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Partits i entitats sobiranistes, convençuts
que els col·legis electorals obriran
m. cabrera

Les forces independentistes confien que la votació es farà. / Arxiu

Els partits i entitats sobiranistes de Rubí estan convençuts que els col·legis
electorals de la ciutat obriran
l’1 d’octubre per tal que els
ciutadans puguin votar en
el referèndum d’autodeterminació de Catalunya
convocat per la Generalitat
i suspès posteriorment pel

Tribunal Constitucional. Cal
recordar que la jutge del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) que porta el
cas ha demanat als Mossos
d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que no
permetin l’obertura de les
seus electorals.
Tot i això, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC),
el Partit Demòcrata Europeu

Català (PDeCAT) i l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP)
s’han mostrat confiats que
els col·legis electorals obriran amb l’ajuda de la mobilització ciutadana.
Les tres forces polítiques,
consultades pel Diari de
Rubí, demanen als electors
que vagin al col·legi electoral abans de l’obertura,
entre les 7 i les 8 hores de
forma pacífica i ordenada.
Tot i això, tampoc descarten que s’hagi de produir
alguna mobilització a partir
del divendres, donades “les
dificultats judicials i policials
que van sorgint”, assenyalen
des dels partits.
Llocs de votació
L’Ajuntament de Rubí, en
mans del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), va
decidir no cedir espais municipals per no col·laborar amb
l’organització de l’1-O, per la
suspensió judicial del referèndum. Tot i això, el govern
de la Generalitat, decidit a
tirar endavant la consulta, ha
donat a conéixer els punts de
votació per als rubinencs. En
aquest sentit, per saber on
votar, la Generalitat ha posat
en marxa l’aplicació ‘On votar’, disponible per aparells
Android, i diverses webs
que Carles Puigdemont, el
president a la Generalitat, i
Oriol Junqueras, publiquen
al seu compte de Twitter.
També es pot conèixer el lloc
de votació enviant un missatge directe per Twitter al
compte @onvotar1oct i s’ha
habilitat un correu electrònic

per atendre problemàtiques
concretes: onvotar@garantiesreferendum.net.
Segons ha pogut conéixer aquest mitjà, a Rubí, els
punts de votació serien els

L’ANC fa una
crida diumenge
a “la mobilització
tranquil·la i
pacífica”
instituts L’Estatut, el Duc de
Montblanc, La Serreta, el JV
Foix i el Torrent dels Alous.
També són seus el Casal
de la Gent Gran de Rubí, al
carrer Magallanes; l’Oficina
de Treball de la Generalitat
i el CAP Anton Borja.
També consten com a
punts de votació les escoles
Rivo Rubeo i Ca n’Alzamora, però diverses fonts han
confirmat que aquests dos
col·legis no obririen i que
els votants serien redirigits
cap al Duc de Montblanc i
el CAP Anton Borja, respectivament.
Per la seva banda, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), a través del seu
portaveu, Joan Llobet, fa
una crida diumenge a la
“mobilització tranquil·la i
pacífica” i recomana que,
en cas que hi hagi presència
policial, “es continuï fent una
cua ordenada amb normalitat”. D’altra banda, grups
de ciutadans s’estan organitzant per obrir els col·legis
electorals a través del web
escolesobertes.eu.

Els Mossos requisen material
de campanya de l’ANC
La paradeta de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC)
de Rubí van rebre dimarts
la visita dels Mossos d’Esquadra, que van requisar
material en relació al referèndum d’autodeterminació
convocat per la Generalitat
per l’1 d’octubre i declarat
suspès pel Tribunal Constitucional.
Els membres de l’entitat
local porten dues setmanes
repartint informació i fent
campanya a l’avinguda Barcelona, a prop del Condis
Mariona. Els agents es van
presentar a la parada des-

prés de rebre una trucada
de denúncia d’un veí i van
requisar un domàs del Sí,
30 xapes del Sí, cartells i uns
fulletons on s’explicava com
funciona un referèndum,
segons ha explicat Joan
Llobet, de l’ANC de Rubí.
“Entenem que els Mossos
fan el que poden i que estan
lligats de peus i mans per
un estat en el qual es més
perillós introduir una papereta en una urna que robar
i atracar”. Precisament el
dimarts, la Guàrdia Civil va
tancar el web de l’entitat
sobiranista. / DdR
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Par�ts i en�tats independen�stes defensen
el dret a decidir a la Festa de la Democràcia
LARA LÓPEZ

La plaça Doctor Guardiet
va acollir dissabte passat
la Festa per la Democràcia,
una celebració organitzada
per les formacions locals de
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural,
el Par�t Demòcrata Europeu
Català (PDeCAT), Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC) i l’Alterna�va d’Unitat
Popular (AUP) per reivindicar el dret a decidir. Durant
l’esdeveniment, que va congregar centenars de rubinencs, van tenir lloc discursos
polí�cs, recitals i actuacions
musicals en favor del referèndum d’autodeterminació de
l’1 d’octubre, una consulta
que el govern català té previst �rar endavant malgrat les
decisions judicials contràries
i les actuacions policials per
impedir-la.
Durant la festa, el portaveu d’ERC Rubí, Xavier
Corbera, va donar el tret
de sor�da als discursos po-

L’acte va tenir lloc a la plaça Doctor Guardiet. / J. A. Montoya

lítics agraint el paper dels
“patriotes que treballen dia
i nit perquè tots els catalans puguin votar”, com el
rubinenc Francesc Sutrias,
director de Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya, qui
va ser de�ngut en el seu domicili el passat dimecres en el

macroopera�u de la Guàrdia
Civil contra la celebració del
referèndum. D’altra banda,
el regidor republicà també va
cri�car els par�ts oposats a
l’1-O: “No oblidarem els que
no permeten votar als seus
ciutadans, que no estaran legi�mitats mai més per estar

al capdavant de cap ins�tució
catalana”.
L’acte va comptar amb
la representació nacional de
Lourdes Ciuró, diputada del
PDeCAT al Congrés, qui va
defensar la unió de forces
polítiques molt diferents
ideològicament per la lliber-

tat del poble català. Ciuró va
expressar que els diputats
independentistes senten
“vergonya” de l’ac�tud autoritària del govern espanyol.
Per la seva banda, l’alcalde de
Sabadell, Ma�es Serracant,
va aﬁrmar que la ciutadania
està molt més determinada a
anar a votar després de la por
que intenten generar les autoritats de l’estat. “El pròxim
1 d’octubre no decidim només si Sí o si No, decidim
passar pàgina a la història i
alliberar-nos”, va sentenciar
Serracant.
Altres regidors locals que
van pujar a l’escenari van ser
Víctor Puig, líder del PDeCAT,
qui va alabar la valen�a de
molts ajuntaments, en�tats
i ciutadans en defensa del
referèndum independen�sta, i Jordi Muntan, portaveu
de l’AUP, que va destacar la
necessitat de “construir un
país millor” si Catalunya es
declara independent, ja que,
en cas contrari, “la independència també serà un fracàs”.

Des de l’ANC també van dir
la seva, amb la intervenció
de Joan Llobet. El coordinador va atacar l’actuació
d’ajuntaments com el de
Rubí, “que posen totes les
traves possibles per a la
celebració del referèndum, i
que no entenen que això va
més enllà d’un Sí o un No, de
democràcia”.
A l’acte també van intervenir-hi el rubinenc Joan
Manuel Treserras, exconseller de Cultura, el president
d’Òmnium Rubí, Mar� Pujol,
o el destacat actor rubinenc
Enric Majó, qui va llegir el
poema de Federico Garcia
Lorca ‘Romance de la Guardia Civil Espanyola’.
A més, nombrosos ar�stes locals i vallesans com
Roger Margarit, Empty Cage,
l’Obrador Coral, la Gossa
d’Era, Crosteau, Muddy Wine
& Friends, Esquerda o Tres i
no res van animar l’ambient
de la plaça del Doctor Guardiet des de les 18 hores ﬁns
a la 1 de la ma�nada.
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Ana M. Martínez fa una crida “a la calma” i aﬁrma
que la Policia Local no té previst actuar l’1-O
MARTA CABRERA

Ana M. Martínez, amb José Luis Ábalos, secretari d’organització del
PSOE, i Eva Granados, diputada al Parlament. / M.C.

Pocs dies abans de l’1 d’octubre, data del referèndum d’autodeterminació
de Catalunya convocat per
la Generalitat i suspès pel
Tribunal Constitucional,
l’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Martínez, ha fet una
crida “a la calma” de cara
a la jornada de diumenge:
“Que cadascú faci el que
consideri, però sense cap

conseqüència que hàgim
de lamentar i de forma
tranquil·la i serena. Com
a Ajuntament, nosaltres
no entrarem en l’ocupació
d’espais que no són nostres”.
La màxima responsable
municipal també ha aﬁrmat
que “la Policia Local farà la
seva funció habitual, sense
cap relació amb els col·legis
electorals”.
Com a primera secre-

tària del PSC a Rubí i presidenta de la Federació del
Vallès Oest del partit, Martínez ha explicat que els socialistes no participaran en
la consulta “perquè no és
legal” i que treballaran per
una consulta on es pugui
“votar amb garanties”.
Ana M. Martínez va
fer aquestes declaracions
en el marc d’una compareixença amb el secretari
d’organització del Partit
Socialista Obrer Espanyol
(PSOE), José Luis Ábalos,
i la diputada al Parlament
Eva Granados.
El representant del
PSOE va explicar que “els
catalans tenen dret a decidir, però no poden imposar
els termes” i va insistir que
la sortida al conﬂicte és “el
diàleg, una reforma constitucional i un major autogovern per Catalunya”.
Sobre les darreres decisions judicials i de la ﬁscalia,
Ábalos ha reconegut que
“no contribueixen a generar calma”, però considera
que tampoc “menyscaben

l’estat de dret”.
Per la seva banda, la
diputada Eva Granados
ha demanat a Carles Puigdemont que “paralitzi el
referèndum de l’1 d’octubre”, i ha criticat durament
Junts pel Sí i la Candidatura
d’Unitat Popular per la seva
actuació al Parlament el 6 i
7 de setembre, amb l’aprovació de la Llei del Referèndum: “S’han conculcat els
drets dels diputats i de la
ciutadania”.
Comunicat del PSC Rubí
D’altra banda, en un comunicat, el PSC de Rubí
ha reclamat a l’estat i a la
Generalitat que seguin per
trobar “una solució política
que instauri la normalitat
democràtica a Catalunya”.
Segons el PSC, a Catalunya
fa 7 anys que hi ha un problema polític que no s’ha
sabut gestionar políticament ni des del govern de
l’estat ni des de la Generalitat, a qui considera responsables de “pilotar dos trens
en vies de xocar”.

