
Els dos par� ts, sa� sfets per arribar a 
un acord per “garan� r l’estabilitat”

PSC i Em Comú Podem signen 
un pacte de govern per al mandat
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«La societat lliberal s’aturarà si deixa de ser autocrí� ca.» (Octavio Paz, poeta i assagista mexicà 1914-1998)
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“Teníem l’oportunitat de condicionar l’acció de govern amb una oposició en majoria i això 
s’ha perdut. Era la millor opció per canviar radicalment la manera de fer del govern socialista, 
aquesta forma d’actuar sense donar informació, amb casos de transfuguisme, u� litzant els 
temes d’immigració... A ERC, seguirem fent allò que vam prometre, prenent les decisions 
en funció del millor per Rubí, no pel par� t. Seguirem proposant de forma posi� va i ac� va 
qües� ons necessàries i imprescindibles per la millora de la ciutat, fi scalitzant el que el govern 
no faci bé. Aquest acord, confi rma que ERC és l’única alterna� va progressista, seriosa i amb 
vocació social que té aquesta ciutat. Ens quedem sols de cara al futur com a alterna� va real, 
fi dels als compromisos adquirits amb la ciutadania i els electors”.

“Teníem l’oportunitat de condicionar l’acció de govern 
amb una oposició en majoria i això s’ha perdut”

Xavier Corbera, portaveu 
d’ERC i cap de l’oposició 

L’oposició valora el pacte de govern entre socialistes i comuns

“Veïns per Rubí ja preveia 
que no trigaria molt a arri-
bar aquest acord de govern. 
No s’entenia el suport d’En 
Comú Podem a l’aprovació 
del car� pàs, al considerable 
increment de sous i al nome-
nament dels assessors...

Som escèptics sobre el 
què pugui passar. Creiem 
que és un pacte per interès 
personal. Les crí� ques d’ECP 
al govern socialista sobre la manca de confi ança, la forma 
de fer polí� ca, l’amiguisme a l’Ajuntament..., tot això s’ha 
solucionat amb 60.000 euros”.

“És un acord anunciat, no s’entenia el 
suport d’ECP al car� pàs, a la pujada de 
sous i als assessors, a canvi de res”

Antoni García, portaveu de 
Veïns per Rubí (VR)

“Estem davant un pacte 
anunciat, que tots sabíem 
que s’anava a produir. No 
farem valoració del pacte a 
fons perquè desconeixem 
quina infl uència real � ndrà 
En Comú Podem. Nosaltres ja 
vam deixar clar que no pacta-
ríem amb aquest PSC mai. Els 
nous socis són responsables 
d’haver permès l’aprovació 
del car� pàs de la vergonya, 

de l’exagerada pujada de sous, de la contractació de 
càrrecs de confi ança i direc� us a dit, no a mèrit.

Diuen que és per coincidència programà� ca, quan 
s’assemblen com un ou a una castanya. Fa només uns 
mesos, ICV cri� cava durament el govern socialista acu-
sant-los de vendre fum, i de corrupció i manca d’è� ca... 
És un pacte només per interès, no per garan� r l’estabilitat 
del govern (...) A par� r d’ara són corresponsables de la 
seguretat, de la falta de neteja i manteniment a la via 
pública, del que passa al carrer...”.

“És un pacte només per interès, no 
per garan� r l’estabilitat del govern”

Roberto Martín, portaveu 
de Ciudadanos (Cs)

“Era un pacte anunciat, una 
oportunitat perduda perquè 
hi hagi un canvi profund a les 
polí� ques de Rubí. Aquest 
acord consolida una for-
ma determinada de govern 
instal·lada a la ciutat des 
de fa molts anys, quan la 
regeneració democrà� ca és 
absolutament necessària. Els 
resultats ens perme� en a la 
resta de grups poder incidir 
en el govern amb canvis més 

enllà, perquè l’oposició podia forçar acords amb el PSC, 
però això ja s’ha ensorrat.

En Comú Podem ha optat per reforçar les polí� ques 
del govern del PSC, que tenen la ciutat com està, renun-
ciant a una oposició forta.”

“Han optat per reforçar les polí� ques 
del govern del PSC, amb la ciutat com 
està, renunciant a una oposició forta”

Betlem Cañízar, portaveu de 
l’Alterna� va d’Unitat Popular 
(AUP)
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PSC i En Comú Podem fi rmen un pacte de govern 
per “garanti r l’estabilitat” i “fer avançar la ciutat”
CRISTINA CARRASCO

Els grups municipals del Parti t 
dels Socialistes de Catalunya 
(PSC) i En Comú Podem (ECP) 
han signat aquest dimecres al 
matí  un pacte de govern per 
a aquest mandat 2019-2023. 
Tant l’alcaldessa, la socialista 
Ana M. Martí nez, com la por-
taveu d’En Comú Podem Rubí, 
Ànnia García, han mostrat 
la seva sati sfacció per haver 
assolit aquest pacte, que té 
com a objecti us fonamentals, 
segons han explicat, garanti r 
“l’estabilitat del govern” i “fer 
avançar la ciutat”.

Cal recordar que al juliol, 
els comuns ja havien arribat a 
un acord d’estabilitat amb els 
socialistes que va permetre a 
aquests últi ms la confi guració 
del nou executi u i l’aprovació 
del pressupost del 2019. En 
aquell moment, En Comú Po-
dem ja va confi rmar que con-
ti nuarien negociant per poder 
tancar un acord per formar un 
govern de coalició, que és el 
que s’acaba d’ofi cialitzar.

Martínez i García han 
ressaltat que el pacte de 

govern es basa en un Pla 
d’Acció Municipal (PAM), que 
s’ha consensuat a parti r dels 
programes electorals de les 
dues formacions, que s’està 
acabant de revisar i que es 
presentarà en poc temps.

La primera edil ha expli-

cat que aquest pla d’acció 
evidencia la proximitat entre 
els dos socis de govern: “Un 
cop conciliats els nostres 
programes electorals, vam 
constatar que la coincidència 
i l’interès en molts àmbits 
de la ciutat era el mateix o 

El nou equip de govern, amb les incorporacions d’En Comú Podem Rubí. / C.C.

similar i que, a més, el camí 
per arribar-hi també era com-
parti t”. És per aquest moti u 
que Martí nez espera que el 
mandat 2019-2023 “sigui un 
camí sati sfactori i amb molts 
encerts. Tindrem errors, però 
esti c segura que els sabrem 

reconduir perquè al final 
l’objecti u és Rubí”.

Les dues formacions tam-
bé han insisti t en la confi ança 
entre els dos grups i en la 
voluntat de treballar plegats 
per la ciutat. “Ens posem a 
treballar amb plena confi an-
ça d’haver generat un espai 
de col·laboració positi u que 
esperem que es mantingui 
durant tot el mandat”, ha 
apuntat García.

Des d’En Comú Podem, 
han reiterat que la voluntat 
és “complir un dels objec-
ti us amb els quals ens vam 
presentar a les eleccions: ser 
úti ls a la ciutat amb la nos-
tra feina”. En aquest senti t, 
han assenyalat que “estar al 
govern és la forma d’incidir i 
transformar la ciutat”.

Nou carti pàs
Amb l’entrada al govern dels 
comuns, el govern local pas-
sarà a tenir 13 regidors, 10 
del PSC i 3 d’ECP. Pel que fa 
a les responsabilitats dels 
tres regidors dels comuns, 
Ànnia García és a parti r d’ara 
la segona ti nenta d’Alcaldia i 

la nova responsable políti ca 
d’Habitatge, PROURSA i Rubí 
Serveis Audiovisuals. Andrés 
Medrano és regidor de Medi 
Ambient, Transició Ecològica i 
Benestar Animal i també ges-
ti ona el Pla director del Rubí 
Brilla. Per la seva banda, Pau 
Navarro assumeix Cooperació 
Internacional, Transparència, 
Parti cipació Ciutadana i Me-
mòria Històrica.
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Apareixen pintades a la comissaria 
de la Policia Nacional
A la comissaria de Rubí de la 
Policia Nacional, situada al 
carrer Terrassa i recentment 
remodelada, van aparèixer 
dimarts al ma�  amb pintades 
a la façana. A les consignes, 
signades per l’organització 
juvenil Arran, s’hi pot llegir 
‘Fora les forces d’ocupació’ 
i ‘Que se’n vagin’.

Les pintades van apa-
rèixer un dia després de 
l’opera� u de la Guàrdia Ci-
vil contra membres dels 

Comitès de Defensa de la 
República (CDR), que es va 
saldar amb 9 de� nguts al Va-
llès i a Osona. Els de� nguts 
estan sent investigats per 
terrorisme, rebel·lió i � nença 

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

Patrocinadors de la UESC

d’explosius.  
Cal recordar que el pas-

sat mes de juliol, la façana de 
la seu de la Policia Nacional 
ja va aparèixer amb pintades 
de color groc. / DdR

Pintades a la façana de la Policia Nacional a Rubí. / C.C.

Inaugurada l’exposició 
‘Judici a la democràcia’

La inauguració de la mostra va tenir lloc dimarts. / ERC Rubí

El ves� bul de la Biblioteca 
acull l’exposició ‘Judici a la 
democràcia: Els drets per-
seguits’, una mostra que es 
podrà visitar fi ns al 30 de 
setembre.

L’exposició i� nerant és 
una iniciativa d’Òmnium 
Cultural. Segons els promo-
tors de la mostra, aquesta 
resumeix de forma visual 
i didàctica la macrocausa 
judicial, n’assenyala les irre-

gularitats i les vulneracions 
de drets fonamentals dels 
12 processats i de més de 
20.000 persones afectades 
per aquest cas.

En total, són una dot-
zena de plafons que tam-
bé defensen les llibertats 
aconseguides en àmbits 
com la justícia social, la 
democràcia, l’educació per 
la cultura o la dignitat hu-
mana. / DdR

En� tats i par� ts independen� stes 
commemoraran l’1 d’octubre

Membres de la Comissió 1 d’octubre, organitzadors de l’ac� vitat. / M.C.

MARTA CABRERA

Partits i entitats indepen-
den� stes han organitzat un 
conjunt d’actes coincidint 
amb l’1 d’octubre per com-
memorar el referèndum per 
la independència que es va 
celebrar el 2017. “Volem 
recordar i reivindicar l’1-O 
com l’acte de desobediència 
col·lectiva més gran que 

hi ha hagut en aquest país 
i com que venen temps 
complicats, cal recordar que 
la desobediència civil pací-
fi ca serà important i clau”, 
ha explicat Jordi Muntan, 
membre de la Comissió 1 
d’octubre, moviment que 
ha organitzat aquest esde-
veniment i que està format 
per Esquerra Republicana 
de Catalunya, l’Alterna� va 

d’Unitat Popular, Junts per 
Catalunya, Rubí Republica-
na, l’Assemblea Nacional 
Catalana, Òmnium Rubí i 
el Comitè en Defensa de la 
República.

Marxa de torxes i rebateig 
de la plaça de l’Estació
Els actes començaran l’1 
d’octubre a les 20 hores 
amb una concentració a la 

plaça d’Onze de Setembre. 
A partir de les 20.30 ho-
res, hi haurà una Marxa de 
Torxes fi ns a la plaça de la 
Nova Estació. Al voltant de 
les 21 hores, quan arribin 
els par� cipants, es llegirà 
un manifest i es rebatejarà 
la plaça amb el nom de 
plaça de l’1 d’Octubre. “És 
una activitat organitzada 
de forma conjunta per tots 
els membres de la Comissió 
i per tant voler donar-li va-
lor a la unitat”, ha explicat 
Jep Quintas, membre de la 
Comissió.

