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L’ACA des�na 7 milions d’euros
en millorar la depuradora de Rubí
REDACCIÓ

La depuradora dona servei a Rubí i a Sant Cugat. / Cedida

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) destinarà més
de 7,1 milions d’euros en
la remodelació, ampliació
i millora de la capacitat de
tractament de la depuradora de Rubí.
L’actuació està inclosa
en la planiﬁcació hidrològica vigent (2016-2021) i servirà per millorar la capacitat
de la planta, adaptant-se

a les necessitats actuals
i futures, i per millorar la
qualitat de l’aigua tractada,
contribuint a la millora mediambiental de la conca del
riu Llobregat. Ja s’ha iniciat
la licitació d’un contracte
per la redacció del projecte
constructiu, que prendrà
com a punt de par�da un
avantprojecte que es va dur
a terme el 2017.
La depuradora de Rubí
es va posar en servei el 1994
i es va ampliar el 1999. Té
una capacitat per tractar
27.000 m3/dia, equivalent
a una població de 135.000
habitants, i disposa de prop
de 13 km de xarxa de collectors. És l’encarregada de
sanejar les aigües residuals
de Rubí i Sant Cugat.

El Pla de ges�ó del districte de conca ﬂuvial de Catalunya i el seu Programa de
mesures associat inclouen
les actuacions necessàries
per a la millora dels sistemes existents, així com la
posada en marxa dels nous
per garan�r el manteniment
o millora de l’estat ecològic
de les aigües superﬁcials,
subterrànies i marines.
Les 521 depuradores
existents a Catalunya garanteixen el sanejament
de més del 97,1% de la
població catalana. Pel que
fa al Vallès Occidental, la
comarca compta amb 27
depuradores en servei que
depuren les aigües residuals
generades pel 99% de la
seva població.

Denuncien nous
abocaments il·legals
a l’Extrac�va 9

Residus il·legals a l’extrac�va. / Rubí sense abocadors

La plataforma Rubí sense
abocadors ha denunciat a
través de les xarxes socials
que durant els darrers dies
s’han produit abocaments
il·legals de residus a l’extrac�va coneguda com la
9, ubicada a Can Barceló,
i propietat de l’empresa
Excavaciones y Áridos Rubí,
de J. Torres.
A les xarxes socials, la
plataforma ha mostrat dues
fotograﬁes: una amb data
del 15 de juliol i una altra
amb data de 7 d’agost, on
es pot apreciar l’abocament
incontrolat de tota mena de
residus.
La plataforma recorda
que els abocaments il·legals
i reiterats per part d’aquesta empresa han estat de-

nunciats a les autoritats
pertinents, però que mai
s’ha aturat l’ac�vitat.
Tant la plataforma com
l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) han denunciat
reiteradament que l’empresa aboca des dels anys
90 tota mena de residus a
l’Extrac�va 22 i després a la
9, malgrat que només tenia
permís per extreure terra.
De fet, el maig del 2017,
la Generalitat va revocar la
llicència per excavar a la 22
arran de les múl�ples irregularitats detectades. Arran
d’això, l’empresa ha anat
derivant els residus ﬁns a la
9, i, malgrat les denúncies,
ni la Generalitat ni l’Ajuntament, de moment, no s’han
pronunciat. / DdR
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Malestar entre el veïnat pel soroll i els actes incívics
en algunes places de la ciutat durant les nits
dit que han de reformar la
plaça perquè té ﬁltracions”.
Altres veïns prefereixen que
el parc no tanqui perquè hi
ha l’accés a l’aparcament
amb ascensor i demanen
més presència policial per
foragitar els incívics.