Els Síndics de Greuges publiquen
un manifest en defensa dels drets
i les llibertats de la ciutadania
Una vintena de Síndics de
Greuges i Defensors Locals
de Catalunya, entre els
quals hi ha la Síndica rubinenca, Milagros Calleja,
han publicat un manifest en
defensa dels drets i les llibertats de la ciutadania i de
rebuig a qualsevol acció que
vagi en contra d’aquests
drets fonamentals.
En el document, els síndics titllen de “molt greus”
els fets que s’estan produint
en moltes de les nostres
poblacions, fets que consideren que “clarament
pertorben els drets i les
llibertats de la ciutadania”.
Els signants mostren el seu
rebuig a les accions contràries als drets fonamentals
recollits constitucionalment
i estatutària i que pugui
ser contrària al que recullen tractats internacionals
ratiﬁcats pel mateix estat
espanyol, com la Declaració Universal dels Drets
Humans de l’any 1948 i el
Conveni Europeu de Drets
Humans.
Per als síndics, la crida a
declarar de càrrecs electes

i la retenció de treballadors
públics i privats, “no afavoreixen en absolut el diàleg”.
En aquest sentit, creuen
que “aquestes mesures posen en perill, directament,
les llibertats d’expressió i
d’informació, quan resulta
que aquests drets són les
bases que han de sostenir
qualsevol model polític
democràtic”. A més recorden que tota acció judicial
i qualsevol actuació encaminada a fets delictius, ha
d’estar inspirada pel principi
de proporcionalitat, tal com
queda recollit en l’article 5è
de l’Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal.
Finalment, els Síndics
recorden que la funció més
bàsica és la defensa dels
drets, condemnen qualsevol acció que pugui impedir
l’exercici ple d’aquests drets
i manifesten públicament
que seguiran treballant per
garantir-los. En aquest sentit, ressalten la importància
que tenen els drets aconseguits amb molts esforços
per aquelles persones que
els han precedit. / DdR
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Podem Rubí reivindica el dret de la gent a
participar pacíﬁcament en referèndum
La formació local renova la seva executiva i treballa per
presentar la seva candidatura a les municipals del 2019
MARTA CABRERA

Una vintena de membres
de Podem Rubí van celebrar
dimarts al vespre una assemblea general per renovar la
seva junta directiva. Ho van
fer a la plaça Pere Aguilera
després d’un malentès amb
l’Ajuntament que no els va
cedir una sala a l’Ateneu per
fer l’assemblea perquè el
consistori va pensar que era
un acte que tenia alguna relació amb el referèndum. Al
ﬁnal, tot i que van obtenir el
permís per fer-ho a l’Ateneu,
per qüestions organitzatives van decidir fer-ho a la
plaça.
Durant l’assemblea, els
membres de Podem Rubí
van decidir que Andrés Medrano sigui el nou coordinador; Elena Montesinos,
la secretària, Antonio Rodríguez, el tresorer, i els
enllaços es facin a través
d’Antonio Rodríguez i Pilar

Una vintena de persones van participar en l’assemblea local. / M.C.

Rey. El reglament del partit
obliga cada any als cercles
a renovar les seves executives per tal d’incentivar a la
participació.
A més de renovar els càrrecs, l’assemblea va tractar
qüestions d’actualitat, com
el posicionament del partit
sobre el referèndum d’autodeterminació de Catalunya
de l’1 d’octubre convocat
per la Generalitat però que

el Tribunal Constitucional ha
suspès. “No és el referèndum
que volem, però donades les
circumstàncies i la resposta
nul·la i repressiva del Partit
Popular reivindiquem el dret
de la gent a participar pacíﬁcament en l’1 d’octubre”, ha
explicat Andrés Medrano, qui
considera que l’organització
territorial ha d’estar basada
en “la voluntat popular”.
D’alta banda, Medrano

va explicar que el partit
s’està preparant de cara a
les eleccions municipals del
2019, treballant a través de
comissions per detectar les
mancances i necessitats de
la ciutat: “Som una vintena
de persones repartides en
diverses comissions que
treballem per ser una alternativa i oferir un programa
complet que doni resposta a
les necessitats de Rubí”.
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Conveni entre la UPC i Càritas per
ajudar persones sense recursos
que tenen problemes visuals

El Consell de la Gent Gran i el consistori
es reuniran per resoldre queixes de l’illa

La Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) i la delegació Càritas de Terrassa
han signat un conveni per
tal que les persones amb
problemes de salut visual i
sense recursos econòmics
que atengui Càritas rebin
atenció sanitària i professional Centre Universitari de la
Visió (CUV). El conveni inclou
Càritas Rubí.
El CUV, de la Facultat

CRISTINA CARRASCO

d’Òptica i Optometria de
Terrassa, ha atès prop de
26.000 pacients, la meitat
dels quals són persones
sense recursos econòmics
procedents de serveis socials
o entitats socials d’arreu de
Catalunya. Molts dels pacients surten del centre amb
ulleres o lents oftàlmiques,
que aporten empreses del
sector de forma desinteressada. / DdR

L’alcaldessa, Ana M. Martínez, s’ha compromès amb
el Consell de la Gent Gran
a convocar una trobada
amb tècnics i responsables
de mobilitat per tractar de
solucionar els dubtes i les
queixes que la gent gran
de la ciutat puguin tenir
en relació a l’ampliació de
l’illa de vianants i els canvis
de les línies de bus arran
d’aquesta ampliació.
Així ho va apuntar dimarts durant la sessió plenària del Consell Consultiu
de la Gent Gran, on els
representants del consell
van traslladar a la màxima
responsable municipal la
seva preocupació sobre
aquest tema, especialment
pels problemes de mobilitat
que pateixen algunes persones grans.
Durant la sessió, a la
qual també hi van assistir
els regidors Marta García
i Juan López, el Consell va
fer balanç de les activitats
realitzades durant el curs

El Consell de la Gent Gran, amb l’alcaldessa i la regidora Marta García. / C.C

passat.
Entre aquestes, van valorar positivament l’elaboració d’un informe amb 25
propostes de millora de la
via pública i les infraestructures que van presentar al
consistori, que ja ha atès
una desena de les demandes. També van fer un balanç positiu de la seva participació en el Pla Local de

Residus i molt especialment
de les trobades i activitats
que han realitzat al llarg
de l’any amb els membres
del Consell dels Infants i de
l’Adolescència, que consideren que han estat “molt
enriquidores per tots”.
De cara al nou curs, hi
ha la voluntat de tractar
temes com les pensions,
el projecte de Ca n’Oriol o

el retorn del Pla Local de
Residus.
Al ﬁnal de la sessió, l’alcaldessa va lliurar una placa
commemorativa a Miquel
Galofré, qui deixa el Consell
després de 15 anys, en agraïment a la seva dedicació.
Pròximament, també se li
lliurarà a Carme Gil, també
membre del Consell des
dels seus inicis.

Publicitat
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L’Ajuntament reforça la neteja de
la ciutat amb la incorporació d’un
nou equip amb aigua a pressió
L’Ajuntament va
incorporar la setmana passada
un nou equip de
reforç de neteja amb aigua a
pressió, mentre
que cinc persones contractades El nou vehicle amb aigua a pressió funciona a
a través de plans les tardes, de dilluns a dissabtes, ﬁns a ﬁnals
d’ocupació han d’any. / Cedida
començat a treballar realitzant tasques de ció d’una primera màquina
desbrossament d’herbes als dual, que funciona al ma� i a
escocells i voreres.
la tarda. I, de l’altra, actuant
L’equip de reforç de ne- especialment i de manera
teja amb aigua a pressió, el focalitzada en les taques de
segon d’aquestes caracterís- les voreres, gràcies a les fur�ques disponible a la ciutat, gonetes hidronetejadores,
treballa en torn de tardes, de que també treballen al ma�
dilluns a dissabtes. Aquesta i a la tarda.
màquina dual focalitza la
La setmana passada
seva feina, bàsicament, en també es van incorporar
els carrers més cèntrics i al servei de Parcs i Jardins
concorreguts del municipi, cinc persones contractades
tot i que també realitzarà a través de plans d’ocupatreballs de neteja puntuals ció, que s’encarreguen de
en zones perifèriques.
desbrossar les herbes que
A l’estiu, el servei de creixen als escossells i a
Ges�ó de Residus ja va aug- les voreres. Amb aquesta
mentar la neteja amb aigua mesura, el govern municipal
a pressió a la ciutat. D’una pretén millorar la neteja de
banda, amb la incorpora- la ciutat. / DdR

El Col·lec�u Rubí Espai Comú reivindica
el ‘bus a peu’ per anar a l’escola
REDACCIÓ

L’en�tat Col·lec�u Rubí Espai Comú (CREC) va organitzar un debat per tal de
parlar sobre la mobilitat a
la ciutat i, especialment al
voltant dels centres escolars. El col·loqui, que va tenir
lloc dijous de la setmana
passada al carrer Maximí
Fornés, va comptar amb la
presència de Pau Avellaneda, professor de Geograﬁa
de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), Eulàlia
Formiguera, tècnica d’educació i presidenta de l’AMPA Pau Casals, i Fernando
Hidalgo, cofundador de
l’start-up Trazeo.
Per Pau Avellaneda, “és
molt important que els
infants facin vida al carrer i
no es quedin a casa jugant a
videojocs, que es desenvolupin al carrer, se socialitzin
amb altres nens i adults,
prenguin consciència de
l’espai i el territori on viuen
i desenvolupin un sen�ment
de per�nença i cívic”. Per
aquest mo�u, el professor

Infants anant a l’escola a peu. / Arxiu

de la UAB defensa els espais
de vianants i recorda que
els carrers i vies amb molt
de trànsit són perjudicials
per a la salut: “La pol·lució
generada té afectació en
el creixement cogni�u dels
infants”.
En aquest sen�t, i per tal
que els nens puguin arribar
a l’escola fàcilment, Eulàlia
Formiguera va defensar el
sistema de ‘bus a peu’. Es
tracta d’una inicia�va en la

qual un monitor s’ubica en
un punt concret, com si es
tractés d’una parada de bus,
recull els nens i els porta ﬁns
a l’escola. Posteriorment, un
altre voluntari fa el camí a la
inversa i deixa els nens ﬁns
a aquell punt concret per
tal que la família el pugui
recollir, a peu, en cotxe o
amb transport públic.
“D’aquesta forma, l’infant es desenvolupa de forma autònoma, cal deixar de

veure l’espai públic com una
amenaça per l’infant”. Per la
tècnica d’educació, el ‘bus
a peu’ supera algunes de
les mancances dels camins
escolars, ja que molts pares
“tenen por de deixar anar el
nen sol a l’escola”.
A més, avui en dia existeix una aplicació tecnològica que permet saber si els
nens han arribat tranquillament a l’escola. Fernando
Hidalgo va explicar que
Trazeo és una ‘start-up’ pensada pels infants que van
amb un monitor. A través
d’aquest sistema tecnològic,
“el monitor pot anar marcant quan arriben a l’escola
i això facilita que els pares
es�guin tranquils”. A més,
explica Hidalgo, les dades
també poden ser usades per
l’Ajuntament per obtenir
estadís�ques i mètriques i
millorar els camins escolars i
les línies del ‘bus a peu’.
Cal recordar que el Ple
de l’Ajuntament, abans de
l’es�u, va aprovar una moció per estudiar la implementació del ‘bus a peu’.
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Ofrena ﬂoral per recordar
British House ofereix classes
les víc�mes de la rierada en
d’idiomes gratuïtes
el 55è aniversari de la tragèdia
M. CABRERA

Una seixantena de persones
van par�cipar aquest dilluns
25 de setembre en l’acte
d’homenatge a les víc�mes
de la Rierada del 1962 a la
plaça 25 de Setembre del
barri rubinenc. Va ser un
acte discret per commemorar el 55è aniversari de
la tragèdia, en el qual va
destacar la presència de les
associacions de veïns de la
ciutat.
L’homenatge es va iniciar
amb l’ofrena ﬂora a càrrec de
l’Ajuntament, amb representants de les forces polí�ques
amb representació al Ple.
Posteriorment, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
també va fer la seva ofrena, i
la van seguir les associacions
de veïns 25 de Setembre,
d’El Pinar, de Les Torres-Rubí
2000, de la Zona Nord i de
Rubí 128. També hi van par�cipar el Club Joventut 25
de Setembre, Supporters 25
de Setembre i l’Hermandad

Les associacions de veïns van estar molt presents a l’ofrena. A la
imatge, una representant de l’AV de la Zona Nord. / M.C.