Els organitzadors fan una 
crida a la ciutadania per par-
� cipar, “siguin independen-
� stes o no, la gent que sigui 
demòcrates, que cregui en 
la llibertat d’expressió, en 
els drets de manifestació i 
de reunió, drets conculcats 
per l’estat, que ha muntat 
una farsa de judici i amb 
accions com la detenció de 
9 independentistes sense 
proves”, ha insistit Martí 
Pujol, també integrant de 
la Comissió.
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Sen� t homenatge a les víc� mes de 
la Rierada del 25 de setembre del 1962
M. CABRERA

La placeta del 25 de Setem-
bre va tornar a ser l’escenari 
de l’homenatge que cada 
any ret la ciutat a les víc� -
mes de la Rierada del 25 de 
setembre del 1962. Aquella 
fa� dica nit, el barri de l’Es-
cardívol va quedar arrasat i 
més de 250 rubinencs van 
perdre-hi la vida. “Volem 
retre un homenatge a les 
persones que van perdre 
els records, les il·lusions, 
els somnis i les esperances 
aquell dia”, ha dit l’alcaldes-
sa, Ana M. Mar� nez, durant 
l’acte commemora� u, que 
va tenir lloc el 25 de setem-
bre al vespre.

Un dels moments més 
emo� us de l’acte va ser el 
discurs d’un dels tes� mo-
nis d’aquells dies, Miquel 
Raso, que tenia 11 anys i 
vivia al carrer Llobateras: 
“Quan vam tornar a classe 
després d’uns dies, hi havia 
mitja classe buida, eren els 
pupitres dels companys que 
havien mort”. L’altre mo-
ment emo� u va ser durant 

En� tats i par� ts polí� cs van fer una ofrena fl oral a les víc� mes. / M.C.

Els Mossos busquen un violador 
que capta les seves víc� mes amb 
un fals anunci de feina
Els Mossos busquen un 
agressor sexual que capta 
les seves víc� mes a través 
d’anuncis d’internet en els 
quals ofereix una oferta de 
feina de neteja. El violador 
va actuar els dies 12 i 16 
de setembre a Molins de 
Rei i el Papiol. Amb una de 
les víctimes va quedar a 
l’estació de Rubí.

Segons ha informat la 
Cadena Ser, el primer dels 
successos que té constàn-
cia la policia va ser el 12 
de setembre, quan l’home 
es va citar amb una jove a 
l’estació de tren d’El Pa-
piol per parlar de la falsa 
oferta de feina. L’individu 
la va portar en cotxe a un 
aparcament on li va dir 
que si volia el treball, ha-
via de mantenir relacions 
sexuals amb ell. La jove, 
de 20 anys, es va negar i 
va aconseguir fugir, tot i 
que l’agressor li va robar 
la bossa i el mòbil.

L’altra víctima, de 18 
anys, va quedar amb l’ho-
me el dia 16 a l’estació de 

la nostra ciutat. Allà, la 
va fer pujar al cotxe amb 
l’excusa d’ensenyar-li el lloc 
de feina i la va portar a un 
polígon de Molins de Rei, 
on darrere d’una fàbrica la 
va violar i també li va robar 
la bossa i el mòbil. La jove 
va poder demanar ajut a 
través d’un vigilant privat 
d’una empresa. Els Mossos 
estan intentant iden� fi car 
l’individu. / DdR

l’ofrena fl oral de les en� tats, 
par� ts polí� cs i ciutadans 
a títol individual, molts, 
familiars d’éssers es� mats 
que l’aigua es va endur riera 
avall.

L’acte també va comp-
tar amb la interpretació 
de diverses peces musicals 
de Jordi Roca, de l’Escola 
de Música Pere Burés. Per 
cloure l’acte, es va fer un toc 
a sometent com el que va 
sonar durant la nit del 25 de 
setembre de fa 57 anys. La ciutat no oblida els tràgics fets del 25 de setembre del 62. / M.C.
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L’Ateneu enceta la programació de tardor amb 
propostes com tallers, música i xerrades

L’Ateneu està al carrer Xile. / Arxiu

REDACCIÓ

L’Ateneu Municipal ha enge-
gat una nova programació 
per a aquesta tardor amb la 
divulgació cultural com a eix 
vertebrador. Les propostes 
es divideixen en cursos i 
tallers, acti vitats familiars, 
música, teatre i conferènci-
es i seminaris. Les inscripci-
ons per a aquelles acti vitats 
que en requereixen s’han 
obert aquest dilluns.

La música té un pes im-
portant dins la programació 
de tardor de l’equipament. 
Aquest dissabte es posarà 
en marxa el 7è Cicle de Jazz 
de l’Associació Jazz Rubí 
amb una Jam Session. El ci-
cle inclou, entre d’altres, el 
concert de Nuria Da Silva & 
Michele Faber Quartet (16 
de novembre) i una xerrada 
sobre aquest gènere musi-
cal a càrrec de l’especialista 
Andreu Fábregas (21 de 
desembre). 

També es manté el cicle 
Sala Clàssica que permetrà 
gaudir dels recitals de viola 
d’MC Events (11 d’octubre), 

Nous ECOtallers en clau de RE per 
fomentar la prevenció de residus
El Servei Educati u de Residus 
de l’Ajuntament impulsa, 
durant l’últi m quadrimestre 
de l’any, una nova tanda 
d’ECOtallers en clau de RE. 
Es tracta de diversos mo-
nogràfi cs gratuïts a través 
dels quals es vol fomentar 
la reuti lització, la reparació 
i la restauració d’aquells 
objectes que han envellit 
però als quals encara els 
queda molta vida. La inicia-
ti va també busca promoure 
la prevenció de residus i el 
respecte pel medi ambient. 

La primera activitat va 
tenir lloc aquest dimecres 
25 de setembre a la tarda a 
l’Ateneu i va estar dedicada a 
la cosmèti ca natural. A ‘Pell 
sana després de l’esti u’ es 
va explicar a les persones 
assistents com confeccionar 
productes cosmètics amb 
elements naturals i com 
prevenir tant l’ús d’envasos 
de plàsti c com la generació 
de residus químics.

El 19 d’octubre (18 h – 
Ateneu) serà el torn d’un 
altre clàssic: l’ECOtaller de 
manteniment d’ordinadors. 
En aquesta sessió, els i les 
participants aprendran a 

allargar la vida dels ordi-
nadors i a optimitzar-ne 
el seu funcionament. Les 
inscripcions encara no estan 
obertes. 

El  20 de novembre 
(17.30 h – Biblioteca Muni-
cipal) s’ha organitzat el taller 
Decoració de Nadal en famí-
lia, en el marc del programa 
Efecte E. L’acti vitat, que con-
sisti rà a elaborar elements 
decoratius amb material 
reciclat, s’adreça a infants de 
3 a 12 anys i a les seves fa-
mílies. Les inscripcions s’han 
de realitzar enviant un mail 
a educacio@ajrubi.cat.

I, per últi m, s’ha preparat 
una doble sessió d’iniciació 
a la restauració de mobles 
els dies 19 i 20 de novem-
bre (18 h – Escola d’Adults), 
que formarà part de la pro-
gramació de la Setmana 
Europea de la Prevenció 
de Residus. Les inscripci-
ons s’obriran un parell de 
setmanes abans del taller.  
Les persones interessades a 
rebre informació de les acti -
vitats que organitza el Servei 
Educati u de Residus poden 
sol·licitar-ho a inforesidus@
ajrubi.cat. / DdR

de guitarra i contratenor 
del duet Duo Fraseggio (8 
de novembre) i de guitarra 
clàssica a càrrec de José Ga-
lera. Dins el cicle Conta’m 
una òpera, que ofereix una 
mirada divulgativa sobre 
aquest gènere musical, es 
podran veure a ‘Turandot’ 
de Puccini (17 d’octubre), 
la sarsuela ‘Doña Francis-
quita’ d’Amadeu Vives (21 
de novembre) i ‘Cavalleria 
rusticana i Plagiacci’ de 
Mascagni i Leoncavallo, 

respecti vament (19 de de-
sembre).

Les acti vitats familiars 
s’han programat com cada 
any els dissabtes i es divi-
deixen en els cicles Música 
per a peti ta infància i les 
sessions de Teatre per a 
peti ta infància. Per a nens 
i nenes de 6 a 11 anys, 
l’equipament proposa ac-
ti vitats dedicades a l’art i la 
creati vitat i a la ciència i la 
tecnologia.

Aquesta tardor, l’Ateneu 

ha programat dos cicles lite-
raris: ‘Cap de Sons’, un cicle 
de poesia, jazz i pensament 
coordinat per Wenceslao 
Galán i ‘Els llibres i els dies. 
La literatura universal en 
vuit autors’ a càrrec de 
Marina Porras. Rubí també 
se sumarà als actes de l’Any 
Teresa Pàmies a través de 
l’espectacle ‘Coses de la 
vida: a ritme de bolero’, a 
càrrec de Celeste Arias (11 
de desembre).

La nova programació de 
l’Ateneu es completa amb 
l’habitual oferta de cursos 
i tallers que inclou, com a 
novetats més destacables, 
un curs d’Urban Sketching, 
un taller de teatre gestual 
i un curs de salut corporal 
a partir del Mètode Fel-
denkrais.

Les persones interes-
sades en activitats que 
requereixen inscripció ja 
poden formalitzar el trà-
mit des de dilluns a través 
d’Internet al web cursos.
ajuntamentrubi.cat o bé de 
manera presencial a l’edifi ci 
del c. Xile.

Programaran cursos formati us sobre 
culti u ecològic als horts de Cova Solera 
oberts a tota la ciutadania

REDACCIÓ

Els horts municipals de 
Cova Solera acolliran, a 
parti r de l’any vinent, cursos 
formati us adreçats a tota 
la ciutadania. L’Ajuntament 
està preparant la nova pro-
gramació que, per primera 
vegada, s’obrirà al conjunt 
de rubinencs i rubinenques 
i no només a les persones 
usuàries de l’equipament.

La temàtica dels dife-
rents tallers girarà al vol-
tant del culti u ecològic, un 
sistema basat en la uti lit-
zació òpti ma dels recursos 
naturals, sense emprar pro-

ductes químics de síntesi o 
organismes genèti cament 
modifi cats ─ni per a ado-
bament ni per combatre les 
plagues─. Uti litzant aquest 
sistema s’aconsegueixen 
productes orgànics, alhora 
que es conserva la ferti litat 
de la terra i es respecta el 
medi ambient. 

Els horts municipals de 
Cova Solera compten amb 
parcel·les individuals i altres 
de reservades a enti tats, on 
cada usuari escull què hi vol 
plantar. 

El recinte també disposa 
d’un hort pedagògic que, 
a banda d’acollir les pràc-

tiques de les formacions 
que es fan els dimarts, im-
parti des per la Cooperati va 
L’Orti ga ─l’encarregada de 
gestionar i dinamitzar la 
instal·lació─, també permet 
que els usuaris vegin com la 
formadora d’aquesta enti tat 
cultiva la parcel·la i, així, 
puguin conèixer diverses 
tècniques.

Nova adjudicació de 
parcel·les
Els horts municipals de 
Cova Solera disposen de 
56 parcel·les individuals de 
40 m2 cadascuna ─de les 
quals n’hi ha 49 d’ocupa-
des─ i dues parcel·les de 
300 m2 reservades per a 
dues enti tats ─de les quals 
de moment només se’n 
culti va una─. Les persones 
a qui se’ls ha concedit l’au-
torització per a l’autocon-
sum d’alguna d’aquestes 
parcel·les podran uti litzar la 
superfí cie de conreu durant 
tres anys. 

Les parcel·les vacants 
s’han de tornar a sortejar. 