MARTA CABRERA

Els veïns de la plaça de la
República i de la plaça Montserrat Roig han denunciat
que cada nit pateixen soroll
i incivisme per grups de
joves que es concentren
en aquests espais cada dia
ﬁns a altes hores de la ma�nada.
A la plaça Montserrat
Roig, al centre de la ciutat,
una seixantena de famílies fa
molt de temps que són tes�moni de l’ac�vitat nocturna
del parc: “Fa anys que ens
queixem, a qualsevol hora
de la nit hi ha joves amb la
música, crits, motos, gossos
sense lligar, etc”, explica Miguel Codoseda, portaveu del
veïnat d’aquesta zona, que
també lamenta que aquests
individus també orinen i
defequen a la plaça, “sobretot en la porta d’accés de
l’ascensor de l’aparcament i
a la torre de ven�lació”.
Els joves no només hi són
a la nit, també durant les

Els veïns de la plaça Montserrat Roig volen que es tanqui la plaça a la nit. / M.C.

tardes i el cert és que la gent
que viu en aquesta zona,
tot i tenir el parc infan�l al
costat de casa prefereix anar
als jocs de la plaça Doctor
Guardiet.
Recentment, l’Ajuntament ha instal·lat una tanca per evitar que els joves

puguin accedir a la part de
la graderia, però segons
explica Codoseda, “això no
serveix de res”, ja que s’ubiquen en altres indrets de la
plaça.
Davant d’aquesta problemà�ca, que porta els veïns
a trucar de forma reiterada

a la Policia Local, demanen
que la plaça es tanqui a les
nits, com es feia anteriorment i com, de fet, indica el
cartell que hi ha a l’entrada:
“L’Ajuntament ens ha dit que
a la tardor es licitarà un servei per tancar el parc, però
sona a excusa, també han

“Pintades obscenes i pornogràﬁques”
Una situació molt similar és
la que viuen els veïns de la
plaça de la República, a la
Plana de Can Bertran: “Hi
ha molt xivarri ﬁns a altes
hores de la ma�nada, la gent
no pot dormir, fan botellón i
destrossen el mobiliari urbà,
a més el parc infan�l està ple
de pintades obscenes i pronogràﬁques”, ha explicat una
de les veïnes afectades, que
lamenta que la Policia Local
no fa res per controlar la
situació: “A vegades triguen
mitja hora i quan venen
passen de llarg, molts cops
no intervenen”.
Fins i tot alguns veïns
han alertat que a vegades

s’encaren amb els veïns
que els recriminen per la
seva ac�tud i que a vegades
han trencat els retrovisors
dels cotxes que hi havia
aparcats.
En tots dos casos, el veïnat demana a l’Ajuntament
més presència policial i que
implemen� mesures per evitar aquestes situacions.

4

Instal·len tanques protectores
contra senglars en els contenidors
L’Ajuntament ha instal·lat
tanques protectores al voltant d’una quarantena de
contenidors de la fracció
orgànica situats a les urbanitzacions amb l’objectiu
de bloquejar-los i evitar
així que els porcs senglars
els desplacin i els tombin.
Aquesta mesura ja es va
aplicar amb una prova pilot
en un contenidor de Castellnou i, des d’aleshores,
s’ha anat ampliant a altres
ubicacions.
Aquests tancats estan
fets amb plàs�c reciclat, no
necessiten manteniment
i disposen d’una obertura

perquè la ciutadania pugui
accionar el pedal i obrir la
tapa del contenidor.
Els cubells que recullen
la fracció orgànica situats
a les urbanitzacions sovint
pateixen desperfectes causats pels porcs senglars,
que els tomben o rebenten
per obtenir-ne les restes de
menjar.
Després de provar diversos mecanismes, es va
optar per aquest �pus de
tanca, que permet protegir
el contenidor de l’orgànica
dels porcs senglars i evitar,
així, les molès�es causades
al veïnat. / DdR

Contenidor protegit contra porcs senglars. / Ajuntament

L’aparcament de Duet Sports
podria tancar a ﬁnals de setembre
REDACCIÓ

L’aparcament del Centre
Esportiu Municipal-Duet
Sports podria tancar en
un mes i deixar els usuaris
sense el servei, ja que l’empresa que el ges�ona, ParMer Aparcamientos y Mercados, està en liquidació.
L’Ajuntament assegura que
està treballant per trobar
solucions viables que garanteixin la con�nuïtat de
l’equipament municipal.
Segons el consistori, des
que la societat va informar
que estava en concurs de
creditors el 2018, diversos
serveis municipals han estat
estudiant possibles opcions
perquè el pàrquing de Duet
Sports pogués seguir prestant el servei de places de
lloguer i de rotació. Després
de diverses converses amb
l’empresa i l’en�tat bancària implicada, el juliol es va
decidir resoldre la concessió i iniciar el procés per a
una nova licitació per a la
ges�ó de l’aparcament.

