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«Quina fera, una vegada s’ha escapat, torna incauta a les cadenes que ha trencat?» (Horaci, poeta llatí)
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Suspensió de l’activitat
política a l’Ajuntament
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Mig miler de rubinencs
La Guàrdia Civil
surten al carrer
deté Francesc Sutrias
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Uns 500 rubinencs es
manifesten en suport a
les institucions catalanes
i el referèndum

El rubinenc Francesc Sutrias, alt
càrrec de la Generalitat, detingut
per la Guàrdia Civil per l’1-O
MARTA CABRERA

La plaça Pere Aguilera es va omplir de manifestants per protestar
contra les accions judicials i policials de dimecres. / Raül Cabús

propers es van omplir de
persones. Com a moltes
Més de mig miler de rubi- ciutats de Catalunya, els
nencs es van concentrar manifestants van fer una
aquest dimecres a la nit sonora cassolada.
Durant l’acte, es van
davant l’Ajuntament per
mostrar el seu suport a les rebutjar els escorcolls i les
institucions catalanes i a la detencions, les intervencidemocràcia i en contra de ons a les institucions catalanes i es va
la macrooperació de
Els manifestants defensar la
la Guàrdia fan una cassolada democràcia.
Amb crits de
Civil que ha
a les portes de
‘votarem’ i
colpejat les
‘indepenestructures
l’Ajuntament
dència’, la
de govern i
l’organització del referèn- concentració va ﬁnalitzar
dum. Un dispositiu policial amb el cant d’Els Segaque va acabar amb la de- dors.
Els mateixos que havien
tenció de 14 alts càrrecs de
la Generalitat, entre ells el convocat la concentració,
rubinenc Francesc Sutrias. han fet una nova crida a
La concentració, convo- la ciutadania per aquest
cada per diferents forces divendres a les 19 hores
polítiques i moviments so- també a la plaça Aguilera.
cials de la ciutat, va obtenir Posteriorment, tenen la
una gran resposta ciutada- intenció d’iniciar una enna, ja que tant la plaça Pere ganxada de cartells per la
Aguilera com els carrers ciutat.
REDACCIÓ

Efectius de la Guàrdia Civil
van escorcollar dimecres
durant 7 hores el domicili del
rubinenc Francesc Sutrias,
director general de Patrimoni de la Generalitat, ubicat
al carrer Monturiol, en el
marc d’una macrooperació
contra el referèndum de l’1
d’octubre.
Els agents es van personar a les 8 hores amb una
secretària judicial i li van
comunicar a Sutrias que
quedava detingut acusat de
desobediència, prevaricació
i malversació. Al tancament
d’aquesta edició, l’exregidor
de l’Ajuntament de Rubí encara estava detingut.
Al llarg del matí de dimecres, almenys un centenar de
persones es van concentrar
davant del domicili per donar
suport a Sutrias, van enganxar cartells amb el lema
‘Votarem per ser lliures’ i van
cridar ‘votarem’.
Cap a les 14 hores van
arribar set furgonetes de
Mossos d’Esquadra com a
suport per tal de treure el
detingut de casa seva. Una
hora més tard, Sutrias va
sortir de casa seva escortat
per dos agents de la Guàrdia Civil i amb l’ajuda d’un
control de seguretat de més
d’una desena de Mossos
d’Esquadra.
La Guàrdia Civil va conduir el detingut ﬁns al seu
vehicle, que també va ser
registrat i se’l van emportar
al Departament de Treball,
Afers Socials i Família, on té
el seu despatx, per continuar

Francesc Sutrias va ser arrestat al seu domicili, al carrer Monturiol. / M.C.

amb els registres. Envoltat
d’un cordó policial de Mossos i en mig d’alguns moments de tensió, el rubinenc
va rebre mostres de suport
dels concentrats, entre els
quals hi havia regidors d’ERC,
l’AUP i ICV i representants del
PDeCAT i l’ANC.
Poc després, la seva dona,
Anna Sancho, va explicar que
Sutrias, estava “tranquil”,
que els agents havien “es-

corcollat tota la casa” i que
només s’havien endut “quatre papers, perquè ell no té
ordinador a casa, i el telèfon
mòbil”.
Francesc Sutrias, llicenciat en Dret per la Universitat
Autònoma de Barcelona, va
ser regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a
l’Ajuntament de Rubí entre el
1995 i el 2006. Des d’aquell
moment, ha ocupat diversos

Un centenar de rubinencs van donar mostres de suport al detingut
quan se’l va endur la Guàrdia Civil. / M.C.

llocs de responsabilitat a l’administració pública, ﬁns que
l’any passat va ser nomenat
director general de Patrimoni
de la Generalitat, un càrrec
que depèn del departament
de la Vicepresidència i Economia i Hisenda, en mans
d’Oriol Junqueras.
Durant tot el matí, la
Guàrdia Civil va entrar a
diverses conselleries i seus
de la Generalitat com la
d’Economia i Finances, la
d’Afers Socials, Governació,
Presidència i Exteriors. En
el marc d’aquesta macrooperació policial contra el
referèndum es van realitzar
14 detencions d’alts càrrecs
i es van intervenir nou milions de paperetes per votar
Sí o No.
Paral·lelament, es van
produir múltiples mobilitzacions ciutadanes espontànies
i pacíﬁques a diferents punts
de Barcelona i a moltes localitats catalanes per protestar
contra l’actuació policial.
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El govern municipal decideix aturar l’activitat
política i fa una crida a la serenitat i a la calma
Davant la situació creada arran de la macrooperació policial contra l’1-0, l’executiu local
va emetre dimecres a la nit una declaració institucional sobre la situació política actual
han desembocat en escorcolls de
diferents seus de la Generalitat i
en detencions d’alts càrrecs com
la del rubinenc Francesc Sutrias,
exregidor del nostre Ajuntament,
el govern municipal vol manifestar la seva profunda preocupació
i malestar per les conseqüències
que aquests fets poden tenir en la
societat catalana.

REDACCIÓ

El govern municipal, en mans del
Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC), ha decidit aturar l’activitat
política, posposant la convocatòria
de les comissions informatives i
ajornant la sessió plenària del mes
de setembre, davant la situació política actual, que qualiﬁca de molt
greu. Així ho ha anunciat a través
d’una declaració institucional que
ha fet pública aquest dimecres a
la nit davant els escorcolls i detencions practicades per la Guàrdia
Civil a diverses dependències de la
Generalitat de Catalunya, i també
a la nostra ciutat (pàg. 2).
En la declaració, el govern
insta a l’estat i a la Generalitat a
recuperar el diàleg i fa una crida a
la serenitat i la calma.
Text de la declaració
“Davant la situació política actual,
i especialment arran dels fets que
s’han produït aquest matí que

L’executiu local ha
decidit ajornar les
comissions informatives
i el Ple de setembre

Façana de l’Ajuntament de Rubí. / Arxiu

En aquest sentit, el govern municipal manifesta el seu compromís
en la defensa de les institucions de
Catalunya i en favor de la convivència cívica i de la llibertat d’expressió. És per això que considerem
urgent recuperar la via política,
el diàleg i el respecte per trobar
una solució al conﬂicte que avui
estem vivint.

El govern de la ciutat vol fer
una crida tant al govern de l’Estat
com al govern de la Generalitat
perquè recuperin el diàleg, ja que
la situació insostenible en què es
troba Catalunya és conseqüència
de la manca de voluntat de trobar
solucions. Són les institucions les
que tenen l’obligació de trobar una
sortida al conﬂicte.
Com a ciutat no ens podem
permetre que es trenqui la convivència entre veïns i veïnes, per
això és important que defensem
les institucions catalanes així com
la democràcia i l’estat de dret.
Creiem convenient que, davant
la situació tan greu que estem
vivint, és responsable posposar
la convocatòria de les comissions
informatives així com l’ajornament
de la sessió plenària del mes de
setembre.
Reiterem la necessitat de retornar a la via política urgentment
i fem una crida a la serenitat i a la
calma”.

4

POLÍTICA

Divendres, 22 de setembre de 2017

L’AUP, ICV i Podem Rubí
condemnen “l’atac a
l’autogovern de Catalunya”
REDACCIÓ

Cordó policial per deixar sortir el cotxe de la Guàrdia Civil que s’emportava detingut al rubinenc Francesc
Sutrias. / M.C.

Diversos partits polítics locals han mostrat la seva
condemna a la detenció
de 14 alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya i el
registre en departaments
de l’administració catalana i
domicilis particulars, que es

van produir el dimecres. Entre aquestes detencions hi
ha la del rubinenc Francesc
Sutrias, director general de
Patrimoni de la Generalitat.
L’Alternativa d’Unitat
Popular (AUP) ha condemnat els fets, considerant que
s’estan practicant “detencions polítiques, violacions
de drets fonamentals i una
clara voluntat de reprimir
les llibertats individuals i
del poble”.
“Suspensió de facto de l’autonomia de Catalunya”
Iniciativa per Catalunya
Verds (ICV) a Rubí considera que el govern espanyol
ha ordenat “la suspensió
de facto de l’autonomia de
Catalunya, amb l’aplicació
de l’article 155 de la Constitució”, i creu que el màxim
responsable de la situació és
el govern de Mariano Rajoy,
qui “ha decidit llançar una
ofensiva autoritària contra
les llibertats i els drets civils
de tots”.
Per aquest motiu, Iniciativa fa una crida a la mobilització per “defensar les
institucions de Catalunya i
les llibertats i drets dels ciutadans”. En un comunicat, la
formació considera “intolerable” la detenció de representants de la ciutadania i
acusa el govern espanyol de
“fer servir poders judicials i
policials per gestionar conﬂictes polítics”.
Per últim, ICV ha mostrat la seva solidaritat amb
Francesc Sutrias, exregidor
a l’Ajuntament de Rubí, i
que al tancament d’aquesta

edició es trobava detingut
per la Guàrdia Civil.
“Atac a la democràcia”
Per la seva banda, Podem
Rubí ha qualiﬁcat “d’atac a la
democràcia i a l’autogovern
de Catalunya” les “actuacions del PP”. La formació
considera que no es pot
“restar indiferent davant
les limitacions de la llibertat
d’expressió i la intervenció a
l’administració autonòmica”,
i titllen la situació “d’emergència democràtica”.
Podem Rubí considera
que la convocatòria del re-

ERC, l’AUP, ICV,
el PDeCAT, Podem,
l’ANC i Òmnium
fan una crida a la
mobilització
ferèndum de l’1 d’octubre
“no és la solució al conﬂicte,
però la repressió no és la resposta”, per això consideren
que el 2 d’octubre “caldrà
trobar sortides dialogades
al conﬂicte”.
La formació política demana a l’Ajuntament que es
posi “al costat de la democràcia i no d’un govern autoritari i deixi que la gent de
Rubí s’expressi lliurement”.
Tot i no realitzar cap
comunicat oﬁcial, des de les
xarxes socials, tant Esquerra
Republicana de Catalunya
com el Partit Democràtic
Europeu Català han fet crides a la mobilització i han
condemnat les detencions
i els registres. El mateix han
fet l’ANC i Òmnium.
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L’ANC, Òmnium, ERC, l’AUP i el PDeCAT
organitzen una festa per “la democràcia”
Manuel Tresserres o Ma�es
Serracant, alcalde de Sabadell inves�gat per l’1-O.
Per amenitzar la festa, hi
haurà la participació d’en�tats i grups com Sergi Estella, Aurora i Pili Cayero,
l’Obrador Coral o Dones de
Cor. També està prevista la
par�cipació de Jordi Margarit i Enric Majó, entre altres
personalitats.

MARTA CABRERA

Les en�tats sobiranistes Òmnium i l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) i les formacions polítiques Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC), l’Alterna�va d’Unitat
Popular (AUP) i el Partit
Demòcrata Europeu Català
(PDeCAT) han organitzat de
cara a aquest dissabte 23 de
setembre un acte fes�u per
reivindicar “la democràcia”
i a favor del referèndum
d’autodeterminació.
A par�r de les 18 hores
a la plaça Doctor Guardiet
estan previstos diversos espectacles musicals, familiars

L’acte serà a la plaça
Doctor Guardiet
i comptarà amb
diverses actuacions
i escènics, a més de parlaments de personalitats locals
i nacionals representants de
les en�tats organitzadores.
En total, serà un acte que

Representants de par�ts polí�cs i en�tats sobiranistes. / M.C.

tindrà una durada aproximada de 6 hores, segons els
organitzadors.
Xavier Corbera, portaveu
d’Esquerra Republicana, ha
convidat a par�cipar en la
festa a totes aquelles persones “siguin o no independen�stes” i ha aﬁrmat que
és una “festa de reivindicació
de la democràcia”. El portaveu del PDeCAT, Víctor Puig,
considera que els ciutadans

no s’han de preocupar per
les paperetes, les urnes ni els
col·legis electorals: “El que
hem de fer és explicar quin
país volem fer, amb convicció, i el que volem és que
els catalans puguin decidir el
que passi a Catalunya”.
Per la seva banda, Mireia
Gascón, de l’AUP, insisteix
que “no s’ha de tenir por
a la democràcia, perquè és
el que vol l’estat espanyol,

una por que aplica des del
franquisme”. Martí Pujol,
d’Òmnium, també assenyala que el que s’està vivint
aquests dies és un “retrocés
als anys del franquisme”,
mentre que Joan Llobet, de
l’ANC, se sorprèn que “una
papereta dins d’una urna
faci tanta por i hagi de ser
perseguida”. En l’acte està
previst que intervinguin polí�cs com Lourdes Ciuró, Joan
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Pilar Cas�llejo (CUP): “Estem
ERC reivindica el paper de
les dones en un estat català davant de la major revolució
democrà�ca d’Europa”
LARA LÓPEZ

Amb el lema ‘Construir una
nova república’, Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC) Rubí va celebrar el dissabte un acte per reivindicar
el paper protagonista de les
dones en un estat català.
Desenes de persones van
escoltar com quatre dones
militants d’Esquerra de diferents generacions opinaven
sobre la situació actual al
país i expressaven les seves
esperances d’igualtat i progrés social en una Catalunya independent. L’acte va
comptar amb les intervencions de la secretària de la
dona d’ERC Rubí, Montse
Serra; la mestra Laura Vert;
la jubilada Maria Monrós; i
l’estudiant Carla Serra.
Un dels discursos més
destacats va ser el de Carla
Serra, qui va defensar el paper ac�u tant de les dones
com del col·lec�u jove en

el procés sobiranista. Serra
va afirmar la voluntat del
col·lectiu femení de “ser
el futur d’un país independent, democrà�c, igualitari,
que, per sobre de tot, escol�
les seves veus, que respec�
i garanteixi els seus drets”.
L’estudiant també va reivindicar el dret a decidir per
si mateixes una vida amb
llibertat i dignitat.
Les par�cipants van explicar que, des d’Esquerra
Republicana, desitgen un
estat propi “que reconegui
les aportacions de les dones
en tots els àmbits de la vida”
i en el qual es garanteixi el
dret a “decidir sobre el propi
cos en qualsevol circumstància”. Per la seva banda, la
secretària de la dona d’ERC
Rubí va explicar que, des
del seu par�t, creuen en la
igualtat efec�va i real en tots
els aspectes, tant des de la
perspec�va de gènere, com
en la integració dels nouvin-

guts”. Serra va lamentar que
la Llei d’Igualtat impulsada
pel govern de la Generalitat
hagués estat tombada pel
Tribunal Cons�tucional, una
normativa que espera es
pugui aplicar amb totes les
garan�es en el futur.
A més, Montse Serra va
aﬁrmar que la construcció
de la república ha de ser un
esforç conjunt de dones i
homes de qualsevol origen
i procedència social. Pel
que fa a l’aplicació de polí�ques d’igualtat a la ciutat,
la representant d’ERC Rubí
va aﬁrmar que amb l’actual
de govern, les expecta�ves
de millora són molt baixes,
però esperen que en un
futur govern d’Esquerra es
puguin solucionar les mancances en termes d’igualtat
i serveis socials a Rubí. Finalment, en l’acte també va
intervenir Maria Monrós, la
dona que fa més temps que
milita a Esquerra Rubí.