La formació se centrarà en el culti u ecològic. / Ajuntament – Lali Puig

Hello International School, una 
opción inteligente para aprender 
idiomas en nuestra ciudad

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

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

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

Todas las actividades desarrolladas en el 
centro las realizan profesionales de contrastada 
valía.

Otras disciplinas que se llevan a cabo en 

Hello International School son la preparación 
de los alumnos para exámenes ofi ciales (First 
Certifi cate, CAE, Profi ciency, etc.), las clases 
dedicadas a personal de empresa, tanto en el cen-
tro como en las propias empresas, así como un 
servicio de traducción e interpretación realizado 
por traductores e intérpretes profesionales.

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

Texto cedido por Pere Solà 
Gerente del centro de idiomas 

HELLO INTERNATIONAL SCHOOL
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l’alumnat del Joan Maragall i el JV Foix ja pot 
demanar les ajudes al transport escolar
ReDAcció

Aquest dimarts s’ha obert 
el període per sol·licitar les 
subvencions per al trans-
port escolar dels alumnes 
matriculats a l’Escola Joan 
Maragall i a l’Institut JV Foix 
aquest curs 2019-2020. Po-
den demanar els ajuts les 
famílies de l’alumnat de se-
gon cicle d’educació infantil, 
educació primària i educació 

des a altres administracions 
públiques.

El transport escolar fins 
aquests dos centres edu-
catius es gestiona des del 
Consell Comarcal del Vallès 
Occidental. La despesa es 
divideix en 3 rebuts al llarg 
de l’any. A través de la sub-
venció municipal, les famílies 
poden bonificar un rebut, 
dos o tots tres, en funció de 
la seva renda.

secundària obligatòria. Les 
bonificacions es poden de-
manar a qualsevol de les 
dues Oficines d’Atenció a 
la Ciutadania –la del centre 
o la de Les Torres- fins al 4 
d’octubre.

La sol·licitud de subven-
ció es pot descarregar ara a 
la seu electrònica de l’Ajun-
tament. A més d’aquest do-
cument, també cal presentar 
el DNI de l’alumne -si no en 

té i és menor de 14 anys, 
pot presentar el NIF-; la 
declaració responsable del 
sol·licitant sobre obligacions 
fiscals i tributàries, sobre el 
compliment de requisits per 
ser beneficiari i sobre la no 
obtenció d’altres ajuts pel 
mateix concepte; fotocòpia 
del document d’identitat de 
tots els membres de la unitat 
familiar i l’autorització per 
accedir a consultar les da-

Humanitzar el fenomen 
migratori i no crear alarmes
Humanitzar el fenomen 
migratori i entendre’l com 
un desplaçament comú de 
població al llarg de la his-
tòria, sense alarmismes ni 
generalitzacions. Aquestes 
són les principals conclusi-
ons que es poden extreure 
de la taula rodona ‘El feno-
men migratori: perspectiva 
global i comunitària’ que 
es va organitzar dissabte a 
la Biblioteca sobre la mi-
gració.

Hi va participar la fun-
dadora del Centre d’Estudis 
i Recerca en Migracions de 
la Universitat Autònoma de 

Barcelona, Sílvia Carrasco, el 
vicepresident del CEF Can 
Mir, Xavi Mas, i l’educador 
social Joan Aldavert. Car-
rasco va criticar la política 
migratòria de les adminis-
tracions, el fet que s’invisi-
bilitzin les dones migrants i 
que s’utilitzin termes gene-
ralitzadors com ‘mena’.

Per la seva banda, Mas, 
que és policia local, va cri-
ticar que els migrants no 
obtinguin una identitat, sinó 
un número policial: “Això 
demostra que no se’ls acull, 
sinó que se’ls fitxa com si 
fossin delinqüents”. / DdR

un moment de la taula rodona sobre el fenomen migratori. / cedida

Tret de sortida a les activitats 
de la Setmana de la Gent Gran 

La programació de la Setma-
na de la Gent Gran de Rubí, 
organitzada al voltant de l’1 
d’octubre, Dia Internacional 
de la Gent Gran, ha arrencat 
aquesta setmana. 

Així, aquest dijous ha 
tingut lloc la conferència in-
augural del curs 2019-2020 
de l’Aula d’Extensió Univer-
sitària de Rubí (AEUR), la 
primera de les activitats de 
la Setmana de la Gent Gran. 
La conferència que va anar 
a càrrec de la presidenta 
de l’Acadèmia del Cinema 
Català, Isona Passola, que 
va parlar als assistents sobre 
la situació actual del cinema 
català.

Les activitats continu-
aran el 5 d’octubre, quan 
tindrà lloc la clàssica jor-

Entre les activitats, hi haurà la tradicional paellada. / Arxiu

nada festiva a la plaça del 
Doctor Guardiet. A les 12 
h tindrà lloc l’actuació de la 
Tuna de Rubí i a les 13.30 h 
serà el moment de la paella 
popular. Els tiquets (dos per 
persona) es poden recollir al 
carrer General Prim, 33-35 
2a planta els dimarts i dime-
cres de 16 a 19 h. Després 
del dinar, hi haurà ball amb 
l’Orquestra Solimar. 

Finalment, l’11 d’octu-
bre, el Teatre Municipal La 
Sala acollirà l’espectacle 
¡Gallego!, a càrrec de la 
companyia Tiamat Teatre. 
Es tracta d’un muntatge 
sobre pares i fills, sobre la 
tradició i el futur. La recollida 
d’entrades també es pot fer 
al carrer General Prim, 33-
35. / DdR

1h GRATIS  
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El 7è Rubí Skate Open ti ndrà lloc aquest 
dissabte a la pista de Can Sant Joan
REDACCIÓ

L’skatepark de Rubí serà 
l’escenari aquest dissab-
te 28 de setembre del 7è 
Rubí Skate Open. La com-
petició, organitzada per 
l’Ajuntament de Rubí en col-
laboració amb les enti tats 
La Skateboarding Rubí, Va-
lles Krew i La Sonik, ti ndrà 
lloc a la pista de Can Sant 
Joan a parti r del migdia. Els i 
les pati nadores podran ins-
criure’s a parti r de les 11 h; 
a les 12 h es donarà inici a la 
competi ció i a les 17 h estan 
previstes les fi nals. El con-
curs s’estructura en dues 
categories, per a menors 
de 18 anys i per a adults. 
Es premien les tres perso-
nes millor classifi cades de 
cadascuna de les categories 
i els trucs més destacats, 
com ara l’ollie més alt o el 
millor salt.

Com a cada edició, la 
iniciati va esporti va es com-
plementa amb propostes 
lúdiques i musicals. En-
guany, i com a novetat, 
a les 18 h ti ndrà lloc una 
batalla de galls i gallines 

L’any passat hi van parti cipar una trentena de pati nadors. / Arxiu

(competi ció entre rapers i 
raperes) que organitza Rubí 
Jove als barris. A les 19 h, 
es procedirà a l’entrega de 
premis i l’actuació musical 
de Petardj’s, a parti r de les 
20 h, tancarà la jornada.

L’Skate Open Rubí és 
una competi ció consolidada 

com a cita de referència 
per als amants de l’skate 
que cada any aplega més 
afi cionats a aquesta disci-
plina: fi ns a 250 persones, 
la majoria joves i famílies, 
van seguir l’actuació de la 
trentena de parti cipants de 
l’any passat.

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

Aquest curs Bri sh House, ha sorprès als seus 
alumnes i famílies amb una imatge renovada 
i innovadora, que accentúa el seu tarannà 
internacional. L’escola infan l s’ha transformat 
en un reflexe del projecte “Travelling friends 
around the world” que porta als alumnes pe ts 
i joves a un viatge internacional d’aprenentatge 

no només d’idiomes sinó també de cultura arreu 
del món. Ara cada aula és un con nent, amb la 
seva ambientació i vocabulari específic, fent que 
l’idioma sigui palpable i viu. 
La mo vació i les emocions són claus a l’hora 
d’aprendre, és per això que Bri sh House vol que 
l’entorn sigui idoni per a tots els seus alumnes.

Bri sh House: 2 escoles d’idiomes a Rubí

BRITISH HOUSE LANGUAGES - ESCOLA CENTRAL (Av. Barcelona 21)

BRITISH HOUSE KIDS - ESCOLA INFANTIL (C/ St. Cugat 1)

Bri sh House Languages és l’escola central i està especialitzada en l’ensenyament a joves i adults 
d’anglès, francès, alemany, italià, portuguès, rus, xinès, japonès, i català i castellà per a estrangers. 
Aquestes instal·lacions són espaioses, amb molta llum natural, en un entorn totalment adaptat a les 
necessitats dels alumnes per tal d’oferir no només el millor ensenyament, sinó el lloc idoni per tal de 
gaudir aprenent. En aquesta escola també s’hi troben els serveis de secretaria i la biblioteca i video-
teca per a joves i adults.

Bri sh House Kids és l’escola infan l per a nens i nenes a par r d’1 any. Tant les aules, com el mo-
biliari, com els recursos pedagògics de Bri sh House Kids estan especialment pensats per crear un 
ambient idoni per l’ensenyament infan l. Els alumnes tenen a la seva disposició aules temà ques i 
alegres, una biblioteca infan l amb contes, llibres i pel·lícules en anglès per emportar-se a casa, una 
sala lúdica amb jocs pedagògics per aprendre jugant i fins i tot un pe t jardí per als cursos d’es u.

Per a més informació, us podeu dirigir a Bri sh House Central de 10 a 22 h de dilluns a dijous, de 10 
a 21 h divendres i dissabtes de 10 a 13 h., o trucar al 935860825 per parlar amb l’Úrsula o la Vanesa 
que estaran encantades d’atendre-us. Aprofiteu ara la matrícula gratuïta i no us quedeu sense plaça!
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La setmana passada, i tal com feia 
setmanes que s’intuïa, es confi r-
mava que al novembre tornaran a 

celebrar-se eleccions generals. La incapaci-
tat, la manca de voluntat o la inexperiència 
en la cultura del pacte i la negociació han 
abocat a uns comicis al govern de l’estat. 
Difícilment es recuperaran les majories 
absolutes a les quals estan acostumats els 
dos grans partits d’Espanya, així que els 
seus líders hauran d’obrir ments i aprendre 
a pactar perquè el desgovern i la paralitza-
ció és insostenible, com a mínim per a la 
societat. Qui o què pot fer pensar als líders 
polítics que els resultats electorals variaran 
substancialment al novembre respecte a 
l’abril?

En l’àmbit local, aquesta setmana s’ha 
ofi cialitzat el pacte de govern entre el Partit 
dels Socialistes de Catalunya i En Comú 
Podem. Un pacte previsible, després de 
l’acord de governabilitat subscrit al juliol. 
Durant la signatura del pacte, els dos partits 
van ressaltar que havien aconseguit crear un 
clima de confi ança en favor de l’estabilitat 
i de fer avançar la ciutat. Caldrà conèixer 

els detalls del Pla d’Acció Municipal i 
dels pressupostos de l’any vinent, que 
faran intuir la incidència que poden tenir 
els comuns en l’acció de l’executiu, i veure 
com es desenvolupen els primers mesos 
de corresponsabilitat per poder iniciar una 
primera avaluació.

La mateixa confi ança manifestada pels 
dos actors principals es torna en clara 

desconfi ança entre els grups municipals 
a l’oposició, que no han vist amb bons 
ulls l’acord. Tot i reconèixer que no hi ha 
hagut sorpresa després del suport d’ECP 
a l’aprovació del cartipàs i a l’augment de 
sous, tots ells han coincidit en mostrar el 
seu escepticisme sobre el bon funciona-
ment del pacte i sobre les veritables raons 
d’aquest. Hagués pogut una oposició en 
majoria dirigir el rumb del govern a Rubí? 
De moment, amb aquest acord, la pregunta 
queda sense resposta.