Augmenta el nombre de
persones en tractament per
consum de drogues a Rubí
REDACCIÓ

Durant el 2018, a la ciutat van iniciar tractament
relacionat amb el consum
de drogues un total de 187
persones, el que suposa
55 més que el 2017. Així
ho recull un informe de
la Generalitat que té en
compte les dades del Centre d’Atenció i Seguiment
a les Drogodependències
(CAS) Ferran Salsas i Roig,
ubicat a Rubí.
Com és tendència a tot
Catalunya, la majoria dels
tractaments iniciats per rubinencs estan relacionats
amb el consum d’alcohol,
amb un total de 93 casos,
seguits per la cocaïna, amb
40 usuaris. Per cànnabis,
30 persones van iniciar
tractament durant el 2018,
per heroïna, 11 i per tabac,
4. La resta d’usuaris estan
relacionats amb altres �pus de drogues.
Pel que fa a les perso-
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L’alcohol con�nua
sent amb molta
diferència la
droga amb més
demanda de
tractament
nes que participen en el
programa de manteniment
de metadona, a Rubí hi ha
48 usuaris, mentre que en
el programa de tractament
amb buprenorfina, n’hi
ha 3.
A Catalunya, durant el
darrer any s’han no�ﬁcat
13.944 inicis de tractament, una xifra similar
a la dels darrers anys i
l’alcohol con�nua sent la
droga que té més inicis de
tractament, un 42,2%. La
segona droga que té més
inicis de tractament és la
cocaïna (23,9%), que ha
augmentat en els darrers
tres anys, seguida del cànnabis (13,8%), i de l’hero-

ïna (11,5%). Finalment, el
tabac representa el 3,7%
dels inicis de tractament i
tota la resta de drogues el
4,8%. Cal tenir en compte
que els equips d’atenció
primària desenvolupen un
paper important en el tractament del tabaquisme,
per la qual cosa només els
casos més greus arriben als
serveis especialitzats.
En totes les drogues hi
ha un percentatge major
d’homes que de dones que
inicien tractament; una
diferència que s’escurça
en les drogues legals i
el cànnabis. Així, tres de
cada quatre persones que
inicien tractament són
homes.
Pel que fa a les urgències hospitalàries relacionades amb el consum de
droga a Catalunya, durant
el 2018 es van registrar
17.477, de les quals el 57%
estaven relacionades amb
el consum d’alcohol.

Aparcament de Duet Sports. / Arxiu-Dan Stanescu

Però a principis d’agost,
Par-Mer Aparcamientos y
Mercados va no�ﬁcar per
sorpresa que ja havia sollicitat al Jutjat Mercan�l de
Barcelona l’obertura de la
fase de liquidació del concurs i, per tant, el seu pròxim tancament. D’aquesta
manera, el cessament de

l’explotació del pàrquing de
Duet Sports ha quedat ﬁxat
per al 30 de setembre.
Par-Mer Aparcamientos
y Mercados té una concessió de 50 anys, vigent des
del 2006 per a la gestió
de l’aparcament d’aquest
aparcament. El pàrquing,
que funciona les 24 hores,

compta amb un total de
195 places i 22 trasters distribuïts en dues plantes. Actualment, 92 places estan
llogades al veïnat mentre
que la resta es des�nen a
rotació, principalment a
les persones usuàries del
centre espor�u. Pel que fa
als trasters, tots estan llogats en aquests moments.
L’empresa concessionària
ja ha comunicat als seus
ocupants que han de desallotjar els seus aparcaments
i trasters abans del 27 de
setembre.
El regidor de Mobilitat i Accessibilitat, Rafael Güeto, ha assenyalat
que els serveis tècnics estan buscant solucions a
aquesta situació: “Conﬁem
que puguem trobar una
sor�da sa�sfactòria per a
tota la ciutadania afectada. Evidentment, aquesta
instal·lació és un element
important dins el mapa
d’aparcament de la ciutat i
la nostra voluntat és que no
quedi inopera�va”.