Rociera Andaluza de Rubí, a
més d’altres en�tats i cossos
policials.
Posteriorment, l’alcaldessa de Rubí, Ana M. Mar�nez,
va fer un discurs apel·lant a
la convivència i la solidaritat:
“No perdem mai aquesta
naturalitat per fer possible el
bon veïnatge ni la solidaritat
que va permetre construir
aquest barri i la ciutat que
tenim”. Per acabar, es va
guardar un minut de silenci
i posteriorment, el músic

Quim Alabau va interpretar
‘El cant dels ocells’.
La Rierada va endur-se
la vida de més de 600 persones del Vallès, el Baix
Llobregat i el Barcelonès, de
les quals més de 200 eren
rubinenques. La majoria de
les famílies afectades, que
vivien a la llera de la Riera,
van anar a viure al barri del
25 de Setembre, construït
per donar allotjament a les
persones que s’havien quedat sense sostre.

British House llença la iniciativa: Prova la British gratis!
Durant la primera setmana
d’octubre del 2 al 7, tots els rubinencs de totes les edats estan
convidats a provar les classes
d’idiomes de l’escola, per tal
de conèixer de ben a prop el
professorat, la metodologia i les
instal·lacions de l’escola.
Segons ens comenta la
directora de British House,
la Griselda Grau “aprendre
idiomes és una assignatura
pendent per a molts rubinencs.
De vegades, el fet d’haver
passat molt de temps sense anar
a classe, el pensar que no som
prou bons en els idiomes, o no
saber què ens trobarem a classe
exactament, ens poden fer posposar un objectiu que volem i
que sabem que ens pot ser molt
útil. També per als pares i mares de vegades és difícil decidir
quina és la millor escola per als
seus ﬁlls sense conèixer-la d’a
prop o veure com responen a
les classes els ﬁlls després de
la jornada escolar.
És per això que a British
House volem que tots els rubinencs que ho vulguin puguin
conèixer les nostres classes i
el nostre professorat del 2 al 7

d’octubre sense cap compromís. La motivació és crucial a
l’hora d’aprendre i és per això
que el nostre equip fa un gran
treball per fer classes motivadores on els alumnes aprenen
de forma natural i divertida.
Els alumnes motivats aprenen ràpidament i gaudeixen
aprenent”.
British House té dues
escoles a Rubí, British House
Kids, l’escola infantil per a
nens i nenes a partir d’1 any,
al C/ Sant Cugat 1 i British
House Languages, l’escola
central i serveis de secretaria
a l’Av. Barcelona 21. L’escola
ofereix gran varietat d’idiomes, cursos en horaris de
matí, migdies i tardes, i també
dissabtes. A banda dels cursos
estàndard de nivell, 1 o 2 dies
a la setmana, British House

ofereix també cursos especíﬁcs
com els cursos de conversa,
preparació d’exàmens oﬁcials,
classes per a pares i mares en
el mateix horari que els seus
ﬁlls, i cursos per a comerciants
en horari de migdia. També
es poden fer cursos intensius
on es fa 1 nivell en 2 mesos o
classes particulars fetes a mida
presencials o per skype.
Per a més informació dels
cursos de British House i
reservar la vostra plaça per
provar classes gratuïtes, podeu
trucar ara al 935860825 o dirigiu-vos a l’escola central de 10
a 22 h de dilluns a divendres i
dissabtes de 10 a 14 h. Del 2 al
7 d’octubre, tots els rubinencs
a provar classes d’idiomes
participant en la iniciativa
“Prova la British gratis!” de
British House!
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La ciutadania s’implica en Un centenar de comerciants exposen
la restauració de la font de
Can Moritz i el seu entorn els seus productes al Fora Estocs

Els rubinencs van tenir ocasió dimecres de la setmana
passada de conèixer de
primera mà el projecte ‘Itinerari paisatgístic de la font
de Can Moritz’. Es tracta
d’una iniciativa que desenvolupa l’alumnat del màster
internacional en Intervenció
i Gestió del Paisatge i el
Patrimoni de la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB) en el marc del projecte europeu BlueHealth.
D’una banda, els assistents —majoritàriament
veïns i veïnes de les urbanitzacions del nord del
municipi— han conegut la
proposta general del projecte i, de l’altra, han participat
activament en la sessió, manifestant la seva opinió sobre com visualitzen la zona
on viuen i aportant idees
per a la futura recuperació
de la font de Can Moritz i el
seu entorn.
El projecte europeu BlueHealth té per objectiu analitzar com els espais blaus
(rius, llacs, mars, fonts, etc.)

afecten la salut i la qualitat
de vida de les persones.
Concretament, el projecte
s’enfocarà en la restauració
de la font i del seu entorn,
recuperant aquesta construcció que data de l’any
1922 i el paisatge natural
i urbà que l’envolta com
a patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic
pel gaudi de la ciutadania.
Així, es pretén integrar-la
com a punt d’interès a la
Xarxa d’itineraris naturals
impulsada per l’Ajuntament
en col·laboració amb Rubí
d’Arrel i el Centre Excursionista (CER) i promoure l’ús
d’aquest espai per a l’activitat física i com a zona de
relaxació.
A partir de les dades obtingudes en aquest procés,
a finals d’octubre aquests
alumnes presentaran una
proposta d’intervenció de
l’entorn de la font a l’Ajuntament i al veïnat que ha
participat en la sessió per
validar la proposta abans
d’executar-la. / DdR

LARA LÓPEZ

Per acomiadar l’estiu i donar
la benvinguda a la tardor,
els comerciants del centre
de Rubí van celebrar una
nova edició del Fora Estocs
el passat dissabte, una jornada en la qual els establiments rubinencs venen els
seus articles de temporada
amb descomptes especials
amb paradetes per tota
l’illa de vianants i la plaça
Pere Esmendia, a més de la
presència de tallers, animació i competicions gratuïtes
per infants i adults. Aproximadament un centenar de
comerços van exposar els
seus productes al carrer, en
un esdeveniment organitzat
per Comerç Rubí amb la collaboració de l’Ajuntament.
L’afluència de visitants
i compradors va ser molt
positiva, així com les vendes, segons explica Miquel
Ortuño. El president de
Comerç Rubí afirma que
es van sumar a la jornada
algunes botigues noves d’al-

Els comerços locals van oferir descomptes especials i activitats d’animació durant la jornada. / J. A. Montoya

tres barris, que van muntar
paradeta al Fora Estocs per
tal de donar a conèixer els
seus productes entre els
rubinencs. L’experiència ha
estat prou bona, així que
tornaran a repetir per pròximes edicions.
D’altra banda, Ortuño
destaca que les activitats
infantils del carrer Maximí
Fornés van tenir molt èxit
durant tot el dia, amb una
important aﬂuència de famílies. A banda dels jocs
infantils, la programació va

comptar amb una sessió de
contacontes amb bombo-

Nous comerços
es van sumar
a la iniciativa
amb paradetes
comercials i
activitats gratuïtes
lles gegants al passeig de
Francesc Macià, un taller
de maquillatge infantil i
disfresses a l’avinguda Bar-

celona, una exhibició d’arts
marcials de MAC Rubí a la
plaça Catalunya, i una competició e-sport del videojoc
Proevolution Soccer 2018 al
carrer Pere Esmendia, activitats que es van organitzar al
matí i a la tarda.
D’altra banda, des de
Comerç Rubí no es descarta
ampliar la zona de venda
del Fora Estocs de cara a les
pròximes edicions: “Hem
d’aproﬁtar que l’illa creix per
ampliar més espais d’oferta
comercial”, afegeix Ortuño.

ECONOMIA
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NIFCO inaugura un magatzem a La Llana i
crearà una vintena de nous llocs de treball
REDACCIÓ

NIFCO Products España,
empresa dedicada a la fabricació de components
plàstics per a l’automòbil,
ha inaugurat un magatzem
al polígon industrial La Llana de Rubí. L’equipament,
de 2.900 m², generarà 26
nous llocs de feina i permetrà a la companyia gestionar totes les expedicions
des de la planta de Terrassa,
l’única que la firma té a
Espanya.
D’aquesta manera, el
nou magatzem permetrà
alliberar 525 m² de la planta
de Terrassa, ﬁns ara destinats a magatzems, per
convertir-los en sòl productiu en una segona fase
d’ampliació de la planta
que s’iniciarà a partir de
l’octubre.
A més, també es traslladaran al nou espai les expedicions que actualment
NIFCO Products España té
subcontractades, ja que
ﬁns ara no hi havia espai
a la planta de Terrassa.

Façana del nou magatzem de NIFCO Products España ubicat al polígon industrial La Llana de Rubí. / Cedida

Aquestes operacions, que
representen un 30% del
total de les expedicions, ara
les gestionarà directament
NIFCO des de les installacions de Rubí.
Segons Albert López,
general manager d’operacions de NIFCO a Espanya,

“el nou magatzem a Rubí
ens permetrà atendre les
comandes de nous projectes i disposar de més espai
a la planta de Terrassa per
incorporar maquinària d’última generació amb la qual
podrem seguir creixent”.
El nou equipament, ubi-

Joaquina Buiza
Monclova
Falleció el pasado 21 de septiembre de 2017

Ha sido todo tan rápido que ni me ha dado tiempo a
despedirme de todos vosotros, así que aprovecho este
escrito para deciros que ¡os espero a todos bailando y
cantando con alegría en el cielo!
Un beso, Joaquina Buiza Monclova.

cat en un espai de lloguer
amb possibilitat d’ampliarse en el futur, forma part
de les operacions previstes
dins del pla estratègic 20152020 de la companyia que
té per objectiu assolir els 50
milions d’euros de facturació l’any 2020.
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Rubí acull la creació de la
Mesa de la formació pel
Treball del Vallès Occidental
Rubí ha acollit la creació de
la Mesa de la formació pel
treball del Vallès Occidental, un dels compromisos
adquirits en el marc del
Pacte per la Reindustrialització, un instrument de
concertació i cooperació
territorial constituït pels
23 municipis del Vallès
Occidental, els sindicats
majoritaris, les principals
patronals i cambres de
comerç i les universitats.
A través d’aquest pacte, els diferents agents
comparteixen estratègies
de desenvolupament econòmic local per dissenyar
una política industrial comuna. “La formació és la
millor de les polítiques actives d’ocupació i l’àmbit
local és l’espai on millor es
pot planiﬁcar la formació
per a donar resposta a
les necessitats del teixit
empresarial”, ha dit el
regidor de Desenvolupament Econòmic Local de
Rubí, Rafael Güeto.
La mesa treballarà en

la millora i l’impuls de la
formació pel treball (FP)
a la comarca apostant per
l’agilitat i la ﬂexibilitat en
l’adaptació de la formació
professional als canvis
socioeconòmics.
En aquest sentit, s’ha
presentat un document
de propostes per millorar
la formació per l’ocupació al Vallès. Un text que
proposa millorar l’actual
procés de priorització i
atorgament de les especialitats formatives; incentivar i participar d’un canvi
estructural del model de
gestió de la formació ocupacional i treballar per a
la modiﬁcació del procés
d’obtenció de certiﬁcats
de professionalitat, aconseguint flexibilitzar les
condicions d’impartició.
Per Rafael Güeto, “Cooperació, coordinació,
compromís i concertació
són els ingredients que
(...) ens permetran assolir els nostres objectius
comuns”. / DdR
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ompte enrere per l’1 d’octubre
de 2017. Falten menys de 48
hores per una data on no se
sap ben bé què passarà, però
alguna cosa sí que succeirà. En tot cas, l’1
d’octubre de 2017 serà una data que passi el
que passi marcarà la història de Catalunya
i de l’estat espanyol. Enrere han quedat els
anys, els mesos i els dies en què es reclamava
diàleg als governs de la Generalitat i l’estat,
una sortida negociada per allò que era un
conflicte polític i que ara ja és molt més
que això. Un conflicte que està sacsejant
els fonaments d’una fràgil democràcia, on
la separació de poders és irreal.
Amb la política en un segon pla, com a
mínim fins dilluns, en les hores vinents, i
malauradament, són les forces de seguretat
les que tenen una part del protagonisme.

