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Rubí celebra el centenari de l’arribada del 
ferrocarril amb la mirada posada en el futur
Augmentar la freqüència de pas dels trens, estudiar la viabilitat de l’estació de 
La Llana i millorar l’actual estació, les promeses de Ferrocarrils de la Generalitat
LARA LÓPEZ

La plaça de la Nova Estació 
va ser diumenge a la tarda el 
principal escenari de l’acte 
central de la celebració del 
100è aniversari de l’arribada 
del ferrocarril a la nostra 
ciutat. El conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat, Damià 
Calvet, l’alcaldessa, Ana M. 
Martí nez, i el president de 
Ferrocarrils de la Generali-
tat (FGC), Ricard Font, van 
presidir l’acte.

Després de visitar l’expo-
sició ‘Cent anys de tren’, ubi-
cada a l’Anti ga Estació fi ns al 
gener, les autoritats es van 
traslladar a la Nova Estació 
per inaugurar l’exposició 
‘Centenari de l’arribada del 
ferrocarril’, amb les explica-
cions de l’historiador Joan 
Carles Salmerón.

Posteriorment, a les vies 
va tenir lloc el bateig d’un 
tren amb el nom de Rubí, 

que llueix un disseny en 
vermell i negre amb símbols 
emblemàti cs de la vila com 
ara el Castell, el Bòdum, 
l’Església de Sant Pere i la 
Biblioteca Mestre Martí 
Tauler. El tren ‘Rubí’ és una 
unitat de tren de la sèrie 
113, que circula per les línies 
S1, S2 i L6. 

El públic assistent a l’ac-
te també va poder visitar 
un comboi Brill 18, un ve-
hicle que va circular entre 
Rubí i Barcelona durant els 
primers 50 anys de servei 
d’FGC.

Ja durant els parlaments, 
Ana M. Martí nez va recordar 
que l’arribada del tren va 
ser un capítol essencial per 
a la història de la ciutat, 
condicionant la demografi a, 
el creixement urbanístic 
i l’arquitectura, a més de 
contribuir al naixement de 
noves enti tats, equipaments 
i mitjans de comunicació.

Més freqüència de pas 
i nova estació a La Llana
El president d’FGC, Ricard 
Font, va referir-se als reptes 
de futur que es plantegen 
des de l’enti tat de transport 
públic al Vallès.

Actualment, s’està tre-
ballant conjuntament amb 
els municipis de la comar-
ca per dissenyar el pla de 
mobilitat del Vallès, que 
contemplaria una nova es-
tació de ferrocarrils a La 
Llana. Font ha reconegut 
que ja s’està estudiant la 
viabilitat del projecte, com 
i quan s’hauria de posar en 
marxa. A més, Font reconeix 
que l’estació actual té una 
andana que s’ha quedat 
peti ta i va apuntar que des 
de FGC presentaran idees 
per millorar-la.

Tant Font com el con-
seller Damià Calvet van 

ressaltar “l’esforç” de la 
Generalitat per fer possible 
les ampliacions del servei 
de tren a Terrassa i Sabadell. 
Calvet admet que aquestes 
obres han pogut comportar 
alguna molèsti a als usuaris 

El president d’FGC, el conseller de Territori i Sostenibilitat i l’alcaldessa. / Cesar Font

de Rubí pel col·lapse del 
servei en hora punta, però 
que aquests problemes han 
servit per plantejar solu-
cions com l’augment de 
la freqüència de pas i la 
compra de 15 nous trens. 

L’adquisició d’aquests nous 
combois comportarà que 
hi hagi una freqüència de 
pas de 5 minuts a parti r del 
2019, segons va explicar el 
conseller: “Posarem 15 nous 
trens per a tenir freqüències 
de 5 minuts”.

L’acte del centenari ha 
comptat amb diverses acti -
vitats familiars com l’anima-
ció musical de Pep Callau, 
l’espectacle ‘Les fotografi -
ers’ de la companyia La Tal, 
un circuit de tren infanti l, 
animació de personatges 
ferroviaris i un photocall, 
amb el colofó de l’especta-
cle ‘A tota màquina’, de La 
locomotora negra.

Les activitats comme-
morati ves del centenari del 
tren conti nuaran al llarg de 
l’any amb dues xerrades i 
una visita als tallers d’FGC 
de Rubí, on es podrà tornar 
a visitar el tren Brill.

Els més peti ts van poder gaudir de diverses acti vitats. / J.A. MontoyaDurant l’acte, es va poder visitar l’històric Brill 18. / J.A. Montoya
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Onze nous agents s’incorporen a la plan� lla de 
la Policia Local, que se situa en els 83 efec� us
REDACCIÓ

Onze nous agents de la Po-
licia Local s’han incorporat 
recentment al cos municipal 
i un dels agents s’ha conso-
lidat com a funcionari de 
carrera. Amb aquests nous 
efectius la plantilla de la 
Policia Municipal se situa en 
els 83 efec� us.

Vuit d’aquests nous 
agents han superat la prime-
ra fase del concurs d’oposi-
ció lliure i des de setembre 
fi ns a juny han de realitzar 
la seva formació a l’Escola 
de Policia de Catalunya. Els 
altres tres s’han sumat a la 
plan� lla rubinenca després 
d’haver guanyat un concurs 
específi c de mobilitat inte-
radministra� va.

“El fet d’incrementar la 
plan� lla de la Policia Local 
era un objectiu d’inici de 
mandat”, ha apuntat l’al-
caldessa, Ana M. Mar� nez, 
durant la presentació dels 
nous agents, que ha � ngut 
lloc aquest dilluns.

Segons Martínez, tan 
important és la seguretat 
real com la percepció de se-
guretat que té la ciutadania. 
“Les dades que presentem 
cada any a les juntes de se-
guretat ens demostren que 
vivim en una ciutat segura, 

però els rubinencs i les ru-
binenques que passegen pel 
municipi necessiten tenir 
aquesta percepció”, apunta 
la màxima responsable mu-
nicipal, per qui “en aquest 
sen� t ajuda molt la visió de 
la presència dels agents al 

L’alcaldessa, el regidor de Serveis Centrals i l’inspector en cap de la Policia, acompanyats dels nous 
agents. / Cesar Font

carrer”.

Policia de barri
Mar� nez ha assenyalat que 
el govern ha fet un “esforç 
ingent” per augmentar el 
nombre d’agents a la ciutat. 
Les limitacions pressupostà-

ries establertes per l’estat 
havien limitat la possibilitat 
de convocar places i això ha 
provocat, segons la primera 
edil, que “l’increment de la 
plan� lla de la Policia Local 
no s’hagi produït amb la 
celeritat que ens hagués 
agradat”.

Segons Mar� nez, “cal ar-
ribar a un nombre d’agents 
que ens sa� sfaci i que ens 
perme�  desplegar la Policia 
de Proximitat”.

Els vuit agents que ara 
estan realitzant la seva for-
mació a l’Escola de Policia 
de Catalunya van par� cipar 
en un concurs d’oposició 
lliure en el qual s’oferien 12 
places, quatre de les quals 
van quedar desertes. L’ins-
pector en cap de la Policia 
Local, Oriol Sánchez, ha 
avançat que s’estan cercant 
fórmules per cobrir aquests 
llocs de treball.

Per la seva banda, l’al-
caldessa també ha explicat 
que als pressupostos del 
proper exercici es preveuran 

recursos per poder cobrir 
bona part de les vacants del 
cos policial.

Amb aquestes onze no-
ves incorporacions, Rubí 
amplia la plan� lla fi ns als 
83 efectius i també la re-
joveneix, ja que el gruix 
d’agents que integren el cos 
actualment es va incorporar 
ara fa 25 anys.
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Una quinzena d’ac� vitats per gaudir 
de la tercera Setmana de la Gent Gran
MARTA CABRERA

L’Ajuntament de Rubí i una 
representació del Consell 
de la Gent Gran de Rubí han 
presentat la tercera edició de 
la Setmana de la Gent Gran. 
Es tracta d’un conjunt d’ac-
� vitats culturals, lúdiques i 
educatives destinades es-
pecífi cament al col·lec� u de 
persones grans de la ciutat: 
“Des de l’Ajuntament volem 
promoure l’envelliment ac-
� u, cada vegada vivim més 
i necessitem ocupar i gaudir 
del temps”, ha afi rmat l’al-
caldessa de Rubí, Ana M. 
Mar� nez. L’objec� u d’aques-
tes ac� vitats són que la gent 
gran “gaudeixi, participi i 
sigui protagonista”.

La Setmana de la Gent 
Gran començarà el 22 de 
setembre i es clourà el 6 
d’octubre amb una paella 
i un ball amb orquestra. 
Entremig, hi haurà tallers 
ar� s� cs, d’estalvi energè� c, 
de risoteràpia, de noves tec-
nologies, etc. A més, també 
s’organitzarà una passeja-
da pel Rubí modernista, el 

27 de setembre a les 9.30 
hores, un i� nerari per l’en-
torn del torrent dels Alous, 
el 4 d’octubre a les 9.30 
hores, i una xerrada sobre 
l’ús dels medicaments, el 3 
d’octubre a les 10.30 hores 
a la Biblioteca. Una altra de 
les ac� vitats previstes és la 
representació de l’obra de 
Tiamat Teatre ‘Un verano 
más’, el 5 d’octubre a les 18 
hores a La Sala.

Pla estratègic per la gent 
gran
D’altra banda, la màxima 
responsable municipal ha 
avançat que ja s’està tre-
ballant per tenir un Pla 
estratègic per a la gent 
gran, un document que 
actualment està a la fase 
de diagnosi. Es calcula que 
aquest document es pugui 
lliurar a l’oposició per la 
seva aprovació al Ple a 

principis del 2019. Segons 
aquesta diagnosi, a la ciu-
tat hi ha actualment prop 
d’11.000 persones majors 
de 65 anys.

A més, Mar� nez també 
ha assenyalat que un dels 
objec� us és que Rubí � ngui 
el reconeixement de Ciutat 
Amigable amb la Gent Gran, 
una dis� nció similar a la de 
Ciutat Amiga de la Infància 
que Rubí ja ostenta.

Membres del Consell de la Gent Gran amb l’alcaldessa i la regidora. / M.C.

L’Ajuntament exposa fi ns al 
24 de setembre el cens elec-
toral vigent de cara a la par-
� cipació en la llista biennal 
de candidats a jurat popular 
de la província de Barcelo-
na, que � ndrà lloc el 27 de 
setembre. Les persones que 
es vulguin assegurar d’estar 
inscrites al cens poden anar 
a l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania (OAC) ubicada al 
carrer Narcís Menard, 13-17, 
i fer una consulta informà� -
ca de forma assis� da.

En el sorteig de candi-
dats a jurat popular de la 
província de Barcelona se 
seleccionaran 6.000 can-
didats entre la ciutadania 
inscrita al cens electoral 
fins a l’1 d’agost d’aquest 
any. Les persones incloses 
a la llista provisional que 
resul�  del sorteig podran ser 
seleccionades per formar 
part del jurat per a un judici 
concret.

Un dret i un deure
El tribunal del jurat és una 
ins� tució democrà� ca que 
facilita la participació di-
recta de la ciutadania en 
l’administració de la jus� cia 

i està reconegut a la Cons� -
tució com a dret i deure del 
ciutadà.

Els requisits per ser jurat 
popular són tenir la na-
cionalitat espanyola, ser 
major d’edat, estar en ple 
exercici dels drets polí� cs, 
saber llegir i escriure, viure 
a qualsevol municipi de la 
província i no estar afectat 
per cap discapacitat física 
o psíquica que impedeixi 
exercir aquesta funció.

La llei preveu la possibili-
tat d’excusar-se de ser jurat 
en cas de tenir més de 65 
anys, d’haver desenvolupat 
funcionats de jurat dins dels 
quatre anys precedents al 
dia de la nova designació, 
de pa� r un trastorn greu per 
raó de càrregues familiars, 
de desenvolupar una feina 
rellevant d’interès gene-
ral, de tenir la residència a 
l’estranger o de ser militar 
professional en actiu per 
circumstàncies del servei. 
A més, també hi ha un se-
guit de causes personals, 
professionals, de càrrec i 
de parentiu per les quals 
els ciutadans poden ser 
excusats. 

Es publica el cens electoral per 
l’elecció de candidats a jurat popular

El Moviment per unes Pensions Dignes 
reprèn les accions reivindica� ves
CRISTINA CARRASCO

El Moviment per unes Pen-
sions Dignes (MPD) de Rubí 
ha tornat a les mobilitza-
cions després de l’aturada 
per l’es� u. Una seixantena 
de persones van assistir 
dimarts al ma�  a la porta 
de l’Ajuntament a la prime-
ra concentració d’aquest 
nou curs per reclamar unes 
pensions justes i adequades 
al cost real de la vida, ja que 
el col·lec� u ha anat perdent 
poder adquisi� u al llarg dels 
anys.

En aquest sen� t, jubilats 
i pensionistes van reiterar 
la seva lluita per aconseguir 
que les pensions pugin en 
funció de l’IPC real, han 
reclamat pensions mínimes 
de 1.080 euros, i van recor-
dar la importància del Pacte 
de Toledo i especialment 
la necessitat d’arribar a un 
acord sobre les pensions al 
Congrés.

Durant la trobada, es 
va llegir un manifest rei-
vindica� u i es va insis� r en 
la necessitat de con� nuar 
la lluita al carrer. També es 

va plantejar la necessitat 
d’implicar el jovent i la clas-
se treballadora en la lluita, 
ja que en el futur seran 
les seves pensions les que 
es� guin en joc. En aquest 
sen� t, consideren que cal 
lligar la reforma laboral amb 
la reforma de les pensions, 
ja que la precarietat laboral 
incideix directament en els 
fons de les pensions.

En aquesta primera con-
centració també es va acor-
dar avançar les reunions de 
cada dimarts a les 10.30 ho-

res i es va tornar a plantejar 
la possibilitat de convocar 
alguna també a la tarda.

Sanitat pública digna a 
Rubí
A més, els pensionistes han 
avançat que s’està organit-
zant una manifestació pel 
18 d’octubre a la tarda, que 
s’iniciarà al CAP Mútua de 
Terrassa i que recorrerà 
diversos carrers del centre. 
L’objec� u serà reclamar una 
sanitat pública en condici-
ons a la ciutat.