El nou pacte de govern es va signar el 25 
de setembre, una data que Rubí no oblidarà 
mai, la de la Rierada del 62. Com sempre en 
aquesta data, cal un record per les víctimes 
de la tragèdia. No els oblidarem mai.

(Des) Confi ança
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana       25 de setembre

Marta Casas Cortada
@MCasasCortada

Preciós homenatge a les 
víc� mes de la Rierada de 
1962 a #Rubicity al 25 de 
setembre. Aquestes coses 
són les que fan aquest 
barri tan especial 

Com a president del Consell 
de la Gent Gran de Rubí, fa 
dos anys que participo ins-
titucionalment en activitats 
relacionades amb la memòria 
històrica de Rubí. Cada any 
fem xerrades al Castell de 
Rubí a les escoles de primària 
sobre el Rubí dels anys 50 i 
60. Som un grup de ciuta-
dans que col·laborem en el 
Servei de Gent Gran Activa 
i del Servei de Ciutadania de 
l’Ajuntament de Rubí.

La meva aportació es 
basa principalment en els re-
cords sobre el 25 de setembre 
de 1962, quan va tenir lloc la 
tràgica rierada. Va ploure una 
quantitat mai vista, al voltant 
de les 9 de la nit no es podia 
sortir al carrer. Jo vivia davant 
el convent de les monges i 

junt els pares ja sentíem els 
crits de la gent demanant au-
xili, teníem l’únic sentit útil 
que era el de l’oïda perquè 
tot Rubí estava sense llum. 
L’endemà, ja amb el dia clar, 
va ser quan vam veure la 
magnitud de la tragèdia. Tota 
la riera i les cases properes 
des de l’Escardívol fi ns a can 
Fatjó havien desaparegut.

Jo només tenia 11 anys, 
vaig viure directament durant 
dies tot l’enrenou; recollida 
de cossos sense vida, gent 
molt desesperada buscant els 
seus familiars, persones que 
s’havien quedat sense habi-
tatge, nouvinguts totalment 
desorientats... En pocs dies 
un fenomen nou totalment 
inesperat, milers de persones 
de totes les poblacions de 
Catalunya es presentaren vo-
luntaris per ajudar a recupe-
rar el nostre estimat Rubí. A 
partir d’aquest dia una nova 

paraula va quedar present en 
mi SOLIDARITAT.

Segons les estadístiques, 
més de 60 infants menors de 
15 anys perdien la vida. Els 
primers equipaments que, a 
través de l’Ajuntament, van 
obrir les seves portes foren 
les escoles. Jo era alumne de 
l’escola Montserrat. Recordo 
perfectament el primer dia 
de classe; no barem cantar 
el “Cara al sol” d’obligat 
compliment. El nostre pro-
fessor Sr. Ferrando estava 
dret, prop de la pissarra, ens 
rebia amb un lacònic bon 
dia i observava com ens col-
locàvem als nostres pupitres. 
Ell mirava amb atenció les 
taules buides, faltaven més de 
la meitat de la classe. Aquell 
dia ens adonàvem que ja 
mai més tornaríem a veure 
a molts companys. Aquests 
dos records segueixen vius a 
la meva memòria.

Aquest dissabte l’entitat 
Aplec de Rubí ja té prepa-
rat una bona vetllada, 
amb moltes ganes de 
fer una tarda-nit d’allò 
més agradable a tots 
els sardanistes que ens 
visitaran, i a tots els ru-
binencs i rubinenques. 
Enguany, l’Aplec canvia 
de lloc i tindrà lloc a la 
plaça Doctor Guardiet, 
amb l’Església de Sant 
Pere, com a teló de fons.

La cobla la Jovenívola 
de Sabadell és la primera 
cobla que actuarà, oferint 
set sardanes balladores. A 
continuació, s’oferiran dues 
sardanes conjuntes entre 
la Jovenívola de Sabadell i 
la cobla Ciutat de Girona, 

que després agafarà el relleu 
i interpretarà set sardanes 
més, també de qualitat.

Continuarà la progra-
mació amb l’actuació de 
l’entitat convidada, l’Esbart 
Dansaire de Rubí que oferirà 

un fragment de les Gitanes 
de Rubí, dins els actes com-
memoratius dels 50 anys de 
les Gitanes de Rubí.

A continuació hi haurà 
un petit descans, en què 
s’oferirà un berenar de coca 
i mistela, cedides gentilment 
pels forns i pastisseries de la 

ciutat. A 2/4 de 10 del vespre 
amb diferents sortejos cedits 
per diferents comerços de 
la ciutat, anirà avançant la 
programació de l’Aplec, ara 
amb l’actuació de la cobla 
La Principal del Llobregat, 

que enguany celebra el 
seu 90è Aniversari. En la 
tercera sardana hi haurà 
el tradicional Concurs 
de colles improvisades. 
Totes les colles rebran 
un lot de queviures per 
gentilesa d’un comerç 
de Rubí. Per últim, la 
cobla La Principal del 
Llobregat anirà desgra-

nant el programa amb sis 
sardanes més.

L’entitat agraeix l’esforç 
i el treball d’equip dels or-
ganitzadors, també la col-
laboració dels espònsors, co-
merços i entitats, en especial 
l’Ajuntament de Rubí, pel 
suport a l’Aplec.

Homenatge en record de les víctimes 
del 25 de setembre del 1962 

L’Aplec Sardanista de Rubí es trasllada 
a la Plaça del Doctor Guardiet

Miquel Raso Serrano
President del Consell de la 
Gent Gran de Rubí

21è Aplec Sardanista de Rubí

Plaça Doctor Guardiet a 2/4 
de 6 de la tarda fi ns les 12h. 
de la nit
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Vols 
que la teva 

mascota
 aparegui 
al Diari 

de Rubí?
Envia’ns una fotografi a 

amb una breu descripció a: 
diariderubi

@diariderubi.cat

Les mascotes 

de Rubí

Ambdues serps són les millors 
per començar. La seva alimen-
tació és simple, depenent de 

la mida poden ser alimentades amb 
una rata petita per setmana, o cada 
dues setmanes.

Una vegada obtingut el rèptil com 

a mascota, el següent que necessiteu 
és una gàbia. El millor és un terrari, 
ja que la serp podrà veure des de 
tots els angles i no sentirà que està 
atrapada. Manteniu sempre aigua 
fresca a l’interior del tanc en un tassó 
petit. I compreu una manta tèrmica 

o una pedra de calor. 
Recordeu que són serps i poden 

ser agressives si se les tracta de ma-
nera agressiva.

Per Redacció / AMIC
wikifaunia.com

Serps apropiades per a nens

La serp de blat de moro 
S’alimenta de rosegadors, generalment va darrere 
de la seva presa lentament i embolica el seu cos al 
voltant d’aquesta per asfi xiar-la. S’anomena de blat 
de moro a causa de patró en el seu ventre. Es tracta 
d’un animal molt dòcil, ideal per a qualsevol nen. Pot 
créixer entre 0,70 i 1,30 metres de longitud i pot viure 
entre 15 i 20 anys

Les pitons reals 
Són excel·lents serps per començar. Només creixen 

entre 1 i 1,5 metres de llarg, són molt dòcils i extre-
mament manejables, s’alimenten fàcilment 

i no són problemàti ques.
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Restaurante familiar Kubik, 
especialista en cocina catalana

Kubik es un restaurante familiar nuevo en Rubí, 
enfocado en la cocina catalana. Trabajamos 
una amplia carta de tapas variadas, carnes a 
la brasa y arroces por encargo.

Viernes y sábado ofrecemos cenas, tanto 
en terraza como en comedor climatizado.

Disponemos de un comedor interior, para 
comidas familiares y grupos pequeños.

Más información y reservas C/ Magí Ra-
méntol 6 y en el teléfono 93 042 91 53
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Bar Frankfurt Progreso, tu lugar de 
tapeo y menús de � n de semana

¿Te gusta la comida casera? 
En Bar Frankfurt Progresos, ofrecemos una 
amplia variedad de tapas caseras como nues-
tros famosos callos, pulpitos, morros, puntillas, 
cazuelas de mejillón tigre, etc. Pero también 
tenemos otras especialidades como nuestras 
Burguers Progreso, torradas variadas o boca-
tas especiales. Además ofrecemos Menú in-
fantil y menús de fin de semana. 
Y todo ello, con el cariño puesto siempre en los 
fogones, para que nuestros clientes disfrutar 
una velada con tu familia o amigos. Estamos 
dedicados a dar el mejor servicio, calidad y 
precio. Quien nos conoce, puede valorar nues-
tro trabajo diario.

Visita nuestro Facebook.
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ALQUILO hab. 610.467.363

LLOGUER 
I VENDA

CHICA SE OFRECE para lim-
pieza y cuidado de ancianos. 
Disp. Inmediata 633.378.509
SE OFRECE SRA. para limpieza 
o cuidado ancianos y niños. 
651.524.962

OFERTES I 
DEMANDES
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Anuncia’t 
en aquesta secció

Truca’ns al 
93 699 77 90

Els menjadors clàssics
El tall clàssic en 

algunes estan-
ces pot semblar 
avorrit i passat de 

mo da, però això no passa 
si sabeu com aconseguir 
una estètica definida. Els 
menjadors són perfectes 
oportunitats per demostrar 
aquest punt.

El luxe i la distinció del 
que és clàssic no té per què 
semblar tediós. El mobiliari 
formal i ben treballat atorga 
fermesa a l’ambient i un aire 
molt superior a qualsevol 
altre esquema decoratiu.

La fusta sempre serà la 
reina de l’estil clàssic, en-

cara que certes tendències 
aposten per altres materials 
com el ferro forjat. La taula i 
les cadires compleixen amb 

el paper protagonista en tro-
bar-se al centre d’atenció de 
tot l’espai. És per això que 
la decoració i l’atenció espe-
cial en els seus detalls és un 
aspecte que no podeu passar 
per alt. En línies generals 
parlem de taules quadrades 

i molt elegants, millor amb 
potes tornejades.

Els aparadors no poden 
faltar, generalment amb por-
tes amb fi nestres de vidre. 
Això atorgarà a l’ambient 
un veritable toc especial 
d’antany.

Els tons també han de ser 
reservats i neutres. El millor 
serà els derivats del blanc 
antic i l’os, d’aquesta ma-
nera trobareu una habitació 
tenyida d’elegància i amb un 
acabat impecable.

Per Redacció / AMIC
decoraryreformar.com

La fusta sempre 
serà la reina de 
l’estil clàssic



FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

ARUMÍ M.  Magí Ramentol, 7  Zona Mercat Municipal  93 697 34 56 
BARADAD  Av. Barcelona, 55  A prop de l’Estació  93 699 09 53 
BATALLÉ  Francesc Macià, 23  Carrer Major  93 699 04 30 
BATLLORI  Milà i Fontanals, 5  Davant la Floristeria Martínez  93 699 03 88 
BLANCA  Ntra. Sra. de Lourdes, 73  Zona Ca n’Oriol  93 699 55 08 
CA N’ORIOL  Ntra. Sra. de Lourdes, 35  Zona Ca n’Oriol  93 699 22 81 
CONDAL  Calderón de la Barca, 11  Mercadona-Biblioteca  93 699 87 09 
CUYÀS  Milà i Fontanals, 43  Avinguda L’Estatut  93 269 51 03 
ESPERT Francesc Macià, 86  Zona Casino  93 699 13 43
FARELL  Sant Jordi, 25  Zona La Serreta  93 699 02 91 
GARCÍA  Segòvia, 1  Zona alta Ca n’Oriol  93 697 49 42 
GIBERT  Torres Oriol, 4  Zona Col·legi Maristas  93 699 68 99 
HIDALGO-MOSCARDÓ  Sabadell, 79  Zona La Serreta  93 697 36 40 
KRONOS  Passatge Cronos, 9-11  Zona Rubí 2000  93 586 06 26 
MAS  Torres Oriol, 4  Zona Col·legi Maristes 93 699 43 98
ORIOL  Sa� r, 28  Zona Can Fatjó  93 699 43 98 
PARRILLA Xercavins, 2  Zona església de Sant Pere  93 699 13 05 
LOZANO  Passeig Les Torres  Zona Les Torres  93 699 10 72 
PIERA  Plaça Josep Sapés, 4  Zona Sant Jordi Parc  93 697 71 63 
PROGRÉS  Verge de Fàtima, 13  Davant congelats La Sirena  93 697 79 93 
RUIZ  Ctra. Sabadell, 95  Zona Nord  93 699 50 12 
SANSI  Ctra. de Terrassa, 16-18  Zona Centre  93 697 62 73 
SCHMID  Riera, 12  Zona Església Sant Pere 93 699 13 05
XAPELLI  Víctor Català, 22  Les Torres  93 588 07 08 
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Com organitzar el teu 
menú setmanal?