Hello everybody!

D

e nuevo nos encontramos
de vuelta tras las vacaciones
estivales. Como es habitual,
hemos aprovechado este
tiempo libre para descansar y alejarnos un
poco de lo que nos supone el trabajo o los
distintos quehaceres que realizamos durante
el año.
La ruptura con esta rutina seguro que nos
ha venido muy bien para recargar energías con
las que enfrentarnos a los retos que se nos
presentan en el futuro; y es que precisamente
esta nueva energía es la que nos motiva para
que nos planteemos nuevos desafíos.
De todos es sabido que es precisamente el
mes de septiembre, después de las vacaciones,
cuando hacemos una especie de propósito
de cambio en muchos aspectos de nuestra
vida.
Con este ﬁn nos dirigimos a todos, puesto
que es precisamente el estudio de idiomas
uno de los objetivos que con más frecuencia
nos planteamos. Si nunca es mal momento
para acercarse a un centro de enseñanza de
idiomas, es durante el mes de septiembre el
momento más propicio para hacerlo, ya que
se puede realizar dicho estudio con vistas al
curso académico.

En dicho centro nos informarán y asesorarán sobre el curso más adecuado a nuestras
necesidades, puesto que los profesionales
dedicados a este ﬁn son quienes nos recomendarán con mayor conocimiento.
Por todo ello, si estamos pensando en
realizar cursos de idiomas, por otro lado
imprescindibles en el mundo en el que vivimos, la mejor opción que podemos tener
ante nosotros es acudir allá donde mejor
podremos lograr este objetivo, que, sin duda
es el centro o academia de idiomas de nuestra
conﬁanza.
Texto cedido por Pere Solà
Gerente del centro de idiomas
HELLO INTERNATIONAL SCHOOL
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Torna l’espai familiar
Creixença per als més petits
L’espai Creixença és un lloc
de relació i socialització per
a infants de 0 a 3 anys no
escolaritzats i les seves famílies. El servei s’ubica a la
planta baixa de la Biblioteca
i consisteix en un espai de
joc i convivència, acollidor i
agradable, on els infants poden créixer emocionalment
acompanyats pels seus pares i mares.
L’activitat disposarà de
tres grups, un d’infants de
0 a 1 anys, amb un horari
els dimecres i divendres de
9.30 a 12 hores i dos més
per a infants d’1 a 3 anys,

ACTUALITAT
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amb horaris el dimarts i
dijous de 9.30 a 12 hores
o bé de 16 a 18.30 hores.
La quota mensual és de 60
euros.
Les preinscripcions es
podran realitzar del 4 al
10 de setembre a l’escola
bressol La Bruna, ubicada al
carrer Calderón de la Barca,
4. Les sol·licituds es poden
descarregar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament.
El 10 de setembre hi
haurà una jornada de portes obertes i del 23 al 27 de
setembre s’obrirà el període
de matriculació. / DdR

Es tracta d’un espai per a infants no escolaritzats. / Cedida

Indignació i tristesa a Can Fatjó
per la tala de dos pins centenaris
CRISTINA CARRASCO

”Estem indignats i a la vegada
molt tristos perquè no entenem per què l’Ajuntament
ha decidit talar íntegrament
aquests dos pins, que són
centenaris”. Així es va manifestar el vicepresident de
l’Associació de Veïns de Can
Fatjó, José Maria Rueda, qui
va explicar que gran part del
veïnat va veure amb sorpresa
com a ﬁnals de juliol l’Ajuntament tallava aquests dos
arbres ubicats a la plaça Nova
de Can Fatjó.
Des de l’associació apunten que els arbres estaven en
bon estat, tot i que algunes
branques havien quedat malmeses per la tempesta del 17
de juliol. Rueda va admetre
que el més important és preservar la seguretat del veïnat i
dels habitatges pròxims, però
creu que es podrien haver podat, en lloc de talar-los i que
l’Ajuntament podria haver
informat i consensuat amb
els veïns l’actuació.
El veïnat explica que els

Un camió, retirant les restes dels arbres. / C.C.

dos pins eren part del bosc
que hi havia a la zona abans
de ser urbanitzada en els anys
70, que es van preservar pel
seu valor natural i sentimental i que quan es va arranjar
la plaça Nova es va acordar
mantenir-los perquè eren un
símbol del barri.
Des de Veïns per Rubí,
també van denunciar els fets
a través de les xarxes socials
i van demanar explicacions a
l’Ajuntament.