Un moment de la concentració. / C.C.
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Milers de persones gaudeixen de la 
20a Fira del Joc i de l’Esport al carrer
REDACCIÓ

Milers de persones van passar dis-
sabte per la rambla del Ferrocarril 
per gaudir de la 20a edició de la 
Fira del Joc i de l’Esport al Carrer, 
organitzada per l’Ajuntament i 
una vintena d’enti tats i col·lecti us 
de la ciutat. Els infants i les seves 
famílies van poder parti cipar en 
un gran nombre d’acti vitats lúdi-
ques i esporti ves que tenien per 
objecti u reivindicar els benefi cis 
educati us del joc i el valor del car-
rer com a espai de convivència.

Per primer cop, el Consell dels 
Infants i Adolescents i el Consell 
Consultiu de la Gent Gran van 
comparti r un estand a la rambla 
del Ferrocarril. Els dos òrgans 
participatius van proposar als 
infants que es fessin fotografi es 
amb els seus avis o amb membres 
del Consell Consulti u de la Gent 
Gran ─se’n van fer al voltant de 
200─ i també van col·laborar en 
l’organització d’una divertida 
gimcana.

Entre les novetats d’aquest 
any, va destacar la parti cipació del 
Bòjum i dels gegantons de Rubí, 

que van desfi lar acompanyats pel 
vehicle The Nets de la Companyia 
La Tal, així com un muntatge musi-
cal i un trencaclosques matemàti c 
que van ser dues de les propostes 
amb més èxit de la trobada. 

A més, diverses enti tats es van 
estrenar a la fi ra, com és el cas 
d’alguns col·lecti us de l’àmbit de 
la cooperació que van contribuir 
d’aquesta manera a llençar un 
missatge a favor de la diversitat.

“La importància del joc és vital 
i, com bé diu el lema d’aquest any, 
aquest no té edat”, va manifestar 
l’alcaldessa, Ana M. Martí nez. La 
primera edil va recordar que ser 
Ciutat Amiga de la Infància és “un 
dels valors que llueix amb més 
orgull” la nostra ciutat i es tracta 
d’una qüesti ó estratègica per al 
govern municipal.

En el marc de la fi ra, els mem-
bres del Consell dels Infants i Ado-
lescents van fer dues lectures del 
Manifest pel Dret a Jugar, mitjan-
çant el qual van reivindicar més 
espais per a adolescents separats 
dels espais per a infants, que es 
creïn nous llocs per jugar i que no 
s’eliminin els existents. Els més peti ts van gaudir amb diversos jocs i propostes lúdiques / J. A. Montoya

Rubí celebra 
la Setmana de la
Mobilitat Sostenible 
amb un ral·li efi cient
La parti cipació de Rubí en el ral·li 
Som Mobilitat és la novetat més 
important de la commemoració 
de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura, que ti ndrà 
lloc fi ns al 22 de setembre. 

La ciutat serà la línia de sor-
ti da del segon Ral·li d’efi ciència 
energèti ca, organitzat per Som 
Mobilitat, i en el qual parti cipen 
cotxes elèctrics que competei-
xen per ser el vehicle que menys 
consumeix. Els vehicles es con-
centraran a les 9.30 hores a la 
rambla del Ferrocarril per sorti r 
al cap d’una hora cap a Marató, 
passant per Castellbisbal i Santa 
Perpètua de Mogoda. 

A banda del ral·li, l’Ajunta-
ment també ha volgut vincular 
els actes de commemoració del 
centenari del ferrocarril amb 
aquest esdeveniment, així com 
la Bicicletada del Mercat, que 
ti ndrà lloc aquest diumenge. 

Per l’alcaldessa de Rubí, 
Ana M. Martí nez, “és necessari 
conscienciar la ciutadania de 
la importància  de fer els des-
plaçaments amb vehicles que 
contaminin menys”. / DdR
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LARA LÓPEZ

El Circ Raluy Legacy ater-
ra a Rubí durant cinc dies 
per presentar la seva nova 
producció: ‘#Themagicfor-
mula’, que els rubinencs 
podran gaudir del 26 al 30 
de setembre a Can Fatjó. El 
nou espectacle és un còctel 
de màgia, emoció i destresa 
amb components del circ 
més clàssic barrejats amb 
disciplines innovadores. 
Louisa Raluy serà l’encar-
regada de portar la màgia i 
les grans il·lusions davant el 
públic rubinenc. 
-Quines novetats podrem 
trobar a ‘#Themagicfor-
mula’ respecte a altres 
espectacles anteriors del 
Circ Raluy Legacy?
-Es tracta d’un espectacle 
completament renovat, 
un espectacle per adults 
que cap nen hauria de per-
dre’s. Un dels ingredients 
principals de l’espectacle 
és la màgia i les il·lusions. 
També hi ha molt de riure, 
atraccions impactants. Per 
exemple, comptem amb 
arti stes internacionals com 
la Troupe L’Habana, un grup 
d’artistes cubans que fan 
salts de risc en un gronxador 

Louisa Raluy: “La meva germana i jo som 
les úniques directores de circ d’Europa”

rus, el contorsionisme del 
Trio Lipstick o l’acrobàcia 
en barres fi xes del bielorús 
Pasha Voladas, per exemple. 
Hi ha tots els components 
per passar dues hores ino-
blidables!
-Durant la teva trajectò-
ria, has demostrat que la 
teva especialitat eren les 
acrobàcies aèries, però ara 
canvies de registre per en-
focar-te en la màgia. En el 
circ els arti stes acostumen 
a ser tan polivalents?
-Com el circ és de la nostra 
família, anem intercanviant 

les disciplines més o menys 
cada dos anys, coincidint 
amb la preparació d’un nou 
espectacle. Els dos anys 
anteriors havia fet disci-
plines aèries i enguany he 
optat pel món de la màgia. 
Les meves fi lles, Niedzela i 
Emily, feien pati ns acrobà-
ti cs anteriorment i ara fan 
un número de monocicle. 
La meva germana, Kerry, 
ha passat de les cintes aè-
ries al transformisme. Cada 
membre de la família fa 
diferents disciplines. Jo he 
practi cat altres disciplines a 
banda de l’aèria i  la màgia: 
funambulisme, números 
visuals, etc.
-Com a dona directora i 
arti sta dins el món del circ, 
creus que és un àmbit on 
es discrimina les dones 
respecte als homes?
-Al nostre circ les directo-
res som la meva germana 
i jo. Si les dones ens fem 
respectar i lluitem pel que 
volem, ti rem endavant. Hi 
ha moltes dones al circ que 
es destaquen en diferents 

àrees, hi ha hagut grans 
trapezistes com la Pinito 
del Oro. La Kerry i jo som 
les úniques directores de 
circ d’Europa... Nosaltres 
no ens hem sentit discri-
minades com a directores 
per ser dones. Una posició 
de directora és d’una gran 
responsabilitat i requereix 
molt esforç i treball i cadas-
cú ho porta segons el seu 
caràcter i personalitat, no 
crec que infl ueixi el sexe de 
la persona.
-Com has viscut el fet de 
treballar juntament amb 
els teus familiars en el món 
del circ? Sou molt exigents i 
críti cs entre vosaltres?
-Ens senti m molt bé treba-
llant junts. Cadascú té la 
consciència suficient per 
saber què ha de fer, prefe-
rim respectar i no criti car el 
treball dels altres.
-Una de les parti cularitats 
del Circ Raluy Legacy és la 
presència de carruatges re-
tro de principis de 1900. 
-Són carruatges caracterís-
ti cs del circ dels anys 30, que 
va ser l’època daurada de 
l’acti vitat circense. Aquests 
estan completament res-
taurats per la família, que 
ens encarreguem del seu 
manteniment i que han so-
breviscut al pas del temps.  
Nosaltres restaurem i con-
servem el circ tal com era 
als anys 20, 30, 40, quan el 
circ era el major espectacle 
del món.
-Quina ha estat la reacció 
del públic durant els pri-
mers dos mesos de gira?
-Tot l’estiu hem tingut un 
èxit aclaparador, hem acon-
seguit una afl uència de pú-
blic massiva i estem súper 
contents!

Els comerciants 
organitzen una nova 
edició del Fora Estocs
REDACCIÓ

Descomptes, ofertes, pro-
mocions i rebaixes és el 
que oferiran els comerci-
ants aquest dissabte en 
una nova edició del Fora 
Estocs. Comerç Rubí ha 
organitzat, amb el suport 
de l’Ajuntament, aquesta 
acti vitat, aprofi tant el fi nal 
de les rebaixes de la tem-
porada d’esti u.

El Fora Estocs tindrà 
lloc a les boti gues del cen-
tre de la ciutat i la majoria 
tindran les ofertes i les 
promocions a l’interior de 
la boti ga. Tot i això, alguns 
comerços instal·laran pa-
rades davant de les seves 
façanes. L’horari del Fora 
Estocs serà l’habitual dels 
comerços durant el dis-
sabte.

A més, estan progra-
mades diverses acti vitats. 

Per exemple, al matí es 
faran jocs gegants a la 
plaça Onze de Setembre i 
al carrer Magí Raméntol. I 
a la plaça Pere Esmendia, 
hi haurà un taller de pintar 
cares. A la tarda, tornarà 
a haver-hi un taller de 
pintar cares davant de les 
Galeries, mentre que a la 
plaça Pere Esmendia hi 
haurà jocs.

A banda, a partir de 
les 18.30 hores tot l’eix de 
l’illa de vianants rebrà la 
visita del Bòjum, la bès-
ti a festi va impulsada per 
l’enti tat Les Anades d’Olla, 
que parti ciparà de la festa 
fi ns al vespre.

El Fora Estocs és una 
activitat que permet als 
comerciants reduir els 
seus estocs i és una opor-
tunitat per als clients d’ad-
quirir gènere a un preu 
més reduït.

El circ s’instal·larà a l’avinguda Castellbisbal, a Can Fatjó. / Dani Llaó

Louisa Raluy, durant una actuació. / Dani Llaó

Dissabte ti ndrà lloc una nova edició del Fora Estocs. / Arxiu
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Comencen a pavimentar el 
darrer tram de l’illa de vianants
REDACCIÓ

Un cop fi nalitzades les tas-
ques de renovació de les 
xarxes de clavegueram i 
d’abastament d’aigua del 
carrer Doctor Robert, aques-
ta setmana han començat 
els treballs de pavimentació 
d’aquest tram de l’illa de 
vianants, que hauria d’estar 
enlles� da a principis de no-
vembre.

Amb aquesta darrera 
fase d’obres quedarà fina-
litzada l’adequació de l’illa 
de vianants amb la transfor-
mació dels carrers Maximí 
Fornés i Unió, la plaça Onze 
de Setembre, el carrer Magí 

Raméntol, el carrer Torrent 
de l’Alba i la plaça Bona-
ventura Josa. L’objec� u del 
projecte és incrementar 
l’accessibilitat i la seguretat 
dels vianants, millorar la mo-
bilitat, dissuadir les conduc-
tes incíviques en el trànsit 
i l’aparcament de vehicles i 
incrementar la tranquil·litat 
dels veïns.

Darrera fase
La darrera fase de les obres 
se centra en el tram del car-
rer Doctor Robert entre els 
carrers Vapor i Jus� cia. Des 
d’aquesta setmana, es proce-
dirà a urbanitzar aquesta via, 
creant una plataforma única 

i donant con� nuïtat a la resta 
de l’illa de vianants. Abans 
d’iniciar aquests treballs, 
Sorea ha dut a terme obres 
de renovació de les xarxes 
de clavegueram i d’abasta-
ment d’aigua. En el lapse de 
temps entre una actuació i 
una altra, s’ha formigonat la 
super� cie amb un material 
provisional per motius de 
seguretat, a l’espera de la 
pavimentació defi ni� va.

Durant l’execució de les 
obres, no es podrà circular 
per aquest tram ni accedir als 
aparcaments. Quan fi nalitzi 
l’obra, es col·locarà el mo-
biliari urbà als trams de l’illa 
que s’han remodelat.

Rubí Forma posa en marxa noves 
accions forma� ves per a ocupats
REDACCIÓ

Rubí Forma torna a oferir 
formació con� nuada adre-
çada a persones en ac� u a 
través d’un conveni amb la 
patronal Cecot. El document 
es va signar a l’octubre i per-
met que Cecot Formació 
treballi a Rubí per apropar 
a les empreses la forma-
ció que necessiten per fer 
front als canvis tecnològics, 
econòmics i socials que es 
produeixen.

D’aquesta manera, Rubí 
Forma incorpora la formació 
con� nua als seus serveis per 
promoure la formació de 
les persones ocupades de 
Rubí i rodalies i per millo-
rar la compe� � vitat de les 
empreses.

Els cursos que es posen 

en marxa a l’octubre són 
els de Community Manager 
(50h), Anàlisi de balan-
ços (50h), Big data (40h) i 
Comptabilitat informa� tza-
da (40h).

Per facilitar l’assistència, 
les classes es faran en horari 

de tarda i estan subvencio-
nades per la Generalitat de 
Catalunya i el Ministeri de 
Treball. Les places són limi-
tades i en grups reduïts. Per 
par� cipar cal ser treballador 
per compte d’altre i afi liat a 
la Seguretat Social.

Els cursos tenen lloc a l’edfi ci Rubí Forma. / Arxiu-Localpres

Imatge virtual del tram del carrer Doctor Robert entre els carrers Vapor i Jus� cia. / Cedida
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Hello International School, una 
opción inteligente para aprender 
idiomas en nuestra ciudad

Hello International School no 
es el único centro de idiomas 
de Rubí, pero sí puede llevar a 
gala que es un centro único en 

esta ciudad.
Su peculiaridad radica en que destaca por 

ofrecer una enseñanza muy personalizada 
y participativa, impartida en grupos homo-
géneos y reducidos. Ello tiene lugar porque 
en este centro el propósito es, desde hace ya 
veintitres años, conseguir que los alumnos lle-
guen a dominar la lengua que estudian de una 
manera amena, personal y humana. Para ello, 
nada como la transmisión de conocimientos 
de persona a persona, es decir, una relación 
de profesor a alumno directa, sin mediaciones 
tecnológicas, que no hacen sino ralentizar o 
hacer que el aprendizaje se realice de forma 
más lenta e imprecisa.

Hello International School intenta que el 
alumno se encuentre estimulado para ser él el 
primer interesado en estudiar el idioma, Para 
conseguirlo, la fi losofía del centro es hacer unas 
clases participativas, prácticas y comunicativas, 
basándose en la comprensión y la expresión 
del idioma, tanto en el aspecto oral como en 
el escrito, y pudiendo estudiar con un cómodo 
horario de mañana, tarde y noche.

Todas las actividades desarrolladas en el 
centro las realizan profesionales de contras-
tada valía.