Som el que mengem. Planificar 
setmanalment el que menjarem 
ens permet alimentar-nos de 
forma més equilibrada, estalviar 

a l’hora de comprar i organitzar-nos de 
forma més efi cient.

Si t’acostumes a dedicar vint minuts 
a la setmana a preparar el menú dels set 
dies següents, veuràs com la teva qualitat 
de vida canvia. I si a més li sumes que fas 
la tècnica de cuina en sèrie, podràs con-
centrar tota la feina del menú setmanal 
en una única tarda.

Què ha de contenir el teu menú setmanal 
perquè sigui sa?
Verdura, hortalissa i fruita. El més reco-
manable és menjar fruita i verdura de 
temporada, no només perquè és més 
econòmica, sinó també perquè és més 
sana.

Proteïna. Sigui proteïna animal, peix o 
carn, o proteïna vegetal, com els llegums, 
el tofu, el natt o o el tempeh.

Carbohidrats complexes: avena, arròs 

integral, quinoa, pasta i pa integral.
Grasses bones. La grassa de referència 

és l’oli d’oliva, però també la podem trobar 
als fruits secs, a l’alvocat o a les llavors.

Quina proporció ha de contenir?
La meitat del teu plat (50%) hauria de 
dedicar-se als vegetals. Un quart del plat 
(25%) a les proteïnes i l’altre quart (25%) 
als carbohidrats.

 
Consells per organitzar-se
Cuina un dia a la setmana. En comptes 
d’estar cada dia a la cuina, pots decidir 
cuinar només un dia. Aquell dia potser es 
fa etern, però després ho agrairàs la resta 
de la setmana.

Fes grans quanti tats i congela. Una op-
ció és tallar moltes verdures o fer sofregits 
per a diversos dies. Després és molt més 
fàcil acabar de completar el plat.

Cuina diverses receptes simultània-
ment.

Per AMIC (Alba Martos)

GUÀRDIES NOCTURNES

SETEMBRE I OCTUBRE 2019

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

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

27.
28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. 
26.

SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23

ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86

FARELL - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28

MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3

ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35

SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12

PROGRÉS - 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79

CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11

PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4

SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23

ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86

FARELL - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95
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TEATRE

T de Teatre i Dagoll Dagom porten 
a Rubí la comèdia ‘La tendresa’
REDACCIÓ

‘La Tendresa’, un muntatge 
teatral d’Alfredo Sanzol 
aclamat per la crí� ca i pre-
miat com a millor especta-
cle teatral als Premis Max 
2019, arriba a Rubí. La Sala 
acollirà el 28 de setembre 
a les 21 hores l’espectacle, 
protagonitzat per Laura 
Aubet, Javier Beltrán, Eli-
sabet Casanovas, Marta 
Pérez, Jordi Rico i Ferran 
Vilasajoana.

‘La Tendresa’ és una co-
mèdia romàn� ca, inspirada 
en una obra de William 
Shakespeare, que explica 
la història d’una reina amb 
poders màgics que viatja 
amb l’Armada Invencible 
perquè el rei Felip II ha 

obligat les seves filles a 
casar-se. Ella, que odia els 
homes perquè sempre li 
han condicionat la vida, no 
vol que les seves fi lles cor-
rin la mateixa sort, provoca 

una tempesta i van a parar 
a una illa.

Allà, troben un home, 
llenyataire, que viu tot sol 
amb els seus dos fi lls per-
què no vol trobar-se amb 

cap dona.
El preu de l’espectacle 

és de 20 euros i les entra-
des es poden comprar a la 
taquilla de La Sala o al web 
Ticketea.com.

Alfredo Sanzol és qui dirigeix l’espectacle i també n’és l’autor. / Cedida

SARDANES

La sardana, protagonista 
del cap de setmana a Rubí

L’Aplec de Rubí oferirà prop de 6 hores de sardanes. / Arxiu

L’Aplec de la Sardana de 
Rubí arriba a la seva 21a 
edició amb una novetat molt 
important i és que canvia 
d’ubicació. L’Aplec, un dels 
més destacats de Catalunya, 
abandona la plaça de Cata-
lunya i es trasllada a Doctor 
Guardiet per tenir més espai 
i un clima més idoni.

El 28 de setembre a par-
tir de les 17.30 hores la 
cobla Jovenívol de Sabadell 
farà sonar les sardanes i 
serà rellevada per la Ciutat 
de Girona i la Principal del 
Llobregat per tal de poder 

oferir prop de 6 hores de 
música sardanista.

Enguany, l’entitat local 
convidada a l’esdeveniment 
és l’Esbart Dansaire, que 
oferirà el ball de Gitanes 
coincidint que fa 50 anys 
que Albert Sans va realitzar 
la seva coreografi a.

A les 21.30 hores serà el 
berenar, amb coca i mistela 
per tothom. A més de les 
peces sardanistes, hi haurà 
un concurs de colles impro-
visades amb premi per als 
guanyadors i se sortejaran 
lots de productes. / DdR

El grup de teatre Gatzara estrena a Rubí la comèdia 
‘Uomo e Galantuomo’ d’Eduardo de Filippo

REDACCIÓ

El Grup de Teatre Gatzara i 
el Casal Popular estrenaran 
a Rubí la comèdia ‘Uomo 
e Galantuomo’, traduïda al 

gun malentès i, sobretot, 
personatges de marcada 
personalitat, conflueixen 
en ‘Home i senyor’ amb 
l’objectiu de fer gaudir el 
públic. 

L’estrena de l’obra serà 
el 5 i 6 d’octubre al Casal 
Popular, mentre que el 13 
d’octubre es representarà 
a la sala Xavi Sallent de Ter-
rassa. Les entrades tenen un 
preu de 8 euros i es poden 
comprar a través de la web 
del Casal Popular de forma 
an� cipada i a la taquilla del 
teatre fi ns una hora abans 
de l’espectacle. Les funcions 
seran el dissabte, dia 5, a les 
21 hores; i el diumenge, dia 
6, a les 18 hores.

català com ‘Home i senyor’, 
una comèdia del gran dra-
maturg napolità Eduardo de 
Filippo. L’obra, que l’autor 
va escriure quan només 
tenia 21 anys, és una co-

mèdia lleugera, on l’acció 
es desenvolupa a tocar de la 
seva es� mada ciutat natal, 
Nàpols, omnipresent en 
tota la seva obra. 

Situacions trobades, al-

Un moment de la representació de l’obra. / Joan Cortés
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música

El grup bowling Girls ofereix dissabte 
un concert a l’Espai de l’associació l’aurora
El grup Bowling Girls ofe-
rirà aquest dissabte 28 de 
setembre a les 20.30 hores 
un concert a l’Espai Socio-
cultural l’Aurora, situat a la 
plaça d’Anselm Clavé.

Bowling Girls està for-
mat per Marta Roma (vio-
loncel i veu), Carol Duran 
(violí i veu) i Maribel Rivero 
(contrabaix i veu), i Lluís 
Gómez (5 String banjo, man-
dolina i veu). Roma, Duran i 
Rivero són tres dones amb 
una àmplia trajectòria en 
la música tradicional que 
donen forma a aquest pro-
jecte amb la voluntat de 

‘allò que és bonic’, nou single i vidoclip 
del cantautor rubinenc isaak aguilà
rEDaCCió

El cantautor rubinenc Isaak 
Aguilà acaba de presentar 
el seu nou single ‘Allò que 
és bonic’, un tema del seu 
primer àlbum ‘Després’, 
editat per Microscopi.

El nou senzill pren com 
a referència el llibre ‘L’ho-
me en busca del sentit’ de 
Víctor Frankl, una obra que 
parla de la transcendèn-
cia de trobar la bellesa en 
allò que és quotidià. Aguilà 
apunta que avui dia podem 
trobar aquesta bellesa a 
molts llocs, però sovint, pel 
fet de ser quotidiana, ens 
oblidem d’apreciar-la o no li 
donem rellevància. “D’aquí 
la importància d’aprendre 
a mirar la vida amb ulls de 
nen: tornar a apreciar allò 
que és bonic del dia a dia”, 
assenyala.

El videoclip del nou sin-
gle ha estat enregistrat a Fi-
gueres, Ullà i Empuriabrava 
per part de Xavier Gironès i 
Albert Collado (fotografia). 
A més, ha comptat amb la 
col·laboració de l’alumnat 

de les Escolàpies de Fi-
gueres i de l’Aula de teatre 
d’Ullà. Pel que fa a l’àudio, 
la cançó ha estat enregis-
trada i produïda per Jordi 
Culell a l’estudi ‘El Cortijo’ 
a Cubelles.

Isaak Aguilà compta amb 
una llarga experiència en el 
món de la música. Després 
de molts anys com a instru-

mentista en diferents grups 
i formacions, l’any 2018 va 
publicar el seu primer disc 
‘Després’. 

També forma part del 
prestigiós cor Gospel Viu i ja 
ha anunciat que en un futur 
no massa llunyà té previst 
començar l’enregistrament 
del seu segon treball dis-
cogràfic.

El cantautor rubinenc ha tret nou single. / Cedida

·········································
DiVENDRES 
27 de setembre

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

·········································
DiSSABTE 
28 de setembre

Mercat de l’artesania
A les 9h a l’Illa de vianants.

la trocalleria
A les 10.30 h a la pl. Cata-
lunya.

Nascuts per llegir
‘Animalets, animalons’, a 
càrrec de Martha Escudero. 
A les 11h a la Biblioteca. 
Per a infants de 0 a 3 anys. 
Inscripció prèvia. 

Skate Open
Campionat d’skate. De 12h 

AgENDA ExpoSicioNS
Som diferents i compartim. Retrats, 
treballs, olis i aquarel·les de Mujeres Cre-
ativas del Vallès. Inauguració 2 d’octubre 
a les 15.30h. Fins a l’1 de desembre a la 
Biblioteca.

Homenatge a Santiago Rusiñol. Exposició 
del taller d’alumnes d’Anna Tamayo. Fins 
al 2 de novembre a l’Aula Cultural. 

Fotografia de moda. Maria Illa Gumà. L’al-
ta costura a rubí. Fins al 15 de desembre 
al Museu Municipal Castell.

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

Judici a la democràcia. Els drets perse-
guits. Mostra d’Òmnium Cultural. Fins 
al 30 de setembre al vestíbul de la Bibli-
oteca.