Motius de seguretat
Segons el consistori, l’arbre,
un únic pi amb dos grans
peus, va quedar molt malmès per la tempesta del
juliol i aquest fet va obligar
a talar-lo.
En un comunicat, l’Ajuntament apunta que els tècnics
del Servei de Manteniment
Urbà van alertar de la ferida
en un dels dos peus d’aquest
exemplar que afectava aproximadament el 50% de l’arbre

i suposava un elevat risc de
caiguda.
“Ens ha sabut molt de
greu prendre la decisió de
talar aquest pi, tenint en
compte el simbolisme que
té pel barri de Can Fatjó, però
hem primat la seguretat per
sobre de tot”, va explicar el
regidor del Servei de Manteniment Urbà, Juan López.
L’arbre, segons el consistori,
no era centenari sinó que
tenia uns 60 anys.

PLE MUNICIPAL

El govern aprova el
pressupost 2019 amb el
suport d'En Comú Podem
CRISTINA CARRASCO

El Ple de l’Ajuntament va
aprovar de manera inicial
a ﬁnals de juliol el pressupost municipal de l’exercici
2019, que puja a 84,2 milions d’euros, uns 5 milions
més que l’any anterior. La
proposta del govern local,
en mans del Par�t dels Socialistes de Catalunya (PSC),
va �rar endavant gràcies als
vots favorables d’En Comú
Podem (ECP), mentre que
la resta de grups van votar
en contra.
La regidora d’Hisenda i
Serveis Econòmics, M. Carmen Cebrián, va defensar
la proposta de l’execu�u i
va dir que el fet de no tenir
el pressupost aprovat abans
havia “impedit oferir serveis
de qualitat a la ciutat”.
La socialista va apuntar
que els comptes prioritzen
els serveis a les persones i el
manteniment i la digniﬁcació de l’espai públic i que, un
cop aprovat deﬁni�vament,
s’incorporaran totes les
modiﬁcacions necessàries,
entre aquestes els compromisos adquirits amb ECP a
l’acord de governabilitat.
Cebrián va admetre que,
un cop liquidat el pressupost
2018, es va superar el límit
de la despesa i que per tant
s’ha incomplert l’objectiu
de la Regla de la Despesa,
fet que obliga a elaborar i
aprovar un Pla Econòmic i
Financer, que ha de garan�r
el compliment d’aquesta Regla en la liquidació del 2019 i
2020. Això impossibilita demanar crèdits i per tant les
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ALTRES ACORDS
· L’Ajuntament
farà servir els dos
congnoms de les
persones en totes
les comunicacions
institucionals
· Rubí demana
a la Generalitat
que millori la
seguretat als Túnels
de Vallvidrera
· L’Ajuntament
començarà a
plani�icar la
construcció d’una
piscina d’estiu
· Rubí s’adherirà
a la Xarxa de
Municipis LGTBI
· La plaça Nova de
Les Torres es
rebateja com a plaça
de Neus Català
inversions s’hauran de realitzar amb fons propis i amb
modiﬁcacions de crèdit. Pel
govern, això no suposa cap
problema per l’Ajuntament
perquè “compta amb una
solvència econòmica i ﬁnancera sanejada”.
El suport dels comuns,
cri�cat des de les ﬁles de
la resta de grups a l’oposició, va permetre el govern
aprovar els comptes. La portaveu d’ECP, Ànnia García, va
explicar que el vot posi�u
del seu grup era “un vot de
confiança”, i que esperen
que el govern compleixi els