Pipicans
Són diverses vegades les que, els veïns que
estem tocant al carrer Carrasco i Formiguera, ens hem queixat per un pipican que
tenim just davant del nostre edifici des de
fa més d’un any. Els crits dels propietaris
i dels seus gossos, les baralles, la música,
els excrements sense recollir, la proximitat
a les nostres finestres (a uns tres metres),
semblen no importar a la nostra alcaldessa.
Hem sento, ens sentim ignorats i indignats.
Com és possible que es permetés construir
un pipican tan a prop d’un veïnat? Els que
el freqüenten, es riuen de nosaltres quan
demanem que no cridin de nit (s’hi estan,
a vegades, fins s les 3 de la matinada), incivisme pur. Exigim que desplacin aquest
pipican on no molesti a ningú. Posaria,
vostè, alcaldessa un pipican davant de casa
seva? La resposta està clara.
B. Cano

El Tuit de la setmana

EDITORIAL

Seny

Uns cossos de seguretat desplegats pel
territori català amb l’objectiu d’acomplir
els mandats judicials, promoguts des de
l’executiu estatal, als quals és moment de
demanar que no oblidin que la seva funció
és vetllar pels drets fonamentals de tothom
i que respectin els principis de proporcionalitat.
L’altra gran protagonista serà la societat
civil catalana, tota, a favor o en contra del
referèndum, a favor o no de l’autodeterminació. Seran ells els qui escriuran el capítol

Cartes de la Ciutadania
Homenatge a les víctimes de la Rierada
No vaig poder assistir a l’homenatge a les
víctimes de la Rierada que es va fer dilluns
al barri del 25 de Setiembre pel 55è aniversari d’aquest succés que moltes famílies
de Rubí no podran oblidar, però he vist
alguns vídeos i les notícies. La voluntat és
bona, però crec, és una sensació personal,
que l’homenatge a les víctimes hauria de
ser més maco. Tot i que la intenció és la
que compta, deia la meva mare, trobo
que l’ofrena floral a una paret pintada és
una mica pobre i més quan a Rubí hi ha
un monument al pont del carrer Cadmo,
obra de l’escultor Josep M. Subirachs. És
només una apreciació per l’Ajuntament,
no pels participants. Adjunto imatge per
aquells que no l’hagin vist. Gràcies per la
seva atenció.
P. Barcadit

29 de setembre

orique #Sí @orique_net
Em sembla que lo del
transport públic i el verd
no era exactament això
#rubicity @AjRubi

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

d’aquest 1 d’octubre. És el moment de
tornar a fer gala del seny que caracteritza
els catalans i catalanes. No és el moment de
caure en provocacions, tot i que fa temps
que les pateixen allà on fa més mal, no cal
buscar confrontacions innecessàries. És el
moment de defensar llibertats i drets, de
lluitar per una democràcia, de contraposar
pacifisme i convivència a repressió i enfrontaments, sigui la que sigui.
Aquest 1 d’octubre serà un nou capítol
de la història, però no el desenllaç final.

i també a Facebook

Una nova oportunitat per mostrar al món
el tarannà dels catalans i catalanes, aquest
poble que va fer d’una derrota sagnant una
festa nacional, que és capaç d’aixecar castells
sense pedres, només amb la pinya d’homes
i dones, que treu els seus gegants a passejar
i que conta fins i tot per ballar. Demostrem que som un poble pacífic, respectuós
i tolerant amb la diversitat. D’això també
en depèn la convivència i la cohesió social
d’una societat que és molt plural i variada.
L’endemà de l’1 d’octubre, quedarà
molta feina per fer. Els polítics hauran de
refer els ponts de diàleg entre Catalunya i
l’estat espanyol, que tard o d’hora, s’hauran
d’entendre, encara que sigui a través d’una
mediació internacional. La ciutadania haurà
de continuar exigint als seus governants una
societat millor, més justa i més lliure.

OPINIÓ

Divendres, 29 de setembre de 2017

El 1-O y el PSOE
JOSÉ SEGURA
Veí de Rubí

En recientes declaraciones
la Agrupación del PSC
de Rubí culpa de la situación actual al gobierno
español (PP) y al catalán
(CiU/PDeCAT, ERC y
compañía.). Es cierto. U
porcentaje mayoritario de
la culpa es del PP y de
Junts pel Sí por su pertinaz
obcecación y por la falta del
diálogo necesario (dicen
que “hablando se entiende
la gente”), pero los socialistas no pueden ponerse
al margen de cualquier
responsabilidad y cargar a
los demás de lo que es culpa
de todos.
Para mí, al igual que
para muchos ciudadanos/
as, la independencia no
me parece una solución,
pero tampoco creo en “una
grande y libre”. Entonces
la solución que parece más
adecuada es el federalismo
dentro de una república, o,
apurando las cosas, incluso
dentro de una monarquía
por aquello de no abrir
más brechas. El PSOE,
que debería haber sido el
impulsor de facto de tal
iniciativa, se ha limitado a
efectuar declaraciones en
tal sentido, pero vacías de
la intencionalidad adecuada. De haber liderado esta
opción que, por otra parte,

siempre ha figurado en su
ideario, probablemente
hoy no estaríamos en este
grave enfrentamiento entre
el gobierno central y el
autonómico.
Es evidente que la
C on s t i t u c i ón d e 1 9 7 8
requiere una reforma en
profundidad de muchos
de sus aspectos. Y aquí
nos encontramos con una
institución como el Senado
o Cámara Alta que, habi-

La
independencia
no me parece
una solución,
pero tampoco
creo en ‘una
grande y libre’
tualmente, no tiene ninguna utilidad, excepto en
la reforma constitucional,
en la que aun no pudiendo
influir en su redacción, si
puede conseguir eternizar
el trámite y bloquearlo.
En la citada Cámara tiene
mayoría el PP, con lo que es
fácil imaginar que ocurriría
con la reforma a la Constitución.
La conclusión es clara y
obvia, hay que echar al PP
del gobierno de España, y
hay que echarlo, entre otras

muchas razones, para que
podamos empezar a funcionar sin lastres de una,
mal llamada, transición
modélica.
Una forma de acabar
con el gobierno del PP
es la moción de censura.
Ha habido una de éstas
recientemente, en ella 97
diputados se abstuvieron
(PSOE, PDeCAT y PNV),
y con ello contribuyeron a
mantener en el poder al PP
con Rajoy al frente.
El problema de la moción de censura en España
es que debe ser constructiva, es decir, en la misma se
debe designar al presidente
de gobierno en caso de que
la moción salga adelante. Y
aquí vuelven a intervenir
los personalismos y los
intereses partidistas que,
como siempre y por mucho
que los partidos digan lo
contrario, están por encima
de los intereses generales.
Así que las posibilidades de
que una moción de censura
triunfe en el país son prácticamente nulas.
Así que amigos socialistas poneos “las pilas”,
entonad el mea culpa, aclarar vuestras ideas y hacer
POLÍTICA (con mayúsculas) por el bien de todos
y todas.
Y si no estáis dispuestos
o no sabéis, por favor, cerrad la puerta al salir.

Foc nou

ALTERNATIVA
D’UNITAT POPULAR

“Voleu que Catalunya sigui un estat independent
en forma de república?”
Aquesta és la pregunta que
tindrà resposta el diumenge 1 d’octubre. Aquesta és
la pregunta del referèndum que està provocant
una situació mai viscuda
en 38 anys de democràcia
espanyola. Una pregunta i
un referèndum que són la
conseqüència de molts anys
d’indiferència i desídia per
part d’una gran part de la
classe política espanyola i
catalana.
Aquest referèndum és
com un tren que anava
avançant lentament i que
els últims 7 anys ha anat
agafant embranzida, que
cada cop ha agafat més velocitat i ara ja és impossible
de parar.
Massa anys farts de
mentides, de menyspreus a
la llengua, de retallades d’estatuts per part de “l’esquerra
progressista”, d’una crisi
calculada que s’ha emportat
la feina i la dignitat de milers de persones, massa anys
d’estafar al poble.
L’independentisme ha
sigut la clau de volta que
ha propiciat aquest esclat
popular que reclama el dret
a decidir el seu futur. Ja no
és només un independen-

tisme romàntic, sinó que
és l’esperança de moltes
persones per trencar amb un
estat corrupte i podrit.
Una majoria estem farts,
i hem dit prou.
Estem farts de dir que
estem farts, farts de mals
governs corruptes i mediocres d’aquí i d’allà. Farts
d’imposicions, submissions
i retallades d’allà i d’aquí.
Farts d’espoliar el que és de
tots per enriquir uns quants.
Farts d’una classe política
buida de valors i entregada
a un capitalisme desbocat i
sense escrúpols.
Recuperar la sobirania,
intentar construir un país
nou, net i just poden ser
objectius utòpics, però és
l’esperança que ens queda
a molts per canviar-ho tot.
Primer cal trencar amb un
estat autoritari, antic i artificial que ha volgut amagar
la seva pitjor cara durant
anys. Un estat amb institucions i governants hereus
d’una dictadura militar que
no reconeixia els mínims
drets civils. La transició
espanyola va néixer malalta
i no s’ha curat mai. De fet,
encara està en transició.
Però també caldrà trencar
amb qui ha estat còmplice
d’aquest estat durant molts
anys, aprofitant-se i saquejant aquesta terra. Independència sí, però per canviar
tot això. Foc nou.
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El procés d’autodeterminació del poble de Catalunya ha fet recuperar
el sentit a l’acció política.
Acció política no entesa
com a delegació de la presa
de decisions, acció política
concebuda com reacció i
empoderament d’una ciutadania critica i madura.
Aquest tret característic
d’aquest procés que viu el
Principat és precisament la
seva força, una força que des
de l’oligarquia espanyola es
menysté i es deprecia, segurament perquè no s’entén.
És inútil intentar escapçar
el cap, és estèril intentar
silenciar el lideratge, perquè
aquesta construcció neix de
la discussió i el treball collectiu, i la determinació sorgeix des dels carrers, places
i viles no des dels despatxos
de quadres de partits.
Diumenge votarem, i ho
hem de fer convençuts que
és el millor que podem fer
per nosaltres, per la nostra
gent, pel nostre futur. Hem
recuperat el carrer i no el
podem tornar a perdre.
Aquests dies seran durs,
voldran fer-nos passar por.
El poder en males mans és
atrevit i irresponsable, però
no hem de fer cap passa
enrere. Hem de sortir als
carrers i a les places. Tots
ens hi juguem molt, però
hi ha persones que s’ho
juguen tot.
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Volver a empezar
¿Cómo volver a empezar? La
panleucopenia felina y las
secuelas de esta pandemia
nos han puesto a prueba
una vez más, haciendo temblar los cimientos de aquel
proyecto que con tanto
tesón y esfuerzo emergió
hace casi 10 años, tiempo
suﬁ ciente para haber perdido la cuenta de los millares de animales a los que
hemos conseguido salvar y
ayudarles a ellos también a
empezar.
Por este motivo, porque