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

acte de cloenda de retrats de la posteri-
tat. Exposició de pintures de Miquel Mas i 
microretrats de Joan Manuel Tresserras. A 
l’Espai de Llibres, Lectors al tren fins al 27 
de setembre. Cloenda: divendres a les 19 
h amb la actuació del quartet Stamitz

a 21h a l’Skatepark de Can 
Sant Joan. 

aplec de la Sardana de 
rubí 
A càrrec de les cobles Jove-
nívola de Sabadell, Ciutat 
de Girona i Principal del 
Llobregat. Entre les 17.30h 
i les 24.00 hores a la pl. Dr. 
Guardiet. Org.: Aplec de 
Rubí. 

Concert: bowing Girls
A les 20.30h a l’Espai Socio-
cultural l’Aurora.

teatre: ‘la tendresa’
A càrrec de la Cia. T de Teatre 
i Dagoll Dagom. A les 21h a 
La Sala. Preu: 20€.

·········································
DimARTS 
1 d’octubre

Taller de reflexologia en 
família
A càrrec d’Isabel Serrano. A 
les 17h a la Biblioteca. Cal 
portar tovallola i coixí.

Commemoració de l’1 
d’Octubre
A les 20h a la pl. Onze de 
Setembre Marxa de Torxes. 
A les 21h lectura del ma-
nifest a la pl. Nova Estació.  
Org.: Comissió 1 d’Octubre.

·········································
DijouS 
3 d’octubre

Dimensió de la pobresa i 
processos d’inclusió
A càrrec de Xavi Martí-
nez, diplomat en Treball 
Social. A les 18h a l’Ateneu. 
Inscripció prèvia. Org.: Aula 
d’Extensió Universitària.

Jam Session
A les 19 h a l’Associació 
Espai l’Aurora. 

‘l’educació com a eina per la 
transformació social’
Xerrada a càrrec d’Arcadi 
Oliveres, activista, i Rocío 
García, investigadora. A les 
19h a la Biblioteca. Org.: 
Aula Jove

Concert de Gospel solidari amb la salut mental
La Basílica de Santa Maria 
del Pi, a Barcelona, acollirà 
el pròxim 15 de novembre 
a les 21 hores un concert de 
gospel solidari amb la salut 
mental.

L’actuació anirà a càrrec 
de The Gospel Viu Choir, 
una formació amb prop 
d’un centenar de cantaires 
que és considerada com el 
màxim exponent nacional 

de l’urban gospel. Els diners 
recaptats pel concert seran 
en benefici de la Federació 
de Salut Mental de Cata-
lunya.

Empresa rubinenca
El concert té com a patroci-
nador una empresa rubinen-
ca ja centenària, Escuder, 
que des de fa anys dedica 
una part dels seus beneficis 

a projectes socials. Escu-
der subministra productes 
químics a múltiples sectors 
d’activitats com el farmacèu-
tic, el cosmètic o el nutricio-
nal. Les entrades anticipades 
ja es poden adquirir per 
17 euros a través del web 
Codetickets i el mateix dia 
de l’actuació a taquilla a 20 
euros. També es poden fer 
aportacions de fila 0. / DdR

jugar i experimentar amb 
la sonoritat de la corda 
fregada i el seu ampli ven-
tall de possibilitats. Com a 
contrapunt a aquestes tres 
dones, hi ha Lluís Gómez, re-

conegut músic a escala na-
cional i internacional, amb 
una llarga llista de treballs 
gravats en altres projectes 
i col·laboracions i amb dos 
àlbums publicats. / DdR

les tres integrants de la banda musical. / Cedida
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El Castell acull una mostra de ves� ts 
de la modista Maria Illa Gumà

 REDACCIÓ

El Museu Municipal Castell 
acull fi ns al 15 de desembre 
l’exposició ‘Fotografia de 
moda. Maria Illa Gumà. L’al-
ta costura a Rubí’. Es tracta 
d’una mostra que inclou 
ves� ts i complements creats 
per la modista rubinenca, 
fotografies d’altres disse-
nyadors coetanis i objectes 
an� cs vinculats al món de 
la confecció.

Maria Illa Gumà va néi-
xer el 1902 a Rubí, on va 
viure tota la seva vida fi ns 
que va morir el 1976. Va 
obrir el primer taller de 
costura a Can Tosca, la casa 
unifamiliar situada a l’actual 
avinguda de Barcelona i, 
després, es va traslladar a un 
pis al carrer Pintor Murillo. 
A la costura va arribar per 
la influència de les seves 
� etes, que eren també mo-
distes. La seva formació va 
ser autodidacta i va ser una 
pionera en la difusió del seu 
ofi ci per tota la comarca. La 

seva mestria es basava a 
treballar la forma de la peça 
a par� r del cos de la clienta 
i del maniquí, de tal forma 
que va arribar a ves� r a les 
dones benestants de Rubí, 
de Terrassa i, fi ns i tot, de 
Barcelona.

“Com a modista sabia 
trobar l’es� l adient a cadas-
cú, tot aportant el toc de 
dis� nció necessari, sobretot 
per a les grans ocasions”, 
va explicar durant la inau-
guració de la mostra Rosa 
Raventós, promotora de 
l’exposició i una de les apre-
nents del seu taller: “Amb el 
seu talent, va transformar 
un cosidor on les noies ana-
ven a aprendre a cosir en un 
taller d’alta costura”.

A la mostra es poden 
trobar ves� ts i complements 
confeccionats per ella i que 
pertanyen a un gran nombre 
de famílies rubinenques, a 
més d’imatges cedides pel 
Museu del Disseny de Bar-
celona. També hi ha peces 
del Museu Vallhonrat.

La mostra es va inaugurar dijous de la setmana passada i es pot visitar 
fi ns al 15 de desembre. / Localpres-Ajuntament

Aquest diumenge, canvi de vara 
a l’Hermandad Rociera de Rubí 
L’església de Sant Pere aco-
llirà aquest diumenge 29 
de setembre el tradicional 
canvi de vara de l’Herman-
dad Nuestra Señora del 
Rocío de Rubí en el marc de 
la tradicional missa rociera. 
L’acte que començarà a 
les 11 hores suposarà que 

San� ago Mar� nez, ‘herma-
no mayor’ durant l’últim 
any, traspassarà la vara de 
l’en� tat a Sonia García, qui 
assumirà la responsabilitat 
de ser la nova ‘hermana 
mayor’. Després de l’acte hi 
haurà una pe� ta celebració 
a la seu de l’en� tat. / DdR

BREUS

El taller d’alumnes d’Anna Tamayo 
homenatja San� ago Rusiñol 
L’espai expositiu de l’Aula 
Cultural acull des d’aquest 
dijous una mostra de pin-
tures del taller d’alumnes 
d’Anna Tamayo. 

La mostra és un ho-
menatge a Santiago Ru-
siñol, pintor, escriptor, 
col·leccionista, periodista i 

dramaturg català. Rusiñol va 
ser un ar� sta polifacè� c i un 
dels líders del modernisme 
a Catalunya. La mostra, in-
augurada ahir al vespre i de 
la qual us informarem més 
àmpliament en el proper 
número, es podrà visitar fi ns 
al 2 de novembre. / DdR

NATURA I PATRIMONI

Esgotades en 72 hores les inscripcions a la Nocturna
La Caminada Nocturna, que 
� ndrà lloc el 5 d’octubre, va 
esgotar les 1.200 inscripci-
ons en 72 hores i per tant ja 
no queden places per poder 
par� cipar en aquesta ac� vi-
tat, que enguany arriba a la 
12a edició.

La recollida de dorsals 
tindrà lloc entre el 30 de 
setembre i el 2 d’octubre al 
Centre Rubinenc d’Alterna� -
ves Culturals (CRAC), situat al 
carrer Sant Joan, 1, entre les 

de 18 i les 21 hores. A més 
del dorsal, també s’entregarà 
el fulletó amb el mapa del 
recorregut i el reglament.

La Nocturna sor� rà des 
de l’institut-escola Teresa 
Altet i passarà per diversos 
paratges naturals de Rubí i 
Sant Cugat, entre els quals hi 
ha l’an� c camp de golf. S’han 
dissenyat dues opcions, una 
de 5,5 km i una de 12,7 km.

Com és habitual a la Noc-
turna, hi haurà diversos 

punts d’interès amb temà� -
ques diverses que s’ubicaran 
al camí de Can Tiraïres, al 
camí antic de Sabadell, a 
la masia de Can Camps, al 
camí dels Monjos, al torrent 
de Can Barata, al coll de 
Penjallops i a la font de Can 
Tiraïres. A banda, s’oferirà 
un punt d’avituallament per 
primera vegada, que serà a la 
masia de Can Camps.

Pel que fa a la dinamitza-
ció abans de la caminada hi 

haurà una benvinguda musi-
cal i projecció d’audiovisuals, 
a més de punts informa� us 
de diverses en� tats locals. 
Durant el recorregut hi haurà 
trastejada nocturna i a l’arri-
bada està previst el sopar de 
bo� farra, un concert de Rubí 
Musical Segle XXI i l’actuació 
de DJ de la SoniK.

Com cada any, del preu 
de la inscripció, els organitza-
dors des� naran un euro a un 
projecte social local. / DdR
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El Club Balmes Rubí és un 
dels clubs que ha ajudat a 
crear la Lliga Espanyola de 
Taekwondo, que va arrencar 
a Oropesa de Mar el passat 
cap de setmana.

En la primera jornada de 
compe� ció, el club rubinenc 
va obtenir uns grans resul-
tats: un or, dues plates i dos 
bronzes.

La medalla d’or va ser 
per Sílvia Boix, mentre que 
Marta Moreno i Unai Flores 
van aconseguir la plata i Tha-

ïs Mar� nez i Marc Gómez, 
el bronze. També van par� -
cipar els espor� stes Miriam 
Granell i Adrià Martos.

D’entre totes les actua-
cions, cal destacar la d’Unai 
Flores, que va perdre a la 
fi nal pel punt d’or, però que 
va posar dempeus el públic 
amb la seva actuació.

Amb aquesta actuació 
del club rubinenc, el Club 
Balmes se situa en la 20a 
posició en el rànquing naci-
onal. / CBR

TAEKWONDO | LLIGA

Cinc medalles pel Balmes en la 
primera jornada de la Lliga Espanyola

Par� cipants del club rubinenc. / Cedida

Després de cinc anys, la 
Unió Petanca Les Torres-
Rubí ha tornat a disputar 
un par� t a la màxima ca-
tegoria de la petanca a 
Catalunya. I ho ha fet amb 
una victòria clara per 7-2. 
En el seu debut a la màxima 
categoria, el primer equip 
va enfrontar-se al Fà� ma 
d’Igualada, que també va 
ascendir la temporada pas-
sada. Des de la primera 
ronda el conjunt rubinenc 
va demostrar que és un 

PETANCA | LLIGA

Debut amb victòria del primer equip de la UP Les Torres-Rubí
equip que aspira a tot i 
no va donar opcions als 
visitants, que es van veure 
superats totalment.

El segon equip con� nua 
sense puntuar en aquest 
inici de lliga. Diumenge 
van rebre la visita de l’At. 
Ca n’Anglada de Terrassa. 
Tot i que l’inici del par� t 
va ser igualat, el rival es 
va anar destacant a cada 
ronda fi ns a aconseguir la 
victòria per 6 a 10.

El tercer equip tampoc 

acaba de trobar el punt a 
la nova categoria. Els de 
Rubí es van desplaçar fi ns 
a Polinyà per disputar el 
seu par� t, on no van des-
plegar el seu nivell de joc i 
es van veure superats per 
l’equip local. Derrota dels 
rubinencs per 11 a 5.

El Grup D, per la seva 
banda, va aconseguir la 
primera victòria de la tem-
porada a la seva visita a 
les pistes del Sant Cugat 
At. Després d’una primera 

ronda perfecta els jugadors 
de la UP van mantenir 
l’avantatge i fi ns i tot la van 
augmentar fi ns a deixar el 
marcador 4 a 12 a favor.