seus compromisos. A més,
va assenyalar que per la
ciutat és millor tenir aquest
pressupost aprovat que no
tenir-lo.
García també va ressaltar
que amb les modiﬁcacions
pressupostàries posteriors
s’aconseguiran 300.000 euros per a inver�r en les urbanitzacions, 200.000 euros
per arranjar zones d’esbarjo
per a gossos, estudis de municipalitzacions de serveis i
la contractació de personal
per a l’Escola d’Art i Disseny
de Rubí, entre altres.
Retrets de l’oposició
Xavier Corbera, portaveu
d’Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), va argumentar el vot contrari del
seu grup perquè no havien
pogut participar en l’elaboració dels comptes ni
s’havien incorporat les seves
aportacions.
Des de Ciutadans (Cs),
Roberto Martín, portaveu
del grup, va assegurar que
aquest pressupost “no diu
res nou” i va cri�car la falta
d’ambició del govern que es
reﬂecteix en els comptes.
Toni García, de Veïns
per Rubí (VR), també va
cri�car els comptes per ser
con�nuistes, per l’excessiu
nombre d’adjudicacions
d’obres menors i la falta
d’una planiﬁcació rigorosa
de les inversions.
La portaveu de l’Alterna�va d’Unitat Popular (AUP),
Betlem Cañizar, va jus�ﬁcar
el vot contrari de la formació perquè “es tracta d’una
proposta con�nuista”.

ƌŝƟƐŚ ,ŽƵƐĞ ŝŶŝĐŝĂ Ğů ŶŽƵ ĐƵƌƐ ŝ ŚŽ ĐĞůĞďƌĂ ĂǀƵŝ Ăŵď
ƵŶĂĨĞƐƚĂĂŵďũŽĐƐĞŶĂŶŐůğƐŝũŽƌŶĂĚĂĚĞƉŽƌƚĞƐŽďĞƌƚĞƐ

El proper dilluns 2 de setembre
comencen les classes a l’escola
d’idiomes ƌŝƟƐŚ ,ŽƵƐĞ. Per
a celebrar l’inici del nou curs,
l’escola ha organitzat una festa
ĚĞ ďĞŶǀŝŶŐƵĚĂ Ăŵď ĂĐƟǀŝƚĂƚƐ
ĞŶ ĂŶŐůğƐ ƉĞƌ ĂůƐ ŵĠƐ ƉĞƟƚƐ
i jornada de portes obertes
per als pares per tal de poder
conèixer les instal·lacions i
metodologia de ben a prop. La
festa i jornada de portes obertes
ƟŶĚƌĂŶůůŽĐĂǀƵŝĚŝǀĞŶĚƌĞƐĂůĞƐ
ϭϴŚĚĂǀĂŶƚů͛ĞƐĐŽůĂŝŶĨĂŶƟůĂůͬ
^ĂŶƚƵŐĂƚϭŝĞƐƚăŽďĞƌƚĂĂƚŽƚƐ
els rubinencs.
ƌŝƟƐŚ ,ŽƵƐĞ és una escola
d’idiomes amb més de 18
anys a la nostra ciutat i 2
centres especialitzats: ƌŝƟƐŚ

,ŽƵƐĞ <ŝĚƐ͕ ů͛ĞƐĐŽůĂ ŝŶĨĂŶƟů
ƉĞƌ Ă ĂůƵŵŶĞƐ Ă ƉĂƌƟƌ Ě͛ϭ
any d’edat i ƌŝƟƐŚ ,ŽƵƐĞ
ĞŶƚƌĂů, l’escola per a joves i
adults i on es troben els serveis
de secretaria i biblioteca.
A més, ƌŝƟƐŚ ,ŽƵƐĞ és
ĂŵďƌŝĚŐĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ WĂƌƚŶĞƌ
ŝĐĞŶƚƌĞŽĮĐŝĂůƉƌĞƉĂƌĂĚŽƌĚĞůƐ
ĞǆăŵĞŶƐ ĚĞ &ŝƌƐƚ ĞƌƟĮĐĂƚĞ͕
ĚǀĂŶĐĞĚŝWƌŽĮĐŝĞŶĐǇ͘ƋƵĞƐƚ
any, a més, va ser la seu
ĞǆĂŵŝŶĂĚŽƌĂ ĚĞůƐ ĞǆăŵĞŶƐ Ă
la nostra ciutat.
ƌŝƟƐŚ,ŽƵƐĞ ofereix un ampli
ventall de cursos diferents:
de nivell, de conversa, de
ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſ ƉĞƌ ĂůƐ ĞǆăŵĞŶƐ
ĚĞ ĂŵďƌŝĚŐĞ͕ ĂƚǆŝůůĞƌĂƚ ŝ
^ĞůĞĐƟǀŝƚĂƚ͕ ŝŶƚĞŶƐŝƵƐ͕ ƉĞƌ Ă