La Policia Local requisa cartells,
galledes i una escombra a la CUP
Agents de la Policia Local de
Rubí van requisar diumenge
al vespre prop d’una desena
de cartells de propaganda
del referèndum, dues galledes amb cola, una escombra
i una brotxa, segons han
explicat els membres de la
Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Rubí.
Diverses persones
d’aquesta formació polí�ca
estaven fent una enganxada de cartells a prop de la
plaça Anselm Clavé, quan
una patrulla va parar, els

va requisar tant els cartells
com els instruments i va
iden�ﬁcar una persona. Els
agents els van indicar que no
els tornaran el material ﬁns
després de l’1 d’octubre.
L’Ajuntament apunta
que l’actuació respon a les
instruccions que ha rebut la
Policia Local per part de la
Fiscalia. Com a policia judicial, els agents locals, apunta
el consistori, acompliran a
les instruccions rebudes.
La CUP ha manifestat
que, tot i aquest incident,

seguiran penjant cartells a la
ciutat i sor�nt al carrer. D’altra banda, la CGT ha enviat
un comunicat de “repulsa”
als “actes de repressió que
l’estat està exercint contra la
llibertat d’expressió”.
L’AUP i també el PDeCAT
han demanat que la Policia
Local deixi d’exercir com a
policia judicial, ja que estan
convençuts que no tenen
competències per fer-ho. De
moment, l’Ajuntament encara no s’ha pronunciat sobre
aquesta qües�ó. / DdR

Unes 200 persones van assis�r a l’acte de la formació

El diputat de la CUP Joan Garriga, durant l’acte. / M.C.

M. CABRERA

Prop d’unes 200 persones
es van reunir el dilluns al
vespre a la plaça Onze de Setembre per assis�r a un acte
de la Candidatura d’Unitat
Popular (CUP) que no va ser
autoritzat per l’Ajuntament.
Tot i això, l’acte es va desenvolupar en normalitat i
sense presència policial.
El músic Cesk Freixas va
escalfar l’ambient amb la
seva guitarra entonant ‘L’estaca’ moments abans que
prengués la paraula la �nent
d’alcalde de l’Ajuntament de
Ripollet Pilar Cas�llejo.
L’exdiputada de la CUP
considera que la independència és “l’única possibilitat de canviar les estructures establertes, de canvi
efec�u des de baix amb el
protagonisme de la gent”
amb l’objec�u de fer “una

transformació per una societat més justa i igualitària”.
Castillejo va insistir que
estem davant de la “major revolució democràtica
d’Europa i ha de ser la millor
revolució social”.
També va par�cipar en
l’acte el diputat de la CUP
Joan Garriga, que va fer una
crida a “no tenir por a la
democràcia” i va expressar
que “l’autodeterminació no
es pot acordar, s’ha d’exercir,
votar és la millor eina per
exercir la democràcia”.

“L’agressivitat de
l’estat serà brutal
mentre la gent es
man�ngui ferma”
El membre de la formació assembleària va qualiﬁcar “d’estafa democrà�ca
el règim del 78 de transició

franquista, incapaç de res�tuir la memòria col·lec�va,
aprovant una Constitució
sota les botes dels militars,
consagrant el capital i legislant a favor dels bancs”.
“El referèndum obre la
porta a una gran transformació econòmica i polí�ca”, va
apuntar, “per tenir un país
on poder viure i treballar
dignament”.
En relació a les actuacions dels cossos policials,
Garriga està convençut que
“l’agressivitat de l’estat serà
brutal mentre la gent es
man�ngui ferma”.
També va par�cipar en
l’acte el regidor de l’Alterna�va d’Unitat Popular Aitor
Sanchez, qui va fer una crida
a “l’empoderament popular
des de baix”. Per tancar
l’acte de campanya, Cesk
Freixas va tornar a oferir una
actuació musical.

Ple Municipal
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El Ple aprova diverses modificacions de crèdit
per la reforma del Casino i el parc de Ca n’Oriol
Alguns grups de l’oposició retreuen a l’executiu local que realitzi modificacions de crèdit
destinades a projectes que encara no estan redactats, com la rehabilitació del Casino
marta cabrera

El Ple de l’Ajuntament ha
donat llum verda a tres
modificacions de crèdit per
tal de tirar endavant una
vintena d’inversions que
encara restaven pendents
d’aprovació després que
Veïns per Rubí (VR) presentés al·legacions. L’equip de
govern va desestimar les
al·legacions emparant-se
en dos informes, un tècnic
i un jurídic redactat per
l’interventor.
De fet, el Ple es va convertir en un intercanvi de
retrets entre part de l’oposició, especialment el regidor
de VR, i el govern.
Així, el regidor socialista Rafael Güeto va acusar
Antoni García, portaveu
de Veïns per Rubí, de tenir
“aversió a l’equip de govern”
i de voler “retardar els pro-

Regidors d’ERC, l’AUP, ICV i CDC van enganxar cartells on es podia llegir ‘Votem per ser lliures’ i també
van portar una escombra. / M.C.

jectes, quan la ciutat no pot
esperar”. El portaveu de VR
va contestar a les acusacions
assenyalant que és el PSC

qui “manté la ciutat aturada
des que governa, perquè
són incompetents”.
La resta de forces de

l’oposició van mantenir un
to més moderat, però no es
van estar de criticar que el
govern demani modificaci-

ons de crèdit per projectes
que encara no té redactats,
com per exemple la reforma
del Casino. En aquesta línia
es va expressar el portaveu
d’Iniciativa per Catalunya
Verds (ICV), Ramon Capolat:
“Demanar crèdits sense que
existeixin projectes és no
voler fer les coses bé”. També es va mostrar en aquesta
línia la regidora no adscrita
Maria Dolores Marín, que va
demanar que s’introduïssin
els projectes en el pressupost del 2018.
El debat es va centrar
especialment en un dels
punts que es van votar, que
feia referència a la primera
fase de la rehabilitació del
Casino, pel qual s’estimen
4 milions d’euros; per la
millora de l’accés a la ciutat,
amb una reserva de 544.000
euros; pel projecte de la
primera fase del parc de

Ca n’Oriol, que comptarà
amb 3,1 milions d’euros; i
per l’aparcament del carrer
Mallorca, amb una reserva
de 164.000 euros.
En aquest punt, ICV, VR
i Maria Dolores Marín hi
van votar en contra, mentre
que Esquerra Republicana
de Catalunya, l’Alternativa
d’Unitat Popular i Convergència Democràtica de Catalunya s’hi van abstenir. Hi
van votar a favor els regidors
del Partit dels Socialistes de
Catalunya, Sergi García, Ciutadans i el Partit Popular.
En la resta de punts, es
van aprovar modificacions
de crèdit per altres projectes com ara l’adequació
de Font del Ferro, la urbanització de la plaça Onze
de Setembre i dels carrers
Maximí Fornés, Torrent de
l’Alba i Magí Ramentol, així
com altres inversions.
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Rubí participa en el 4t Congrés
Internacional de Ciutats Amigues
de la Infància
Rubí ha estat present al 4t Congrés
Internacional de
Ciutats Amigues
de la Infància,
celebrat la setmana passada a
Madrid. La cita,
organitzada per
Unicef, va reunir
més de 350 representants de muni- L’alcaldessa i la regidora de Serveis a les
cipis, entitats i al- Persones. / Cedida
tres institucions,
així com nens, interessats locals que tenen en compa compartir experiències al te la mirada dels infants
voltant del disseny de políti- en el desenvolupament de
ques públiques amb enfoca- polítiques públiques”, ha
ment d’infància i d’Agenda declarat l’alcaldessa, Ana
2030 de Desenvolupament M. Martínez, qui ha afegit
que “no podem perdre de
Sostenible.
En el marc d’aquest con- vista que, com diu Francesgrés, Rubí ha pogut establir co Tonucci, una ciutat apta
aliances amb bona part dels per als infants és apta per a
170 municipis espanyols tothom”.
La trobada de Madrid
reconeguts per Unicef com
a Ciutats Amigues de la s’ha estructurat en diverses
Infància i amb organitzaci- ponències i debats que han
ons internacionals vincula- abordat la incorporació dels
des a la defensa dels Drets objectius de l’Agenda 2030 a
dels Infants. “Ha estat una l’àmbit local i el paper de les
oportunitat perfecta per ciutats com a garants dels
conèixer bones pràctiques drets de la infància. / DdR

Els infants reivindiquen els carrers de la
ciutat com a espai de joc i de convivència
REDACCIÓ

La 19a Fira del Joc i de l’Esport al Carrer, organitzada
per l’Ajuntament amb la
col·laboració de més d’una
quinzena d’entitats, ha servit perquè els infants de
Rubí reivindiquin els carrers
de la ciutat com a espai de
joc i de convivència entre
persones de diferents edats,
cultures i capacitats.
Per la Fira, que va tenir
lloc dissabte a la tarda a
la rambla del Ferrocarril,
van passar més de 8.000
persones, segons dades
del consistori, principalment infants amb els seus
familiars.
Els nens i nenes assistents van poder gaudir de
jocs tradicionals, tallers
de manualitats i activitats
esportives, entre altres.
Una part de les activitats
estaven organitzades per
les entitats i, com a novetat, s’integraven en una
gran gimcana al voltant de
valors com la solidaritat, la
diversitat, la companyonia i

Els infants van gaudir de jocs tradicionals, tallers i activitats esportives. / J.A. Montoya

el treball en equip. Amb un
mínim de quatre propostes
completades, els infants
aconseguien una baldufa
de regal.
En aquesta nova edició,
la fira ha comptat amb
altres reclams: l’animació

de la companyia La Tal, el
teatre de titelles itinerant
‘En Quimet i el seu tricicle’
i el concert ﬁnal a càrrec
del grup Macedònia van
contribuir a fer de l’esdeveniment una cita encara més
participativa.

Ciutat dels infants
L’alcaldessa, Ana M. Martínez, ha valorat molt positivament l’alta participació
registrada a la 19a Fira del
Joc i de l’Esport al Carrer. La
màxima responsable municipal ha emmarcat la present edició en la voluntat
de l’Ajuntament d’avançar
cap a una veritable ciutat
dels infants. “L’objectiu
d’aquesta ﬁra és fer valer
l’espai públic com a lloc per
excel·lència de trobada i de
joc, que pugui ser ocupat
per la infància i l’adolescència”.
Durant la ﬁra, el Consell
dels Infants i Adolescents
va llegir un Manifest pel
Dret a Jugar que incidia en
la igualtat entre tots els
nens i nenes, així com en
la importància dels valors
i els sentiments dels infants de totes les edats. Els
consellers també van ser
part activa de la gimcana
en col·laboració amb els
seus homòlegs del Consell
Consultiu de la Gent Gran
de Rubí.
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Activitats culturals, esportives Èxit de participació en els tallers
i de sensibilització, a la 2a Setmana d’idiomes gratuïts de British House
de la Gent Gran de Rubí

La regidora Marta García, acompanyada de membres del Consell Consultiu de la Gent Gran. / C.C.

CRISTINA CARRASCO

La segona edició de la Setmana de la Gent Gran, que
arrenca aquest divendres
22 de setembre i s’allargarà
ﬁns al 6 d’octubre, inclou
un variat programa d’activitats culturals, esportives,
lúdiques i de sensibilització
amb la gent gran com a
protagonista.
Durant la presentació
del programa, la regidora de
l’àrea de Serveis a les Persones, Marta García, ha explicat que la iniciativa vol donar resposta “al compromís
de l’equip de govern amb
la gent gran, un col·lectiu
que és molt important a
la ciutat”. Segons García,
la programació d’aquesta
Setmana de la Gent Gran
és el resultat d’una “escolta
activa” de les demandes del
col·lectiu, acompanyats pels
tècnics municipals.
Entre les activitats, des-

taquen dues que tenen a
veure amb la relació intergeneracional. Una és una visita guiada a l’exposició del
Peacock Rubí Art Festival,
que tindrà lloc el 28 de setembre, i la presentació del
documental ‘Rompiendo
mitos entre generaciones’,
que serà el 3 d’octubre.
Les dues propostes han
estat possibles gràcies al
treball conjunt del Consell
Consultiu de la Gent Gran
i el Consell de la Infància i
l’Adolescència.
Una de les novetats és
un taller, el 23 de setembre,
per ensenyar a la gent gran
com rebaixar la factura
elèctrica amb l’objectiu
de combatre la pobresa
energètica. Armand Estella, president del Consell
Consultiu de la Gent Gran,
ha ressaltat la importància
d’aquest taller “perquè hi
ha gent gran que no té idea
i està pagant més del que li

correspon”.
Altres activitats programades són un torneig de
petanca, una classe magistral de gimnàstica, un passeig pel Rubí Modernista a
càrrec de Rubí d’Arrel i un
itinerari per l’entorn natural
de Can Xercavins. També es
faran dues xerrades divulgatives sobre l’Alzheimer
i sobre com envellir sanament.
A més, l’Ateneu acollirà
la mostra ‘L’art és poder’ de
Miquel Galofré Pascual i la
companyia Tiamat Teatre
posarà en escena a La Sala
‘Cuatro canciones de amor
y una habanera desesperada’.
A més, el dissabte 30
de setembre a la plaça del
Doctor Guardiet, hi haurà
l’acte lúdic central amb una
actuació de la tuna (12h),
una paella popular (13.30h)
i posteriorment ball amb
l’orquestra Solimar (16h).