Otras disciplinas que se llevan a cabo en 
Hello International School son la preparación 
de los alumnos para exámenes ofi ciales (First 
Certifi cate, CAE, Profi ciency, etc.), las clases 
dedicadas a personal de empresa, tanto en 
el centro como en las propias empresas, así 
como un servicio de traducción e interpre-
tación realizado por traductores e intérpretes 
profesionales.

En resumen, nos encontramos con una 
academia donde priman las relaciones huma-
nas y donde la simpatía se traduce en buenos 
resultados.

Texto cedido por Pere Solà 
Gerente del centro de idiomas 

HELLO INTERNATIONAL SCHOOL

ICV vol impulsar una taula 
d’urbanitzacions per millorar 
la ges� ó d’aquestes zones
CRISTINA CARRASCO

El grup municipal d’Inici-
ativa per Catalunya Verds 
(ICV) presentarà al Ple una 
moció per impulsar la crea-
ció d’un organisme de par-
ticipació sobre la situació 
de les urbanitzacions, els 
seus problemes i les seves 
necessitats.

Segons la portaveu 
d’ICV, Ànnia Garcia, l’ob-
jec� u d’aquesta eina, que 
podria ser una taula o un 
consell, seria “ajudar a ges-
tionar millor les diferents 
complexitats que tenen 
aquestes zones”. 

Pau Navarro, regidor de 
la formació, ha explicat que 
la proposta ha sorgit arran 
d’un diàleg que el partit 
va obrir a l’abril amb les 
associacions de veïns de les 
urbanitzacions, i també amb 
en� tats i persones que estan 
relacionades amb aquestes 
zones com ara pares i mares 
d’alumnes de l’escola Joan 

Maragall o de l’ins� tut JV 
Foix, o en� tats espor� ves 
que realitzen la seva ac� vi-
tat allà, entre altres. La Tau-
la d’urbanitzacions, segons 
Navarro, comptaria amb la 
par� cipació de tots aquests, 
però estaria oberta a tota la 
ciutat. La idea seria tractar 
i prioritzar els problemes 
específi cs de les urbanitza-
cions i plantejar possibles 
solucions. Per Ànnia Garcia, 
cal abordar els problemes 
d’urbanitzacions de forma 
global en lloc de limitar-se 

a fer actuacions puntuals. 
Entre els problemes que 
pateixen les urbanitzacions, 
ICV ha assenyalat l’incivis-
me, especialment pel tema 
de residus, la convivència 
amb animals salvatges  o la 
mobilitat.

La formació ecosocia-
lista també apunta que la 
taula podria prioritzar qui-
nes inversions dur a terme 
amb el 15% del pressupost 
global de l’Ajuntament que 
s’ha de des� nar a les urba-
nitzacions.

L’actual presidenta de 
l’Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC), Elisenda 
Paluzie, visitarà aquest 
divendres 21 de setem-
bre la nostra ciutat per 
oferir una xerrada.

L’acte tindrà lloc a 
les 19.30 hores al Ca-
sal Popular i és obert a 
tothom. Paluzie, econo-
mista i ac� vista polí� ca 
catalana, va ser escollida 
presidenta de l’ANC el 
passat mes de març. Ha 
estat professora titular 
d’Economia a la Universi-
tat de Barcelona (UB) des 
del 2001 i directora del 
Centre d’Anàlisi Econòmi-
ca i de Polí� ques Socials 
(CAEPS) de la UB.

La presidenta de 
l’ANC, qui va agafar el 
relleu de Jordi Sánchez 
i Carme Forcadell, actu-
alment els dos empre-
sonats, parlarà sobre la 
situació polí� ca actual, 
les perspec� ves de futur 
i el paper de la societat 
civil. / DdR

Pau Navarro i Ànnia García, regidors d’ICV. / C.C.

ERC denuncia que hi ha 13 
vehicles del parc mòbil públic 
avariats o amb l’ITV caducada

Elisenda Paluzie, 
presidenta de
l’ANC, oferirà una 
xerrada a Rubí

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) ha asse-
gurat que actualment hi 
ha tretze vehicles del parc 
mòbil de la ciutat fora de 
servei, bé perquè estan al 
taller esperant ser reparats 
o bé perquè no han passat 
la Inspecció Tècnica de Ve-
hicles (ITV).

Segons la regidora d’ERC 
Montse Soler, aquest fet “és 
una manca de respecte cap 
als treballadors municipals 
que no poden desenvolupar 
la seva feina en condicions, 
així com un mal exemple 
cap a la ciutadania”.

ERC cons idera  que 
aquesta situació “és un 
exemple més de la incapa-
citat de planifi cació, la falta 
de rigor i la deixadesa en la 
ges� ó de la ciutat” per part 
del govern municipal.

Des d’Esquerra, han de-
manat explicacions a l’exe-
cu� u local i han exigit que 
la situació se solucioni com 
més aviat millor per tal que 
“els treballadors municipals 
puguin desenvolupar la 
seva feina amb normalitat 
i disposin de les condicions 
adients en els seus llocs de 
treball.” / DdR

Segons Esquerra, hi ha vehicles municipals que no han passat l’ITV.

Esquerra carrega contra la 
ges� ó de Recursos Humans
MARTA CABRERA

La plaça de cap de Recursos 
Humans de l’Ajuntament 
tornarà a estar vacant quan 
acabi el setembre. L’Ajunta-
ment de Rubí ha confi rmat 
que l’actual cap deixarà la 
seva feina i que aquest lloc 
de treball es cobrirà de for-
ma provisional amb una 
persona adscrita al servei. 

Per Esquerra Republi-
cana de Catalunya (ERC), 
aquest és un nou exemple 
de la mala ges� ó de Recur-
sos Humans d’aquest equip 
de govern: “És francament 
preocupant que en una ciu-
tat com Rubí tres vegades 
en un mandat el cap del 
departament es vegi inca-
paç de ges� onar la situació 
i decideixi deixar un càrrec 
tan important”, ha afi rmat 
Joan Puntí, regidor de la 
formació republicana, que 
també ha recordat que “Rubí 
és la ciutat de Catalunya amb 
un índex de temporalitat 
a l’administració local més 
elevat del país”.

Per Pun� , la marxa del 
cap de Recursos Humans, 
que fa uns mesos va pre-
sentar un pla per iniciar la 
regularització de la plan� lla 
municipal, “fa di� cil pensar 
que es pot avançar en el 
pla, perquè la persona que 
l’havia de dirigir ja no ho 
podrà fer”.

El regidor d’ERC consi-
dera que la inestabilitat en 
la plaça de cap de Recursos 
Humans de l’Ajuntament de 
Rubí es deu al fet que en el 
consistori “no es compleixen 
els principis de publicitat, 
capacitat i mèrit, sinó l’en-
dollisme”, una acusació que 
durant el mandat han fet 
també altres par� ts de l’opo-
sició de forma reiterada. Per 
Pun� , aquestes ac� tuds pro-
voquen “desencant i falta de 
confi ança dins de la plan� lla 
municipal”.

Moció sobre el manteni-
ment de jardins i zones 
verdes
D’altra banda, Esquerra Re-
publicana presentarà en el 

proper Ple una moció per 
demanar al govern que se 
segui amb l’oposició per ne-
gociar com ha de ser el nou 
contracte de manteniment 
de jardins i zones verdes de 
la ciutat. 

Es tracta d’un contracte 
que fa 2 anys que està ca-
ducat i que con� nua fent la 
mateixa empresa de forma 
mensual. La formació repu-
blicana té una proposta de 
tres lots: un pel manteni-
ment dels parcs infan� ls, un 
altre pel tractament fi tosa-
nitari de l’arbrat i els parcs 
i un tercer per la neteja i 
manteniment dels parcs en 
general. 

Segons ha explicat Joan 
Pun� , la divisió en tres lots, 
a més de prestar un servei 
millor, permetria accedir al 
contracte a empreses pe� tes 
i mitjanes i donar prioritat a 
Font del Ferro.

La moció que presentarà 
Esquerra també demana 
que es realitzi un diagnòs-
� c sobre l’estat actual dels 
parcs infan� l.
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DDurant aquest any Rubí està com-
memorant el centenari de l’arriba-
da del tren, un fet que va canviar 

signifi cativament la història i l’evolució de 
la ciutat. Aquest diumenge va tenir lloc 
l’acte central d’aquesta celebració, durant el 
qual es va tornar a girar la mirada al passat 
i a tot el que va suposar per la vila de Rubí 
l’arribada del tren.

El passat més recent, encara que sovint 
sembli que ha passat més temps, ens ha 
deixat millores molt necessàries. Només fa 
25 anys que la ciutat compta amb la nova 
estació, ja que l’antiga -actual sala d’expo-
sicions- havia quedat petita i obsoleta. Les 
obres de construcció de la nova estació van 
permetre semisoterrar les vies i suprimir el 
pas a nivell a l’avinguda de Barcelona.

Però les vies del tren continuaven sent 
una ferida oberta al mig de Les Torres, el 
Progrés i Rubí 2000, tres barris que havien 
crescut molt. La pressió veïnal va servir 
perquè la Generalitat accedís al cobriment 
de les vies entre el pont de Can Cabanyes i 
el carrer Edison, que va ser una realitat l’any 
2004. Fa només 14 anys. I un any després 
s’inaugurava la rambla del Ferrocarril, un 
espai que va canviar la fi sonomia de la zona 
i que, en pocs anys, s’ha convertit en un eix 

de referència per a la ciutadania.
El centenari ha permès girar el cap al 

passat, però també cal continuar mirant al 
futur. Des de Ferrocarrils de la Generalitat, 
es recordava que s’està estudiant la viabilitat 
de la construcció d’una segona estació al po-
lígon La Llana, un equipament que ja fa anys 
que es reivindica a la ciutat. Aquesta nova 
estació evitaria que els residents dels barris 
pròxims a la Llana i els de les urbanitzacions 
del nord-oest de la ciutat travessin la ciutat 

en vehicle privat per accedir a l’estació actual 
i seria un nou punt de centralitat a la ciutat. 
Una clara aposta per apropar el transport 
públic a la ciutadania i per afavorir la mobi-
litat sostenible a Rubí, que falta li fa.

L’altre repte de futur plantejat per FGC 
és millorar la freqüència de pas fi ns als 5 
minuts amb la incorporació de 15 nous trens 
a les línies del Vallès. Una freqüència de pas 
que realment s’assimilaria a la del Metro 
de Barcelona i que, a la pràctica, suposaria 
descongestionar els trens d’hora punta, que 
van absolutament saturats, amb les molèsties 
que això comporta per als usuaris i usuàries. 
Esperem que aquests projectes de futur 
puguin ser realitat aviat i la ciutat faci un 
nou pas endavant en matèria de mobilitat i 
transport públic.

A tot tren 

Cartes de la ciutadania

EDITORIAL
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El Tuit de la setmana           19 de setembre

Carol Briceño @CarolB_grafi c
La estación pa’ cuando?

Ficar una nova estació a #rubicity 
no estaria malament, potser 
s’evita que els andanes esti guin 
col·lapsades 

#quickSketch #illustrati on 
#moleskine  #fgc

XXVI Torneig Olímpic Can Fatjó
Una vegada més, i ja són 26 les edicions, 
el Torneig de l’Olímpic ha estat un èxit. 
L’extraordinari treball dels coordinadors, 
Galo, Maymo i Javi ha donat els seus fruits, 
ja que no és fàcil organitzar un torneig. 
Són moltes trucades a bastants equips i 
moltes hores muntant un calendari per 
quadrar horaris i donar cabuda a tots els 
equips. I sense obli-
dar l’extraordinari 
grup de pares i ma-
res, que han estat 
col·laborant en tot 
moment perquè tot 
funcionés a la per-
fecció, aixecant-se 
d’hora per preparar 
un munt de bosses 
amb aigua i fruita, 
que es van donar als 
jugadors. 

Aquesta edició 
ha estat marcada 

per ser la primera en la qual les jugadores 
han tingut un protagonisme propi amb 
dos equips de futbol 7. I el més important 
és que tothom, jugadors/es, tècnics/ques, 
pares i mares i altres afi cionats van sortir 
molt contents. 

La junta vol agrair a tothom la seva 
col·laboració.

J. A. Montoya

Echo de menos el tren rana
El fin de semana pasado se celebró en 
Rubí el aniversario de la llegada del tren a 
la localidad. Hoy día, como no, hay trenes 
mucho más modernos y estaciones mucho 
más modernas, pero la nostalgia se apodera 
de mi persona, y yo echo de menos los trenes 
rana. Me remonto a los años 80, los mejores 
años de la historia de España, los años de 
mi adolescencia y mi primera juventud, 
ya que nací en 1970. Echo de menos la 
antigua estación rubinense donde cada día 
cogía el tren para ir al colegio La Farga en 
Mira-sol, y donde cada día coincidía con 
mi primera novia, Silvia, que iba al colegio 
El Pinar en Valldoreix. Echo de menos esos 
trenes, más amplios que los de hoy, donde 
se podía fumar, donde abrías la ventanilla 
en verano y no pasabas calor, donde en 
invierno con las ventanas cerradas no hacía 
frío porque con el calor de la gente y su 
conversación era sufi ciente (hoy día todo 
el mundo va mirando su móvil de última 
generación). En resumen, echo de menos 
esos trenes que me llevaban a Chic Sant 

Cugat los fi nes de semana, para disfrutar 
de mi chica, de la autentica música de la 
época y del envidiable ambiente de aquellos 
inolvidables años.

José A. Avila López     

El Brahim, la Maimuna, la Sabah i el Sidi 
ja tornen a ser a casa seva, als campaments 
del Sàhara, i comencen el curs escolar amb 
els bons records d’un estiu a Catalunya.

Mentre ells, allà, reprenen les seves 
rutines, aquí, les famílies acollidores i Rubí 
Solidari, com a impulsor del projecte, fem 
valoració de com han anat aquest any les 
‘Vacances en Pau’.

En general tots estem contents de 
l’experiència:

Les famílies per l’oportunitat de donar 
a aquests infants uns dies en un entorn 
diferent, segur i saludable, però també del 
que han après amb ells i d’afrontar el repte 
de tenir un infant amb uns hàbits i una 
cultura tan diferent. I, per descomptat, de 
la joia de veure’ls gaudir de mil petites coses 
que aquí donem per fetes.