l’empresa, etc., i per a totes
les edats (començant amb
bebès des d’1 any), nivells i
ŚŽƌĂƌŝƐ͕ ƉĞƌ ƚĂů ƋƵĞ ƚŽƚŚŽŵ
trobi el curs més idoni a la
ƐĞǀĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĂƚ ŚŽƌăƌŝĂ ŝ
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐ͘ŶĂƋƵĞƐƚƉĞƌşŽĚĞ
d’inscripcions l’escola ofereix
descomptes especials, us
podeu informar trucant al
935860825 o adreçant-vos a
ů͛ĞƐĐŽůĂĐĞŶƚƌĂůĂů͛ǀ͘ĂƌĐĞůŽŶĂ
21 de 10 h a 22 h de dilluns a
dijous, de 10 h a 21 h divendres
i dissabtes de 10 h a 13 h. La
Úrsula i la Vanesa estaran
encantades d’atendre-us!
Aquest curs, tots els rubinencs
Ă ƉĂƌůĂƌ ŝĚŝŽŵĞƐ Ăŵď ƌŝƟƐŚ
House!

AVUI FESTA DE BENVINGUDA
AL NOU CURS I POR TES OBER TES

Us esperem avui de 18 h a 20 h a la nostra festa de benvinguda al nou curs davant
l’Escola Infantil (C/ Sant Cugat 1) amb jocs i tallers en anglès.
El Mickey i la Minnie ens acompanyaran i també podreu visitar les nostres escoles!
Us recordem que el curs comença dilluns 2 de setembre!

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

8

OPINIÓ

Divendres, 30 d’agost de 2019

D

urant aquest estiu, veïns de diverses
places de la ciutat han alçat la veu
per queixar-se contra el soroll i
l’incivisme que hi ha als carrers durant les nits,
majoritàriament per part de grups de joves. Es
tracta d’un tema que no és nou, però que ha
acabat amb la paciència d’alguns veïns, concretament els de la plaça de Montserrat Roig
i els de la plaça de la República, que han fet
públic el seu malestar.
De fet, no només es queixen pel soroll a
les nits, que els impedeix el descans, sinó que
també lamenten que alguns d’aquests grups
fan malbé el mobiliari urbà i fins i tot intimiden el veïnat. Tenint en compte que Rubí té

EDITORIAL

Soroll i incivisme

un dèficit important d’efectius de la Policia
Local, la presència policial acostuma a ser més
aviat escassa durant les nits, a vegades amb una
única patrulla per cobrir totes les necessitats
de la ciutat i això provoca una sensació de
desemparament i d’impotència als afectats.
Però el cert és que la solució no hauria de
passar únicament per incrementar el patrullat-

ge per aquestes zones conflictives de la ciutat,
sinó que calen altres mesures. Per exemple, algunes d’aquestes places es podrien tancar a les
nits, com ja es fa amb algunes altres places de
la ciutat, com ara la d’Estanislau Figueras.
Però fonamentalment, el que cal és una
bona política de prevenció. Un dels fets més
alarmants relacionat amb aquesta problemà-

tica és que a vegades es tracta de grups de
menors que consumeixen alcohol i altres substàncies. Es tracta d’infants que beuen al carrer
i que protagonitzen actes d’incivisme i quan
això succeeix significa que darrere d’aquestes
actituds hi ha un problema social que no estem
abordant de la forma correcta.
A banda d’això, també cal ser conscients
que Rubí pateix un dèficit important d’oci
juvenil que, en part, també els empeny a buscar l’oci al carrer, un fet incompatible amb el
descans dels veïns. No és un problema senzill
ni fàcil d’abordar, però cal començar a pensar
sobre què es pot fer per evitar-ho i sobretot
què es pot fer per prevenir-lo.