Els comerciants rubinencs
organitzen el Fora Estocs
REDACCIÓ

L’entitat Rubí Comerç organitza aquest dissabte
una nova edició del Fora
Estocs, una activitat que
es realitza dues vegades a
l’any i que coincideix amb la
ﬁnalització de la campanya
de rebaixes. Els comerciants del centre oferiran

a la ciutadania rebaixes,
descomptes i promocions
durant tot el dia.
Durant el matí, hi haurà
un contacontes amb bombolles gegants. Al matí i a
la tarda, està previst que hi
hagi jocs infantils a Maximí
Fornés i un camerino de
maquillatge infantil i disfresses. A la tarda, s’instal·larà

un photocall a la porta del
Casino amb cotxes antics i
exhibició d’arts marcials a
la plaça Catalunya.
A més, durant tot el dia
a la plaça Pere Esmendia,
hi haurà competició d’esports, activitats artístiques
participatives i un photocall
amb personatges de pellícula.

Durant aquest mes de setembre British House està
realitzant un seguit de tallers
gratuïts d’introducció a diversos idiomes per tal que
tots els rubinencs puguin
fer ‘un tastet’ de diferents
idiomes i conèixer la metodologia pràctica de TOTAL
IMMERSION que caracteritza a British House. Així
doncs ja s’han fet els tallers
d’introducció a l’anglès i
el d’introducció al francès
i els dos van comptar amb
gran èxit de participació. El
proper dimecres 27 tindrà
lloc el taller d’introducció
a l’alemany a les 19.30 h i
un nou taller d’introducció
a l’anglès a les 20.30 h. Hi
esteu tots convidats!
Aquests tallers formen
part del programa d’activitats
gratuïtes en idiomes que British House organitza durant
tot el curs per a nens, joves i
adults. Segons ens comenta
la sotsdirectora, l’Eli Grau,
“a British House volem
apropar els idiomes als rubinencs, per a que perdin la
por a parlar-los i gaudeixin
aprenent-los. El nostre lema
és Speak Languages, Be in-

ternational! (Parla idiomes
i sigues internacional!) i volem transmetre aquest esperit
a tot Rubí. Parlar idiomes ens
pot obrir moltes portes tant
a nivell professional com
personal, i a British House
volem ajudar a tots els rubinencs a parlar idiomes i tenir
el màxim d’oportunitats!”
A banda d’aquests tallers
gratuïts, British House comença la propera setmana
diversos cursos d’idiomes
per a nens, joves i adults i
cursos intensius on es fa 1
nivell en 2 mesos. També

inicien cursos de preparació
a exàmens oficials com el
First Certiﬁcate, CAE i Proﬁciency, i cursos d’iniciació
a l’anglès, francès i alemany.
I durant aquest dies, per tal
que conegueu l’escola de
ben a prop British House us
convida a provar una classe
gratuïtament sense cap compromís. Per a més informació
podeu trucar al 935860825 o
dirigiu-vos a l’escola central
a l’av. Barcelona 21. Aquest
setembre tots els rubinencs
a llançar-se a parlar idiomes
a British House!
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Clàusules terra

Assessorament personalitzat i gratuït en les reclamacions per les
clàusules abusives dels bancs
• La Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi de • L’acord s’estendrà a la resta de col·legis professionals
l’Advocacia de Barcelona presenten un conveni per de la demarcació i preveu el desplaçament d’advocats
a l’atenció personalitzada dels consumidors
a les dependències municipals
Per redacció DIBA

L

’acord entre la Diputació de Barcelona
i l’ICAB preveu el
desplaçament d’un advocat a les dependències
dels Serveis Públics de
Consum de les comarques de Barcelona que,
prèvia visita concertada,
atendrà de forma individualitzada les consultes
dels consumidors. A més,
el consumidor també rebrà atenció personalitzada en relació a la justícia
gratuïta si decideix acudir
a la via judicial. «Aquest
conveni reforça el servei d’atenció al ciutadà de la Diputació i se
suma als ja treballats
en matèria d’atenció
jurídica. Una demanda imprescindible avui
dia: garantir el servei al
ciutadà», ha explicat la
presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè
Conesa.

degà de l’Il·lustre Col·legi
de l’Advocació de Barcelona, Oriol Rusca. «La
proximitat és fonamental i en aquest sentit el
coneixement que té la
Diputació del territori
ha estat clau», ha afegit.

Servei a tota la demarcació
Aquest primer conveni
cobrirà 22 Serveis Públics
de Consum a 6 comarques (Alt Penedès, Anoia,
Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf i Maresme):
una àrea amb prop d’un
milió i mig de persones.
Les visites es podran conFHUWDU ¿QV HO PHV GH GHsembre, a excepció del
mes d’agost, i es faran ,
per tant, durant prop de
 GLHV KjELOV ¿QV D ¿QDO
d’any. En aquest termini,
s’oferirà el servei 350 hores cada mes. En aquest
sentit, la diputada de Salut Pública i Consum, Laura Martínez, ha destacat
que «el ciutadà, a través
«Agraïm el paper de la del seu ajuntament, reDiputació de Barcelo- brà una atenció acurada
QDHQOD¿UPDG¶DTXHVW i personalitzada. També
acord: ens ha permès en relació a la justícia
aplegar mitjans per de- gratuïta si decideix acufensar els drets de les dir a la via judicial», ha
persones»KDD¿UPDWHO afegit.

@iStock

L’objectiu de Diputació
de Barcelona és estendre
aquest servei d’assessorament personalitzat sobre clàusules abusives
als 311 municipis de la
demarcació. Així, la corSRUDFLy FRQWHPSOD OD ¿Uma de convenis amb la
resta d’ Il·lustres Col·legis d’Advocats, com són
el de Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell,
Sant Feliu de Llobregat,
Terrassa i Vic.
Suport als consumidors
Els acords amb els collegis professionals d’advocats se sumen a les
accions de suport als

consumidors que la Diputació de Barcelona impulsa des de fa mesos per
acompanyar-los en les
seves reclamacions per
les clàusules abusives.

ves per fer 150 xerrades
i tallers arreu del territori.

En els 224 municipis que
no disposen de Servei Públic de Consum propi, els
ciutadans també reben
Justament per aten- atenció directa a través
dre aquestes consultes, de les Unitats Mòbils d’Inaquest any ha augmentat formació al Consumidor
¿QVDOVPLOLRQVG¶HXURV (UMIC). Des de començael pressupost destinat als ment d’any, a més, la DiServeis Públics de Con- putació de Barcelona ofeVXP 7DPEp KD LQWHQVL¿- reix consells i informació
FDWODIRUPDFLyHVSHFt¿FD sobre els protocols de les
en clàusules abusives als entitats bancàries, adretècnics d’aquests Serveis ces de contacte, l’agenda
(77 municipals i 7 comar- d’accions formatives i un
cals) i ha contractat les formulari de reclamació a
associacions de consu- través de la seva pàgina
midors més representati- web (www.diba.cat).

Connectem la ciutadania amb la cohesió social
Connectar la ciutadania amb la cohesió
social, com a pilar
bàsic de l’estat del
benestar, és un dels
objectius estratègics
del Pla de Mandat

2016-2019 de la Diputació de Barcelona.
A banda del suport
als consumidors, la
corporació impulsa en
aquest sentit un Pla de
Xoc contra la Pobresa,

que vol donar resposta a l’empobriment
progressiu i al corresponent increment del
risc d’exclusió social.

Com a accions concretes, aquest Pla de
Xoc contra la Pobresa
inclou el programa de
Foment de l’Ocupació,
el Servei d’Intermediació de Deutes de l’Ha-

bitatge, el programa
d’Auditories i Intervenció en habitatges en
situació de pobresa
energètica i el programa Targeta Moneder
amb impacte social.
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l 20 de setembre del 2017 passarà
a la història com un dels dies més
foscos de la democràcia espanyola. Catalunya va llevar-se amb la
notícia que havien detingut 14 alts càrrecs de
la Generalitat de Catalunya, entre els quals
el rubinenc Francesc Sutrias, qui havia estat
regidor de l’Ajuntament, i estaven efectuant
una quarantena d’escorcolls en empreses,
domicilis i seus departamentals del govern
de Catalunya. L’ordre judicial procedia del
jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona
i la desproporcionalitat de l’actuació, amb
centenars d’agents de la Guàrdia Civil i de la
Policia Nacional desplegats per tot el territori,
especialment a Barcelona, van provocar la
mobilització pacífica de milers de persones,
que van prendre els carrers per mostrar el seu
rebuig a l’actuació policial.

Zona de vianants
Des que s’ha fet realitat la zona de vianants
dels carrers Pau Clarís i Maximí Fornes, no
em deixa de sorprendre cada dia la quantitat
de cotxes i motos que no han deixat de passar,
a vegades posant en perill la seguretat de la
gent que passeja i que ha de saltar a la vorera
perquè no l’atropellin. També és curiós com
a la zona de càrrega i descàrrega sempre hi ha
cotxes aparcats, tant d’empreses com cotxes
particulars, això fa que els repartidors que
vénen a proveir la zona ho tinguin bastant
complicat.
Esperem que sigui qüestió de temps aconseguir que podem gaudir d’una bona zona de
vianants per a les persones.
Eduard García

EDITORIAL

Anubis

La intervenció dels comptes del govern
català, la incursió d’agents de policia en dependències de la Generalitat i les detencions
han provocat la indignació de molts ciutadans,
que ho han percebut com un atac a l’autogovern de Catalunya, una suspensió ‘de facto’ del
govern de Carles Puigdemont i una situació
de repressió molt qüestionable en una democràcia. Una onada d’indignació que sobrepassa els límits socials de l’independentisme, un
fet que el govern estatal no sembla estar tenint
en compte. Davant la situació d’excepciona-

Cartes de la Ciutadania
Les llibertats
Darrerament, a Catalunya, com ara a Madrid, al País Basc, a Andalusia o a diferents
comunitats de l’estat espanyol, ha aparegut
un debat inesperat, almenys, per les classes
dirigents: el de les llibertats.
Davant la pèrdua de la llibertat d’expressió i la llibertat d’informació, des del govern
espanyol se’ns diu que per davant hi ha la
legalitat i la democràcia. Una legalitat i una
democràcia enteses des d’un punt de vista
que recorda massa el franquisme. Avui hi
ha gent que no sap què va ser el franquisme.
Cal recordar-los que durant el franquisme
es van perdre aquestes mateixes llibertats i
moltes altres, junt amb l’empresonament i,
massa sovint, la mort d’aquells que es negaven

Fe d’errades
A l’edició de la setmana passada, s’indicava a l’article ‘La desaparició de la masia de Can
Cabanyes’, de Jordi Vilalta, del GCMR-CER, que durant la Guerra Civil a la masia hi
vivia una família aragonesa i que funcionava com a estafeta de correus. Cal afegir que
també hi vivia la família Comellas i els propietaris de la masia eren Joan Puig Rius i
Mercè Llobateras Canet.

El Tuit de la setmana

20 de setembre

Jordi Évole @jordievole
Si alguien piensa que así se solucionará el tema, es que o conoce
muy poco Cataluña o es que no quiere solucionarlo.

Visita’ns a www.diariderubi.com
Segueix-nos a @DiarideRubi

litat, els ciutadans van llançar-se als carrers,
també a Rubí, on mig miler de persones es
van concentrar per rebutjar l’actuació policial,
junts, més enllà d’ideologies i de partidaris o
no de la independència. Plantaven cara a les
forces de seguretat de l’estat en defensa de les
institucions catalanes.
Anubis és el nom de la macrooperació
policial de la Guàrdia Civil contra l’1-0.
Anubis, déu egipci encarregat d’acompanyar
al més enllà els morts. És molt probable que
el referèndum de l’1-0 hagi estat liquidat

i també a Facebook

a perdre-les. Però què comporten aquestes
llibertats?
La pèrdua de la llibertat d’informació
comença amb la prohibició de publicar un
anunci amb un Sí. I continua pel control de
la informació que apareix en els mitjans. Si
no vols que tanquem el teu mitjà, per exemple, no parlis de ‘x’ tema. Situació que ara ja
vivim. A més, però, perdem la inviolabilitat
del correu personal (no podem rebre paperetes, però tampoc revistes on surt la paraula
Democràcia a la portada!).
La pèrdua de la llibertat d’expressió es
produeix al mateix temps que la d’informació. Tant als autors com als mitjans no els
permeten exercir la llibertat d’expressió quan
no poden parlar d’allò. Això sense parlar que,
com a particular, en teoria no puc posar un
cartell sobre allò sense el risc de ser identificada* i que em requisin el material en què he
invertit els meus diners. Així, els pocs agents
que tenim a Rubí han de requisar escombres,
cubells i cartells en comptes de fer la seva
feina. Ridícul, oi?
A la Constitució espanyola es reconeix

amb l’actuació policial i judicial, però el que
ha quedat demostrat és que aquesta mateixa
actuació ha despertat un esperit d’autodefensa
i d’unió molt més complicat d’aniquilar.
I mentre el poble sortia al carrer, la
Generalitat acusava el govern de l’estat de
suspendre l’autonomia i va reiterar el seu
compromís amb el referèndum, mentre el
president de l’estat, Mariano Rajoy, instava
l’executiu català a aturar el referèndum per
no empitjorar la situació.
Una situació que requereix una profunda
reflexió política per part dels dos governs. A
més, per primera vegada, Europa s’ha pronunciat sobre la qüestió catalana i està començant
a expressar la seva preocupació pels esdeveniments que estan succeint a Catalunya, un
poble que pot estar escrivint un nou capítol
de la seva història.

molt clarament el paper de cadascú. La representativitat política, la funció de la policia,
i el paper dels ciutadans. Com a ciutadans,
l’eina més important que tenim per opinar
i dir què volem són els comicis electorals.
A través de la votació opinem. I ara també
se’ns nega això.
Per què parlo i parla tant tothom, doncs,
de violació de les llibertats? Perquè són drets
que tenim pel simple fet de ser éssers humans.
Garantits en el nostre cas per la Declaració
Universal dels Drets Humans que va signar el
mateix estat espanyol. Sense aquests drets la
democràcia no existeix, diguin el que diguin
alguns a la tele. I sense democràcia, la legalitat
és una esclavitud. Realment us voleu quedar
en un estat que no us deixa ser persones lliures? Voleu estar sota una dictadura? Jo no. Per
això i molt més diré Sí en deu dies. Com la
majoria dels que volem un futur millor.
* Com a curiositat: per això Franco va
crear el DNI, per controlar-nos, cosa que a la
resta del món fa riure, perquè ningú necessita
un document per saber qui és.
Andrea Quintana

OPINIÓ
RA M O N BATA LLA
GALIMANY
El nostre govern ha convocat
la ciutadania a votar el proper
1 d’octubre en el Referèndum
d’Autodeterminació de Catalunya. Des de fa molt temps,
entre una gran part de la població de Catalunya, ha anat
arrelant la idea que la millora
de les nostres condicions de
vida passa per crear un nou
estat independent, una República catalana. És un plebiscit
plenament democràtic, perquè
tota la ciutadania de Catalunya
amb dret a vot podrà expressar
la seva opinió, favorable o
contrària a la independència,
i perquè, tant els partidaris
del sí com els del no, podran
exposar els seus arguments. Ha
estat convocat d’acord amb la
Llei del Referèndum d’autodeterminació de Catalunya,
aprovada per una majoria de
diputats al nostre Parlament.
És, doncs, perfectament
legal. Aquest Parlament va ser
elegit a les eleccions del 27 de
setembre de 2015, en les quals
la participació de la ciutadania
va ser molt alta, d’un 77%
del cens. I les candidatures
sobiranistes, les que portaven
al seu programa l’exercici al
dret a l’autodeterminació i la
voluntat d’independència, van
obtenir la majoria absoluta
dels diputats.