Tot el grup també estem satisfets perquè 
la població de Rubí torna a parlar d’aquest 
poble oblidat, el Sàhara, i a saber com viuen 
al mig del desert. En aquest sentit, a part de 
la implicació de les famílies acollidores en 
fer difusió del projecte en els seus entorns 
propers, han sigut positives les xerrades 
prèvies, la carta a les Ampa, la Festa de 
Benvinguda, l’assistència dels infants als 
Casals d’Estiu amb l’interès mostrat per 
part dels monitors, la participació del CAP 
Mutua de Rubí i el suport econòmic i de 
divulgació per part de l’Ajuntament.

També ens hem fet alguns propòsits: 
si l’any passat varen ser tres les famílies 
acollidores i aquest any n’han sigut quatre, 
esperem que el proper estiu puguem ser unes 
quantes més. Per això, mirarem d’anar fent 
activitats al llarg de tot el curs que donin a 
conèixer el projecte a més famílies i que les 
engresquin a participar. D’altra banda, si bé 
la revisió mèdica-sanitària i les atencions 
necessàries ja estan assegurades, no passa 
el mateix amb la necessitat de revisions 
i atencions dentals i oculars. Per aquest 
motiu, pensem demanar la col·laboració 
de clíniques dentals i oftalmològiques del 
poble de cara a l’estiu vinent.

Si algú està interessat a saber més d’aquest 
projecte i/o en col·laborar pot escriure o 
trucar directament a vacancesenpaurubi@
rubisolidari.org / Telèfon 935888643.

Rubí Solidari 

A Federico García Lorca
Quisiera rendir homenaje al gran poeta 
Federico García Lorca con esta bella poesía 
de otro gran poeta como fue Antonio 
Machado:
“Se le vio, caminando entre fusiles, 
por una calle larga, 
salir al campo frío, 
aún con estrellas de la madrugada. 
Mataron a Federico 
cuando la luz asomaba. 
El pelotón de verdugos 
no osó mirarle la cara. 
Todos cerraron los ojos; 
rezaron: ¡ni Dios te salva! 
Muerto cayó Federico 
—sangre en la f rente y plomo en las 
entrañas— 
... Que fue en Granada el crimen 
sabed —¡pobre  Granada!—, en su 
Granada.”

Juan Martínez
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Cuando se inicia el pro-
cedimiento de divorcio 
en matrimonios mixtos, 
compuestos por nacio-
nales de diferentes na-
cionalidades o bien en 
matrimonios de extranje-
ros que viven en España, 
puede surgir el problema 
de que uno de los proge-
nitores se sienta tentado 
de llevarse a sus hijos a 
otro país para separarlos 
del otro progenitor.

Si uno de los progeni-
tores tiene la sospecha de 
que el otro pueda viajar 
con el niño al extranjero 
(normalmente, a su país 
de origen) y no volver, 
deberá solicitar de forma 
urgente unas medidas 
provisionales previas a 
la demanda de divor-
cio o separación, donde 
ponga de manifiesto la 
existencia real de ese 
riesgo. A veces se hace 
sin conocimiento y otras 
con pleno conocimiento y 
voluntad de hacerlo, pero 

hay que tener claro que 
para cambiar de domicilio 
(y más si implica cambio 
de país) es necesario el 
consentimiento expreso 
del otro progenitor.

El Codi Civil de Cata-
lunya prevé la posibilidad 
de solicitar como medidas 
provisionales las necesa-
rias para evitar el despla-
zamiento o retención ilí-
citos de los hijos si existe 

ese riesgo: por ejemplo, 
la retirada de pasaporte o 
el cierre de fronteras. Este 
tipo de medidas se pueden 
solicitar antes de tener 
sentencia de divorcio o 
también después de que 
se haya dictado sentencia 
de divorcio o separación.

Edurne Zunzunegui 
Abogada de familia

Sant Cugat del Vallès

Qué hacer ante el riesgo de 
secuestro internacional de menores

L’economia circular serà la protagonista 
del cinquè Congrés Rubí Brilla
REDACCIÓ

Ja fa 5 anys que l’Ajuntament 
de Rubí impulsa el Congrés 
Rubí Brilla, un espai que pre-
tén ser un punt de trobada i 
discussió sobre els nous rep-
tes del canvi de model ener-
gèti c. En aquesta cinquena 
edició, que se celebrarà el 
26 d’octubre, el tema central 
serà l’economia circular.

“L’objectiu és canviar 
l’actual model energèti c in-
sostenible per un model que 
afavoreixi la sostenibilitat i la 
competi ti vitat”, ha explicat 
l’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Martínez, encarregada 
de presentar la nova edi-
ció del Congrés Rubí Brilla. 
Per la màxima responsable 
municipal, l’economia circu-
lar “replanteja la forma de 
produir i consumir” i possi-
bilita “noves oportunitats 
de negoci”. 

El Congrés, que serà 
de 9 a 14 hores a la Bibli-
oteca, presentarà 10 casos 
d’èxit que s’han aplicat en 

administracions i empreses 
cooperati ves, entre els quals 
hi haurà un projecte de 
l’Ajuntament de Rubí que 
es donarà a conèixer en el 
Congrés: es tracta d’una 
prova pilot que es farà en un 
polígon industrial anomena-

da ‘Rubí circular’.
Aquest nou projecte, del 

qual encara no se saben els 
detalls, pretén impulsar un 
‘polígon circular’ reduint 
l’ús de recursos energèti cs 
i materials, els residus i les 
emissions de gasos conta-

minants, a més de reduir 
costos i millorar la compe-
ti ti vitat. 

També s’explicarà el pro-
jecte de reciclatge de l’em-
presa Campos Estela, o els 
casos d’èxit de Som Energia, 
Som Mobilitat o Holaluz, 

entre altres. 
Per aquesta nova edició, 

s’ha posat en marxa una 
web (www.congresrubibri-
lla.cat), i s’obrirà una línia de 
parti cipació entre el públic 
per tal que aquest hi pugui 
participar de forma més 
acti va. 

Reciclar, reutilitzar, com-
parti r
L’Ajuntament de Rubí, a 
més d’aquest nou projecte 
que presentarà, impulsa 
també espais com Dimecres 
manetes, d’autoreparació 
de peti ts aparells i La Tro-
calleria, un punt d’inter-
canvi d’objectes setmanal. 
A més, segons ha explicat 
el tècnic de l’Ajuntament 
Albert Puig, el Rubí Brilla 
constitueix en si mateix 
un projecte d’economia 
circular: “El reciclatge, com-
parti r el vehicle elèctric, col-
laborar, reuti litzar, reparar, 
tot això fa molts anys que ja 
existeix i també és economia 
circular”. 

Fa 5 anys que l’Ajuntament organitza aquest congrés. / Arxiu
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Coype
T. 93 588 02 29
Av. de l’estatut, 7

L’estudi
T. 699 95 28 13
c. Maximí Fornés, 21

DISTRIBUIDORA
DE SAL     

FERRETERIA                           

RUMA
T. 629 16 14 44
c. Lourdes, 7

ACADÈMIA

ACUPUNTURA

Bon Carma
T. 689 853 053
c. Llobateras, 101

ARRANJAMENTS    
DE ROBA

Alfonsi Costures
T. 670 714 423
c. Pintor Murillo, 72

ASSEGURANCES                           

Jordi Vila
T. 93 699 78 33
c. Marconi 1

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
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BICICLETES                         

BIJUTERIA                         

CALÇAT                           

Rápido Moderno 2
T. 654 17 91 01
c. Ntra. Sra. de Lourdes, 32

CENTRE ESTÈTIC

CENTRE MÈDIC

CLÍNICA DENTAL

Sant Joan
T. 93 697 46 44
c. Sant Joan, 26

Dental Rubí
T. 93 588 78 35
c. Cal Gerrer, 7

Centro Dental La Serreta
T. 93 697 87 81
c. Castella, 22

CRISTALLERIA                           

Cristalería Medina
T. 93 112 69 27
c. Bartrina, 9

FRUITERIA

HERBORISTERIA                          

Herbolari de Rubí
T. 93 697 48 65
c. Magallanes, 6 



INFORMÀTICA                           

APP Informática
T. 677 468 553
c. Montserrat, 11

New Home PC
T, 93 667 74 87
c. Pintor Coello, 15

MÀRMOLS

Mármoles M.P.
T. 93 697 20 95
Av. de la Llana, 63

MERCERIA                           

Lola Botona
T. 637 434 423
c. Montserrat, 21

Merceria Mercè
T. 93 588 17 04
c. Bartrina, 28

NETEJA

Llar i serveis
T. 93 697 45 51
c. Sant Cugat, 36

ÒPTICA                           

TALLERS COTXES                           

ProService
T. 93 488 52 33
c. Ciclisme, 41

Hermanos Moya
T. 93 697 21 01
c. Lepanto, 28

RubíWagen
T. 93 158 70 71
Av. De la Llana 113

REPOSTERIA
CREATIVA

ROBA                           

Crisma
T. 93 699 93 51
c. Lluís Ribas, 6

PAPERERIA                           

PERRUQUERIA
CANINA                               

REFORMES                           

REPARACIÓ
ELECTRODOMÉSTICS

Amues
T. 659 686 468
Desplazamiento gratuito

GM
T. 93 699 50 02
c. General Castaños, 37
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TOT EL QUE NECESSITES 
A UN COP D’ULL
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COM ET PODEM AJUDAR?

TINTORERIA                           

Tintorería Morente
T. 647 445 956
Ctra. Sant Cugat, 27-29

OpenSec
T. 691 757 399
c. Pere Esmendia, 25

Ajuntament Centraleta 93 588 70 00

Ateneu Municipal 93 588 74 73

Biblioteca 93 699 84 53

CatSalut Respon 061

Emergències 112

CAP Mútua Terrassa 93 586 67 00

CAP Anton de Borja 93 588 45 55

CAP Sant Genís 93 699 17 29

Casal Primer de Maig 93 588 41 49

Cementiri 93 588 77 22

C.S.M. Ferran Salsas i Roig 93 588 73 73

E.M. Música Pere Burés 93 588 70 00

Escola d’Art i disseny EDRA 935 88 77 02

Rubí Forma 93 581 39 00

Masia Can Serra 93 588 70 00

Creu Roja 93 697 92 04

Correus 902 197 197

Diari de Rubí 93 588 46 14

Escardívol 93 699 84 53

Església Sant Pere 93 699 12 05

Espai Jove Torre Bassas 93 699 16 63

FECSA – ENDESA 90 253 65 36

Jutjat 1 93 586 08 51

Jutjat 2 93 586 08 52

Jutjat 3 93 586 08 53

Jutjat 4 93 586 08 54

Jutjat 5 93 586 08 55

Jutjat 6 93 553 85 72

Jutjat 7 93 586 23 60

OMIC (Of. Inf. Consum) 93 588 70 32

Oficina de Treball (OTG) 93 587 25 63

Policia Local 93 588 70 92

Policia Nacional 93 588 69 69

Protecció Civil 93 588 71 12

Registre Civil 93 586 08 94

Rubí Verd 93 588 70 00 Ext 8077

Rubí Via 93 588 70 00 Ext 8077

Sece (Enllumenat públic) 93 588 77 99

Síndic de Greuges 93 697 21 59

Sorea (Avaries) 90 225 03 70

Tanatori 93 588 66 55

Taxi (7 places) 62 777 78 01

Taxis Rubí 93 588 44 44

Tèl. contra la violència masclista 016

TELÈFONS D’INTERÈS
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Tercera edat: Les xarxes socials

En la tercera edat, quan 
concorren amb l’aïllament 
elements psicopatològics i 
factors socioculturals, l’ús 
de Facebook, Twitter o 
blogs pot ser vital. Així ho 
confirma una investigació 
australiana, consistent a 
ensenyar a persones grans 
a uti litzar aplicacions, que 
confi rma que els ‘social me-
dia’ poden ajudar a reduir 
els senti ments d’aïllament 
i soledat.

Connecti ng Older Adults, 
de la Universitat de Sidney, 
ensenya a uti litzar Twitt er, 

Facebook i Skype, fent un 
seguiment durant sis me-
sos. Aquests són alguns 
resultats:

· Després de realitzar la 
formació, de només 6 hores 
de durada, els alumnes can-
vien la visió i acti tud cap a 
les tecnologies, comencen 
a veure-les com força uti -
litzables.

· S’obtenen també bene-
fi cis mesurables en termes 
d’alleugeriment de la sole-
dat i compromís social. En 
paraules dels parti cipants, 
s’han tornat a sentir part 

de la comunitat, alleugerint 
la depressió i la sensació 
d’aïllament.

· Després de la formació 
passen a uti litzar les xarxes 
socials cada dia.

· Skype es valora espe-
cialment, per comunicar-se 
amb familiars que viuen 
lluny.

· Facebook s’uti litza per 
enviar arxius grans de víde-
os i fotos i per mantenir el 
contacte.

Per Redacció / AMIC 
www.dreig.eu

GUÀRDIES NOCTURNES

SETEMBRE 2018

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

FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

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

BATALLÉ  Francesc Macià, 23  Carrer Major  93 699 04 30 

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

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

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

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

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

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

FARELL  Sant Jordi, 25  Zona Serreta  93 699 02 91 

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

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

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

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

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

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

LOZANO  Passeig les Torres  Zona Les Torres  93 699 10 72 

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

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

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

RUIZ  Ctra Sabadell, 95  Zona Nord  93 699 50 12 

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

XAPELLI  Victor Català, 22  Les Torres  93 588 07 08 

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

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

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

SCHMID - 93 699 13 05
C/ Riera, 12

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3
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L’estrès postvacacional

La incorporació a la feina 
després de les vacances i 
l’adaptació a un nou ritme 
de vida pot derivar en es-
très. Per superar o prevenir 
aquest període d’adaptació 
d’una manera més ràpida, 
es recomanen les següents 
pautes de conducta:

· Descans abans de tornar 
a la ruti na. S’aconsella no 
allargar les vacances fi ns al 

dia anterior de començar a 
treballar.
· Hora de son i saber re-
laxar-se. Dormir sufi cient, 
una mitjana de vuit hores, 
i practi car la relaxació.
· Conèixer els límits. Saber 
seleccionar les activitats 
prioritàries quan no es pot 
fer tot.
· No analitzar contínua-
ment els problemes o les 
alternati ves: això produeix 

ansietat.
· Deixar la feina a l’ofi cina 
(tant papers, com preocu-
pacions). Saber desconnec-
tar proporciona benestar 
durant les estones lliures. 
· Exposar-se a poc a poc a 
les situacions a les quals 
es té pànic. Aprendre a dir 
no, ser sociable, delegar, 
demanar ajuda, etc.
· Peti ta pausa per al dinar. 
Convé uti litzar el temps de 

dinar com a moment de 
descans i aprofi tar-lo per a 
fer vida social o familiar.
· Esport i oci. La pràcti ca 
d’algun esport ajuda a la 
relaxació. També convé fer 
alguna acti vitat d’oci.
· L’agenda. Començar la 
feina a poc a poc i si és pos-
sible pel més agradable.