estos meses y largas semanas de espera, de ausencia y de silencio queremos
compartirlas con vosotros,
os invitamos a una jornada donde poder compartir
nuestra experiencia, nuestras vivencias, las secuelas
que ello ha tenido y sobretodo el conocimiento adquirido. Relataros de primera
mano como un virus como
la panleucopenia puede
destruir nuestros deseos, el
de proteger y amparar a los
que se cruzan en nuestro

camino y las consecuencias
tan devastadoras.
Una fecha y un lugar
para el reencuentro, donde
nos acompañarán algunos
integrantes de equipos veterinarios que han luchado
en primera línea junto a
nosotros y los afectados.
¿Volveremos a empe-

zar? No lo sabemos, pero
lo que sí queremos es haceros partícipes de esta
etapa que seguro marcará
un antes y un después en
nuestro trayecto. Por tanto
os esperamos, el próximo 8
de octubre, en un espacio
donde poder compartir todo
esto y mucho más con todos
y cada uno de vosotros.
FECHA
8 OCTUBRE de 16h 20.30h
LUGAR: ATENEU MUNICIPAL
DE RUBí
ENTRADA LIBRE
PROGRAMACIÓN
• PONENCIA SOBRE LA PANLEUCOPENIA FELINA
Dr. Albert Lloret
Dra. Miriam Navarro
Dra. Raquel García
• ESPAI MUSICAL DE TERRASSA L’ESMUT
Guitarra: Carlos Salazar
Flauta travesera: Gisela Herrera y Leonardo Agunin
• AUDIOVISUAL
Rodamons de Rubí

SALUT I BELLESA

No fem més que discutir...
Això no és per tu, això no
és per mi. És per nosaltres.
No és pel que tu entenguis
o el que jo entengui, va
més enllà del que vulguem
entendre. Hi ha una realitat
per solucionar que està
més enllà del que pugui
molestar-nos, enrabiarnos o confondre’ns. No té
a veure només amb el que
ens faci sentir, sinó amb el
volem aconseguir junts.
Si hem de discutir, que
sigui per alguna cosa que
valgui la pena. Si hem de
trencar la relació que sigui
de veritat perquè cadascú
sigui més feliç per separat.
Però des del nosaltres i
no només des de la meva
ràbia o la meva frustració.
Primer cal negociar, des
del que estem disposats a
perdre i no segons el que
vulguem guanyar. Discutir
és estar disposat a posar-se
de veritat en els arguments
de l’altre, encara que pugui
convèncer-me, encara que
pugui convèncer-lo. Barallar-se és sa si el desig és
no acatar, no conformar-se,
no renunciar, sinó evolu-

15

Divendres, 29 de setembre de 2017

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

SETEMBRE - OCTUBRE 2017

cionar.
Si vull que ho vegis com
jo, t’obligaré a posar-te per
principi en contra. Em barallo per millorar i per sentir
la meva força, però també
per veure la teva. Utilitzem
la força de la discussió perquè tot tingui una solució,
no perquè tinguem més

problemes.
I més enllà de parlar, cal
fer. Canviar, arriscar. Que
tu facis el que jo necessito,
que jo pugui provar la teva
solució. I després decidirem. Si et quedes només
per guanyar, el problema
s’engrandeix. Però la solució no pot passar només

per trencar.
Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults i
de parella. Col. 16.572
KANTOR. Espai
d’Atenció Psicològica
Llobateras, 6 Local 1 (al
costat de Regina Carmeli)
Tel. 935882153
Mb. 644008701

29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11
PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4
SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43
BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23
ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86
FARELL - 93 699 02 91
C/ SANT JORDI, 25
LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres
RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95
KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C/ 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

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

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
LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres
RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95
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Idees per decorar les habitacions dels més joves
L’adolescència és una edat complicada en la qual les normes
són complexes per als joves i

en la qual experimenten tants
canvis que és important que
aquests tinguin un refugi a casa

que sentin completament seu i
en el qual trobin el seu lloc i el
seu món.

Per això és tan important
que cuidem amb cura la decoració dels dormitoris dels adolescents. Si el teu ﬁll o ﬁlla té
gustos actuals, el millor és que
aconseguim crear un dormitori
juvenil modern amb el qual se
senti totalment identiﬁcat.
El primer que hem de tenir
present és que el nostre ﬁll està
creixent i que comença a sentir
que ha de prendre les seves
pròpies decisions, per la qual
cosa hem de fer-li partícip de la
decoració del seu propi dormitori. Com hem dit abans, la seva
habitació serà el seu món i el
seu refugi, i la millor forma que
ho consideri d’aquesta manera
és sentint que forma part de la
seva creació. Així que, en la
mesura del possible, busqueu
dormitoris junts, ensenya-li
catàlegs, imatges, mobles, etc.
Aconsella-li en les seves deci-

sions, però tingues molt present
les seves.
Els colors són la base més
important perquè el dormitori
juvenil sigui tot un èxit. Als
joves els agraden els colors
forts i intensos, i aquests són
ideals per a un interior modern,
així que utilitza’ls sense por.
Perquè aquests no atabalin i no
impedeixin el descans, potencia
l’entrada de llum natural, ja
que la il·luminació exterior i la
claredat ajuden a minimitzar la
força dels colors.
Els accessoris decoratius
com coixins, petits mobles o
pósters són excel·lents formes
d’introduir color, però si tens
molta llum exterior pots ﬁns i
tot plantejar-te l’opció de pintar
una paret sencera d’un color.
Aquesta ha de ser la que estigui
enfront de la ﬁnestra per la qual
entra la llum.

Abans parlàvem de pósters,
i és que és important que l’habitació reﬂecteixi la personalitat
dels nostres fills. Una bona
forma que introdueixin els seus
gustos en la decoració moderna
del seu dormitori és a través
dels accessoris: posters, vinils,
fotos, coixins, etc. Deixa que
siguin ells els qui triïn gran part
dels complements de la seva
habitació.
Per descomptat és important que no t’oblidis de la zona
d’estudi, ja que estan en una
edat en la qual necessiten la
màxima concentració possible.
I una bona forma d’aconseguirho és dins del seu propi “món”.
Per això no t’oblidis de crear
una correcta zona d’estudi en
la qual pugui realitzar els seus
deures i estudiar amb total
intimitat.
www.decomoderna.com

PUBLICITAT
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El Portalet, 25 anys
oferint la millor cuina
casolana i la millor brasa
El Restaurant El Portalet va
obrir les seves portes ara fa
25 anys a la plaça Doctor
Guardiet. La inauguració va
ser poc abans de l’inici dels
Jocs Olímpics de Barcelona
‘92, en plena eufòria olímpica i coincidint amb la Festa
Major de Rubí.
El Portalet, amb Juan
Antonio Gatx Gómez als
fogons i la seva dona, Maria
Rosa Cortés Ramos, a la
sala gairebé des dels inicis,
va ser durant molts anys
un dels pocs restaurants a
Rubí amb oferta de brasa de
carbó, també oferia pizzeria,
pastes i cuina casolana.
Amb l’esclat de la crisi
econòmica, El Portalet va
apostar per reinventar-se.
Així, a més de la brasa de
carbó, cuina casolana i pizzes va apostar per ampliar
la carta amb tapes variades.
“Nosaltres continuem com
sempre, intentant fer bé les
coses, amb honestedat i treballant amb bons materials i
productes”, explica el propietari de l’establiment.
Així, a més de les especialitats més tradicionals,
com ara la carn a la brasa
o el bacallà, la cuina d’El
Portalet també dona molta
importància a plats com
els cargols a la llauna o les
croquetes, una de les recomanacions del xef.
A més, de dilluns a divendres al migdia ofereixen
menús econòmics, mentre
que dissabte i diumenge
ofereixen esmorzars de
forquilla.
D’altra banda, el fet que
a la plaça hi hagi nous bars

i restaurants, es percep
com quelcom positiu: “La
competència fa que la gent
vingui i crea ambient, creiem
que és bo pel negoci”.
Un restaurant amb solera en una plaça emblemàtica
El Portalet ha format part
d’una de les places més emblemàtiques de la ciutat i ha
estat imatge i testimoni de
nombrosos canvis urbanístics. Només dos anys després que l’establiment obrís
les seves portes, l’Ajuntament va fer obres a la plaça
i el 1994 la va reinaugurar
amb un amfiteatre: “Amb
aquestes obres vam passar
13 mesos de penúries, ens
vam quedar aquí tancats i
va ser molt dur”, recorda el
propietari del restaurant.
La remodelació no va
servir per atraure gent cap
a la plaça i la crisi del dels
anys 90 van provocar una difícil situació pel restaurant,
que va remuntar gràcies a
la fidelitat de la clientela
i a la seva aposta per la
cuina casolana de qualitat.
L’any 2011 es va reinaugurar de nou la plaça després
d’unes obres per deixar-la
tal com en el seu estat
actual. “Aquesta vegada, les
obres no ens van molestar
tant, però aleshores va venir la crisi econòmica, que
ho va canviar tot”. Malgrat
les dificultats passades, El
Portalet celebra enguany
el 25è aniversari amb la
mirada posada en el futur,
però sense perdre de vista
la millor cuina casolana i

El Portalet és un restaurant amb un ambient acollidor i familiar.

tradicional.
Després de tots aquests
anys, el matrimoni està
molt agraït a la gent de
Rubí: “La fidelitat dels
clients és el que ens ha
permès complir 25 anys
i esperem continuar
molts anys més amb el
restaurant”.

Juan Antonio Gatx als fogons i la seva dona, Maria Rosa Cortés, a la sala, són l’ànima d’El Portalet.

18

CLASSIFICATS

Divendres, 29 de setembre de 2017

OFERTES I DEMANDES
SE NECESITA dependiente
para cansaladeria. Enviar CV a
dadem@outlook.com.