1 d’octubre: per la democràcia

Ara bé, l’opinió dels catalans i de les catalanes no té
cap importància per a l’Estat
espanyol ni per a la immensa
majoria dels seus partits i
mitjans de comunicació, que
no accepten ni tan sols que
preguntem a la ciutadania
què en pensa de tot plegat.
I, en comptes de dialogar,
de negociar amb el govern
català una solució política,
només ens ofereixen repressió:
amenaces, inhabilitacions,
multes, querelles, prohibició
d’actes públics, persecució dels
fabricants d’urnes, escorcolls a
mitjans de comunicació, registre d’impremtes, tancament de
webs, intervenció de les competències de la Generalitat...
(No estic parlant de la Xina o
de Turquia, no, sinó de l’estat
espanyol!).
Estem pel sí o estem pel
no, si considerem que tenim
la sobirania, que som nosaltres
els qui hem de decidir sobre
aquesta i moltes altres qüestions, hem de fer possible la
votació del dia 1, hem d’anar
a votar. Ara, jo sóc dels que
votarà sí. La construcció d’una
República catalana és l’única
esperança que els ciutadans
i ciutadanes puguin decidir,
sense tutors externs que ens

Per un futur
sense amenaces
Associació de Mitjans
d’Informació i Comunicació (AMIC)

No fa gaire temps, estaven
en qüestió algunes de les
llibertats nacionals d’aquest
país. Ara, ho estan totes.
L’agressivitat de les institucions de l’estat no es limita
al govern o el Parlament,
sinó que a hores d’ara afecta
la immensa majoria dels
municipis catalans; els mitjans de comunicació que els
desagraden, com és el cas de
mitjans del nostre col·lectiu
que han rebut requeriments
perquè deixin de publicitar
el referèndum i finalment,
els drets cívics de tots els
ciutadans, també els que
tenen decidit –legítimament
i cívicament– votar contra la
independència. Catalunya
sembla estar, de fet, sota un
estat d’excepció decretat,
però no declarat.
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Tot plegat ha generat
una situació insostenible,
que només pot superar-se
seguint per la via democràtica. És per això que els mitjans generalistes, temàtics i
locals i territorials, els que
estem més arran de carrer,
demanem a la ciutadania
que es mobilitzi el pròxim 1
d’octubre, que manifesti el
nivell de voluntat de sobirania d’aquest país i el desig
de democràcia dels ciutadans. Cedir a la por seria
incompatible amb un futur
de dignitat democràtica.
Els mitjans de comunicació de proximitat mantindrem el nostre compromís
amb el poble al qual ens
adrecem. Informarem i donarem veu amb llibertat a
una societat que vol estar
informada i opinar. Hi som
i hi serem, com ho hem fet
sempre, com feu els nostres
lectors.

diguin què podem fer o no,
com volem el nostre país. És
l’única possibilitat de que
disposem de tots els impostos
que paguem per a millorar els
nostres serveis (educació, sanitat, serveis socials, transports,
medi ambient, cultura...), que
bona falta ens fa, o per a ser
lliurement solidaris amb altres
pobles que ho necessitin.
Perquè el que comportaria
que guanyés el no ja ho sabem:
anar a pitjor. Continuaríem

en una democràcia de baixa
qualitat, amb un poder judicial
mediatitzat pel polític, on les
clavegueres de l’estat inventen
proves i delictes per a perjudicar els adversaris polítics,
amb una classe política que
menysprea la ciutadania de
Catalunya, que és indiferent
a la voluntat dels catalans i
catalanes. Seguiríem sense el
reconeixement de la sobirania
de Catalunya, sent tractats
com un poble menor d’edat,

sotmès als capricis i arbitrarietats d’un estat aliè. Com fins
ara, no podríem decidir com
impulsem el coneixement i
ús de la llengua catalana. I,
és clar, es mantindria l’espoli
continuat de milers de milions
d’euros cada any, que marxen i
no tornen.
Tanmateix, tenim a favor
nostre que el dret a l’autodeterminació és un dret reconegut
internacionalment, que es va
posar en pràctica, per exemple,

en els referèndums de Quebec
respecte del Canadà o en el
d’Escòcia respecte del Regne
Unit. Que ho ha aprovat el
nostre Parlament i que totes
les enquestes diuen que prop
d’un 80% de la ciutadania de
Catalunya vol votar. I que ho
hem reivindicat reiteradament
al carrer, per exemple a la
recent Diada, amb manifestacions extraordinàriament massives, de milions de persones,
de forma totalment pacífica
i serena.
Tornem a lluitar per la
democràcia i la llibertat. Per
Catalunya, votarem. Tots tenim la paraula i la papereta.

11 Seminaris
6HULJUDȴDUHFXUVRV'Ζ<

Estampació, gravat i expressivitat

Aparadors creatius

Joguines d’artista, jocs i objecte

Urban sketching

Porexpan escultòric

Wabi-sabi, art imperfecte

Dibuix no dibuix

Pasta egípcia, enjoia’t

Cultura del tatuatge

Llibre d’artista i enquadernació

+ 4 Monogràfics
Dibuix i pintura

Ceràmica

Model al natural

Volum i modelatge

Inici a partir del 3 d’octubre dins l’horari de classe

MATRÍCULA OBERTA. Podreu trobar tota la informació per preinscriure-us al web

www.artedra.net/seminaris

edRa, escola d’art i disseny
c/ Joaquim Blume, 28, CP 08191 Rubí
(Complex Cultural de l’Escardívol)
Twitter / Instagram: @edradisseny
Facebook: escolaedra
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Hello International School vuelve a rodar
con un nuevo curso lleno de actividades

l próximo mes de octubre
las aulas del centro Hello International School
volverán a llenarse de
alumnos. Un año más (y ya hace 27),
este centro de enseñanza de idiomas
ofrece todo tipo de soluciones para
las personas que quieran aprender
inglés, francés, alemán, o cualquier
otro idioma.
Hello International School ofrece
clases para niños desde los tres años
y adultos, con grupos formados en
función de la edad y el nivel de conocimientos de los alumnos. Además,
con el ﬁn de facilitar el acceso de todo
el mundo al aprendizaje, el centro
ofrece clases en diferentes horarios:
mañana, tarde y noche, adaptándose
en cada caso a las necesidades de las
personas interesadas.
Además del aprendizaje de las
lenguas, Hello International School
está especializado en la preparación
para los exámenes de los distintos
títulos oficiales que certifican los

también sirven para impartir técnicas
de estudio, que ayudan a los jóvenes
a ser más eﬁcientes y mejorar sus
resultados académicos.
Todos estos servicios que Hello
pone a tu disposición tienen un precio
sin competencia, con tarifas adaptadas a las necesidades de la economía
familiar.
La matrícula Hello International
School está abierta durante todo el
año. Para más información se puede
contactar con el centro, situado en la
calle J. Bartrina, nº 13-15, bajos 12, a
través del teléfono 935886022.
conocimientos en cada uno de los
idiomas. Estos exámenes se preparan
en cursos especíﬁcos, en los que los
alumnos trabajan las materias que
serán objeto de examen.
Pero además de los servicios a particulares, en este veterano centro de
estudios también se ofrecen servicios
especíﬁcos a empresas: clases en las

mismas oﬁcinas, de todos los niveles
y con contenidos especíﬁcos para el
sector de negocio.
Y pensando en los más pequeños,
desde hace ya unos años, Hello International School ofrece clases de
repaso y refuerzo, para alumnos de
todas las materias escolares. Además
de repasar los contenidos, estas clases

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

¿Deciden algo los niños mayores de
12 años en un proceso de divorcio?
A menudo cuando se
inicia un proceso de divorcio, nos pregunta el
cliente si su hijo menor
de edad va a tener que
asistir al juicio de divorcio. Incluso, vemos que
hay personas que tienen
entendido que lo que
diga su hijo, si es mayor
de doce años, es lo que
el juez va a decidir sobre
la custodia.
La realidad es que:
1. Los menores, siempre
que tengan doce años
o capacidad suﬁ ciente,
tienen derecho a opinar
sobre decisiones que tienen que ver con ellos, en
especial, sobre su relación con sus padres (padre y madre), pero lo que
digan no es vinculante
para el juez. Estamos hablando de procedimientos contenciosos. En
los divorcios de mutuo
acuerdo, en principio, no
es necesario escuchar a

los menores.
2. Los menores no asisten a la vista, al juicio,
de divorcio, sino que
si deben ser oídos, lo
hacen normalmente en
el despacho del Juez, de
la manera más natural
posible, nunca como un
interrogatorio.
Por tanto, los menores de edad NO deciden

nada en los casos de
divorcio. En los casos
determinados por la ley,
el juez debe escucharlos,
pero quien finalmente
decide, con estas y otras
pruebas, es la autoridad
judicial.

Edurne Zunzunegui
Abogada de Familia
Sant Cugat del Vallès
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ESPECIAL MOTOR

El Gremi de Tallers i el Gremi del Motor,
incòmodes pel Dia sense Cotxes

El Gremi del Motor i el Gremi
de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona, es posicionen conjuntament respecte
de la celebració del Dia sense
Cotxes el proper divendres 22
de setembre en el marc de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.
No cal dir que, en l’actualitat la mobilitat personal
és una necessitat i aquesta
iniciativa incideix en les activitats econòmiques de les
empreses que agrupen, a més
moltes activitats de la ciutat
(benzineres, venda de recanvis,
pàrquings, autoescoles) que
centren la seva activitat en la
mobilitat privada.
Celebrar un dia sense cotxes en el marc de la Setmana
Sostenible i Segura impacta a
un bon nombre d’empresaris

que ara es senten marginats.
El teixit econòmic i d’ocupació al voltant de l’automoció
no es valora suficientment,
així com tampoc la innegable
aposta del sector per renovar
la seva oferta de vehicles
aportant important millores
mediambientals, de seguretat

i la incorporació de noves
tecnologies d’optimització dels
desplaçaments.
Afirmen que les empreses
agremiades donen resposta a
les necessitats creixents de
mobilitat dels seus respectius
clients, circumstància que
s’evidencia amb les últimes

dades d’increment de les matriculacions i en el número de
desplaçaments diaris a la ciutat de Barcelona, com així es
desprèn de les dades que els ha
facilitat el propi Ajuntament
de Barcelona.
Les dues entitats demanen
impulsar mesures correctores
(més aparcaments per motos,
impuls de vehicles elèctrics i
híbrids, preparar una oferta
de transport públic adequada
a la demanda, creació de zones
d’aparcament gratuït a les entrades de la ciutat, difondre la
necessitat d’un manteniment
responsable del vehicle, etc.),
i el Dia sense Cotxes més que
una clara aposta per la prohibició com es planteja, hauria
de permetre obrir un debat
sobre el cotxe que volem a les
nostres ciutats.

ESPECIAL MOTOR
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Kia Niro el crossover híbrido
Redoble de tambor. Aquí está,
el crossover más sorprendente y
extraordinario jamás fabricado
por Kia. Presentamos el nuevo
Kia Niro, el crossover híbrido. No,
no has leído mal. Con este coche
vivirás las calidades superiores
de un crossover moderno: un
exterior compacto, un interior
espacioso y refinado, combinado de manera armónica con
las capacidades de un motor
genuinamente híbrido y de alta
eficiencia, con un consumo de
combustible reducido y bajas
emisiones.
Espíritu híbrido
Abre la puerta del nuevo Kia Niro
y entra. Ahora estás sentado
en un crossover potente que
también es ecológico, fiable,
equipado con alta tecnología y
divertido de conducir. Un crossover con espíritu híbrido. ¿A que
no está nada mal?
Carrocería híbrida
Emoción a primera vista. El nuevo Kia Niro te atrae rápidamente
con sus líneas aerodinámicas
agudas y modernas. El frontal
del Niro está rematado con la
característica parrilla de Kia y
estupendas ópticas bi-xenon
que rápidamente convierten
cualquier noche en día. ¿Emocionado? Mira el elegante y
espacioso interior, con toques
satinados, asientos de piel y
un maletero amplio. ¿Genial?
¡Totalmente!
Karma híbrido
Puedes hacer grandes cosas
si tienes una idea buena. Es
exactamente lo que sucede con
el nuevo Kia Niro. Combinando
su silueta de crossover con
bajas emisiones, el Niro tiene el
consumo de combustible más
reducido de su clase, y ofrece
una experiencia al volante inigualable: relajada a la vez que
energizante.
Control de Crucero Inteligente