Les fèmines de l’enti-
tat també debutaven en 
aquesta segona jornada i 
també ho van fer davant el 
Sant Cugat At. però com a 
locals. Les rubinenques van 
fer un inici de par� t espec-
tacular superant clarament 
a les visitants. Resultat fi nal 
7 a 2. / UP Las Torres Rubí

ATLETISME | CURSA

Fondistes Rubí, a la Bimbo 
Global Energy Race 

Els membres de Fondistes 
par� cipants. / Cedida

Badalona va ser diumenge pas-
sat una de les 35 ciutats de 23 
països del món que van acollir la 
quarta edició de la cursa Bimbo 
Global Energy Race. Membres 
de Fondistes Rubí van par� cipar 
en la prova dels 10 km, obtenint 
bons resultats. Els atletes del 
club rubinenc que van par� cipar 
van ser: Nicolás López (49.03); 
Lorenzo Mar� n (51.42), Francis-
co Tirado (53.43) i Pedro Sánchez 
(55.29). / Fondistes Rubí

ESPORT ADAPTAT | FUTBOL 7

L’equip de diversitat funcional del 
Can Mir-Horitzó, a punt per la lliga
M. CABRERA

L’equip de futbol de diver-
sitat funcional del Can Mir-
Horitzó ja està entrenant 
per preparar-se pel seu 
debut a la lliga, que serà 
l’octubre. Onze jugadors 
d’edats molt diferents con-
formen aquest equip, obert 
a qualsevol persona que 
pateixi una discapacitat i 
que � ngui més de 12 anys: 
“Estem satisfets perquè 
aquest grup de persones 
puguin gaudir del futbol, si-
guin feliços, s’ho passin bé, 
es relacionin i socialitzin”, 
ha explicat el president del 
Can Mir, Jordi Peiró.

Per la seva banda, el 
president de l’Horitzó, Jo-
sep Bernabéu, l’altra en� tat 
que ha impulsat aquest 
projecte, està molt sa� sfet 
per la creació d’aquest 
equip a la ciutat. “Per mi 
és molt important i espero 
que per Rubí també ho sigui 
i que la gent ens vingui a 
veure”.

La lliga en la qual com-
pe� rà el Can Mir-Horitzó és 
de nova creació i engloba 
tota mena de discapacitats, 
a excepció de les perso-
nes que van amb cadira 
de rodes per una qües� ó 
de seguretat. El Can Mir-
Horitzó competirà en el 
Grup 2, on s’engloben els 
equips de nova creació, i té 
previst fer par� ts amb una 
freqüència pràcticament 
setmanal. L’equip de Rubí 
s’enfrontarà a conjunts de 
Barcelona, Gavà, Pineda i 

Blanes, entre altres.
Així, al conjunt rubinenc 

hi ha persones amb diversi-
tat intel·lectual, amb malal-
� es mentals i amb paràlisi 
cerebral. De fet, es tracta 
d’una lliga integradora que 
inclou un tercer temps, en 
el qual els jugadors es reu-
neixen per fer un pica-pica 
després d’acabar el par� t.

D’altra banda, el projec-
te també té previst formar 
un altre equip de diversitat 
funcional a un altre nivell: 
“Volem fer un equip amb 

nois i noies que no poden 
compe� r perquè par� cipin 
en els Jocs Espor� us Esco-
lars Adaptats, a Barcelona, 
amb par� ts un cop al mes”, 
ha explicat Bernabéu.

La regidora de Progra-
mes Sectorials, Yolanda 
Ferrer, ha valorat de forma 
molt positiva la iniciativa 
i ha felicitat les dues en� -
tats: “A Rubí hi ha un 5% 
de persones amb diversitat 
funcional i hem de seguir 
treballant per fer ac� vitats 
més inclusives”.

Integrants de l’equip de diversitat funcional, durant un entrenament. / M.C.
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El Mercat vol 
promoure una 
vida més sana 
amb l’esport i 
l’alimentació 
saludable

El Club Ciclista de Rubí 
ha organitzat per aquest 
diumenge 29 de setembre 
noves sortides dels dife-
rents grups de l’enti tat. El 
Grup A farà 110 km entre 
Rubí i Sant Vicenç de Cas-
tellet, passant per Terrassa, 
Rellinars, Marganell, Man-
resa i el Pont de Vilomara 
i tornant per Castellbell, 
Vacarisses, Viladecavalls i 

CICLISME | RUTA

Noves sorti des en ruta 
Terrassa. El Grup B farà 90 
km per anar fi ns a Monis-
trol de Calders passant per 
Terrassa, Castellar i Sant 
Llorenç. El Grup C farà 90 
km per anar i tornar de 
Rubí fins a Castelldefels, 
passant per Molins, Vilade-
cans i el Garraf. La sorti da 
dels tres grups serà a les 8 
del matí  de la plaça Guar-
diet. / DdR

LARA LÓPEZ

Centenars de ciclistes de 
totes les edats van omplir 
un any més els carrers del 
centre de Rubí durant la 
Bicicletada Popular, una 
acti vitat esporti va d’ambi-
ent familiar que organitza 
l’Associació d’Adjudicataris 
del Mercat Municipal des 
de fa 21 anys. La passejada 
en bicicleta va reunir prop 
de 500 rubinencs i rubinen-
ques, 50 persones menys 
que l’any passat, una bona 
parti cipació que es va veure 
afectada pel mal temps del 
cap de setmana, segons ha 
reconegut l’organització.

La Bicicletada comptava 
amb dos recorreguts: un 
curt per infants i famílies i 
un més llarg per a adults. 
Tots dos començaven a la 
plaça Nova del Mercat. El 
primer recorria els carrers 
Cal Gerrer, Magallanes, Lluís 
Ribas, Cervantes, Avinguda 
Barcelona, carrer Mont-
serrat i plaça del Doctor 
Guardiet, on s’acabava el 
recorregut curt, mentre que 
el llarg conti nuava baixant 
fi ns a la Riera per recórrer 
part del Polígon Industrial La 
Llana, el pont de Can Claverí 
i l’Escardívol per tornar al 
Mercat.

Entre els participants, 

CICLISME | PEDALEJADA POPULAR

Prop de 500 persones gaudeixen 
de la 21a Bicicletada del Mercat

La bicicletada va comptar amb públic de totes les edats. / J.A. 
Montoya

alguns venien per primer 
any però altres ja ho tenen 
com una tradició per reu-
nir-se amb amics i família. 
Un d’ells és en Javier, qui 
parti cipa per tercer any con-
secuti u a la Bicicletada amb 
les seves dues fi lles. “Venim 
perquè els més peti ts gau-
deixin de circular en bici 
pel centre de la ciutat sense 
cotxes, és una passejada 
sense competi r i la festa del 
Mercat és molt agradable”. 
D’altra banda, en Julio fa 
cinc anys que ha parti cipat 
en l’acti vitat: “M’apunto sol 
i faig el recorregut llarg per 
poder circular al meu ritme” 
– explica. D’altra banda, 
per l’Arnau, que ha debutat 
aquest any acompanyat 
pel seu pare, s’ha animat 
per recomanació d’alguns 
amics.

Tot plegat va acabar 
amb una petita festa a la 
Plaça Nova del Mercat, amb 
beguda i boti farra per tots 
els parti cipants, un circuit 
d’obstacles infanti l i un sor-
teig de productes de tots 
els paradistes del mercat. 
Isabel Romero, presidenta 
de l’Associació d’Adjudica-
taris del Mercat Municipal, 
explica que, els parti cipants 
completen el recorregut en 
aproximadament una hora, 
ja que és una passejada 

tranquil·la, amb animació 
dels Pompiers de la com-
panyia La Tal. Des de l’orga-
nització afi rmen que, des de 
fa uns anys, fan coincidir la 
Bicicletada amb la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i 
Segura a Rubí, per promou-
re l’esport i conscienciar 
sobre el medi ambient.

L’alcaldessa, Ana María 

Martínez, qui va donar el 
tret de sorti da de l’acti vitat, 
va valorar positi vament la 
parti cipació d’enguany, “que 
els paradistes del Mercat 
organitzen cada any amb la 
mateixa il·lusió i dinamitzen 
una acti vitat esporti va i sa-
ludable, que permet a les 
famílies gaudir d’un passeig 
per la ciutat”.

També es van oferir acti vitats complementàries d’animació. / J.A. 
Montoya
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Repartiment de punts 
entre l’olímpic i la 
Marina Can Gambús

José VErDE

Entrentingut partit entre 
l’Olímpic Can Fatjó i la Ma-
rina Can Gambús (3-3), dos 
equips que no volien perdre 
el lideratge i que no conei-
xen la derrota. I no la van 
conèixer, ja que van finalitzar 
amb empat i repartiment de 
punts. Els locals van haver de 
remuntar un 0-2 en el minut 
28 de joc, i haurien pogut 
guanyar si haguessin aprofi-
tat quatre oportunitats molt 
clares a la segona part.

El primer temps va estar 
equilibrat i amb una defensa 
de la Marina molt ferma que 
dificultava a l’Olímpic arribar 
amb claredat. En el minut 
26, Jon feia el 0-1 per als vi-
sitants i dos minuts després 
Jordi feia el 0-2. Els de Can 
Fatjó no es van espantar pels 
gols i van continuar lluitant. 
Fruit d’això, en el minut 32, 
Gustavo va fer un golàs de 
volea des de fora de l’àrea 
que suposava l’1-2 en el 
Municipal de Can Fatjó. Amb 
aquest resultat va arribar el 
descans.

La segona part es va ini-
ciar amb canvis als dos con-
junts. A les files de l’Olímpic, 
Dani Delgado i Marc Maymó 
van substituir Agus i Roger. 
L’Olímpic va dominar més i 
van aconseguir empatar a 
2 amb un gol de Claudio Es-
cobar en el minut 53. Quinze 

minuts després, la Marina 
va tornar a avançar-se en 
el marcador mitjançant Elo 
que en un contracop va 
enxampar la defensa avan-
çada.

Els visitants guanyaven 
2-3 tot i tenir un home 
menys, ja que Carri va ser 
expulsat per doble groga en 
el minut 57.

El conjunt rubinenc, di-
rigit per Juan Carlos Rodrí-
guez, va continuar pressio-
nant i en el minut 82, una 
magnífica jugada individual 
d’Aitor Vives, que va deixar 
enrere la defensa i va batre 
el porter per baix, va com-
portar el 3-3 en el marcador. 
Encara va tenir dues claríssi-
mes oportunitats l’Olímpic 
que no va saber resoldre, 
per la qual cosa amb el 3-3 
va arribar el final.

Diumenge vinent a les 
12.15 h l’Olímpic visitarà al 
Juan XXIII en el Municipal 
Les Arenes de Terrassa.