SE OFRECE Sra. limpieza o
cuidadora. 631.990.836
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teatre

T de teatre porta a La Sala E.V.A., una
comèdia dramàtica sobre el dolor
La carismàtica companyia celebra amb aquest nou
muntatge teatral els seus 25 anys sobre els escenaris
redacció

T de Teatre pujarà aquest
dissabte 30 d’octubre a
l’escenari del teatre municipal La Sala per representar
E.V.A., una comèdia dramàtica sobre el dolor. Es tracta
de la darrera aventura de la
companyia teatral amb la
qual celebra els 25 anys sobre l’escenari, una proposta
que ha rebut bones crítiques des que es va estrenar
al juliol a Barcelona.
Després d’abordar temes com la maternitat, el
sexe, les crisis generacionals o la pràctica escènica,
la companyia ha apostat pel
dolor com a protagonista
de l’obra E.V.A. (Escala Visual Analògica del Dolor),
que també és una comèdia
dramàtica on quatre històries creuades de quatre
excompanyes d’escola fan
reflexionar sobre el dolor.
Ens parlen de la poètica
que de vegades l’acompanya i ens presenten un

Una imatge de la posada en escena de l’obra. / David Ruano

catàleg de les diverses formes que adopta a partir
de les històries de quatre
antigues companyes d’escola: una actriu que pateix
un bloqueig i no pot cantar;
una anestesista experta en
l’E.V.A. que ha acabat anestesiant els seus sentiments;
una mare soltera a punt
de deixar marxar del niu la

seva filla (l’Eva!), i una agent
de la propietat immobiliària
que mai no s’ha atrevit a fer
les seves pròpies eleccions
a la vida.
Amb un text de Marc
Artigau, Cristina Genebat i
Julio Manrique, qui també
és el director, E.V.A. està
interpretada per Rosa Gàmiz, Carolina Morro, Marta

Pérez, Carme Pla, Àgata
Roca, Albert Ribalta i Jordi
Ricco.
La funció serà a les 21
hores a La Sala i les entrades ja es poden adquirir
al preu de 15 euros o bé
a 11,25 euros (només a
taquilla) amb carnet de la
biblioteca, jubilats i pensionistes.

fotografia

El festival de fotografia de Rubí
La Nuu arrenca aquest cap de setmana
redacció

El festival de fotografia de
Rubí La Nuu arrenca aquest
cap de setmana amb l’obertura de la mostra d’imatges
de gran format que s’exhibeixen a façanes d’equipaments i places de la ciutat.
Una gran exposició a cel
obert que permet apropar
als rubinencs i rubinenques
l’obra de dotze fotògrafs
d’arreu del món.
Enguany, els fotògrafs
participants són l’egípcia
Laura El-Tantawy; el coreà
Sungjin Park, el japonès
Shinya Arimoto; el xinès
resident a Espanya Xiqi
Yuwang o el reconegut
fotògraf español Miguel Trillo. La Nuu també compta
amb la participació d’altres
autors emergents com Iker
Basterra, Salva López, He-

Imatge del reconegut fotògraf espanyol Miguel Trillo. / La Nuu

lena Goñi, Rita Puig-Serra i
Daniel Pujalte, David Molina, Juanan Requena i Marta
James.

Tots ells reflexionen
en l’obra que s’exposa al
festival sobre el concepte
joventut des dels diferents

vessants i aspectes, segons
ha explicat el fotògraf rubinenc, Carles Mercader,
director de La Nuu.
En el marc de la programació del festival, aquest
dissabte de 10.30 a 13.30
hores davant l’Antiga Estació es realitzaran activitats
fotogràfiques per a tota la
família, amb la participació
d’El Grup Fotogràfic ‘El Gra’.
A més, a les 11.30 hores,
tindrà lloc una visita guiada
per les obres exposades de
la mà del mateix director
de La Nuu.
Entre les properes activitats previstes, dijous
vinent a les 19.30 hores
al teatre La Sala es posarà
el muntatge ‘Balada de la
dependència sexual’, una
proposta escènica que vincula la poesia, la fotografia
i el cos.
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breus

L’Aplec de Rubí oferirà una
marató de sardanes dissabte
L’Aplec de Rubí ja ho té
tot a punt perquè aquest
dissabte es visqui a la
plaça Catalunya una jornada plena de sardanes.
A partir de les 17.30 hores
arrencarà la 19a edició de
l’Aplec Sardanista de Rubí,
que s’iniciarà a càrrec de
la cobla Jovenívola de Sabadell. Com és habitual, la
sardana ‘L’Aplec de Rubí’,
de Miquel Tudela, serà
interpretada per la Jovenívola i per la cobla Ciutat
de Girona, que prendrà
el relleu a la marató de
sardanes que es viurà el
dissabte a la tarda.
Poc després, amb la
sardana ‘Rubí, sardanes
i gegants’, de Joaquim
Sons, es podrà veure una
ballada conjunta de sardanistes amb els gegantons

Laia i Galderic, que participaran per primera vegada
a l’Aplec.
Quan finalitzi l’actuació, hi haurà una pausa
per al berenar i es repartirà coca i mistela entre tots
els presents.
La música es reprendrà
a les 21.30 hores a càrrec de la cobla Principal
del Llobregat, que serà
l’encarregada de posar la
música al concurs de colles improvisades, també
una de les activitats més
destacades i tradicionals
de l’aplec. Tots els participants en el concurs rebran
un lot de productes.
A més, durant tota l’activitat es faran sortejos,
gràcies a la col·laboració
de comerços i patrocinadors locals. / DdR

L’escriptor Gonzalo Torné, al
Club de Lectura de L’Ombra
La llibreria L’Ombra inicia
la cinquena edició del Club
de Lectura, una activitat
literària oberta a tothom i
gratuïta que l’establiment
organitza anualment.
L’escriptor barceloní
Gonzalo Torné serà el convidat encarregat d’obrir
la primera sessió del club
de lectura. Torné parlarà
sobre la seva obra més
recent, la novel·la ‘Años

felices’, publicada per l’editorial Anagrama. Al text,
l’autor explica les certeses
i les inquietuds de quatre
amics que, a Nova York, en
algun moment del segle
XX, acullen un jove estranger que vol ser escriptor.
L’activitat tindrà lloc
a la llibreria L’Ombra, al
carrer Pere Esmendia, 21,
el 5 d’octubre a les 19 hores. / DdR

Bona assistència a la xerrada
sobre Puig i Cadafalch
Més d’una quarantena ment.
de persones van assistir
Pel que fa a les prodilluns passat a la xerra- peres activitats de l’AEU,
da ‘Modernisme i Puig i aquest divendres es farà
Cadafalch. La memòria la segona visita a La Mod’una època’, organitzada del i dijous vinent a les
per l’Aula d’Extensió Uni- 18 hores tindrà lloc a
versitària de Rubí. Muntsa l’Ateneu la segona part del
Lamúa, historiadora per la Seminari d’Història ‘L’edat
UB i professora d’Estudis i Moderna’, a càrrec de LluRecerca Interuniversitària, ís García Majó. / DdR
va contextualitzar l’època
del Modernisme centrantho en la figura
de l’arquitecte Josep Puig
i Cadafalch,
coincidint
amb el 150è
aniversari del
s e u n a i x e - La conferència va ser al Rubí Forma. / Cedida
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entitats

Activitats

Alejandra Martínez, nova Hermana L’Ateneu obre les inscripcions
Mayor de l’Hermandad del Rocío
per a les noves activitats de tardor
Redacció

La cerimònia ha tingut lloc a l’església de Santa Maria, a Les Torres. / Localpres

Redacció

La Hermandad Nuestra
Señora del Rocío de Rubí
va celebrar dissabte el tradicional canvi de vara en el
marc d’una missa rociera.
L’Hermana Mayor sortint,
Úrsula Garrigós, va fer entrega de la vara a Alejandra
Martínez, que a partir d’ara
assumeix aquesta respon-

sabilitat. El canvi de vara es
realitza cada any i és l’acte
protocol·lari més rellevant
de l’Hermandad.
L’acte va comptar amb
la presència de l’alcaldessa, Ana M. Martínez, i de
diversos regidors del consistori. “És un honor poder
acompanyar l’Hermandad
en aquesta celebració i desitgem molt bona feina a la

Agenda
································································
Divendres 29 de setembre
-Concert en clau de sol
A càrrec de l’Escola de Música Pere Burés.
A les 19h a l’Escola de Música Pere Burés (c.
Joaquim Blume, 28).

nova Hermana Mayor”, va
dir l’alcaldessa. A més de
representants polítics, altres
entitats d’arreu de Catalunya també van acompanyar
l’agrupació rubinenca.
La celebració del canvi
de vara, que va omplir la
parròquia de Santa Maria
del barri de Les Torres-Rubí
2000, va acabar amb un
berenar de germanor.

(c. Aribau, 5). Per a infants d’1 a 7 anys.
-Sessió de formació en el voluntariat
A càrrec d’Esther i Guillermo, de l’Associació
Oriéntate en tu Voluntariado. A les 12h a la
Biblioteca (c. Aribau, 5).
-Aplec Sardanista de Rubí
Amb les cobles Principal del Llobregat,
Jovenívola de Sabadell i Ciutat de Girona. A
partir de les 17.30h a la pl. Catalunya. Org.:
Aplec de Rubí.

-‘Angry Inuk’
Documental del mes de l’autora Alethea Arnaquq-Baril. A les 19h al Celler. En VOSC.

-Nit acústica de música contemporània
A càrrec d’Adriana&Charlie. A les 20.30h a
l’Espai sociocultural de la CGT (pl. Anselm
Clavé, 4-6). Org.: CGT Rubí.

-Nit d’autor
A càrrec de Yaiza, cantant i compositora. A
les 20.30h a l’Espai sociocultural de la CGT
(pl. Anselm Clavé, 4-6). Org.: CGT Rubí.

-E.V.A.
Espectacle teatral de T de Teatre. A les
21h a La Sala (c. Cervantes, 126). Preu:
15€/11,25€.

-‘El diario de Ana Frank’
Espectacle escènic a càrrec de 8Temps. A
les 21h al teatre del Regina Carmeli (c. Sant
Sebastià, 34).