¡La inteligencia en acción! Tu Kia
Niro puede ajustar su velocidad
automáticamente para mantener una distancia de seguridad
respecto de los vehículos que
van delante de ti.
Sistema de Asistencia de Mantenimiento en Carril
Es bueno tener un “tercer ojo”
cuando estás conduciendo.
En ocasiones puedes no darte
cuenta de que tu coche se está
desviando hacia otro carril.
Cuando esto ocurre, rápidamente recibirás un aviso sonoro
desde el salpicadero.
Sistema de Asistencia de Mantenimiento en Carril
Es bueno tener un “tercer ojo”
cuando estás conduciendo.
En ocasiones puedes no darte
cuenta de que tu coche se está
desviando hacia otro carril.
Cuando esto ocurre, rápidamente recibirás un aviso sonoro
desde el salpicadero.
Navegador de 8” con servicios
integrados TomTom LIVE y
Android Auto™
Además de un sistema de navegación excelente, el nuevo
Niro incluye un impresionante
paquete de conectividad para
mantenerte totalmente informado, mientras que Android
Auto™ te deja conectar tu smartphone para utilizarlo en manos
libres.
Cargador inalámbrico del teléfono móvil
¿Cansado del lío de cables? El
nuevo Kia Niro viene con un cargador inalámbrico. Simplemente, coloca tu teléfono encima del
cargador y la carga comenzará
instantáneamente, sin tener que
conectar ningún cable.
Sistema de asistencia de frenada de emergencia con Detector
de Peatones
La seguridad viene del trabajo en
equipo. Tener esta característica

en tu “equipo” es de gran ayuda.
En caso de una posible colisión
inesperada, el Kia Niro te asistirá
al activar el Sistema de Frenda
de Emergencia.
Sistema de sonido Premium
JBL®
El nuevo Kia Niro viene con
un sistema de sonido auténticamente Premium: El sistema
de audio de JBL® cuenta con
8 altavoces y tiene 320 vatios
de potencia y un amplificador
externo. ¿A que suena bien?
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PIS REFORMAT AMB TERRASSA
Situat a la zona Centre de Rubí.
Sup. 60m2, 2 Hab. (abans 3).
És un primer sense ascensor i amb calefacció.
PREU: 115.000€

PIS TOTALMENT REFORMAT
Situat a la zona de l´estació.
Sup. 80m2 3 hab. (dos dobles i una individual)
1 Banys, Balcó, pati, calefacció, ascensor.
PREU: 105.000€

Pis de 81m2, tres habitacions, menjador amb sortida
a balcó, cuina independent i bany complet. Situat a 8
minuts a peu de la Mútua. Preu: 98.000€ Ref.: DV2070

Pis de 77m2, dues habitacions dobles, gran menjador,
cuina petita reformada i dos banys. Petit balcó tancat.
Amb tot tipus de serveis al teu voltant. Zona Centre!
Preu: 117.000€ Ref.: DV1976

Xalet de 218m2, enclavats en una parcel·la de 438m2
amb Piscina! Tres habitacions, gran menjador, cuina
independent, bany complet i condícia de cortesia.
Garatge. Zona Castellnou.
Preu: 190.000€ Ref.: D3603
PLANTA BAIXA AMB PATI
Situat a la zona Centre.
Sup. 105m2, 3 hab. (2 dobles), calefacció i acc.
En molt bon estat, per entrar a viure.
PREU: 175.000€

EXCEL·LENT PIS AMB BALCÓ
Situat a la zona dels Mossos.
Sup. 80m2, 2 hab. (2 dobles)
Balcó, 1 bany , calefacció i a/a.
PREU: 135.000€

ACE Inmobiliaria
C/ Monturiol, nº5
T. 93 595 06 99

Àtic de 108m2 més terrassa de 97m2, tres habitacions,
menjador i cuina independent, totes dues amb sortida
a terrassa i bany. Tot exterior. Zona Mercat Municipal.
Preu: 210.000€ Ref.: DV2069

Local comercial de 170m2 dividits en dues plantes. Local
en molt bon estat, amb vidriera i persiana, pintat i amb
els subministraments donats d’alta. Carrer molt comercial. Zona Mercat Municipal.
Preu: 700 €/mes Ref.: DL2062

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

RUBÍ

PIS CARRER BARTRINA
Pis 3 habitacions (2 dobles i 1 individual). Cuina amb
sortida a safareig i bany reformat.
Preu: 118.000€ Ref.: 686-1020

A ESTRENAR CA N’ORIOL
Planta baixa totalment reformada. 3 habitacions. Salómenjador de 20m² amb sortida a balcó. Bany i cuina
amb molta llum.
Preu: 116.000€ Ref.: 686-1011

PIS ZONA SERRETA
Magnífic pis de 2 hab dobles i 1 individual. Cuina i
bany complet en perfecte estat. Possibilitat de pàrquing
al mateix edifici. Preu: 135.000 € Ref.: 686-1031

DÚPLEX EN ELS NIUS
Format per suite+3 hab. 2 Banys complets. Cuina office
en perfecte estat. 2 terrasses. Plaça de pàrquing.
Preu: 249.000€ Ref.: 686-1042

CASA URB. ELS AVETS
Magnífica casa de 4 hab (3 dobles i 1 indv). 1 bany
complet reformat. Cuina independent amb sortida a
pati amb BBQ. Pati i terrassa al 2º pis.
Preu: 269.900€ Ref.: 686-1033

C/ Víctor Balaguer, 8 de Rubí
T. 93 488 67 31
www.expofinques.com
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VOLS UN PIS, UNA CASA, UN TERRENY...?
DEIXA DE BUSCAR, TOT EL QUE NECESSITES, A UN COP D’ULL

ESPECIAL CASAS
EN RUBÍ

CHALET ADOSADO DE 190M2 EN PLANA
DE CAN BERTRÁN
Casa de 3 hab (2 dobles, 1 en suite ) más 1 estudio
de 21m2. Suelos de mármol y parquet de roble.
Terrazas de 18m2 y 13m2. Amplio comedor.

VENTA: 295.000€. Ref.11302/D

CASA AISLADA CON PISCINA DE 2
PLANTAS
Situada en Zona Can Mir. Sup.116M2 en parcela
de 571m2. 2 Hab. más estudio. Chimenea. Porche
de 25 m2 más terraza de 20M2.

VENTA: 150.000€ Ref. 11222/D.

CASA AISLADA SITUADA EN CAN
SERRAFOSSÀ
Sup. de 180m2 en parcela de 448m2. 4 habitaciones
dobles. Suelos de mármol y parqué. Amplio salón
comedor de 36m2 con chimenea. Zona ajardinada
de 180m2. Zona de aparcamiento para 3 coches.

PLAÇA NOVA /
LES TORRES
Pis completament reformat
amb 3 habitacions, bany
i cuina ampliada. Terrassa
molt ben orientada i amb
molt sol. Situat al barri de
Les Torres i de cara a zona
per vianants, i amb una
proximitat als transports
públics immillorable.
Preu: 150.000€
C/LOURDES/BASSES
Dúplex nou de 3 habitacions
situat a una bona zona
d’activitat comercial i ben
comunicada. L’habitatge inclou
saló-menjador, cuina, 2 banys
i terrassa solàrium. Pàrquing
i traster inclosos al preu. Ideal
per viure en un edifici nou en un
barri molt dinàmic a prop de tots
els serveis. Preu: 200.000€
C/LA PERLA. RUBÍ
Gran dúplex de 140m 2
reformat íntegrament. Consta
d’un gran saló-menjador
amb balcó, 3 hab. dobles
(una amb vestidor) + sala de
jocs, cuina office de 16m2,
2 banys, armaris encastats,
calefacció i aire condicionat.
Preu: 175.000€
PRECIOSA CASA
ADOSSADA A CAN
SERRAFOSSÀ
La casa de 416m2 es troba
assentada sobre un terreny
de 783m2. L’habitatge
prácticament nou inclou
4 habit. + sala polivalent. Totes les estàncies tenen
sortida a una gran terrassa de dos nivells amb piscina
i zona per barbacoa. Hi trobem també un PK per dos
vehicles, calf i a.c. Preu: 380.000€

PRECIOSA VIVIENDA TODA REFORMADA
65m2 3 hab. suelos de mármol, ventanas de aluminio.
Zona Norte.
PRECIO: 95.000€ REF.: A-03043

AMPLIA VIVIENDA MUY BUENA ZONA
Piso de 100m2 3 hab. dobles totalmente reformado,
suelos de parquet, ventanas de aluminio, calefacción,
Zona mercado.
PRECIO: 133.000€ REF.: D-03016

ÁTICO
90m2 de vivenda y 90m2 de terraza, 3hab dobles,
baño y cocina reformada, zona mercado.
PRECIO: 206.000€ REF.: D-03065

PLACES DE PÀRQUING EN VENDA DES DE 9.500€

VENTA: 380.000€ Ref. 11245/D

ZONA MERCADO MUY AMPLIO
Vivienda de 90m2, 4 hab. amplias, cocina con
lavadero, dos balcones.
PRECIO: 106.000€ REF.: D-03012

…Y MUCHAS MÁS
Ps. Francesc Macià nº 80
T. 93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

PISO OCASIÓN
80m2, 3 hab. antes 4 hab., totalmente reformado,
zona mercado
PRECIO: 96.000€ REF.: D-03063

C/ Maximí Fornés, 50
T. 93 588 18 78
administracio@finquesorbis.com

Juan Ramón Jiménez, 26 local 3 esq. Bartrina
T. 93 697 34 21 - 607 335 530
www.mrcasas.com
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Mites sobre el cafè:
aliat o enemic?
Hi ha persones que necessiten
prendre’n un al matí, altres
que el prenen després de cada
àpat. Sol, tallat, amb llet, americà, amb gel, descafeïnat... El
cafè, però, ha estat considerat
durant moltes dècades com
una beguda de mala fama per
ser un estimulant associat a la
pujada de la pressió arterial.
Tot i això, són molt nombrosos
els estudis que s’han realitzat
al voltant del cafè per comprovar realment si es tracta d’una
beguda perillosa per la nostra
salut o si, per contra, el seu
consum ens aporta diversitat
de beneﬁcis.
Una tassa de cafè aporta
un 27% de proteïnes, un 71%
de carbohidrats i un 2% de
greixos. A més, aporta calci,
fòsfor, magnesi i, sobretot,
potassi al nostre organismes.
A tot això, cal sumar-li l’alt
contingut de vitamina B i les
poques calories que conté.
Entre els beneﬁcis del cafè,
es troba que és un estimulant
del sistema nerviós central i
que resulta una beguda molt
diürètica. A més, el seu alt
contingut en metionina fa que
sigui beneﬁciós el seu consum
en casos d’infecció d’orina.
El cafè també afavoreix la

digestió i, gràcies a la tiamina,
té propietats analgèsiques.
D’altra banda, pot ajudar a
mantenir el rendiment físic
dels esportistes, protegeix el
fetge i manté el control de la
glucèmia.
Per contra, el cafè no és
recomanable per a persones
amb hipertensió, ja que és
un aliment que augmenta
la pressió arterial, ni per a
persones amb insuficiència
renal, degut al seu poder
diürètic. Un consum excessiu
de cafè pot provocar ansietat
i nervis, així com reduir el
moviment de les Trompes de
Fal·lopi, cosa que inﬂueix en
la producció d’òvuls. Estudis
recents apunten que un consum superior a quatre tasses
diàries de cafè podria tenir
relació amb l’elevació del risc
cardiovascular. A tot així, cal
sumar-li el fet de que el cafè
pot crear addicció.
Així doncs, podem veure
que la majoria de perjudicis
del cafè es vinculen amb un
consum excessiu. El cafè en si
no és una beguda insana, sinó
que dependrà sempre de la
quantitat que se’n begui.

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

SETEMBRE 2017

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ SEGÒVIA, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ NTRA. SRA. LOURDES, 35
PARRILLA - 93 699 13 05
C/ XERCAVINS, 2
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
HIDALGO - 93 697 36 40
C/ SABADELL, 79

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

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95
KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C/ SAFIR, 28
GIBERT - 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
PARRILLA - 93 699 13 05
C/ XERCAVINS, 2
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

Per AMIC - Redacció

FARMÀCIES 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

SALUT I BELLESA
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Les millors cures dels teus peus
per fer front a la tardor
L’herència de l’estiu
Encara que l’estiu és meravellós, els nostres peus no
opinarien el mateix. Estan
descoberts i completament
exposats a agressions externes. Alguns dels factors que
més fan malbé els nostres
peus són les sandàlies planes, aquelles que ens deixen
a escassos mil·límetres del
terra. Aquest calçat, en moltes
ocasions, és alegre i combina
molt bé amb els nostres looks
de platja, però no sempre són
de qualitat, de manera que els
talons es ressequen i s’esquerden. A més, com a l’estiu no
fem servir mitjons ni mitges,
moltes vegades patim butllofes i rascades... Però com que
lamentar-se no serveix de res,
t’expliquem a continuació
quines són les solucions per a
cada problema.
Talons esquerdats
El resultat més evident de
l’exposició estival dels peus
és l’aparició d’esquerdes en
els talons, que són més abundants i profundes quan es
camina sobre una superfície
calenta (com a la platja). La

pell presenta una aparença
blanquinosa i les cèl·lules
mortes s’acumulen creant
dureses.
Per acabar amb els talons
esquerdats, llima els talons
amb freqüència i empra fórmules hidratants, com la Crema de peus UreaRepair Plus
d’Eucerin, enriquida amb urea
i lactat i que aconsegueix una
hidratació i suavitat duradora
ﬁns i tot la pell més clivellada
i seca.
Callositats a la planta del
peu
Les callositats de la plantada
del peu les coneixem com dureses. Es deuen a una pressió
o fricció excessiva per l’ús de
sabates de taló o estretes.
També per caminar d’una
manera incorrecta.
Pots eliminar-les llimantles en sec, exfoliant la pell i
hidratant-les adequadament.
També pots recórrer a cremes
especíﬁques per a combatreles. Entre les llimes pots recórrer a Limax, 6 en 1, de Beter.
Són sis llimes en una, tres per
cada costat. Després d’utilitzar una d’elles, quan queden

desgastades, només l’hauràs
de retirar i apareixerà una
nova a sota. Una altra opció
és la Raspa ergonòmica de
doble cara de Tweezerman.
Una de les cares elimina les
pells seques i durícies i l’altra
suavitza pell.
Però si prefereixes recórrer a una crema, pots utilitzar
Saltratos Crema Dureses. El
seu ús regular elimina les dureses i prevé la seva reaparició

gràcies a la urea (20%) i l’àcid
glicòlic (5%), ingredients de
provada acció queratolítica
i renovadora cel·lular. Conté
micro-esferes de niló que
contribueixen a reduir els
frecs amb el calçat i per tant
la reaparició de les dureses.
L’extracte de salze blanc aporta una acció exfoliant complementària.
Per www.bellezaactiva.com
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LLOGUER I VENDA
SE ALQUILA local. 620.337.604
S E V E N D E piso enfrente del mercado, 4 habitaciones, 100m 2, 2 balcones,
todo exterior, 169.000 euros.
640.860.876

SE TRASPASA restaurant en
Polígono Industrial, 200m 2,
23.000 euros, listo para entrar
a trabajar. 640.860.876
SE VENDE restaurante en Las
Torres. 640.860.876

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

SRA. RESPONSABLE con exp.
busca trabajo. 657.072.556

MASCOTES
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Los gatos de cristal
T
´
al y como dijera Abraham
Lincoln en una
de sus memorables citas “La
mejor manera de predecir
el futuro es crearlo”. Así
nos dispusimos a hacerlo,
cuando una mañana cualquiera del pasado mes de
mayo recibiéramos aviso
por parte de unos trabajadores que habían encontrado cuatro cachorros de
apenas 6 horas de vida en
la placenta y unidos al cordón umbilical. Uno de ellos
fallecería a las pocas horas,
y pusimos el operativo en
marcha para poder salvar
a los tres restantes: Shisha, Iko y Glass, nombres
cuyo significado es cristal,
y de ahí bautizamos a estos pequeños cuyas vidas
eran tan frágiles como la
camada de Los Bebés de
Cristal.
Dos de ellos (Glass e
Iko) tenían el cordón enrollado con varias vueltas
en sus patas traseras que
ya estaban necrosadas. Se
descartó la amputación
debido al riesgo de sobrevivir a la operación así que
siguieron tratamiento con
antibióticos y curas, con
lo cual el índice de mortalidad era aún más elevado,
por no tener las defensas
suficientes que aporta la
leche materna.
• Shisha: no tenía el cordón umbilical enrollado a
ninguna extremidad y estaba estable, aunque hizo
tratamiento antibiótico en
modo preventivo.
• Glass: logró salvar la
patita aunque el pronós-

Les mascotes

de Rubí
Vols
que la teva
mascota
aparegui
al Diari
de Rubí?

Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció a:

diariderubi
@diariderubi.cat

hace …. ¡salta, corre y juega como sus hermanos!
Y conseguimos crear
ese futuro para estos pequeños, el de ofrecerles
la oportunidad de vivir, y
a día de hoy tanto Shisha
como Glass están listos
para marchar a un hogar.
Si quieres conocerlos, ponte en contacto con Roda-

tico era que si la salvaba
le quedaría la patita sin
sensibilidad y movilidad.
Pero después de sesiones
de rehabilitaciones doméstica varias veces al día
y curas, la ha recuperado

totalmente sin ningún tipo
de secuela.
• Iko: fue el más afectado
y perdió su pata de forma
natural y después de 3
meses de curas aún necesita atenciones especiales

varias veces al día ya que
son heridas abiertas que
no se pueden coser. Su
evolución es perfecta y
podrá hacer una vida completamente normal con
tres patas, de hecho ya la

mons de Rubí de lunes a
viernes de 18 a 20 horas
al teléfono 639 679 777 o
bien a través de email, web
o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.
com
https://www.facebook.
com/rodamonsderubi/
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L’An�ga Estació es
transforma en un espai
exclusiu per a exposicions
REDACCIÓ

Des d’aquest dilluns 18 de
setembre, les funcions del
Punt d’Informació–Bo�ga
de Rubí s’estan oferint a la
ciutadania a través d’altres
equipaments municipals
de manera que l’Antiga
Estació serà íntegrament
espai exposi�u.
La sala estarà oberta
de dilluns a dissabte de
12 a 14 hores i de dijous a
dissabte de 17.30 a 20.30
hores. Amb aquesta reestructuració es reubicarà
el personal que fins ara
treballava al Punt d’Informació dins del projecte
Rubí Forma, que té pretén millorar l’ocupació
de la ciutadania a través
de la seva formació professional, ocupacional i
con�nua.
L’An�ga Estació es dedicarà completament a
ser una sala d’exposicions

CULTURA
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i una subseu del Museu
Municipal Castell (MMUC),
depenent del Servei de
Cultura de l’Ajuntament
de Rubí.
Desapareix el Punt d’Informació–Bo�ga de Rubí
La majoria dels serveis que
s’oferien des del Punt d’Informació s’han derivat a
altres equipaments municipals. La distribució de rellotges d’aparcament de la
zona taronja es farà des de
les Oﬁcines d’Atenció a la
Ciutadania del Centre i Les
Torres, el MMUC comercialitzarà pròximament els
productes de marxandatge
de l’Ajuntament de Rubí,
l’Ateneu tindrà un espai
per exposar els productes
de marxandatge a la venda
de les entitats rubinenques que ho demanin i es
disposarà d’un nou circuit
de distribució de la vaixella
compostable.

La façana de l’An�ga Estació. / Arxiu

La Sala celebra els 25 anys amb
espectacles de gran qualitat
MARTA CABRERA

El teatre municipal La Sala ha
presentat la seva programació ﬁns al 2018, uns mesos
que són molt especials, ja
que l’equipament celebra
els 25 anys des de la seva
inauguració després d’una
remodelació integral. Durant
aquests mesos, pel teatre
municipal passaran moltes
cares conegudes, espectacles de nivell i directors de
renom, a més d’espectacles
infan�ls, concerts, muntatges d’en�tats locals, etc.
L’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Mar�nez, ha convidat a la
ciutadania a acudir al teatre
per gaudir de les diverses
propostes: “Esperem que
molta gent pugui gaudir de
l’oferta de qualitat de La
Sala”. A la presentació, també hi ha estat present l’actriu
Carme Pla, en representació
de l’obra ‘E.V.A.’, de T de
Teatre, que inaugura la temporada estable d’espectacles
el 30 de setembre. Un muntatge dirigit per Julio Manrique que celebra els 25 anys
de la companyia teatral. “És
una obra que a Barcelona ha
funcionat molt bé, el públic
riu molt i també s’emociona
i estem molt contents de poder celebrar 25 anys, perquè
això en el món del teatre no
és gens fàcil”.
Però el de T de Teatre no
és l’únic espectacle important que es podrà veure a
La Sala durant la tardor. Lluís
Homar posarà en escena el
8 d’octubre ‘Terra Baixa’,
un clàssic d’Àngel Guimerà.
“És un espectacle esplèndid
en el qual Homar fa tots els
papers de l’obra”, explica
Àngel Miquel, director de
La Sala.
Al novembre, el teatre
municipal acollirà la residència d’una obra de Minoria
Absoluta, que representarà
el 4 i 5 de novembre ‘Un
cop l’any’, dirigida per Àngel
Llàcer, i amb Mar Ulldemolins i David Verdaguer sobre
l’escenari.
L’últim mes del 2017,
el teatre municipal acollirà
l’obra ‘Art’, amb la interpretació de Pere Arquillué,
Francesc Orella i Lluís Villanueva, tres dels actors més
destacats del panorama

T de Teatre presentarà a Rubí l’obra ‘E.V.A.’. / Cedida

català. Es tracta d’una obra
que arrencà amb una discussió entre tres amics després
que un d’ells hagi comprat
una pintura curiosa.
Blaumut i Rosario Mohedano i Rosa Benito
Pel que fa a l’apartat musical,
hi ha diversitat d’es�ls. Destaca el concert de Blaumut,
programat pel 20 de desembre i en el qual presentaran
‘Equilibri’, el seu darrer disc.

T de Teatre
arrencarà la
temporada amb
l’obra ‘E.V.A.’
El músic rubinenc Roger
Margarit tancarà la seva gira
a La Sala el 18 de novembre i l’11 del mateix mes el
protagonisme serà Rosario
Mohedano, Rosa Benito i
Juan Manuel Vera amb l’espectacle ‘Entre amigos’, on

interpretaran cançons de
cobla, bolero i tango.
La Sala reprèn durant
la tardor els concerts de
música clàssica. En concret,
s’ha programat un concert
de piano de Daniel Ligorio
el 17 de novembre, amb
la interpretació de peces
d’Isaac Albéniz, Franz Litz i
Mussorgsky; i l’espectacle
‘Bach x2’, amb la violoncelista Amparo Lacruz i la
ballarina Lorena Nogal, el 19
de gener.
Per úl�m, com cada any,
l’Orquestra Simfònica del
Vallès oferirà un Festival
de valsos i danses sota la
direcció d’Arthur Frost. Un
espectacle musical que està
previst el 29 de desembre.
Propostes d’en�tats locals
Com és habitual, La Sala
també acull espectacles organitzats per en�tats locals o
fes�vals. És el cas del 5 d’octubre, quan es podrà veure
de forma gratuïta ‘Balada de

la dependencia sexual’, dins
del Fes�val La Nuu. El Foment de la Sardana celebrarà el Concert de Tardor el 19
de novembre amb la cobla
Ciutat de Girona i a mitjans
de desembre �ndrà lloc la
Cantada Popular, a càrrec de
la coral Conturbat Me, que
interpretarà ‘La missa de la
coronació’, de Mozart.
Per tancar amb els muntatges d’inicia�va rubinenca,
el 23 de desembre s’inter-

Torna la música
clàssica a La
Sala, que acull
diversos concerts
pretarà ‘El Poema de Nadal’,
de Josep Maria de Sagarra,
sota la direcció de Xavier
Serrat.
A banda de tots aquests
espectacles, en breu l’Ajuntament presentarà un nou
cicle de cinema.

Quatre espectacles infan�ls amb La Xarxa
La programació de La
Sala també inclou quatre
espectacles infantils. El
primer serà ‘El molinet
màgic’, el 15 d’octubre.
El 12 de novembre es representarà ‘Bombolles de
paper’ i el 17 de desembre �ndrà lloc ‘La Marató de contes’, a favor de
La Marató de TV3. Ja al
2018, el 14 de gener, s’ha
programat ‘La Sireneta’.
Tots els espectacles s’han
programat en coordinació
amb La Xarxa.

Imatge de l’espectacle ‘La Sireneta’. / Cedida
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SARDANES

La ciutat serà la capital de la
sardana durant l’Aplec de Rubí

25

MÚSICA

Medalla d’Or de la Federació
de Cors de Clavé a Joan Cera
i Joan Raventós

MARTA CABRERA

Les cobles Jovenívola de
Sabadell, Ciutat de Girona
i Principal del Llobregat
oferiran el 30 de setembre
7 hores de sardanes durant
la celebració del 19è Aplec
Sardanista de Rubí.
Els organitzadors ja estan promocionant l’acte
entre les ciutats d’arreu del
territori per tal d’aconseguir una bona assistència.
“Serà un dissabte dedicat
a la sardana, des del món
sardanista estem amoïnats
perquè creiem que no es
dona prou importància a
les sardanes”, aﬁrma Josep
M. Pérez Almirall, de l’Aplec
de Rubí.
El programa sardanista,
amb més d’una vintena de
peces ha estat confeccionat per Josep Puigventós,
membre de l’en�tat: “Serà
un repertori amè, divers i de
molta qualitat”, ha explicat
Miquel Puigventós, presi-

L’Auditori de Barcelona va acollir l’acte de la Federació. / Cedida

Impulsors de l’ac�vitat, presentant el programa de l’Aplec. / M.C.

dent de l’Aplec de Rubí. Entre les peces que es podran
escoltar, n’hi haurà quatre
dedicades a Rubí: ‘Els tres
tombs a Rubí’, d’Emili Juanals; ‘L’Aplec de Rubí’, de
Miquel Tudela; ‘Rubí, sardanes i gegants’, de Joaquim
Sons; i ‘A les noies de Rubí’,
de Jaume Ventura.
Una de les novetats de

ART TÈXTIL

La plaça Catalunya es va omplir de puntaires. / J. A. Montoya

l’edició d’aquest any és que
els gegantons Laia i Galderic
també ballaran una sardana, serà una pe�ta mostra
d’en�tats de la cultura popular i tradicional.
Com és habitual, hi haurà dues parts i arrencarà a
les 17.30 hores a la plaça
Catalunya. La mitja part
serà a les 21.30 hores i es

repartirà berenar: coca i
mistela per tothom. Ja a la
segona part, �ndrà lloc el
tradicional concurs de colles
improvisades, que oferirà
un lot de productes per als
par�cipants.
Durant tota l’ac�vitat, es
faran sortejos per gen�lesa
de diversos patrocinadors i
comerciants locals.

El Consell General de la
Federació de Cors de Clavé
va atorgar la Medalla d’Or
de l’entitat als cantaires
Joan Cera i Escabrós i Joan
Raventós i Llunell, tots
dos de l’Associació Coral
Unió Rubinenca, en un
acte que va tenir lloc el 17
de setembre a l’Auditori de
Barcelona i en el qual van
par�cipar diverses en�tats
corals.
Joan Cera va ingressar a
la Coral Unió Rubinenca als
15 anys i dos anys després
es va comprometre com a
vocal i posteriorment com
a comptador de l’en�tat.
També va ser membre de la

Comissió de Festes per les
celebracions de les noces
d’argent de la coral rubinenca. El 1967 va assumir
el càrrec de vicepresident
i posteriorment va ser president, sota el mandat del
qual l’entitat va commemorar el 150è aniversari de
cant claverià a Rubí.
Pel que fa a Joan Raventós, es va iniciar al cant
coral el 1948 al Parnaso
Rubinense i va ingressar
a la Coral Unió Rubinenca
el 1949, l’any de la seva
fundació. El 1951 va ser
tresorer i posteriorment
va assumir el càrrec de
vicepresident. / DdR

La plaça Catalunya s’omple de puntaires
que mostren l’art de les puntes al coixí
Més de 150 puntaires van
assis�r dissabte passat a la
tarda a la plaça Catalunya a
la 23a edició de la Trobada de
Puntaires de Rubí, ac�vitat
promoguda per l’Associació de Puntaires de Rubí.
L’espectacle de veure les
puntaires realitzant els seus
treballs i ﬁligranes en directe
va atreure força públic, que
es va apropar per gaudir de

la mostra d’art tèx�l que ja
només es conserva gràcies a
les puntaires.
Mocadors, puntes per
tovalloles o tapets van ser
algunes de les creacions
en les quals van treballar
les puntaires. La majoria
de les par�cipants eren de
Rubí, però també van assis�r
puntaires d’altres poblacions
catalanes com Barcelona,

Gavà, Parets, Castellbisbal,
Sabadell, Terrassa o Sant
Cugat. L’organització va obsequiar-les amb un clauer
de metacrilat amb una pe�ta
mostra de puntes al seu interior. Un regal realitzat per les
puntaires de l’associació al
llarg d’aquest any.
La trobada també va
comptar amb una rifa de productes cedits per bo�gues

de Rubí, així com de treballs
creats per les puntaires. Amb
aquests diners, l’en�tat paga
el berenar que ofereix a les
participants i les despeses
de l’obsequi. “Estem molt
contents per com va anar la
trobada”, explica Francina
Rusiñol, de l’Associació de
Puntaires de Rubí, qui afegeix
que “ara ja toca començar a
preparar la pròxima”. / DdR
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fotografia

Una dotzena de fotògrafs nacionals i internacionals
aporten la visió sobre el concepte de joventut a La Nuu
La 3a edició del Festival de Fotografia de Rubí torna a l’octubre amb noves propostes
en una cita que vol ser un homenatge al fotògraf rubinenc Ignasi Marroyo
cristina carrasco

La Nuu, el Festival de Fotografia de Rubí, portarà a la
ciutat l’obra d’una dotzena
de fotògrafs nacionals i internacionals de renom amb
el concepte joventut com a
fil conductor. Des de punts
de vista molt diversos com el
cultural, el social o el polític,
les imatges seleccionades
pel festival retraten el jovent de diferents parts del
món. Segons ha explicat el
director de La Nuu, Carles
Mercader, l’objectiu és “reflexionar sobre el concepte
joventut, que avui dia s’ha
convertit en un producte
mercantil”.
Entre els artistes participants, hi haurà l’obra de
la fotògrafa egípcia Laura
El-Tantawy, que investiga sobre els seus orígens i la seva

El regidor de Cultura, Moisés Rodríguez, amb el director del festival, Carles Mercador, durant la presentació de La Nuu. / C.C

identitat en plena primavera
àrab o la del fotògraf coreà
Sungjin Park, que posa la
mirada en estudiants rebels
de la ciutat de Seül que s’enfronten a un sistema escolar

Agenda
································································
Divendres 22 de setembre
-Passejada pel Rubí modernista
A càrrec de Rubí d’Arrel. A les 9.30h a la pl.
Dr. Guardiet. Dins de la Setmana de la Gent
Gran.
-Taller de risoteràpia
A càrrec de Mari Luz Lurbe. A les 17.30h a
l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Dins de la Setmana de
la Gent Gran.
-Nit de pel·lícules i Havaneres
A les 20.30h a l’Espai sociocultural de la CGT.
Org.: CGT Rubí.
-Homenatge a Roy Orbison
A les 20h al Barn d’en Greg (c. Alt, 3). Posteriorment, hi haurà actuacions a càrrec de Frank
Harvey Trio i Montse Moscardó.

