internacionals. / UAR      

Sadurní i Martorell i arriba-
da a Rubí. 

El grup B farà un itine-
rari de 90 km fins a Bigues i 
Riells, passant per Terrassa, 
Caldes i Sant Feliu i tornant 
per Santa Eulàlia de Ron-
çana, Caldes, Castellar i 
Terrassa. Per la seva banda, 
el grup C pedalejarà 90 km 
fins a Monistrol de Cal-
ders, passant per Terrassa, 
Castellar i Sant Llorenç, i 
tornant pel mateix itinera-
ri. / CCR

tir amb arc | camPionat de catalunya 

natació | comPetició

Després de l’aturada per les vacan-
ces, la temporada de tir amb arc 
s’ha reprès amb el XVI Campionat 
de Catalunya Round 900, disputat el 
passat cap de setmana a Montjuïc i 
organitzat pel Club Arc Montjuïc. A 
més, també es va disputar el Campi-
onat de Catalunya d’Arc Adaptat i el 
V Memorial Jordi Adell.  

A la prova, hi van participar qua-
tre membres del Club Arquers de 
Rubí. Dissabte van competir Enrique 
Flores, en longbow; Albert Torres, 
en arc instintiu, i Carles Sabatés, en 
arc nu. 

Flores va aconseguir la victòria 
i, a més, va penjar-se la medalla 
UFEC de la modalitat per la màxima 
puntuació. Torres, amb 736 punts, 
va obtenir la quarta posició, a només 
9 punts d’aconseguir el tercer lloc, 
mentre que Sabatés va aconseguir 
la cinquena posició, un lloc molt 
meritori ja que la divisió va comptar 
amb arquers de molt nivell. 

Diumenge, Francisco J. Madrigal 
va pujar al podi amb un tercer lloc en 
arc compost. Madrigal va aconseguir 
849 punts, a només dos punts del 
segon classificat. / Arquers Rubí 

Les dues nedadores del Club Natació que van participar 
en la prova. / Cedida
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