································································
DiLLUNS 1 d’octubre

································································
Dissabte 30 de setembre
-Sortida fotogràfica al Poble Espanyol
A les 8h a l’Antiga Estació (c. Historiador Serra, s/n). Org.: El Grup Fotogràfic ‘El Gra’.
-Hora del conte en anglès
A càrrec de Kids&Us. A les 11h a la Biblioteca

-Taller de terrissa i pintura
A càrrec d’Artistic Events. A les 12h al Castell
de Rubí (c. Castell, 35). Per a infants de 3 a
12 anys.
································································
DiLLUNS 2 d’octubre
-‘La importància d’envellir de manera
sana’
A càrrec de CAP Mútua. A les 10h a l’Ateneu

Les inscripcions per a les
noves activitats de tardor
de l’Ateneu ja estan obertes i es poden realitzar
a través del web cursos.
ajuntamentrubi.cat o bé de
manera presencial al mateix
equipament.
Entre les propostes, es
podrà gaudir novament
de les sessions de robòtica
familiar, així com del cicle
de música per a la petita
infància adreçat a famílies
amb nens i nenes de 0 a 5
anys. A més, s’ha programat l’espectacle ‘Aventures
pirates!’ (25 de novembre)
en el marc del Dia Internacional contra la Violència de
Gènere i l’activitat ‘Llibres
il·legibles’ (2 de desembre)
amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb
Diversitat Funcional.
L’Ateneu segueix apostant per la música, així
acollirà el 5è Cicle de Jazz de
l’Associació Jazz Rubí. Durant els propers mesos, es

podrà gaudir d’un calendari
estable d’actuacions i jam
sessions a càrrec d’artistes
destacats de l’escena jazzística, com ara el Michele
Faber Trio acompanyat de
Viktorija Pilatovic (21 d’octubre) o el D&GO Jazz Manouche (16 de desembre).
La música clàssica també hi serà present gràcies
a una nova edició de ‘Sala
Clàssica’, que apropa el
públic a músiques antigues
i del gènere clàssic a través
d’un format de concert parlat on, a més de gaudir de
l’audició, es podrà aprendre
sobre la història i l’autoria
del repertori.
D’altra banda, l’Ateneu seguirà acollint i col·
laborant amb diverses iniciatives i projectes impulsats
per col·lectius i serveis municipals. És el cas del Punt
d’atenció i assessorament
en l’àmbit del voluntariat
que gestiona l’associació
Oriéntate en tu Voluntariado, el Punt d’informació del
programa Voluntariat per la

Llengua, l’Espai de suport i
ajuda oncològica a càrrec
d’Oncolliga, l’espai Dimecres Manetes impulsat des
del Servei Educatiu de Residus, els grups de conversa
del programa Aprenem,
els grups d’alfabetització
del col·lectiu de Dones Solidàries per l’Alfabetització
o el Punt permanent d’intercanvi de llibres. També
es mantenen les nits d’observacions astronòmiques
de l’Associació d’Amics de
l’Astronomia TRI-A Rubí i el
servei de Telecentre i espai
de connexió wi-fi.
Dins la nova programació, es mantenen els cursos
de l’Oficina d’Atenció i Suport a les Entitats, que arrencaran el 18 d’octubre.
L’Ateneu també tornarà
a ser escenari de xerrades,
tertúlies i presentacions
fruit del treball transversal
amb altres serveis municipals i entitats locals, com
les diverses activitats de la
nova Aula d’Extensió Universitària de Rubí.

(c. Xile, 1-3). Dins de la Setmana de la Gent
Gran.

Exposicions

································································
DiMARTS 3 d’octubre

-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).

-Presentació del documental ‘Trencant
mites entre generacions’
A les 17.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Dins de
la Setmana de la Gent Gran.
································································
DiMEcRES 4 d’octubre
-Hora del conte
‘Contes Anima(la)ts’, a càrrec de Blai Sanabre. A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
Per a infants de 4 a 7 anys.
································································
DiJOUS 5 d’octubre
-L’edat moderna a Rubí
A càrrec de Lluís García. A les 18h a l’Ateneu
(c. Xile, 1-3). Org.: Aula d’Extensió Universitària de Rubí. preu: 5 sessions 35€ no
socis/30€ socis.
-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.
-‘Balada de la dependencia sexual’
A càrrec de Carlos Zanón, Alberto Belasco i
Sonia Barba. A les 21h a La Sala (c. Cervantes, 126). Dins del Festival La Nuu.

-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).
-‘Portraits. Dibuixos de Pepe Farrés’
Mostra de dibuixos de Pepe Farrés. Fins
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).
-Lluites compartides
A càrrec d’Òmnium. Mostra sobre històries dels barris de Rubí. A la Biblioteca
(c. Aribau, 5).
-Exposició de pintura
A càrrec d’Albert Vidal. Al Centre Tècnic
(av. l’Estatut, 130) fins al 22 de novembre. De dilluns a divendres de 9h a 14h
i de 16h a 19h.

CULTURA
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ART

El dibuixant Pepe Farrés omple l’An�ga
Estació amb una vintena de retrats
REDACCIÓ

Autoretrat del dibuixant rubinenc. / Cedida

MÚSICA

Actuació de la Banda de Rubí, composta per joves intèrprets. / Cedida

L’ar�sta rubinenc Pepe Farrés exposa durant aquests
dies la mostra ‘Portraits.
Dibuixos de Pepe Farrés’ a
l’An�ga Estació. Una mostra
composta per 24 dibuixos
realitzats a carbó i pastel
i de gran format que es
poden visitar de dilluns a
diumenge ﬁns al 5 de novembre.
Els retrats que es poden
veure a les parets de l’equipament cultural mostren
rostres de músics, cantants
de blues i jazz, així com
altres personatges variats
de l’entorn de l’ar�sta i ﬁns
i tot un autoretrat.
Segons explica Farrés,
els dibuixos busquen “una
mirada emocional del retratat i mostrar la seva
expressivitat”.
Part de la mostra que
es pot veure aquests dies
a Rubí forma part de la
sèrie ‘Músics’, creada per
ser exposada al Festival

de Blues de Benicàssim i
que posteriorment es va
mostrar a l’Espai sociocultural de la CGT durant la
celebració del Fes�val de
Blues de Rubí.
Pepe Farrés compta
amb una llarga trajectòria
de treball amb tècniques
del pirogravat i l’aquarel·la
i a par�r del 2012 es va introduir en el món del retrat
a mà amb el grup internacional Julia Kay Portrait Party
(JKPP), a través del qual
experimenta i perfecciona
la seva tècnica en carbó i
pastel.
Des del 2014, Farrés ha
estat exposant la seva nova
obra en diversos espais
de forma individual i collec�va, entre els quals hi
ha l’Escola d’Art i Disseny de
Rubí (edRa) i l’Espai d’Art La
Claraboia.
L’exposició es va inaugurar el 21 de setembre en un
acte al qual hi va assis�r el
regidor de Cultura, Moisés
Rodríguez.

21

TEATRE

El rubinenc Carlos Franganillo
s’incorpora al muntatge ‘Singing
Talent Show’ al Teatre Gaudí
El rubinenc Carlos Franganillo debutarà aquest dissabte
en el teatre professional,
després que Benjamí Conesa, director de l’espectacle
‘Singing Talent
Show’, l’hagi
fitxat per incorporar-se al
muntatge musical que es pot
veure al Teatre
Gaudí de Barcelona.
Franganillo, dissenyador gràfic de
professió, es va iniciar en el
món del teatre amateur de
la mà de Lluís Carreño, director del grup de teatre Corimbo, l’any 2002. Des d’aquell
moment, ha anat par�cipant
en diferents companyies
i espectacles. Ara mateix,
forma part de Va d Teatre i
de l’en�tat Rufcreacions.
Ara, �ndrà l’oportunitat
de par�cipar en ‘Singing Talent Show’, el darrer espectacle musical de la companyia

‘M&M’, que durant dos anys
ha representant ‘Somriures i
llàgrimes’ per tot Catalunya,
amb una excel·lent crí�ca.
‘Singing Talent Show’ és
un espectacle
per a un públic
familiar, on els
prínceps, princeses, malvats
i personatges
entranyables
dels contes de
tots els temps
es troben en
un context
diferent de
l’habitual. Tots els herois
par�ciparan en un concurs
de talent cantant les seves
cançons entranyables per
guanyar el premi: par�cipar
en una gran producció de
dibuixos animats.
De moment, el rubinenc
par�ciparà en les funcions
dels tres pròxims dissabtes,
programades a les 17 hores.
“Em fa molt respecte, però
també molta il·lusió”, ha explicat Franganillo. / C.C.

La Banda de Rubí farà un intercanvi
amb una en�tat musical de Granada
Després d’una temporada
marcada per l’exitós concert de bandes sonores de
videojocs i pel·lícules que
va omplir de gom a gom el
Casal Popular, la Banda de
Rubí, coneguda també com
a Associació Rubí Musical
Segle XXI, ha encetat una
nova temporada amb nous
reptes i projectes.
Entre aquests, la banda
farà un intercanvi amb la

Banda Municipal de Maracena, a Granada, dirigida per
Pablo Rojas, an�c codirector
de la banda rubinenca.
La banda andalusa actuarà a Rubí pel concert de
primavera de la banda rubinenca, durant el segon cap
de setmana de març, al teatre municipal La Sala. D’altra
banda, i amb la voluntat de
mantenir les col·laboracions
amb altres en�tats locals, la

Banda de Rubí actuarà per
la Fira de Sant Galderic, a
la Caminada Nocturna i a la
Cavalcada de Reis.
La Banda de Rubí, que
assaja els dimecres de 20 a
22 hores, està oberta a tots
els músics que es vulguin
afegir a un projecte jove i dinàmic. Es pot contactar amb
a través del correu amrubi@
gmail.com o a través de Facebook i Twi�er. / DdR
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FUTBOL | SEGONA CATALANA

Victòria de la UE Rubí contra L’Olímpic Can Fatjó guanya al
Prat amb un gol de Rubén Ruiz
el Sant Quirze a domicili
La Unió Espor�va Rubí va
aconseguir el triomf en
el darrer par�t de lliga al
camp del Sant Quirze per
1-2 i suma 7 punts a la classiﬁcació.
El partit va començar
amb dos equips que es disputaven el control de la pilota i amb diverses arribades
a l’àrea rival. Però els gols
es van fer esperar al tram
ﬁnal de la primera meitat. Al
minut 43, Víctor Rodríguez
va aconseguir avançar el
conjunt de José Luis Duque,
però l’alegria no va durar
massa. Al 44, el Sant Quirze

va aconseguir empatar amb
un gol d’Arnau García.
A la represa, el duel va
con�nuar igualat ﬁns que
va arribar la jugada més
polèmica del partit, quan
l’àrbitre va autoritzar un
canvi a les files del Rubí.
El conjunt local es pensava
que també efectuaria els
seus canvis, però l’àrbitre
va xiular per continuar el
partit i el Rubí va agafar
desprevinguda la defensa
local per fer l’1-2, un gol de
Miguel Ángel Rodríguez al
minut 61. El Sant Quirze ja
no va poder reaccionar i el

FUTBOL | TERCERA CATALANA

L’Atlè�c Rubí guanya al Llorençà
i el Vein� empata contra el Badia
Al grup 6 de Tercera Catalana, l’Atlè�c Rubí va aconseguir una golejada al camp
del Llorençà per 1-4. Tot i
que els locals es van avançar
primer en el marcador, amb
dos gols d’Adrián García, un
de Raúl Piera i un altre de

Samuel Torres, els rubinencs
van sumar els tres punts.
Pel que fa al Juventud
25 de Septiembre no va
poder passar de l’empat a
1 al camp del Badia. El gol
del Vein� el va aconseguir
Xavier Muñoz. / DdR

TRIATLÓ | COMPETICIÓ

par�t va ﬁnalitzar. A la propera jornada, el Rubí rebrà
l’Atlè�c Prat diumenge a les
12 hores. / DdR
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
BEGUES
OLÍMPIC CAN FATJÓ
RUBÍ UE
ATLÈTIC SANT JUST
PRAT B
CAN TRIAS
MOLINS DE REI
ATLÈTIC VILAFRANCA
SANT JOAN DESPÍ
SANT QUIRZE
MARIANAO
FONTSANTA FATJÓ
JÚNIOR
GORNAL
ATLÈTIC PRAT
SUBURENSE