································································
Dissabte 23 de setembre
-La Trocalleria
Punt d’intercanvi d’objectes de segona mà. De
10.30h a 14h a pl. Catalunya.
-Nascuts per llegir
‘Abril i la corda màgica’, a càrrec de Krisolets. A
les 11h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).

excessivament rígid i a una
societat híper competitiva
que considera fracassat tot
jove que no pot accedir a
la universitat. Un altre dels
fotògrafs participants és el

veterà i consagrat Miguel
Trillo, que ha retratat jovent
de Casablanca que segueix
diferents tribus urbanes.
Rubí, un gran museu
Un dels segells d’iden-

titat del festival La Nuu és
la voluntat d’apropar l’obra
exposada al gran públic. És
per aquest motiu, que són
les façanes de diferents
equipaments i places de la
ciutat les que exposaran les
obres de gran format, convertint la ciutat en una gran
sala d’exposicions a l’aire
lliure. En aquesta edició, es
mantenen els espais dels
festivals anteriors, exceptuant el Vapor Nou, que serà
substituït per la plaça del
Celler.
En aquest sentit, Mercader ha ressaltat que l’objectiu és democratitzar l’accés
a la cultura, ja que considera
que “museus i galeries d’art
estan ocupades per una
classe social que dicta què
ens agrada, en aquest cas,
Rubí fa una proposta cultural que inverteix aquesta

-Taller d’eficiència energètica
A càrrec de Rubí Brilla. A les 17.30h al Rubí
Forma (rbta. Joan Miró, s/n).

d’equips informàtics. A les 18.30h a l’Ateneu
(c. Xile, 1-3). Inscripció prèvia.

-Canvi de vara de la Hermandad Rociera
Cerimònia de canvi de vara. A les 18h a l’església de Sant Pere (pl. Dr. Guardiet). Org.:
Hermandad Nuestra Señora del Rocío.

DiMEcRES 27 de setembre

-Festa per la democràcia
Amb artistes, entitats i personalitats locals i
parlaments. A les 18h a la pl. Dr. Guardiet. Org.:
Òmnium, ANC, ERC, l’AUP i PDeCAT.

································································
DiLLUNS 25 de setembre
-Torneig de petanca
A càrrec de la Unió Petanca Les Torres-Rubí. A
les 10h. Dins de la Setmana de la Gent Gran.
-El modernisme amb Puig i Cadafalch
A càrrec de Muntsa Lamúa. A les 18h a l’Ateneu
(c. Xile, 1-3). Org.: AEUR. Inscripció prèvia.
-‘Vaiana’
Dins del Cicle Cinema Infantil en Català. A les
18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). A partir de
4 anys.

································································
DiMARTS 26 de setembre
-‘Eines teatrals per explicar contes’
Taller a les 17.30h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
Dins de la Setmana de la Gent Gran.
-ECOtaller en clau de Re
Taller de manteniment, neteja i optimització

································································
-Classe magistral de gimnàstica
A les 10h a la pl. de Ca n’Oriol. Dins de la Setmana de la Gent Gran.
-Taller de risoteràpia
A càrrec de Mari Luz Lurbe. A les 17.30h a
l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Dins de la Setmana de
la Gent Gran.
-Dimecres manetes
Servei d’autoreparació d’aparells elècctrics i
electrponics. De 18h a 21h (c. Xile, 1-3).

dialèctica”.
Entre les novetats d’enguany, cal destacar un muntatge teatral, que es podrà
veure a La Sala el 5 d’octubre
i una mostra d’imatges en
format pantalla, que es podrà veure a l’espai expositiu
Nuus el 20 d’octubre. En
paral·lel, la proposta manté
el ventall d’activitats complementàries com són els
tallers, conferències, presentacions i visites guiades amb
la col·laboració d’El Gra.
Pel regidor de Cultura,
Moisés Rodríguez, La Nuu
‘s’està convertint en una
cita clau de l’inici del curs
cultural’ i ha ressaltat que
“és un goig que fotògrafs
professionals d’arreu del
món vinguin a exposar a
Rubí”. Tota la programació
es pot consultar a www.
lanuu.cat.

na de la Gent Gran.
-Jam Session
Sessió de jazz de 19h a 21.30h a l’Espai sociocultural de la CGT (pl. Anselm Clavé, 4-6). Org.:
CGT Rubí.
-‘Sol(s). Diari d’un jove tancat en un orfenat
(1931-1945)
Presentació del llibre a càrrec de Rosa Capmany.
A les 19.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).
-Homenatge a Ignasi Marroyo
Dins del cicle ‘Explica’ns el teu rotllo’. A les 20.30h
a l’Antiga Estació (c. Historiador Serra, s/n).

Exposicions

-‘El teatre català, avui’
A càrrec de Toni Casares. A les 19h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Org.: Associació d’Amics
de la UAB.

-L’art és poder
Mostra de treballs de Miquel Galofré. Del
25 al 30 de setembre. Inauguració 25 de setembre a les 18h. A l’Ateneu (c. Xile, 1-3).

································································

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

DiJOUS 28 de setembre
-‘Cicle de cultura neurològica’
Xerrada a càrrec de Meritxell Salguero. A les
18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Org.: AVAN.
-Taller de biopolis
A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per a
adults.
-‘Eines i estratègies: el que cal saber sobre la
malaltia de l’Alzheimer
A càrrec de Vera Noguera. A les 18.30h al Rubí
Forma (rbta. Joan Miró, s/n). Dins de la Setma-

-Pepe Farrés
Mostra de dibuixos de Pepe Farres. Del 21
de setembre al 5 de novembre. A l’Antiga
Estació (c. Historiador Serra, s/n).
-Expohogar
Mostra d’alumnes de l’Escola d’Art i Disseny
de Rubí. Del 16 de setembre fins al 12 d’octubre a edRa (c. Joaquim Blume, 28).
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ART

El Peacock Rubí Art Fes�val converteix el Celler en
un gran aparador de l’art contemporani i emergent
LARA LÓPEZ

El Celler de Rubí s’ha conver�t novament en l’escenari de la tercera edició del
Peacock Rubí Art Fes�val, un
fes�val d’art contemporani,
emergent i mul�disciplinari
organitzat amb esforç i illusió per un grup de joves
de Rubí. Del 15 al 17 de setembre l’espai ha acollit una
cinquantena de propostes
ar�s�ques com l’exposició
d’art col·lec�va, actuacions
musicals, performance i
projecció de curts audiovisuals, entre altres. Dissabte
al vespre i a la nit van ser
els moments de màxima
afluència al Peacock. Els
organitzadors calculen que

més d’un miler de persones
van par�cipar en la tercera
edició del fes�val.
Centenars de rubinencs
i rubinenques no es van
voler perdre aquest esdeveniment cultural, que dona
projecció a l’art rubinenc
i que compta amb un públic divers,–principalment
joves, però també moltes
famílies, adults i gent gran–
que demostra el creixent
interès en l’art contemporani transgressor. Una de les
organitzadores del fes�val,
Laia Oller, destaca el feedback “molt posi�u” per part
del públic amb la decisió de
barrejar disciplines en un
únic cap de setmana, així
com la riquesa de propostes

ar�s�ques.
L’exposició estàtica ha
estat un dels grans atrac�us
d’aquest fes�val: enguany
par�cipen les obres de 24
ar�stes amb tècniques com
la fotografia, pintura, illustració o escultura.
El Peacock també aposta per una disciplina poc
vista a la nostra ciutat: la
performance. Jorge Algaba,
Dramapació, KUNI, Enact,
Elmeka, Villatoro i Liñán,
i els ballarins de l’Escola
8Temps van realitzar accions poè�ques, balls i interpretacions transgressores
que han sorprès i fet reﬂexionar al públic assistent. Una
de les ac�vitats que més va
sorprendre va ser la perfor-

La Sala de Tines del Celler acull una exposició mul�disciplinar amb obres de més d’una vintena d’ar�stes. / Lara López

mance de Jorge Algaba, qui
es va enguixar el seu propi
cos en directe. Oller considera que la performance
va generar “molt interès” i
que va acabar “amb un ﬁnal
impressionant”.

El grup Boun�es va fer ballar públic de totes les edats dissabte a la plaça del Celler. / J. A. Montoya

Les perfomances han estat un altra de les apostes del Peacok. A la imatge, la proposta dels ballarins de
l’escola de ball8Temps. / J. A. Montoya

Quant a l’oferta musical,
enguany la selecció del Peacock ha estat ben variada:
rock alterna�u, electrònica,
música brasilera, pop, hiphop i soul, entre altres.
A més, enguany tam-

bé han repetit els tallers
del Pe�t Peacock durant la
jornada de clausura, amb
ac�vitats de maquillatge i
creació d’obres amb material reciclat per als més
pe�ts.
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GEGANTS

BREUS

La companyia 8Temps
presenta el muntatge
‘El diario de Ana Frank’

BREUS

Els Gegants de Rubí, a la Festa
Major de Montornès del Vallès

La Hermandad Nuestra
Señora del Rocío celebrarà el 23 de setembre
el canvi de vara. Es tracta d’un acte tradicional
que l’entitat rubinenca
organitza cada any per
aquestes dates. La ‘Hermana Mayor’ sortint,
Úrsula Garrigós, lliurarà
la vara a la ‘Hermana
Mayor’ entrant, Alejandra Mar�nez. La litúrgia
està prevista a les 17
hores i �ndrà lloc a l’església de Santa Maria, a
Les Torres. / DdR

L’en�tat local representarà la història d’Anna Frank i la seva
família, jueus perseguits pel nazisme. / Cedida

A través d’una gran feina
d’inves�gació de la companyia i una posada en
escena acurada i detallista,
8Temps representarà l’obra
‘El diario de Ana Frank’. Es
tracta de la popular obra
que va ser escrita per una
nena de 13 anys a Holanda
entre el 1942 i el 1944 i
que explica la convivència en un espai reduït de

dues famílies jueves que
fugien dels nazis. La història d’Anna Frank és un
testimoni únic en el seu
gènere sobre l’horror i la
barbàrie nazi que van tenir
lloc a mitjans del segle XX.
Els actors i actrius de teatre
de 8Temps representaran
l’obra el 28 de setembre a
les 21 hores al teatre del
Regina Carmeli. / DdR

Juan Pedro Guerrero
publica una biograﬁa
del músic Roy Orbison
El rubinenc Juan Pedro
Guerrero ha publicat amb
l’editorial Milenio una biograﬁa del músic Roy Orbison. El mí�c autor de temes
tan célebres com ‘Pretty
women’ o ‘You got it’ va
ser un home misteriós i
Guerrero, a través del llibre,
fa un repàs de la vida de
l’ar�sta nord-americà.
Per tal de promocionar
el llibre ha organitzat una
ac�vitat aquest divendres
a par�r de les 20 hores al

Barn d’en Greg. Està previst
que hi hagi diverses actuacions musicals. / DdR

La Hermandad
Nuestra Señora
del Rocío de
Rubí celebra el
canvi de vara

Gegants i geganters durant la trobada a Montornès. / Marc Albert López

REDACCIÓ

Els gegants i gegantons de
Rubí, el Roc, la Paula, la Laia
i el Galderic, van par�cipar
diumenge passat a la XXVIII
Trobada de Gegants de Montornès del Vallès, organitzada
en el marc de la Festa Major
de la localitat.
Amb els gegants locals,
en Bartomeu Sala i en Pere
Anton de Rocacrespa, com
a amﬁtrions, la trobada va
comptar amb una desena
de colles participants: els
Gegants d’Abrera, Caldes de
Montbui, Barberà del Vallès,
barri de Gràcia (BCN), barri de
Poble Sec (BCN), Vilanova del
Vallès, Verdú (Lleida), Rubí i el
Drac d’Or de L’Hospitalet del
Llobregat.
L’activitat va començar
amb la plantada gegantera
a les 10 hores i una hora i

mitja després va iniciar-se
la passejada pels carrers de
Montornès. El moment culminant de la festa va arribar
cap a les 13 hores, amb ‘El
Ball de la Dansa de la Batalla’,
a la plaça Joan Miró.
Cal destacar que el cas
dels gegants de Montornès
del Vallès és ben singular.
Sempre s’acostuma a associar
la idea de gegants a una parella mixta; un home i una dona.
Però en aquesta vila això no
és així, ja que elsseus gegants
són dues ﬁgures masculines:
en Bartomeu Sala i en Pere
Anton de Rocacrespa, que se
situen a l’època de la Guerra
dels remences, al segle XV.
En Bartomeu Sala era ﬁll de
Montornès del Vallès i en
Rocacrespa era comandant
de les tropes enviades per
Barcelona a lluitar contra la
resistència dels remences.