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 CASTELLAR UE 3 9
2 OLÍMPIC CAN FATJÓ 3 7
3 LA ROMANICA CF 3 7
4 MARINA-C. GAMBÚS CE 3 7
5 PD PAJARIL 3 7
6 CAN RULL RT CFU 3 6
7 JUV.25 SEPTIEMBRE 3 6
8 LLANO SABADELL CD 3 6
9 BADIA DEL VALLÈS CD 3 4

10 CAN PARELLADA CD 3 4
11 UE RUBÍ B 3 3
12 SAN LORENZO UD 3 3
13 CASTELLBISBAL UE 3 2
14 C. SABADELLÉS 1856 3 1
15 JUAN XXIII CS 3 1
16 MIRASOL-BU CF 3 1
17 EF PLANADEU 3 1
18 MATADEPERA FC 3 0

Un dels gols de la Marina, en un llançament de falta. / J.M. Villena

C.D. OLÍMPIC CAN FATJÓ - MARINA C. GAMBÚS         3-3
cD olÍMPIc can fatJÓ: Estepa (Rafa), C.Gómez, Fode, O. 
Molina, Jona, Gustavo (Robert), Roger (Maymó), Juancho 
(Manel), Claudio, Aitor, Agus (Dani Delgado) 
MARINA CAN GAMBÚS C.E.: Edgar, Carri, Sergi (Hector), 
Chico, Manel, Raúl, Boco (Junior), Jordi (Herrero), Jon, 
Peque, Ayala (Elo). 
Àrbitre: Jaume Pérez Sánchez    (Bé).
Gols: 0-1 Jon (26´)  0-2 Jordi (28´) 1-2 Gustavo (32´)  2-2 
Claudio (53´) 2-3 Elo (68´)  3-3 Aitor (82´).
Targetes: Jona, Gustavo, Juancho, Claudio, Aitor, Matías, Pol, 
Toni C. ; Edgar, Manel, 
Boco, Jon, Junior, Carri (2)(57´), Jorge Córdoba.

futbol | PrIMera catalana

La Unió Esportiva mostra la 
seva millor versió contra l’Escala
José Luís pérEz

Després de la derrota de la 
setmana passada, la Unió 
Esportiva Rubí va tornar 
al camí del triomf, jugant 
un molt bon partit davant 
d’un gran equip. El partit va 
ser força espectacular, tot 
i el mal estat de la gespa 
artificial de Can Rosés, i els 
locals es van endur els tres 
punts perquè van ser més 
efectius de cara a gol.
Als 20 minuts de joc, Óscar 
Uroz va aconseguir l’1-0 
amb un xut des de dins 
de l’àrea, i en el minut 39, 
Marc Garcia, de cap, va 
aconseguir fer el segon gol 
pel Rubí.

La segona meitat va se-
guir amb el bon joc dels dos 
equips, encara que els locals 
es mostraven més incisius i 
verticals. El tercer gol de la 
Unió Esportiva va arribar al 

minut 62 quan el jove Raúl, 
que feia dos minuts que 
havia entrat al terreny de 
joc, va fer el 3-0 després de 
culminar una gran jugada, 
plena de triangulacions, en 
la qual van participar Charly 
Lumbreras, Óscar Uroz i el 
mateix Raúl.

Tot i el marcador desi-
gual, el partit va continuar 
sent molt atractiu pel bon 
joc dels dos equips. El 3-1 
definitiu va arribar després 
que Lluís finalitzés una juga-
da individual amb un gran 
xut des de fora de l’àrea.

En la propera jornada, 
l’equip s’havia d’enfrontar 
al Reus, un partit que encara 
no se sap si es podrà jugar 
per la situació de l’equip tar-
ragoní, immers en una greu 
crisi econòmica. La data 
fixada pel partit és el 29 de 
setembre a les 17 hores al 
camp del Reus.

Derrota del filial
D’altra banda, la UE Rubí 
B va perdre a casa per 2-0 
contra el Can Parellada, 
tot i que ha aconseguit els 
tres punts del partit que 
va disputar contra el Juan 
XXIII per alineació indeguda. 
En la propera jornada, el 
conjunt rubinenc jugarà el 
28 de setembre a les 17.30 
hores contra La Romànica a 
Can Rosés.

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

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

 

UE RUBI-FC L’ESCALA                   3-1
ue rubÍ: Juanmi, Mur, Manu, Ivan (Raventos, m 51), Marc 
Gracia, Villegas, Omar (Charly Lumbreras, m 60), Aitor Torres, 
Oscar Uroz (Anouar, m 78), Sergi Estrada (Raul, m 60) i Carles 
Montoro (Masip, m 78)
F.C. L’ESCALA: Moha, Pau Ribas, Archi (Lluis, m 70), Botxi, 
Ramirez, Uri (Moussa, m 45), Toribio, Marçal, Xavi (Casado, 
m 45), Ayoub (Gallardo, m 70) i Masso (Dudu, m 80).
Àrbitre: Lopez Kassem
Targetes: Ivan, Marc Gracia, Villegas, Raventos i Charly 
Lumbreras / Marçal
Gols: 1-0 Óscar Uroz (20’); 2-0 Marc Gracia (39’); 3-0 Raúl 
(62’) i 31 Lluís (86’).

futbol | TORNEIG

Èxit de participació en el 8è Torneig 
Memorial Francisco Valera del Veinti

Aquest cap de setmana es 
va disputar el 8è Torneig 
Memorial Francisco Valera 
Barragán al camp Municipal 
del 25 de Setembre, una cita 
que va ser un èxit d’organit-
zació i de participació.

Des de divendres a la 
tarda fins a gairebé la mitja-
nit de diumenge, les instal-
lacions del CF Juventud 25 
de Septiembre van rebre la 
visita de més de 700 juga-
dors i jugadores, als quals 
cal afegir cossos tècnics, 
familiars i amics que van 
gaudir de la competició.

El torneig es va disputar 

en la majoria de categories 
en format triangular, encara 
que va haver excepcions 
com partits únics i compe-
tició de 4 equips. Divendres 
va començar la competició 
amb Prebenjamins i equips 
Femenins de la categoria 
Infantil i Cadet.

El torneig va continuar 
dissabte al matí amb les 
categories de benjamins 
i alevins, i a la tarda, els 
infantils. Diumenge al matí 
va ser el torn dels Patufets 
(que són gratuïts al Veinti) 
i el sènior femení. Cadets 
i juvenils van tancar el tor-

Les autoritats locals, amb la directiva del club, jugadors alevins del Barça i del Veinti, amb la vídua de 
Francisco Valera. / J. González

neig diumenge a la tarda. El 
matí de dissabte (el temps 
va acompanyar i es va dis-
putar amb normalitat) va 
ser per Benjamins i Alevins, 
per acabar amb la categoria 
Infantil a la tarda.

El moment emotiu va 
tenir lloc dissabte al migdia 
durant l’homenatge que 
el Club realitza cada any a 
Francisco Valera Barragán. 
L’alcaldessa, Ana M. Martí-
nez, amb el regidor Juan Ló-
pez, i la directiva del ‘Veinti’ 
van oferir un ram de flors a 
la seva vídua.

Aquest acte va coincidir 
amb la visita d’una expedi-
ció del FC Barcelona que va 
disputar el torneig davant 
de l’Aleví A del Club.

La cita esportiva es va 
arrodonir amb el sorteig 
d’una panera i dues barres 
de bar que el Nuevo Bar 
del Veinti va posar a dis-
posició del públic. / Javier 
González

El torneig va omplir el camp de futbol durant tot el cap de setmana. 
/ J. González



MARTA CABRERA

El Centre Excursionista de 
Rubí (CER) organitza un any 
més la Marxa Infan� l de la 
Regularitat, una activitat 
adreçada als infants entre 
7 i 12 anys que consisteix 
a fer una caminada a un 
ritme constant per l’entorn 
natural de Rubí i que � ndrà 
lloc el 27 d’octubre.

L’any passat, arran de 
les pluges, l’ac� vitat es va 
haver de reprogramar i ho 
va fer mantenint la part 
de marxa, però eliminant 
la de caminada lliure a la 
tarda. Els organitzadors han 
decidit mantenir aquest any 
aquest nou format, això sí, 
allargant més el recorregut. 
D’aquesta forma, la Marxa 
� ndrà un i� nerari de 12 km, 
amb 250 metres de desni-
vell, durant els quals hi hau-
rà diversos punts de control 
per tal d’establir les pun-
tuacions i els guanyadors. 
“Hem intentat introduir 
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La 49a Marxa Infan� l Escolar 
presenta un recorregut més llarg

A la Marxa hi par� cipen els infants per parelles. / Arxiu

novetats, però mantenint 
l’es� l per respondre a les 
necessitats actuals”, ha ex-
plicat Jordi Puig, president 
de l’en� tat.

Els infants participen 
en aquesta activitat per 
parelles i les inscripcions 
es poden fer a par� r del 7 
d’octubre fi ns al 23 d’octu-
bre a través del web www.
rubicer.cat. El preu és de 7 
euros per persona i gratuït 
per als socis, que hauran de 

fer la inscripció a la seu de 
l’en� tat.

Els dorsals es lliuraran 
una estona abans de la 
sor� da, que enguany serà 
al camí de Can Xercavins, 
on també acabarà la marxa 
al migdia amb les ac� vitats 
lúdiques, els infl ables i una 
foodtruck, que acompanya-
ran el dinar, en el qual hi 
podran par� cipar els pares 
i familiars dels infants.

L’i� nerari par� rà de Can 

Xercavins i passarà per Can 
Ramoneda i Can Roig. A 
Can Ramoneda es farà una 
aturada de 30 minuts per 
esmorzar, mentre que hi 
haurà una parada de 10 mi-
nuts a la zona de Sant Muç 
per fer un avituallament 
de fruita.

Els organitzadors reco-
manen als par� cipants que 
durant l’activitat duguin 
calçat de muntanya, mot-
xilla, aigua, impermeable, 
esmorzar i dinar.

Exposició coincidint amb la 
50a edició
A banda d’organitzar aques-
ta edició, el Centre Excursi-
onista de Rubí ja prepara 
una exposició coincidint 
amb la 50a edició, que serà 
el 2020. L’en� tat demana 
a les persones que hagin 
par� cipat en la marxa al-
guna vegada que busquin 
fotografies per tal de fer 
una gran mostra comme-
mora� va.

WATERPOLO | LLIGA

Arrenquen les compe� cions 
ofi cials de waterpolo 
per al Club Natació Rubí 
L’equip absolut masculí 
del Club Natació Rubí 
(CNR) es va desplaçar fi ns 
a Bilbao per disputar la ja 
tradicional “Gabon Kopa” 
de waterpolo. En aquesta 
edició, el Club Askartza 
de Waterpolo va celebrar 
el 30è aniversari d’aquest 
emblemà� c torneig. En-
guany, el torneig mascu-
lí va comptar amb dos 
equips de Divisió d’Honor, 
el CN Sant Andreu i el WP 
Navarra, i dos més de Pri-
mera Divisió Nacional com 
eren el CN Rubí i els amfi -
trions del CN Askartza.

D’altra banda, aquest 
dilluns, l’equip absolut 
va iniciar també la Copa 

Catalunya Absoluta de 
Primera Divisió, jugant 
contra el CN Poble Nou, 
al que va vèncer amb un 
ajustat 8-10.

Per la seva part, l’equip 
absolut femení del club 
també va disputar dime-
cres de la setmana passa-
da el primer par� r de la 
Copa Catalunya enfron-
tant-se al CN Sant Andreu, 
amb el resultat final de 
16-6 a favor de l’equip 
barceloní.

Finalment, cal asse-
nyalar que també dos 
equips alevins de water-
polo van disputar el “Wp 
Tour Kids” a Lloret de Mar. 
/ CNR

ATLETISME | MITJA MARATÓ

Triatletes del 
CNR, a l’Aquatló 
de Masnou

Representants del Natació Rubí, a la prova de Masnou. / Cedida

Durant el cap de setmana passat, es 
van celebrar diferents proves de tri-
atló amb presència d’atletes del CN 
Rubí. Així, dissabte es va disputar el V 
Aquatló Club Nàu� c Masnou. El triatle-
tes Edu González (27è-G / 7è-Sub.23); 
Nico Fricou (53è-G / 22è Abs.) i Juan 
José Sánchez Tebar (63è-G / 6è-V2M) 
van ser els representants del Natació 
Rubí, i van assolir la 16a posició per 
equips. / CNR

Els equips sèniors femení i masculí del Club Natació Rubí. / 
Cedida
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