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

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

3a Catalana Grup 6

J
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
J
4
3
3
4
4
4
4
3
4
3
4
4
3
3
3
3
3
3

Pts.
12
10
9
8
7
7
7
6
6
6
5
4
4
3
3
3
1
1
Pts.
Pts.
9
9
9
8
8
7
5
5
4
4
4
1
1
1
0
0
0

Bons resultats pels triatletes del CNR en
diverses compe�cions del cap de setmana
El CN Rubí va tenir una
participació destacada en
diverses proves de triatló.
L’Aquatló Sailﬁsh Costa Brava es va disputar dissabte
a Sant Pere Pescador amb
la participació de Mònica
Crisol, Laura Pérez, Antoni
Venteo, Carlos Pardos, Ricard Valenzuela, Juan José
Sánchez, Maurici Sampons,
Cris�na Aguilera, Toni Tienda i Xavier Rodríguez. Tam-

bé dissabte es va disputar a
Gavà el ‘Santander Triathlon
Series’ amb un únic representant del club, Axel Badia,
que va assolir la 6a posició a
la general i la 2a en la seva
categoria (M-18).
Diumenge, l’equip es va
tornar a desplaçar a Sant
Pere Pescador per disputar
la ‘Salﬁsh Costa Brava’ de
mitja distància amb Fernando Garrocho, Rafa Herrero,

Rubén Benisa, Xavier Rodríguez, José Méndez i Jordi
Garcia.
A la mateixa prova, però
en distància olímpica, van
participar Carlos Pardos,
Ricard Valenzuela, Laura
Pérez, Mònica Crisol, Juan
José Sánchez, Antoni Venteo, Toni Tienda i José Luis
López. En aquesta prova, el
CN Rubí va assolir la 6a posició ﬁnal per clubs. / CNR

OLÍMPIC PRAT
CAN FATJÓ
ATLÈTIC
DELTA- JÚNIOR
- CD OLÍMPIC CAN FATJÓ

1-0
0-1

ATLÈTIC PRAT DELTA: Jordi, Guijarro (Pardo), Marto, Blanco, Preciado, Gómez (Alex), López, Ruíz (Herrera), Vacas,
Dani (Mora) i Moreno (Arcos).
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Bracons, Borges, Cabanas, Dani
García, Mauri (Grego), Nil, Rubén Ruíz (Tomás), Peroni
(David Vázquez), Gerard, Marc Ruíz (Marc Sánchez) i Marc
Cornet.
Àrbitre: Boronat Llano, Marc (Bé)
Gols: 0-1 Rubén Ruiz (19’).
Targetes: Marto, Blanco, Gómez, López, Vacas, Moreno,
Pardo i Tomás.

JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó supera
la quarta jornada consecutiva imbatut després
d’imposar-se a l’Atlè�c Prat
Delta per 0-1 amb un gol de
Rubén Ruiz. Bona primera
part dels de Can Fatjó, que
van tenir diverses ocasions
clares abans del gol de Rubén. Aquest va arribar en
el minut 19 de joc, en un
córner que va rematar de
cap Rubén, que va enviar la
pilota al fons de la xarxa i va

fer pujar el 0-1 al marcador
del municipal Julio Méndez
d’El Prat. La primera part va
acabar amb domini visitant
i esporàdics contracops del
Prat.
A la segona part, el Prat
va fer dos canvis: Pardo i
Mora van substituir Guijarro i Dani, mentre que
l’Olímpic va mantenir l’onze
inicial. Els de Can Fatjó van
con�nuar dominant, però
a poc a poc el Prat aconseguia arribar a la porteria
defensada per Bracons. El

conjunt local va fer quatre
canvis més i a les ﬁles de
l’Olímpic Marc Sánchez
va entrar per Marc Ruiz,
Tomàs per Rubén Ruiz i
posteriorment Peroni per
David Vázquez.
L’Olímpic va gaudir de
diverses ocasions però sense aconseguir augmentar
l’avantatge al marcador
i sense encert de cara al
gol.
En el minut 83, l’àrbitre
va anul·lar un golàs de
Tomàs per entendre que
estava en fora de joc, quan
la situació del jugador groc
era correcta.
Amb un equip ben plantat al terreny de joc, amb
bones jugades i creant perill, va finalitzar el partit
amb la victòria de l’Olímpic.
Aquesta pròxima jornada,
els de Can Fatjó reben la
visita del Begues a les 17
hores al Municipal de Can
Fatjó.

PETANCA | COMPETICIÓ

Bona jornada pel equips de la UP Las Torres-Rubí
El primer equip de la UP Las
Torres-Rubí es va desplaçar
ﬁns a Sabadell per enfrontar-se al CP Torrente, un
duel que va acabar amb 6-10
favorable a l’equip rubinenc.
La UP Las Torres-Rubí es va
trobar davant un equip fort
que es va defensar molt bé
i que no va posar les coses
fàcils als rubinencs. La igualtat va ser la tònica general
a les dues primeres rondes
i no va ser ﬁns a la part ﬁnal
que els visitants van decidir
el par�t, demostrant així el
seu potencial.

El segon equip va rebre
com a local el Sant Quirze, un altre equip que va
plantar cara des de l’inici
del par�t. L’equip de Rubí
va imposar la seva qualitat
i va aconseguir la primera
victòria de la temporada
per 10-6.
Pel que fa a l’equip C
va imposar-se 1-15 i ara és
líder de la classiﬁcació. Va
jugar contra l’Espartanos de
Piera B, que no va posar resistència en cap moment.
Finalment, el conjunt
femení no va poder guanyar

el Santa Rosa en el derbi
local i va perdre de forma
contundent per 0-9.
Campionat de Catalunya de
Veterans
D’altra banda, la tripleta
formada per Paco Arrabal,
Gori i Toni Peña va aconseguir classiﬁcar-se per al
Campionat de Catalunya de
veterans després de superar tres rondes prèvies. La
ﬁnal es disputarà el 30 de
setembre a les instal·lacions
esportives La Magòria de
Barcelona. / UP Las Torres

ESPORTS
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E. ADAPTAT | BÀSQUET

SKATE | OBERT

ATLETISME | PROVES

L’Horitzó A
guanya al
Fedamar en un
par�t amistós

Una trentena de pa�nadors
competeixen al Rubí Skate Open

La UAR organitza un trofeu de
promoció de la Federació Catalana

El CE Horitzó A va disputar dissabte passat a Can
Rosés el seu primer partit
de pretemporada davant
el Fedamar Valldemia de
Premià, a qui va guanyar
amb un resultat contundent: 54-33.
L’equip local va anar
sempre per davant en el
marcador, tot i que va
cometre moltes errades
en atac i va perdre moltes pilotes, a causa de la
manca d’adaptació entre
els jugadors, ja que molts
d’ells no havien jugat junts
mai.
Per l’Horitzó van anotar
Toni Torres (21), Joan Lupión (16), José Roldán (6),
Jordi Aniento (4), Gianluca
Scatena (3), Sergio de la
Torre (2) i Efrain Escalona
(2). També va jugar Helena
Corbella. / CE Horitzó

Una trentena de joves van
competir dissabte en la
cinquena edició del Rubí
Skate Open, organitzat
per l’Ajuntament de Rubí
amb la col·laboració de La
Skateboarding Rubí i Vallès
Krew. Un any més, l’skatepark de Can Sant Joan
va ser el punt de trobada
d’aﬁcionats amb ganes de
gaudir dels trucs realitzats
pels par�cipants sobre el
monopa�. El moment de
màxima afluència va ser
durant la celebració de les
ﬁnals, a la tarda, quan es
van concentrar al voltant
de 200 persones.
El guanyador en la categoria amateur va ser
Cris�an Delgado, de Badia;
segon va quedar Óscar Torres, d’El Prat del Llobregat;
i tercer, Dominik Maul,
d’Alemanya. En categoria
júnior, el guanyador va ser
Rafa Bocanegra, de Cadis;

llançaments des de les
9.30 hores fins a les 14
hores. Entre els atletes
de la UAR que van obtenir
medalles hi ha Laia Vargas,
or en els 60 m, Ivan García,
bronze en salt de llargada
amb una marca de 3,94 m
i Anna Mayor, bronze en
salt d’alçada amb 1,40 m
de marca. / UAR

Un dels pa�nadors que van par�cipar en la compe�ció Rubí Skate
Open. / Localpres

el segon va ser Adrián Delgado, de Badia; mentre que
el tercer classiﬁcat va ser
Juanka Landívar, de Rubí.
El premi Memory Skateboards al millor truc va ser
per Cris�an Delgado, que
va fer una combinació BS
tail bigspin ﬂip out.
A l’entrega de premis hi
va acudir l’alcaldessa, Ana

M. Mar�nez, acompanyada pel regidor d’Esports,
Juan López, i el regidor de
Cultura, Moisés Rodríguez.
La màxima responsable
municipal va destacar “la
consolidació d’una proposta que és el resultat
de la col·laboració entre
l’Ajuntament i les en�tats
juvenils”.

WATERPOLO | TORNEIG

El Sènior Masculí del CN Rubí es proclama
campió del torneig Gabon Lopa a Leioa
El Sènior Masculí A del CN Rubí es va
desplaçar el passat cap de setmana ﬁns al
País Basc per par�cipar en el XXVII Gabon
Kopa de Leioa. Els espor�stes rubinencs
van tenir una gran actuació imposant-se
als seus adversaris i proclamant-se campions del torneig. Els rubinencs van guanyar
10-16 al CN La La�na; 12-15 contra el CN
Askartza; i 13-3 contra l’Unión Saint-Bruno
13-3.
També el dissabte passat el Sènior
Femení de waterpolo va iniciar la temporada oﬁcial disputant la Copa Catalunya. El
primer par�t el va jugar contra el CN Sant
Andreu. Les barcelonines es van imposar
de manera clara per 3-17. / CNR

La Unió Atlè�ca Rubí (UAR)
va organitzar dissabte per
primera vegada un trofeu
de promoció de la Federació Catalana d’Atletisme.
Tot i ser la primera prova
d’aquesta temporada, hi
van par�cipar 350 atletes,
des de benjamins fins a
cadets. Es van fer diferents
proves de curses, salts i

El Sènior Masculí va guanyar el torneig de la localitat de Leioa. / Cedida

350 atletes van par�cipar en el trofeu. / Cedida

Tres corredors de Fondistes Rubí
par�cipen a la Cursa de la Mercè
La tradicional Cursa de la
Mercè, la més popular de
Barcelona, es va disputar el
diumenge 17 de setembre.
En la 39a edició de la prova,
hi van participar 12.000
par�cipants, entre els quals
hi havia tres integrants de
Fondistes Rubí.
Els rubinencs van realitzar una bona cursa, Simón
Meca va fer un temps de
43’; Lorenzo Mar�n va registrar un temps de 49’ i Pedro
Sánchez, de 51’.
Cal destacar que a la
prova es van batre els rècords tant en la categoria
masculina com de la femenina. En categoria masculina
va guanyar la cursa, amb un
temps de 29ʹ 24ʺ, Mourad
El Bannouri, mentre que en
categoria femenina, amb

Meca, Martín i Sánchez van
par�cipar en la tradicional cursa
popular. / Cedida

un temps de 34ʹ 12ʺ, es va
imposar Lídia Rodríguez. /
Fondistes Rubí