Per Redacció / AMIC
Bcnpress Comunicación
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Distingir les catifes perses

La matèries primeres utilit-
zades per a la confecció de 
catifes perses són la llana, 
la seda i el cotó. La llana i 
la seda s’utilitzen sobretot 
per al vellut de la catifa i 
rarament en l’ordit i la trama, 
que normalment són de cotó. 
La llana d’ovella i xai és molt 
preuada, en particular la de 
fi bra llarga.

S’anomena ‘kurk’ la llana 
de bona qualitat i ‘tabachi’ a 
allò que nosaltres anomenem 
borra de la llana.

Existeixen alguns tipus de 
catifa en els quals es barreja 
amb el vellut de llana un fi l 
de seda. En les catifes més 
valuoses el vellut també és 
de seda.

En algunes catifes anti-
gues es van utilitzar fi ls d’or, 

de plata o de seda envoltats 
d’un fil de metall preciós, 
d’aquí les grans xifres acon-
seguides en les subhastes 
internacionals. Actualment, 
l’ordit i la trama són sempre 
de cotó, excepte les catifes 
nòmades que podeu acon-
seguir en basars o botigues 

especialitzades.
El nus de la catifa persa 

és asimètric, senzill i aconse-
gueix un efecte molt delicat.

Depenent de la zona, les 
catifes tenen diferents mo-
tius.

Totes aquestes catifes 
estan nuades a mà i, per tant, 

poden tenir irregularitats en 
mida no essent exactament de 
les mesures estàndards. Com 
que són catifes artesanals són 
peces úniques i els dissenys 
varien d’una catifa a l’altra.

Per Redacció / AMIC
www.decoesfera.com
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Plantes per la Llar Les plantes són un dels 
elements decoratius per 
exceŀlència a la majoria de 
les llars. 

Us agradaria decorar 
amb plantes, però no teniu 
temps per preocupar-vos de 
les cures que exigeixen? En 
aquest cas, les plantes artifi -
cials són la millor opció per 
a vosaltres.

El millor de les plantes 
artifi cials és que algunes són 
capaces d’imitar molt bé les 
naturals, però no exigeixen 
tantes cures ni tanta atenció.

Amb fl ors
Si voleu una cosa realment 

decorativa, res millor que 
optar per unes plantes ar-
tifi cials amb fl ors com els 
rosers, les liles o les tulipes. 
Podeu comprar-les totes 
iguals o fer un pom de di-
ferents colors.

Arbustos
Un altre clàssic que sempre 
triomfa en la decoració són 
els arbres i arbustos. Són 
una opció molt recomanable 
per donar un toc silvestre 
i natural a qualsevol racó 
de la llar o fi ns i tot en una 
oficina, per exemple, les 
palmeres, les falgueres o el 
bambú.

Cactus
Per a petits racons buits, 
res millor que un cactus o 
plantes com l’àloe. Aquestes 
són algunes de les plantes 
artifi cials que millor imiten 
les naturals.

Penjants
Una altra de les decoracions 
preferides són les plantes 
enfi ladisses o penjants, com 
l’heura. Són l’opció perfecta 
per decorar espais grans 
d’una manera fàcil, ràpida i 
econòmica.

Per Redacció / AMIC
bricomanias.com
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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

Com ens agradaria que en aquests casos les pro-
tagonistes poguessin parlar, però estem segurs 
que tan sols observant-les les seves mirades 
parlen en silenci.

Són Rovi i Forki, dues germanes que amb prou 
feines tenen cinc mesos i que després d’estar 
a prop de la mort i havent superat febres molt 
altes, el seu futur es va parar al costat d’un test. 
Positi ves de leucèmia, en el primer test, negati ves 
en els posteriors realitzats.

Estan aïllades i creixent en solitud, com 
aquells ‘nens bombolla’ que tenen de tot, però 
els falta el més important, el contacte d’una mà 
amiga, poder fer una vida normal passejant per 
tota una casa sense portes, sense reixes i sense 
barreres.

Perquè elles no necessiten cap cura especial, 
perquè fi ns i tot no sabem si en un futur molt 
proper, sent tan joves, els seus propis organismes 
podrien immunitzar-se, ja que actualment estan 
lluitant. I encara que no fos així, elles han batallat 
per viure des que eren dues boletes i ara no és just 
que passin els seus dies sense tenir una família.

Perquè igual que elles, nosaltres no ti rarem 
la tovallola fi ns que no veiem a Rovi i Forki en 
una casa dormint damunt de la falda de qui 
vulgui donar-los una oportunitat, en acolliment 
o adopció.

Si vols conèixer-les, contacta de dilluns a di-
vendres de 18 a 20 hores al telèfon 639 679 777 
o bé a través del correu, web o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi

Ànimes positi ves en la vida
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Tant el propietari com el 
llogater tenen un seguit 
de drets i obligacions

El contracte d’arren-
dament comporta una 
sèrie de drets i obligaci-
ons que han de complir 
tant el propietari com el 
llogater.

Del llogater 
o llogatera
Drets
· Dret a l’ús pacífic de 
l’habitatge. El propietari 
o propietària no pot per-
torbar aquest ús.
· Dret a les reparacions, 
necessàries o de conser-
vació, de les quals s’ha de 
fer càrrec el propietari. El 
llogater o llogatera pot 
fer-les si són de caràcter 
urgent, amb avís previ, 
i després el propietari o 
propietària pot restar-ne 
l’import del lloguer.
· Quant a l’habitabilitat, 
el propietari o propie-
tària ha de garantir les 
condicions necessàries 
per tal que l’habitatge 
sigui habitable al llarg 
del contracte.
· A resoldre el contrac-
te.
· A recuperar la fiança 
a l’acabament del con-
tracte.

Obligacions
· Pagar la renda mensu-
al, fins al termini marcat 
en el contracte.
· Tenir cura de l’habitat-

ge i no fer-hi activitats 
molestes, insalubres o 
il·legals.
· Reparar els danys que, 
bé per culpa seva, bé 
per negligència, s’hagin 
produït.

Del propietari 
o propietària
Drets
· Que li sigui pagada 
la renda fixada, que es 
destini l’habitatge a l’ús 
pactat i que se’n tingui 
cura.
· Que el llogater o lloga-
tera repari els danys que 
per causa seva s’hi hagin 
produït.
· Augmentar la renda 
d’acord amb el que s’ha-
gi especificat en el con-
tracte.

Obligacions
· Garantir al llogater o 
llogatera l’ús pacífic de 
l’habitatge.
· Fer les reparacions ne-
cessàries de caràcter 
urgent i, si no ho fa, pa-
gar-li’n el cost al llogater 
o llogatera.
· Garantir les condicions 
necessàries per tal que 
l’habitatge sigui habita-
ble al llarg de la durada 
del contracte.
· Lliurar el certificat d’efi-
ciència energètica i l’eti-
queta energètica

Generalitat 
de Catalunya

Vull llogar un habitatge

Drets i obligacions

Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59

www.inmoeuropeas.com

Dúplex de 140m2, 3 habs i estudi, menjador de 24m2, 
ciuna independent, safareig i 3 banys complets. Plaça de 
pàrking a la mateixa finca. Zona El Castell.
Preu: 265.000€ Ref.: DV2447

Pis de 93m2, PK., 3 habs, menjador  sortida a balcó, cuina 
independent safareig, bany complet i lavabo de cortesia. 
Zona Centre. Preu: 210.000€ Ref.: DV2474

Pis de 80m2, 3 habs, menjador de 20m2 amb sortida a 
balcó, cuina independent, safareig i bany complet. Finca 
amb ascensor. Zona Mercat Municipal.
Preu: 156.000€ Ref.: DV2449

Dúplex de 140m2 amb dues places de pàrquing i trasters,  
4 habs, menjador de 27m2, balcó, cuina independent 
de 7m2,  safareig i dos banys complets. Estudi de 31m2 i 
terrassa de 13m2. Trasters de 6m2.  Zona Serreta.
Preu: 298.000€ Ref.: DV2471

Casa adossada de 220m2 amb pati de 50m2, de 4 habs,  
menjador de 26m2, cuina independent, dos banys com-
plets i lavabo de cortesia. Estudi de 27m2 amb terrassa 
de 10m2. Garatge tipus box per a dues places de cotxe! 
Zona Can Rosés. Preu: 350.000€ Ref.: DV2472
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LLOGUER 
I VENDA

SE ALQUILA Local 610.467.363
SE ALQUILA Hab. 610.467.363

CHICA BUSCA trabajo por 
horas. Con ref. 663.363.317
SRA. SE OFRECE cuidado 
personas mayores. Todos los 
días. 634.023.410

OFERTES I 
DEMANDES



o patrimonial. En aquesta 
ocasió, s’han previst 7 punts 
d’interès, entre els quals 
destaca un que estarà rela-
cionat amb el centenari de 

Ferro. En general, els orga-
nitzadors destaquen que és 
un recorregut molt planer i 
accessible.

Punts d’interès
Una de les caracterís� ques 
més destacades de la Noc-
turna és que combina la 
caminada amb punts d’inte-
rès natural, ar� s� c, històric 
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Les inscripcions 
per par� cipar a la 
caminada ja estan 

esgotades

CAMINADA NOCTURNA

L’11a edició de la Nocturna passarà pel 
parc de Ca n’Oriol i el torrent dels Alous
M. CABRERA

Pocs dies abans de l’inici de 
la tardor, el Centre Excursi-
onista de Rubí i Rubí d’Arrel 
han tornat a presentar una 
nova edició de la Nocturna, 
una caminada que es desen-
volupa durant la nit i que 
combina l’excursionisme 
amb la cultura. Es tracta 
d’una de les ac� vitats més 
populars de la ciutat que 
enguany � ndrà lloc el 6 d’oc-
tubre i el punt de sor� da i 
arribada serà l’escola 25 de 
Setembre.

Com és habitual, la Noc-
turna oferirà la possibilitat 
de fer tres itineraris dife-
rents, en funció de la distàn-
cia. El més curt, de 6,1 km 
anirà pel torrent dels Alous 
fi ns a la masia de Can Sant 
Joan i poc abans d’arribar 
a l’autopista girarà cua per 
baixar fi ns a la bassa dels 
Alous, passar pel costat 

del taller de Ferrocarrils i 
tornar a l’escola. Pel que fa 
a l’i� nerari mitjà, de 9,4 km, 
afegeix al primer i� nerari el 
parc de Ca n’Oriol, amb la 
pujada al punt més alt, on 
hi ha la rosa dels vents. Pel 
que fa al recorregut llarg, 
passa pel camí de Can Tira-
ïres fi ns al coll de Penjallops 
i baixa pel costat de Font del 

l’arribada del Ferrocarril a 
Rubí, un punt ar� s� c d’Oriol 
Marcos i Pep Borràs, o un 
espai on es parlarà de la font 
de Can Tiraïres, recentment 
recuperada.

Una de les novetats més 
destacades d’enguany, ha 
estat que les inscripcions 
s’han fet únicament a través 
del web www.rubicer.cat i 
s’han esgotat en molt pocs 
dies. De cada inscripció, que 
tenen un cost de 6 euros 
pels adults i de 3 euros per 

als menors de 14 anys, els 
organitzadors des� nen un 
euro a un projecte solidari 
que enguany es triarà a 
través d’un concurs de pro-
postes.

La Nocturna, en la qual 
hi col·laboren diverses en� -
tats de la ciutat, voluntaris i 
l’Ajuntament, acabarà amb 
una festa a l’escola 25 de 
Setembre, on actuaran la 
banda Rubí Musical Segle 
XXI, Sergi Estella i hi haurà 
jocs i tallers.

La caminada nocturna aplega cada any un miler de persones. / Arxiu

Membres de l’organització amb el regidor de Cultura, a l’esquerra, i el d’Esports, a la dreta. / M.C.



Divendres, 21 de setembre de 2018 Cultura26

tiamat teatre porta a la Sala l’obra 
‘Mandala dreams’, una crítica als 
mitjans de comunicació i al poder 

L’Aula d’Extensió Universi-
tària de Rubí (AEUR) ja ho 
té tot a punt per iniciar un 
nou curs. Dimecres 26 de 
setembre a les 18 hores al 
pati de l’Ateneu tindrà lloc la 
inauguració del curs 2018-
2019, que anirà a càrrec de 
l’escriptor i filòleg Màrius 
Serra. 

‘Jugar, llegir i tal vegada, 
escriure?’ serà el títol de la 
conferència que oferirà per 
estrenar el segon curs de 
l’AEUR. A més, l’acte comp-
tarà amb l’actuació musical 

de l’Escola de Música Pere 
Burés. 

L’Aula d’Extensió Univer-
sitària és una entitat sense 
ànim de lucre i vinculada a 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i organitza 
activitats orientades a for-
mar de forma permanent 
la gent gran per millorar 
la seva qualitat de vida. 
Durant aquest curs, estan 
previstes activitats i confe-
rències al voltant de l’art, la 
literatura, la salut, la història 
i les tradicions. / DdR

reDaCCió

La companyia rubinenca 
Tiamat Teatre posarà en es-
cena aquest cap de setmana  
al teatre municipal La Sala  
la seva nova obra ‘Mandala 
dreams’, un muntatge que 
es va estrenar a l’estiu a 
Barcelona.

Segons expliquen des de 
la companyia, el text, obra 
de Pol Borrell i Imanol Fer-
nández, és “una crítica als 
mitjans de comunicació i al 

poder, però des d’una visió 
personal i humana”.

‘Mandala dreams’ és la 
història d’una antiga parella 
que queda tancada a una 
habitació a causa d’una 
estranya pluja. Obligats a 
reprendre la seva relació, 
els telèfons mòbils seran les 
úniques eines que tindran 
per conèixer què passa més 
enllà de les seves parets.

El repartiment de l’obra 
està format per Olga Navar-
ro, Pol Borrell Falcó i Lour-

des Arjona i compta amb un 
marcat caràcter audiovisual 
gràcies als vídeos dissenyats 
per Rafael Núñez, encarre-
gat de les projeccions dels 
directes del grup local Ninja 
Pastori.