La dansa dels gegants
és ‘El Ball de la Dansa de la
Batalla’, composta per Enric
Montsant, l’any 1989, amb
coreograﬁa pròpia de la colla
gegantera. Durant el ball, després de representar l’inici de
la batalla de Montornès, els
gegants simulen la lluita ﬁns
que el gegant Pere Anton de
Rocacrespa cau literalment i
és agafat pels geganters que
són darrere seu.
Loteria Nadalenca
La colla Gegantera ja té a la
venda les par�cipacions de
la Loteria de Nadal. El número és el 77913, que l’any
passat va ser premiat amb
15 euros per par�cipació. El
preu de les par�cipacions és
de 3euros. La loteria es pot
adquirir als socis de l’en�tat
i a diferents botigues collaboradores.

Conferència
sobre el teatre
català amb
Toni Casares
La Biblioteca acollirà el
27 de setembre a les 19
hores una conferència
sota el títol ‘El teatre
català, avui’, que anirà a
càrrec de Toni Casares,
director teatral, director
de la Sala Beckett de
Barcelona i fundador
de l’Aula de Teatre de la
Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB). El
moderador serà Lluís
Bogunyà, membre de
la junta executiva de
l’en�tat organitzadora,
l’Associació Amics de la
UAB.
L’en�tat organitza un
cop al mes a la Biblioteca
una conferència sobre
temes d’interès cien�ﬁc,
cultural i social. / DdR
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FUTBOL | SEGONA CATALANA

El Rubí empata a Can Rosés
contra el Sant Joan Despí
La Unió Esportiva Rubí va
deixar escapar dos punts
al municipal de Can Rosés
el passat cap de setmana,
després d’empatar 1-1 amb
el Sant Joan Despí.
Malgrat les moltes ocasions que va disposar el conjunt rubinenc, no les van
poder materialitzar. El Sant
Joan Despí, que va plantejar
un joc defensiu, va avançar-se
en el marcador amb un gol
d’Ivan en el minut 49. El Rubí
ho va intentar, però tot i les
oportunitats no va aconseguir empatar el par�t.
Amb el 0-1 al marcador,

es va arribar al descans. Ja a
la segona meitat, el conjunt
rubinenc ho va tornar a intentar, sense gaire encert. A
més, es va trobar davant un
rival que es va veure obligat
a tancar ﬁles després de l’expulsió de Jan, que va veure
la segona targeta groga en el
minut 52.
Va ser en el minut 90
quan l’àrbitre va xiular un clar
penal a favor del Rubí, que
va transformar Vicente i que
va permetre al conjunt local
empatar el par�t.
Amb 4 punts i situat a
mitja taula, el Rubí es des-

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Empat del Juventud 25 de Sep�embre
i primer triomf de l’Atlè�c Rubí
El Juventud 25 de Sep�embre va empatar 1-1 davant
el Sant Lorenzo, després
d’aconseguir empatar en
l’úl�m moment. La primera
part va ser pels egarencs,
que van fer un gol al minut
13 i van obligar al conjunt

rubinenc a remuntar. Després d’una bona segona part
del Vein�, ﬁnalment l’empat
va arribar al minut 88. Per la
seva banda, l’Atlè�c Rubí va
aconseguir la seva primera
victòria i va imposar-se 3-2
a La Romànica. / DdR

L’Olímpic aconsegueix salvar
un punt en el descompte

plaçarà la propera jornada
a Sant Quirze del Vallès, on
jugarà dissabte a les 17.15
hores. / UE Rubí
2a Catalana Grup 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ESPLUGUENC
VILANOVA I LA GELTRÚ
ATLÈTIC SANT JUST
BEGUES
MOLINS DE REI
ATLÈTIC VILAFRANCA
OLÍMPIC CAN FATJÓ
RUBÍ UE
SANT QUIRZE
PRAT B
MARIANAO
FONTSANTA FATJÓ
CAN TRIAS
GORNAL
SANT JOAN DESPÍ
ATLÈTIC PRAT
SUBURENSE
JÚNIOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SANT CUGAT B
JUV.25 SEPTIEMBRE
SAN LORENZO
ESCOLA PLANADEU
MIRASOL-BACO
LLANO DE SABADELL
ATLÈTIC RUBÍ
TIBIDABO T. ROMEU
BADIA DEL VALLÈS
LLORENÇÀ
JÚNIOR B
CERDANYOLA B
PUEBLO NUEVO
ESCUELA BONAIRE
LA ROMÀNICA
BARBERÀ ANDALUCÍA
CASTELLBISBAL
PENYA PAJARIL

3a Catalana Grup 6

J
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
J
3
3
3
2
3
3
3
2
2
3
3
3
2
2
3
3
2
3
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Pts.
9
7
7
6
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3
2
1
1
0
Pts.
Pts.
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
4
1
0
0
0
0
0

OLÍMPIC
CANCAN
FATJÓ
- JÚNIOR
CD
OLÍMPIC
FATJÓ
- FC SANT QUIRZE

1-0
1-1

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Bracons, P. Borges, Cabanas, Nil,
Rubén, Peroni (Tomàs), Genís (Mauri), Gerard (Dani García),
David (Iván), Marc Ruiz (Grego) i Marc Cornet.
FC SANT QUIRZE: Ousmane, Soria (Salcés), Miguel Ángel,
Peña, Murillo (Nico), Arnau, Mauri, Pablo, Paulino (Benasco),
Adrià i Rion (Aguilera).
Àrbitre: Cols Ràfols, Joan (Mal).
Gols: 0-1 Adrià (13’); 1-1 Rubén (95’).
Targetes: Peroni, Genís, Dani García, Grego, Tomàs, Iván (V),
Toni Centella (2) / Peña, Arnau, Adrià i Nico.
JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó con�nua
imbatut després de tres jornades de lliga. En el darrer
partit, es va trobar davant
el Sant Quirze, un equip dur
i treballador, i va suar per
puntuar.
El gol visitant va arribar
molt aviat, en el minut 13,
a través d’Adrià en una rematada a l’interior de l’àrea
local. Després del gol, el Sant
Quirze es va dedicar a aturar
molt el joc, intentant que el
temps anés passant. Per la
seva banda, l’Olímpic no va

disposar de gaire perill durant
la primera meitat, a excepció
d’un parell de bones jugades.
De fet, era el Sant Quirze qui
tenia més arribada, concretament per la banda esquerra.
A la segona part, l’àrbitre, Joan Cols Ràfols, va
mostrar un recital de targetes grogues, als jugadors de
l’Olímpic principalment per
protestar per les dures entrades del conjunt rival i per
la con�nua i reiterada pèrdua
de temps.
Amb el pas dels minuts, el
tècnic, Toni Centella, va subs�tuir Peroni per Tomás, Genís

per Mauri, Gerard per Dani
García, David Vázquez per
Iván García, i Marc Ruiz per
Grego. També va fer canvis
el conjunt visitant de cara al
darrer quart d’hora de joc.
En els darrers minuts,
l’Olímpic va tancar a la seva
àrea el conjunt visitant i va tenir un parell d’opcions, però
no va estar massa encertat.
El Sant Quirze va aproﬁtar un
contracop per posar la por al
cos als locals, però el xut es va
estavellar contra el pal.
Quan tot semblava indicar que els visitants anaven
a endur-se els tres punts,
Rubén Ruiz va aconseguir
rematar a gol una falta llençada per Jaume Bracons per
fer l’1-1 al minut 95. El par�t
només es va allargar un minut més i els locals van poder
salvar un punt.
En la propera jornada,
l’Olímpic jugarà contra l’Atlè�c Prat Delta al municipal
Julio Méndez d’El Prat. El
duel serà el dissabte a les
18.05 hores.
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BÀSQUET | TORNEIG

Resultats diversos per
a la UP Las Torres-Rubí

Els infantils Alan Párraga, Víctor Ruiz i Jordi Huertas van debutar
amb l’equip C. / Cedida

El primer equip de la Unió
Petanca las Torres-Rubí va
imposar-se per 12 a 4 a
l’Adrianense At. Tot i que el
resultat va ser aclaparador,
la partida va anar de menys
a més. La primera ronda va
ser igualada i ﬁns al tram
final no es va acabar de
tancar el partit (2-2/5-3/84/12-4).
El segon equip va disputar el primer dels tres derbis
que es van jugar contra el
Sant Cugat. Una sortida de
les més complicades, ja que
les pistes de l’equip veí són
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molt complicades. Per això
té molt mèrit puntuar. El
resultat va ser 8-8 i, per tant,
repartiment de punts.
D’altra banda, l’equip
C va rebre a casa el Sant
Cugat, en el segon derbi
de la jornada, que va ser
dominat completament pels
rubinencs. Cal destacar el
debut de ﬁns a 7 jugadors
dels quals 3 són infantils. El
resultat ﬁnal va ser de 10 a
6 pels locals.
Finalment, les fèmines
van perdre 7-2 amb el Sant
Cugat. / UP Las Torres-Rubí

E II Torneig Ciutat de Rubí de bàsquet
arrenca amb una gran participació
La segona edició del Torneig
Ciutat de Rubí de bàsquet,
organitzat pel CEB Sant
Jordi, va arrencar el passat
cap de setmana amb una
gran participació, ja que va
aplegar més de 200 participants.
En aquest primer cap
de setmana de competició,
diferents equips de ciutats
vallesanes de categories
preinfantils, infantils i cadets, tant masculins com
femenins, van lluitar de
valent en el torneig, primera prova de qualitat per
ﬁnalitzar la pretemporada
abans de l’inici de la lliga
oﬁcial. Jugadors i jugadores
i tècnics estaven a punt per
a la jornada i ho van demostrar oferint als espectadors
que omplien de gom a gom
les grades del pavelló grans
moments de bàsquet.
Dissabte vinent, tindrà
lloc la segona jornada del
torneig, en la qual hi participaran els jugadors i jugadores més joves del CEB

El pavelló va acollir una gran jornada de bàsquet. / Cedida

Sant Jordi., ja que a causa
de la gran quantitat d’equips

participants, l’entitat es
veu obligada a disputar el

torneig en dos caps de setmana / CEB Sant Jordi

ATLETISME | COMPETICIÓ

Participació
rubinenca a l’etapa
del Tricircuit de
Sant Pol de Mar
Sant Pol de Mar va acollir
diumenge passat l’etapa
del Tricircuit que porta el
nom de la ciutat. L’equip de
triatló del Club Natació Rubí
va participar en aquesta
prova de la Copa Catalana
amb 4 representants: Axel
Badia, Ricard Valenzuela,
Juan José Sánchez i Toni
Tienda. / DdR

Tres dels quatre participants del CNR a la prova. / Cedida
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WATERPOLO | TORNEIG

NATACIÓ | COMPETICIÓ

El Cadet A Masculí del CNR guanya Arlet Oliveres, campiona de la
el Torneig d’estiu del CN Badia Marnató de Cadaquès en 4km

El conjunt rubinenc va guanyar el torneig. / Cedida

El primer equip de categoria cadet masculí del
Club Natació Rubí (CNR) va
proclamar-se campió del
IV Torneig d’estiu del Club
Natació Badia, disputat el
passat cap de setmana en
aquesta localitat vallesana.
Pel que fa a l’equip B de

la mateixa categoria, que
també va participar en el
torneig, va assolir una meritòria sisena posició.
D’altra banda, el club
rubinenc també va participar en el Torneig Lluís
Giralt del CN Sant Andreu,
disputat a Barcelona, amb

quatre equips: els infantils femení i masculí i dos
equips alevins (A i B). La
classificació final venia
donada pel còmput total
dels resultats dels quatre
equips. D’aquesta manera,
el CN Rubí va assolir la segona posició. / CNR

TIR AMB ARC | TORNEIG

Aleix Lobato, d’Arquers de Rubí
es proclama campió d’Espanya
Els arquers Aleix Lobato i
Paco Murall van disputar el
passat cap de setmana el VI
Campionat Nacional IFAA
Field, que va tenir lloc a la
localitat de Lucena de Cid,
a Castelló, i que va estar
organitzat pel club Destierro
del Cid.
Aleix Lobato va aconseguir la primera posició després d’una gran competició,
proclamant-se per tercera
vegada consecutiva campió
d’Espanya. Lobato, que era
la tercera vegada que disputava la prova, ho va fer
per primera vegada en la
categoria Freestyle Unlimited Júnior, ja que abans era
menor de 14 anys.
Per la seva banda, Paco
Murall, que debutava en el
campionat i amb la samarreta del club rubinenc, va
aconseguir una gran segona
posició en arc TDR. Murall
es proclama així subcampió
d’Espanya.
D’altra banda, Juan Pedro Serrano, d’Arquers Rubí,
va guanyar dissabte passat

Aleix Lobato, en una imatge d’arxiu.

el XIV Campionat de Catalunya Round 900. La tirada,
disputada al fossar del castell de Montjuïc, consistia en
90 ﬂetxes a tres distàncies
distintes: 40, 30 o 20 metres.
Serrano, que competia en la
modalitat d’Arc Nu, va aconseguir 814 punts assolint la

primera posició a només dos
punts del segon classiﬁcat.
L’arquer del club rubinenc també va aconseguir
la medalla UFEC com a reconeixement a l’arquer amb
major puntuació de la seva
modalitat. / Arquers de
Rubí

La nedadora rubinenca
Arlet Oliveres, del Club
Natació Rubí (CNR), va
guanyar la 10a edició de
la Marnatón de Cadaqués,
una prova d’aigües obertes
disputada el 16 de setembre. Oliveres es va proclamar campiona femenina de
la modalitat de 4km i va ser
tercera de la general, amb
un temps d’1h00’58”. A la
prova també hi va participar Sebastián Ybarra, membre de l’equip de màsters
i aigües obertes del CNR,
qui va aconseguir la tercera
posició de la seva categoria (14a posició general i
setena masculina) amb un
temps de 35’14”.
D’altra banda, diumenge es va disputar la 74a edició de la travessa a l’estany
de Banyoles. El CN Rubí va
participar amb quatre nedadores i un nedador. Les
representants femenines
del club rubinenc van ser:
Sílvia Martí (32a), Arlet
Oliveras (78a), Alba Alarcón (193a) i Ainhoa Roman

Arlet Oliveras va guanyar la Marnató. / Cedida

(374a). Hi van participar
579 nedadores. En categoria masculina, Sebastian

Ybarra va quedar en la 316a
posició de 1.072 participants. / CNR