Les funcions tindran lloc 
el dissabte 22 de setembre 
a les 21 hores i el diumenge 
23 a les 18 hores. L’entrada 
té un preu de 5 euros i l’afo-
rament és reduït perquè el 
públic seurà a l’escenari al 
costat dels actors.

breus
Sortida cultural 
del GCMr a la 
vil·la romana dels 
Munts, a altafulla

Màrius Serra inaugurarà 
el nou curs de l’aula 
d’extensió universitària

Dins del cicle Conèixer 
Catalunya, el Grup de 
Col·laboradors del Museu 
de Rubí-Centre d’Estudis 
Rubinencs (GCMR-CER) 
ha organitzat una sortida 
cultural a la vil·la romana 
dels Munts, a la localitat 
tarragonina d’Altafulla. 
La vila és un dels com-
plexos arqueològics més 
importants del nostre 
país, pel que fa a aquesta 
tipologia.

Els assistents tam-
bé podran contemplar 
els principals atractius 
patrimonials d’aquesta 
bella població costanera 
del Tarragonès: el castell, 
la vila closa o l’església 
parroquial.

La sortida serà el 
30 de setembre des de 
l’aparcament de l’Escar-
dívol a les 9 hores en cot-
xes particulars. Per a més 
informació, cal trucar 
al 600 793 022 (Jordi) o 
enviar un correu a gcmr.
cer@gmail.com. / DdR

teatregent gran

ADRECES CULTURALS
Antiga Estació. c. Historiador Serra, s/n.
Ateneu Municipal. c. Xile, 1-3.
Auditori del Museu Vallhonrat. c. Sant Pere, 77-79.
Biblioteca Municipal. c. Aribau, 5.
Casa de Andalucía. c. Orso, 2.
Casal de la Gent Gran de Rubí. c. Magallanes, 60.
Casal Popular. c. Pere Esmendia, 14.
Casino Espanyol. pl. de Catalunya, 1.
Celler. c. Pintor Coello, s/n.

Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n. 
Centre d’Alternatives Culturals Rubí. c. Sant Joan, 1.
Escola d’Art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
Escola de Música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
Església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.
Espai d’Art La Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
Espai de Llibres Lectors al tren. c. Magí Ramentol,3. 
Espai Expositiu Aula Cultural. av. Barcelona, 84. 
Espai Sociocultural CGT. pl. d’Anselm Clavé, 4-6.
Hermandad Rociera de Rubí. ctra. 1413, 128.

Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3. 
Museu Municipal Castell. c. Castell, 35.
Fundació Museu Vallhonrat. pl. Montserrat Roig.
Nuus Creative. c. Sant Sebastià, 9.
Primera Església Evangèlica. c. Colom, 6.
Rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala Neus Català. c. Floridablanca, 23.
Societat Teosòfica de Rubí. c. Sant Pere, 8. 
Teatre Municipal La Sala. c. Cervantes, 126. 
Torre Bassas. c. Sabadell, 18.

AgendA
································································
DivenDres 21 de setembre

-Presentació del llibre del centenari de la pri-
mera assemblea de la CNt
A les 19h a l’Espai Sociocultural de la CGT. 

-‘Over the limit’
Dins del cicle del documental del mes. A les 19h 
al Celler. En VOSC.

-Xerrada amb elisenda Paluzie
A les 19.30h al Casal Popular. 

································································
Dissabte 22 de setembre

-Fora estocs
Durant tot el dia a l’illa de vianants.

-Taller sobre eficiència energètica
A les 10h al Rubí Forma. Inscripció prèvia. 

-Nascuts per llegir
‘Un trenet menut’, a càrrec de Mònica Torra. A 

les 11h a la Biblioteca. Inscripció prèvia. Per a 
infants de 0 a 3 anys. 

-Cavallers templers de rubí
Constitució oficial de l’associació. A les 14h a la 
seu de la Societat Teosòfica de Rubí. 

-Canvi de ‘varas’
A les 18h a l’Església de Sant Pere.

-‘Mandala Dreams’
Teatre a càrrec de Tiamat Teatre. A les 21h a La 
Sala. Preu: 5€.

-Concert de jazz
A càrrec de Big Mama Montse, Sister Marion i 
Balta Bordoy. A les 21h a l’Espai CGT. 

································································
Diumenge 23 de setembre

-Bicicletada del Mercat
A les 10.30h a la plaça Nova Estació. Org.: Mer-
cat Municipal.

-Ball al Casal
A càrrec de Tago-Mago. A les 16.30h al Casal de 
la Gent Gran de Rubí. 

-‘Mandala Dreams’

Teatre a càrrec de Tiamat Teatre. A les 18h a La 
Sala. Preu: 5€.

································································
DiLLuns 24 de setembre

-‘Ferdinand’
Dins el cicle de cinema per a tota la família. A 
les 18h a la Biblioteca. 

································································
Dimarts 25 de setembre

-taller de risoteràpia
A càrrec de Mari Luz Lurbe. A les 17.30h a l’Ate-
neu. Inscripció prèvia.

-Hora del conte
A càrrec de La maleta de la Lilia. A les 17.30h i a 
les 18.15h a la Biblioteca. D’1 a 4 anys. 

-Presentació del programa Xpresa’t
A les 18h a la Biblioteca. 

································································
DimeCres 26 de setembre

-inauguració del curs de l’aula d’extensió 
universitària
‘Jugar, llegir, tal vegada escriure’, a càrrec de 

exposiCions
-Joana Biarnès. Fotografies. Del 21 de 
setembre al 16 de desembre al Museu 
Municipal Castell. 

-Dibuixos de Miquel Mas. Fins al 30 de 
setembre a La Claraboia. 

-Montsino. Exposició d’il·lustracions de 
Montse Fortino. Fins al 29 de setembre 
a Lectors al Tren.

-Marina, 50 anys. Exposició sobre la 
coreografia ‘Marina’, d’Albert Sans. A la 
Biblioteca i a Lectors al tren. Fins al 29 
de setembre. 

-Cent anys de tren. Exposició a l’Antiga 
Estació. Fins al 19 de gener del 2019.

Màrius Serra. A les 18h al pati de l’Ateneu. 

-Dimecres manetes
Reparació d’aparells. A les 18h a l’Ateneu. 

································································
DiJous 27 de setembre

-Passejada pel rubí modernista
A càrrec de Rubí d’Arrel. A les 9.30h a la pl. Dr. 
Guardiet. 

-‘Maig del 68’
Conferència a càrrec de Marina Subirats. A les 
19h a la Biblioteca. 

-Presentació del llibre ‘Carme Ballester, com-
promís, resistència i solitud’
A càrrec d’Eduard Puigventós i Oriol Dueñas. A 
les 19.30h al Racó del Llibre (c. Dr. Robert, 12).

Una escena del nou muntatge de la companyia rubinenca. / Cedida

Màrius Serra, en una visita a Rubí. / Arxiu
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20 anys d’Aplec Sardanista
M. CABRERA

Any rere any, i ja en són 20, 
l’Aplec Sardanista de Rubí 
porta a la ciutat les millors 
cobles de sardanes per oferir 
als rubinencs i també a la 
resta de vallesans una jorna-
da única amb la sardana com 
a principal protagonista.

L’esdeveniment serà el 
29 de setembre a partir 
de les 17.30 hores i té una 
durada prevista de 7 hores, 
durant les quals les cobles 
Jovenívola de Sabadell, Ciu-
tat de Girona i Principal del 
Llobregat interpretaran gai-
rebé una trentena de peces 
sardanís� ques. La 20a edició 
de l’Aplec Sardanista estarà 
dedicat a Ricard Viladesau, 
coincidint amb el centenari 
del seu naixement. A més, 
la Jovenívola i la Ciutat de 

Girona interpretaran plega-
des la peça ‘Sardanes a Rubí’, 
de Miquel Tudela, que fa 40 
anys que es va estrenar.

Posteriorment, el prota-
gonisme serà pels Castellers 
de Rubí, que amb la música 
de ‘Tour de Mir’ oferiran un 
castell dins de la rotllana. 
“Cada any convidem una 
entitat de cultura popular 
catalana, perquè creiem 
que cal divulgar la nostra 
cultura”, ha explicat Josep 
M. Pérez Almirall, de l’Aplec 
Sardanista.

Després de l’actuació 
dels Castellers, hi haurà un 
berenar gratuït amb coca i 
mistela per tothom, a més 
de diversos sortejos.

Ja amb la cobla La Prin-
cipal del Llobregat arribarà 
el torn del concurs de colles 
improvisades, tot un clàssic 

de l’Aplec Sardanista. L’ac� vi-
tat es tancarà amb la sardana 
‘Aplec de Rubí’, de Miquel 
Tudela.

Pérez Almirall ha explicat 
que l’objec� u primordial de 
l’Aplec és que les persones 
que hi par� cipin s’ho pas-
sin bé: “Volem que tingui 
qualitat, que no està renyit 
amb quan� tat, però el que 
realment volem és que la 
gent que vingui s’ho passi bé 
ballant sardanes”.

SARDANES

BREUS

La cap de Cultura de l’Ajuntament, amb membres de l’en� tat Aplec de Rubí. / M.C.

El Racó del Llibre acollirà dijous 27 de setembre a les 19.30 
hores la presentació del llibre ‘Carme Ballester, compromís, 
resistència i solitud’. Es tracta de la biografi a sobre aques-
ta dona, que a més de ser esposa de Lluís Companys, va 
tenir una vida molt vinculada a la polí� ca, va ser ac� vista 
republicana i va viure un exili llarg i terrible, que va haver 
d’afrontar sola i fent-se càrrec del fi ll malalt de Companys, 
després que aquest fos afusellat. 

La presentació anirà a càrrec d’Oriol Dueñas, autor del 
llibre, i estarà acompanyat per Eduard Puigventós, histori-
ador local. / DdR

Presentació d’un llibre 
sobre Carme Ballester

L’Arran de Font, la nit literària i musical a la font de Sant 
Muç, s’havia de celebrar el 22 de setembre després que 
s’hagués d’ajornar al juliol per culpa de la pluja, però aquest 
cop tampoc es podrà celebrar. Les intenses pluges que han 
caigut durant els darrers dies han deixat el terreny en males 
condicions i, per tant, han obligat a Rubí d’Arrel, Òmnium i el 
Servei Local de Català a suspendre defi ni� vament la setena 
edició de l’Arran de Font. 

L’Arran de Font es va iniciar el 2012 amb la intenció de re-
cuperar un espai natural històric de la ciutat. Fruit d’aquest 
treball i amb la col·laboració de l’Ajuntament, l’aigua raja de 
la mí� ca font de Sant Muç des del 2017. / DdR

Suspès defi ni� vament 
l’Arran de Font

Cons� tució de l’associació 
de Cavallers Templers
Els Cavallers Templers de Rubí celebren aquest dissabte 22 
de setembre a les 14 hores la cons� tució ofi cial de l’associ-
ació, que ja fa temps que va iniciar la seva ac� vitat. S’obrirà 
el Saló d’Honor, el pa�  d’armes i s’oferirà un te medieval. 

Tots els dissabtes a les 16 hores els membres de l’en� tat 
fan trobades a la seu de la Societat Teosòfi ca de Rubí, al 
carrer Sant Pere, 8. Entre les ac� vitats que realitzen hi ha 
esgrima medieval, esgrima d’espectacle, noves ordenacions 
de cavallers, etc. / DdR
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RECONEIXEMENTS

L’Ateneu acull el lliurament dels Premis 
‘Gent del barri, Gent de Rubí’
REDACCIÓ

L’Ateneu va acollir divendres 
passat a la tarda el lliura-
ment dels Premis ‘Gent del 
barri, gent de Rubí’, uns 
reconeixements promo-
guts per l’AV Zona Mercat 
i Golden Pool de Rubí. Els 
guardonats d’aquest primer 
semestre de l’any van ser 
l’en� tat Oncolliga Rubí, per 
la seva tasca social d’ajut als 
malalts de càncer i els seus 
familiars, i els Amics dels 
Automòbils An� cs de Rubí, 
per la seva història i la seva 
passió en la conservació dels 
vehicles clàssics.

També van ser recone-
guts els clubs Juventud 25 
de Septiembre i l’Olímpic 
Can Fatjó, coincidint amb 
el 50è aniversari de la seva 
fundació. En l’àmbit cultu-
ral, el guardó va recaure en 
l’ar� sta Anna Tamayo per la 
seva aportació al món cul-
tural. Finalment, també es 
va premiar Juani Gallardo i 
el seu grup Batunice amb el 
Premi als col·laboradors de 

l’en� tat.
L’acte va estar amenitzat 

amb un recital de poesia i 
música. Montse Clemente 
i Carmen Pelegrín, mem-
bres de Mujeres Crea� vas 
del Vallès, van recitar una 
selecció de versos, mentre 
que Ismael va oferir als 
assistents algunes cançons 
versionades i Juan Gallardo 

va delectar amb una gran 
actuació a la guitarra.

El regidor d’Esports, Juan 
López, la regidora de Serveis 
a les Persones, Marta Gar-
cía, el portaveu de Veïns per 
Rubí, Toni García, una repre-
sentant de l’AV Zona Mercat, 
i Clemente i Pelegrín van ser 
els encarregats de lliurar els 
guardons als premiats.

BREUS
‘Over the limit’ explora 
els límits de l’esport en 
el documental del mes
Després de l’aturada per vacances, torna al 
Celler el cicle el documental del mes amb 
‘Over the limit’, un llargmetratge centrat en 
la història de Rita Mamun, una atleta russa 
de gimnàs� ca rítmica que té com a objec� u 
guanyar un or olímpic. El documental, dirigit 
per Marta Prus, explica la història d’aquesta 
espor� sta d’elit, la pressió � sica i mental a la 
qual és sotmesa per aconseguir el seu objec-
� u fi nal: guanyar unes olimpíades. ‘Over the 
limit’ es projectarà aquest divendres a les 19 
hores al Celler. / DdR

El teatre municipal La Sala comptarà 
aquesta temporada amb una gran pantalla 
per difondre la seva programació i altres in-
formacions culturals d’interès. El monitor, 
de quatre metres d’alçada per dos metres 
d’amplada, ja s’ha instal·lat a la façana de 
l’equipament i estarà en període de proves 
durant els propers dies. La pantalla mos-
trarà de forma con� nua informació visual 
sobre els espectacles que es programen a 
La Sala amb l’objec� u de fer-los arribar al 
màxim nombre de persones. / DdR

Instal·len una 
pantalla informa� va 
al teatre La Sala

Foto de família dels guardonats, excepte els representants del ‘Vein� ’, 
que no van poder assis� r. / Cedida

Exposició de dibuixos de Miquel Mas
Un banquet de dibuixos de l’acreditat pintor 
Miquel Mas ens espera a La Claraboia amb la 
seva analogia de metàfores, parlant-nos d’un 
silenci del no-res, del blanc mut del paper, on 
estableix de bell nou el seu imaginari. Amb 
contorns vius, línies àgils i traços fl uids, esde-
venint formes reconeixibles per a l’especta-
dor, reiterant el seu bon fer.

Recreacions executades amb virtuosis-
me, sens dubte. Un virtuosisme sense la ne-
cessitat de reivindicar-se, si no com a part de 
l’ofi ci de l’autor, inherent a Mas. Ho prac� ca 
amb la facilitat de qui “deixa caure” quelcom, 
sense esforç aparent, aquesta és la màgica 
aportació del seu do. Quelcom que no està 
a l’abast de tots els creadors i que defuig els 
discursos acadèmics i tediosament teòrics, 
allò que creix i fruc� fi ca només en les con-

trades on es donen les condicions per fer-ho. 
Un dibuix que neix tan sols del goig d’exis� r, 
de Ser, de sorgir del paper nu i esdevenir en 
forma.

Hi ha una cita, no recordo de qui, que 
deia així:

“¿Por qué subes esas montañas tan altas? 
¿Por qué bajas a esas cimas tan hondas?

-Porqué están ahí.”
Tan simple i tan complicat alhora. Només 

qui en sap, pot executar uns dibuixos així, 
amb aquesta aparent facilitat. Com “deixar 
caure” quelcom. “Un deixar caure” sub� l, re-
velador, reiterant de nou el seu ofi ci, el seu 
bon fer.

EL RACÓ D’ART D’ANNA TAMAYO           
www.annatamayo.com

LLIBRES

Presentació del llibre sobre el centenari 
del Congrés de Sants de la CNT
L’Espai Sociocultural de la 
CGT, ubicat a la plaça d’An-
selm Clavé, acollirà aquest 
divendres a les 19 hores la 
presentació del llibre ‘1918-
2018 Centenari del Congrés 
de Sants’.

El Congrés de Sants de la 

CNT es va celebrar del 28 al 
30 de juny del 1918 a l’Ateneu 
Racionalista, al carrer Valles-
pir i l’1 de juliol va tenir lloc el 
mí� ng fi nal a la rambla Santa 
Mònica, amb l’assistència 
de 155 delegats. El principal 
acord del sindicat anarquista 

va ser la cons� tució dels sin-
dicats únics, per potenciar la 
solidaritat de classe i enfron-
tar-se a les noves formes de 
producció capitalista.

La fundació Salvador Se-
guí serà l’encarregada de la 
presentació del llibre. / DdR

ART

Més d’una trentena de grafi ters, a 
la segona edició del fes� val Full Colors

Autoritats, amb membres de l’en� tat Petados Crew, organitzadors 
del fes� val. / M.C.

MARTA CABRERA

La plaça Josep Tarradellas, al 
barri de La Serreta, tornarà a 
ser l’escenari del Full Colors, 
un festival de grafits que 
es va posar en marxa l’any 
passat. Més d’una trentena 
de grafiters i grafiteres, 

alguns de pres� gi nacional 
com Sendys, Musa, Ceser o 
Saker, es donaran cita el 29 
i 30 de setembre per fer els 
seus dibuixos amb esprais 
als murs de la plaça.

Durant els darrers dies, 
l’Ajuntament ha tapat els 
dibuixos que es van fer l’any 

passat per tal que la paret 
es torni a repintar de nou. 
“El Full Colors forma part 
del projecte Street Art, que 
promou l’art efímer que 
pretén millorar la imatge de 
la ciutat”, ha explicat l’alcal-
dessa, Ana M. Mar� nez.

A més de pintar la paret 
durant els dos dies, el Full 
Colors també preveu altres 
ac� vitats paral·leles. El 29 
de setembre a les 11 hores 
hi haurà la Poetry Jam, una 
compe� ció poè� ca, i des-
prés, tallers infan� ls d’art 
al carrer. 

A la tarda estan previstes 
exhibicions de ball i actuaci-
ons musicals de l’Arenga, 
Zeta DJ, Señor Chen i Godac 
DJ. El 30 de setembre, l’ac-
� vitat ar� s� ca con� nuarà a 
par� r de les 12 hores amb 
música de La SoniK.

A més de la plaça Josep 
Tarradellas, a Rubí també hi 
ha art urbà a Ca n’Oriol, al 
25 de Setembre i a la plaça 
del Doctor Pearson, a més 
del mur de la C-1413 a l’al-
çada de l’Escardívol.

· Dibuixos de Miquel Mas. 
Fins al 30 de setembre a La Claraboia.
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CICLISME | SORTIDA POPULAR

La Bicicletada del Mercat compleix 20 anys
Està previst que mig miler de persones parti cipin en l’acti vitat
REDACCIÓ

Un any més, la Junta d’Adju-
dicataris del Mercat Munici-
pal ha organitzat la Bicicle-
tada, una acti vitat popular 
oberta a tota la ciutadania 
i que enguany coincideix 
amb la Setmana de la Mo-
bilitat Sostenible i Segura 
a Rubí.

La 20a edició de la Bici-
cletada del Mercat tindrà 
lloc aquest diumenge 23 
de setembre a parti r de les 
10.30 hores. La sorti da serà 
des de la plaça Nova del 
Mercat i per parti cipar-hi cal 
estar inscrit. Les inscripcions 
es poden fer fi ns al 22 de 
setembre a l’Herboristeria 
Majó, del Mercat Munici-
pal, o bé una hora abans de 
l’inici, i el preu és només 
d’un euro. En total, s’han 
obert 600 inscripcions i es 
calcula que, si fa bon temps, 
hi parti ciparan més de 500 
persones, tal com ha passat 
en altres anys. L’activitat 
està molt consolidada i té 
una gran acceptació entre 

el públic familiar, ja que està 
pensada per grans i peti ts.

L’iti nerari de la Bicicle-
tada del Mercat consisti rà 
a recórrer 6 km, ja que el 
gruix dels ciclistes aniran 
fi ns al polígon industrial La 

Llana i després fi ns a l’Anti -
ga Estació per acabar en el 
punt d’inici. Un cop fi nalitzi 
la bicicletada s’oferirà una 
botifarrada amb beguda 
per a tots els parti cipants 
a la plaça Nova del Mercat, 

on també hi haurà acti vitats 
infanti ls.

A més, hi haurà el lliu-
rament de premis, entre els 
quals es donarà el de millor 
disfressa, i se sortejaran vals 
de compra del Mercat.

ATLETISME | CAMPIONAT DEL MÓN

Ignasi Melo, or, plata 
i bronze als Campionats 
del Món de veterans
Ignasi Melo, de la 
Unió Atlètica Rubí 
(UAR), ha aconseguit 
un magnífic resultat 
en les tres proves de 
marxa atlètica de 5, 
10 i 20 km en cate-
goria Màster 65 en el 
XXIII Campionat del 
Món de veterans dis-
putat a Màlaga del 4 
al 16 de setembre.

Melo havia prepa-
rat molt bé el campi-
onat, entrenant molt 
durant tota la tempo-
rada, en la qual també 
ha aconseguit 4 ors 
en els Campionats 
d’Europa. 

En la prova de 5.000 m, 
l’atleta de la UAR va ser se-
gon per darrere del mexicà 
José Luis López, que va sorti r 
molt ràpidament i va acon-
seguir distanciar-se. La pro-
va dels 10 km en ruta va ser 
molt ajustada, amb 4 atletes 
fi ns al km 7, fi ns que Melo 
va fer un canvi de ritme que 
li va permetre imposar-se 

i penjar-se la medalla d’or. 
Quatre dies després, en la 
prova dels 20 km, va quedar 
tercer, pagant l’esforç de les 
curses anteriors.

Ha estat un gran final 
de temporada per a Melo, 
amb sis rècords d’Espanya i 
5 medalles d’or, una de plata 
i un bronze en campionats 
internacionals. / UAR

La Bicicletada del Mercat és una proposta lúdica i esporti va amb molta acceptació entre grans i peti ts. / Arxiu

Melo, durant una de les proves del Cam-
pionat. / Cedida
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futbol | segona catalana

JosÉ VErDE

Després de tres jornades de 
lliga, finalment va arribar la 
primera victòria per l’Olím-
pic de Can Fatjó davant del 
Begues, un partit en el qual 
cap dels dos equips volia 
perdre, ja que estaven tots 
dos a la corda fluixa.

Els tres punts aconse-
guits davant del Begues 
donen molta moral al con-
junt rubinenc, ja que tres 
derrotes consecutives podi-
en suposar un contratemps 
inicial difícil de superar.

Els locals van començar 
el partit amb molta força 
i velocitat, buscant el gol 
des del primer minut i amb 
un ritme trepidant, un fet 
característic de l’Olímpic.

El conjunt de Josep M. 
Gené va tenir diverses oca-
sions de gol, però Gianca va 
estar sensacional i va evitar 
el gol local durant el primer 
temps.

Durant la segona part, 
va arribar el canvi que va 
revolucionar el partit amb 
l’entrada de Mauri al terreny 

primera victòria de l’olímpic a la lliga

en el minut 52.
L’equip local va estar 

molt sòlid durant tota la 
segona part, especialment 
Dani García, que a més 
de defensar va recuperar 
moltes pilotes i es va in-

corporar a l’atac. El gol de 
la tranquil·litat va arribar 
durant el descompte, quan 
Mauri va deixar enrere el 
seu marcador i va assistir 
a Pau Gené, que només 
va haver d’acompanyar la 
pilota dins la porteria per 
fer el 2-0.

Amb aquests tres punts, 
l’Olímpic aconsegueix re-
muntar posicions i se situa 
en onzena posició amb tres 
punts.

En la propera jornada, 
aquest diumenge a les 12 
hores, l’Olímpic jugarà a Ter-
rassa contra el Can Trias. 

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 ATLÈTIC SANT JUST 3 9
2 ATLÈTIC JÚNIOR 3 7
3 MARTORELL 3 7
4 ATL. PRAT DELTA 3 7
5 PEÑA UNIÓN MÁLAGA 3 6
6 UNIF. BELLVITGE 3 5
7 SAN MAURO 3 4
8 MARIANAO POBLET 3 4
9 ESPLUGUENC 3 4

10 MOLINS DE REI 3 3
11 OLÍMPIC CAN FATJÓ 3 3
12 CAN TRIAS 3 3
13 SANT QUIRZE 2 3
14 FONTSANTA-FATJÓ 3 3
15 PRAT B 3 3
16 ATLÈTIC VILAFRANCA 2 1
17 JOVENTUT RIBETANA 3 1
18 BEGUES 3 0

1a Catalana Grup 1 J Pts.
1 MANLLEU 3 9
2 GIRONA B 3 7
3 LLORET 3 7
4 VILASSAR MAR 3 7
5 BANYOLES 3 6
6 CAN VIDALET 3 6
7 EE GUINEUETA 3 4
8 SANT CUGAT 3 4
9 SABADELL NORD 3 4

10 PALAMÓS 3 4
11 VIC 3 3
12 SAN JUAN MONTCADA 3 3
13 LLAGOSTERA B 3 3
14 TONA 3 3
15 LA JONQUERA 3 1
16 RUBÍ 3 1
17 ARGENTONA 3 1
18 FARNERS 3 1

 

futbol | PRIMeRa catalana

futbol | teRceRa catalana

El 25 de Septiembre 
empata contra el Badia

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 BARBERÀ ANDALUCÍA 3 9
2 PENYA PAJARIL 3 9
3 CAN RULL 3 9
4 TIBIDABO T. ROMEU 3 7
5 CASTELLBISBAL 3 6
6 LA ROMÀNICA 3 4
7 JUV.25 SEPTIEMBRE 3 4
8 MIRASOL BACO 3 4
9 BADIA DEL VALLÈS 3 4

10 SANT CUGAT B 3 4
11 ESCOLA PLANADEU 3 4
12 LLANO SABADELL 3 4
13 JÚNIOR A 3 3
14 MARINA CAN GAMBÚS 3 2
15 CERDANYOLA B 3 1
16 HOSPITALENSE 3 1
17 ATLÈTIC PRAT B 3 0
18 LA GUÀRDIA 3 0

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ -  CF BEGUES                               2-0

cD olÍMPIc can fatJÓ: J. Bracons, A. Ruiz, Dani García, 
Armenteros, J. Milà, El Asri (Álvaro), Peñarroya (Jimmy), 
Calderón (M. Kada), Pau Gené, Arnau i Haochen Wang 
(Mauri).
cf begues: Gianca, Damián (Gerard), Guillén, Tutu, Ernest, 
Ortega, Rubén, Genís, Albert, Esteve i Aranda. 
Àrbitre: Parcerisa Grau, Oriol (Bé).
gols: 1-0 Mauri (52’); 2-0 Pau Gené (92’).
targetes: Jimmy / Guillén, Genís, Esteve, Cristian i Gerard.

SABADELL NORD -  UE RUBÍ                                                 1-0 

sabaDell noRD: Granado, Gil, Montero, Luque, Joan 
Antoni García, Ruiz, Jairo Díaz (David López), Marc Martí 
(Piñol), Muela (Comellas), Del Corral i Juan Manuel Fernán-
dez (Sergi Martí). 
ue RubÍ: Antonell, Campos, Aitor Torres, Raventós, Kiki, 
Mendoza, Estrada (Adrià Torres), Campos, Uroz, Bermúdez 
(Silva) i Gurrea (Marc Muñoz).  
Àrbitre: Bas Muñoz, Sergi.
gols: 1-0 Muela (58’).
targetes: Juan Manuel Fernández, Jairo Díaz, Ruiz, Joan 
Antoni García, Luque i Comellas / Kiki (2), Silva i Uroz.

La Unió Esportiva Rubí no-
més ha aconseguit sumar 
un punt en les tres primeres 
jornades després del retorn 
a Primera Catalana. L’equip 
d’Alberto Fernández trans-
met bones sensacions, però 
està mancat de gol i després 
de tres partits ja ocupa zona 
de descens.

En canvi, el seu rival de 
la darrera jornada, el Sa-
badell Nord, també acabat 
d’ascendir, va poder apro-
fitar el solitari gol de Muela 
al minut 58 per endur-se la 
primera victòria a la lliga. 
Va ser just després que el 
capità de l’equip, Kiki, veiés 
la segona targeta groga, un 
fet que va acabar de compli-
car un partit que fins aquell 
moment tenia força contro-
lat el Rubí, que havia tingut 
moltes ocasions de gol, tot 
i que sense encert.

Amb l’1-0 i un home 
menys sobre el terreny de 

joc, el conjunt rubinenc no 
va tenir pràcticament opci-
ons per intentar empatar 
el partit.

En el proper enfron-
tament de lliga de la Unió 
Esportiva, el conjunt de 
Rubí rebrà la visita del filial 
del Girona, que ara mateix 
ocupa la segona posició a la 
classificació. Un partit com-
plicat pels rubinencs i que 
tindrà lloc el 23 de setembre 
a les 12 hores al municipal 
de Can Rosés. / DdR

El Juventud 25 de Septiem-
bre no va poder passar de 
l’empat a casa contra el Ba-
dia, en un partit d’infart que 
va acabar 2-2. Els rubinencs 
arribaven al  duel després 
de perdre en el primer des-
plaçament al camp del Can 
Rull i es volien refer amb 
una victòria, però no va ser 
possible. I això que el partit 
va començar de cara per al 
‘Veinti’, que al minut 6 es 
va avançar en el marcador 
després que Xavier Muñoz 
aconseguís l’1-0. Els locals 
van aguantar molts minuts 
aquest resultat, però abans 
del descans, el Badia va 
aconseguir el gol de l’em-
pat. 

Va haver de passar tota 
la segona meitat perquè es 
resolgués el partit. En un 
final d’infart, José Javier 

Calvo va fer el 2-1 al minut 
89 que semblava donar-li els 
tres punts als locals, però en 
el mateix minut el Badia va 
aconseguir l’empat, que ja 
seria definitiu. 

En la propera jornada, el 
25 de Septiembre visitarà el 
camp de l’Atlètic Prat Delta, 
un partit que es jugarà el 
22 de setembre a les 18.05 
hores. / DdR

La Unió Esportiva perd al 
camp del sabadell Nord

de joc que va crear molt de 
perill per la dreta. El jugador 
local va formar un tàndem 
molt perillós amb Adrián 
Ruiz i en una combinació 
entre els dos jugadors va 
arribar l’1-0, obra de Mauri 

Els socis de l’entitat estan convocats el 27 d’octubre a 
participar en les eleccions a la presidència del club. El 
llistat de socis està a la disposició de tots els associats a 
l’oficina de l’entitat. Aquells que desitgin presentar-se a 
les eleccions poden passar per l’oficina per presentar la 
seva candidatura. Per tal de presentar-s’hi, el soci haurà 
de tenir un mínim d’un any d’antiguitat. El 27 d’octubre, 
després del recompte de vots, es procedirà al nomena-
ment de la candidatura guanyadora. Si només hi ha una 
sola candidatura, el dia de les eleccions es procedirà al 
nomenament automàtic de la candidatura presentada.

Eleccions a l’olímpic Can Fatjó

tIR aMb aRc | caMPIonat De catalunya

tres medalles per Arquers 
rubí al campionat català
La darrera competició per 
tancar la temporada d’aire 
lliure va ser el Campionat 
de Catalunya Round 900, 
que es va celebrar el 15 i 
16 de setembre al Castell 
de Montjuïc, i que va tenir 
bons resultats per Arquers 
Rubí.

Enrique Flores va acon-
seguir la medalla d’or en la 
modalitat Longbow Sèni-
or després de sumar 736 
punts. També va pujar al 
graó més alt del podi Ester 
Semis, en la categoria Com-
post Veterana, amb un total 

de 841 punts. Per la seva 
banda, en aquesta mateixa 
categoria però en homes, 
Francisco Javier Madrigal 
va aconseguir quedar en 
tercera posició amb 858 
punts.

D’altra banda, Andreu 
Ramírez va aconseguir la 
cinquena posició en la cate-
goria Sènior Recorbat amb 
531 punts.

Ara, el proper objectiu 
dels arquers del club serà 
la temporada de sala, que 
arrancarà en les pròximes 
setmanes. / Arquers Rubí

Els arquers locals van fer una gran actuació. / Cedida

atletIsMe | fons

Fondistes participa a la Mitja 
Marató de Copenhaguen
El club Fondistes Rubí ha 
viscut un intens cap de 
setmana amb participació 
en diverses competicions. 
En primer lloc, Andrés Mar-
tínez i Pedro Sánchez van 
desplaçar-se fins a Dina-
marca per participar en la 
Mitja Marató de Copenha-
guen, que va tenir lloc el 16 
de setembre. Martínez va 
aconseguir acabar la prova 
amb un temps d’1h 40’ 52” 
i Sánchez amb un crono de 
1h 57’ 31”.

D’altra banda, el mateix 
dia, quatre corredors del 
club van participar en la 
40a edició de la Cursa de la 
Mercè. Francisco Tirado va 

travessar la línia de meta en 
50′ 33″, Lorenzo Martín en 
52′ 57″, Francisco Villodres 
en 53′ 21″, i José Saa en 
57′ 33″.

Durant el mateix cap 
de setmana, també es va 
disputar la mítica Matagalls-
Montserrat, que enguany 
arribava a la 39a edició amb 
algun canvi de recorregut i 
87,1 km. El representant del 
club va aconseguir fer un 
temps de 13h 46’ 29”.

Per últim, Nicolás López 
va participar en el 30è cros 
de l’Ametlla de Merola. El 
rubinenc va completar la 
prova, de 10 km, en 49′ 23″. 
/ Fondistes Rubí

cIclIsMe | Ruta

Sortides en ruta dels dos 
grups del Club Ciclista rubí
El Club Ciclista Rubí ha orga-
nitzat dues noves sortides 
en ruta per aquest diumen-
ge des de la plaça Doctor 
Guardiet. El grup A sortirà 
a les 8 hores i farà 120 km 
passant per les poblacions 
de Molins, Gavà, Begues, 

Avinyó Nou, Sant Cugat 
Sesgarrigues, Sant Sadurní 
i Martorell. El grup B sortirà 
a la mateixa hora i farà 90 
km després de passar per 
Terrassa, Caldes, Sant Feliu, 
Bigues i Riells, Santa Eulàlia, 
Castellar i Terrassa. / CCR
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BÀSQUET | TORNEIG

La primera jornada del III 
Torneig de Bàsquet Ciutat 
de Rubí, organitzat pel CEB 
Sant Jordi, va ser un èxit 
total. La compe� ció, que es 
va caracteritzar pel seu alt 
nivell, va tenir lloc durant 
tot el dissabte passat al pa-
velló de La Llana i va aplegar 
equips de categories Prein-
fan� l, Infan� l, Cadet, Júnior 
i Sots-21, tant en categoria 
femenina com masculina.

Durant 12 hores, els 
36 equips par� cipants van 
disputar els seus partits, 
mentre els tècnics aprofi ta-
ven per afi nar els grups de 
cara a l’inici de la tempora-
da i el públic gaudia de la 
jornada a les instal·lacions 
de La Llana.

La segona part del tor-
neig, que s’ha hagut de 
desdoblar pel gran nombre 
d’equips par� cipants, � ndrà 
lloc aquest dissabte 22 de 
setembre al pavelló del 
CEB Sant Jordi, amb la par-
� cipació dels equips Mini i 
Pre-mini.

Alt nivell en la primera jornada del Torneig de 
Bàsquet Ciutat de Rubí del CEB Sant Jordi

La primera jornada del torneig, disputada a La Llana, va ser un èxit. 
/ Cedida

El torneig és possible 
gràcies a la implicació de 
tècnics, socis i voluntaris del 
club rubinenc i amb la col-
laboració de l’Ajuntament i 
de Leroy Merlin.

Inici trepidant a la com-
pe� ció
Diumenge passat, el Sènior 

Femení, dirigit pel tècnic 
Cisco Poy, va guanyar el seu 
primer par� t de lliga regular 
al pavelló del CB Gavà, amb 
una victòria molt lluitada 
per l’equip del CEB Sant 
Jordi per 49-53.

Estada a Collell
Més d’un centenar de mem-

bres del CEB Sant Jordi van 
par� cipar a principis de se-
tembre en una nova edició 
de l’estada de pretempora-
da a Collell. Els par� cipants 
a l’estada van poder gaudir 
del bàsquet i de la compa-
nyia de jugadors i jugado-
res d’altres equips amb els 
quals durant la temporada 
no tenen tanta oportunitat 
de coincidir.

Fira del Joc i de l’Esport
El club també va estar pre-
sent dissabte passat a la 
Fira del Joc i de l’Esport a la 
rambla del Ferrocarril amb 
un estand amb cistelles de 
bàsquet i la màquina de � r 
que va fer les delícies dels 
nois i noies que es van apro-
par a provar el seu ‘es� l’ de 
llançaments a cistella. 

El públic també es va 
interessar per l’oferta del 
club pel que fa a equips 
de bàsquet infantils i de 
la promoció als centres 
escolars de la ciutat. / CEB 
Sant Jordi

MOTOCICLISME | MOTOGP

Jordi Torres subs� tuirà 
Tito Rabat al GP d’Aragó
El pilot rubinenc Jordi Torres 
� ndrà l’oportunitat de tornar 
al Campionat del Món de la 
Federació Internacional de 
Motociclisme. L’equip Reale 
Avin�  Racing ha decidit que 
sigui Torres qui subs� tueixi 
al pilot ofi cial Tito Rabat, que 
es va trencar una cama en 
els entrenaments del Gran 
Premi de Gran Bretanya.

No se sap exactament 
quin temps estarà de baixa 
el pilot barceloní, però el 
que sí que és segur és que 
Torres correrà el Gran Premi 
d’Aragó de MotoGP amb la 
Duca�  de Xavier Simeon, i 
que aquest ho farà amb la 
moto de Rabat.

Jordi Torres va estar a 

Moto2 entre el 2010 i 2014, 
durant els quals va aconse-
guir una victòria i dos podis. 
Actualment, el pilot de Rubí 
està compe� nt al Mundial de 
Superbike amb l’equip Agus-
ta Reparto Corse. / DdR

PETANCA | LLIGA

Primera derrota a la lliga pel 
primer equip de Las Torres-Rubí
El primer equip de la UP Las 
Torres-Rubí no ha pogut 
començar pitjor en el seu 
retorn a la Primera Divisió. 
Els rubinencs van rebre com 
a locals el Castelldefels, un 
equip candidat a l’ascens. 
Tot es va començar a tòrcer 
en la primera ronda després 
d’encaixar un parcial de 0-4. 
Tot i l’esforç, no van aconse-
guir retallar distàncies i van 
acabar perdent per 6-10.

El segon equip es va des-
plaçar fi ns a Granollers per 
enfrontar-se al Can Bassa. 
Gràcies a un inici espec-
tacular, els rubinencs es 
van destacar des de l’inici 
del par� t, adquirint un im-
portant avantatge que van 
saber mantenir fi ns a acon-
seguir la primera victòria 
per 6-10.

Per la seva banda, l’equip 

C es va imposar com a local 
a l’Olesa amb una total 
autoritat demostrant que 
són un equip amb molta 
qualitat. El marcador fi nal de 
12-4 és un refl ex d’aquesta 
superioritat.

L’equip D tampoc es va 
poder estrenar amb victòria 
després de visitar les pistes 
del Palau de Plegamans. 
Tot i encaixar un 4-0 inicial, 
els de Rubí van començar a 
retallar les distàncies fi ns a 
deixar el marcador fi nal en 
un insufi cient 9-7.

L’equip femení va dispu-
tar el derbi local visitant les 
pistes de Ca n’Oriol, on es 
van enfrontar al Santa Rosa. 
Tot i que el par� t va comen-
çar de manera igualada, les 
locals van imposar-se en el 
derbi rubinenc per 6-3. / UP 
Las Torres

Jordi Torres, durant la seva 
etapa a Moto2. / Arxiu

WATERPOLO | CAMPIONAT D’EUROPA

Rutgers es proclama campiona d’Europa júnior
La rubinenca Paula Rutgers 
s’ha proclamat campiona 
d’Europa amb la selecció 
espanyola de waterpolo, 
una compe� ció que es va 
disputar la setmana passada 
a Funchal, capital de l’illa 
portuguesa de Madeira. La 
jugadora del Club Natació 
Rubí i portera del primer 
equip va aconseguir pen-
jar-se l’or amb el combinat 
espanyol.

D’altra banda, el Club 
Natació Rubí ha disputat 
diferents tornejos inter-
nacionals i locals durant el 
setembre amb l’objec� u de 
preparar la temporada. 

A principis de mes, va 
prendre part en el 5è Tor-
neig ‘Be Water My Friend’ 
amb tres equips: un infan� l 
masculí i dos cadets, (mas-
culí i femení). L’Infan� l va 
quedar 8è de 20 par� cipants 
i va guanyar el premi al ‘fair 
play’. El Cadet Femení, per 
la seva banda, va ser quart 
de 13 equips. Cal destacar 
que Carlota Alonso va ser 
la màxima golejadora del 
torneig i Elena Ruiz va ser 
escollida dins l’equip ideal. 

Finalment, el Cadet Masculí 
va ser 13è de 18 equips.

En la tercera edició del 
‘Barcelona Internacional 
Turbo Cup’, en categoria 
juvenil masculina, el CNR va 
assolir la 7a posició dels 16 
equips par� cipants.

Pel que fa al passat cap 
de setmana, quatre equips 
del club van disputar el Tor-
neig Lluís Giral del CN Sant 
Andreu. Hi van par� cipar els 
infan� ls femení i masculí i 
dos alevins, també en cate-
goria masculina i femenina. 
La classifi cació fi nal va re-
sultar del còmput total dels 
resultats dels quatre equips, 
per la qual cosa el club rubi-

nenc va quedar tercer.
Finalment, el Juvenil 

Masculí va par� cipar en el 
I Torneig organitzat pel CN 
Granollers, la ‘Youth Cup’. 
L’equip entrenat pel Dani 
Gómez va assolir la tercera 
posició dels 10 equips par-
� cipants.

Marnaton
D’altra banda, Arlet Olive-
ras, nedadora del club, va 
guanyar dissabte passat la 
Marnaton de Cadaqués. El 
mateix cap de setmana es 
va disputar la 75a edició a 
l’estany de Banyoles, amb la 
par� cipació de quatre neda-
dores rubinenques, que van 

fi nalitzar la prova.

Triatló
M. José Taboada i Rubén 
Benisa, del CNR, van com-
petir en la Santander Tri-
athlon Series de Gavà en la 
modalitat Super Sprint per 
parelles, assolint la tercera 
posició. Per la seva banda, 
Laura Pérez també va ser 
tercera en el Tricircuit de 
Sant Pol de Mar en la seva 
categoria. / CNR

La portera rubinenca és campiona d’Europa júnior. / Cedida
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