ARTICLE D’OPINIÓ

A mi no m’és igual i a les persones que arriben, tampoc
Rubí Acull

Va ser veritablement descoratjador llegir
l’entrevista de l’alcaldessa de Rubí,
Ana María Martínez, amb el diari El
Punt Avui, on confessava que li era
“absolutament igual” el que digués SOS
Racisme, mentre més endavant justificava
que havia de “treballar per la pau i per ser
una ciutat acollidora”. Va ser vergonyós
llegir que no s’oposa al centre de menors,
a la vegada que explicava “que ni és el tipus
de centre ni és el lloc”.
Les contradiccions en les seves paraules
i el menyspreu envers l’opinió d’una
entitat que lluita per la igualtat de drets
i oportunitats de totes les persones
que formen la societat; que s’anomenés
«problema» l’arribada de persones que
fugen de conflictes i catàstrofes; o el fet
que un ajuntament orgullós manifestés
que vol treballar al servei d’una ciutat, però
que no escolta la veu de les persones que
tenen alguna cosa a dir, deixa al descobert
un greu símptoma d’ignorància o una gran
voluntat d’ignorar. I és que el «problema»
real no és la gent que arriba, sinó el motiu
pel qual marxen.
A mi no m’és igual que hi hagi empreses
que exploten els recursos de països africans,
asiàtics i sud-americans; a les persones que
migren per manca d’oportunitats, tampoc.
No m’és igual que Espanya vengui armes
i financi guerres a Orient Mitjà, Amèrica
del Sud, Àfrica, països del sud d’Àsia; a
les persones que fugen de la guerra i la
persecució, tampoc. No m’és igual que la
Unió Europea tingui acords amb països de
la Mediterrània, especialment els del nord

d’Àfrica, perquè regulin la migració i es
facin càrrec de la feina bruta a les fronteres,
de manera que els estats europeus se’n
puguin rentar les mans; a les persones que
troben vies cada cop més perilloses per
creuar la frontera tampoc els és igual. No
m’és igual el canvi climàtic, la desforestació
ni la contaminació que provoquen les
societats més desenvolupades i que també
afecta les persones que migren perquè
s’estan assecant les terres on cultiven i els
rius on pesquen. Tot això, a mi no m’és
igual, i de ben segur que a les persones
que fugen de la misèria i arriben a Europa
amb l’esperança que els tractin dignament,
com persones que són, i que pateixen les
conseqüències de tantes injustícies, tampoc
els és igual.
Podem pensar que tot això no és
responsabilitat de l’Ajuntament de Rubí,

però sí que ho és reconèixer l’èxode, la
situació de perill i vulnerabilitat en què
es troben aquestes persones (sobretot els
menors d’edat) quan arriben aquí després
d’un llarg periple. També és responsabilitat
de l’Ajuntament de Rubí que s’adeqüi un
centre que doni refugi a qui ho necessiti,
obrir-los els braços i oferir una ciutat plena
d’oportunitats per al seu desenvolupament,
presentar-los un entorn on puguin viure
tranquil·lament i pensar en el futur. Això sí
que ho podria fer en comptes de considerar
que són un problema i girar l’esquena al
diàleg i la mediació.
Les paraules són una gran eina que
hem de fer servir amb cura, especialment
en contextos on no només hi ha en joc
l’estabilitat emocional i la trajectòria
de vida d’una persona que arriba d’un
altre país, sinó també la seva dignitat.

Tanmateix, són les nostres accions les que
acaben mostrant qui som de veritat.
Aquest mateix ajuntament podria
facilitar les vies d’empadronament, complir
amb el compromís que les persones
nouvingudes estiguin ben ateses, que
s’adeqüi un espai de primera emergència
com ja tenen altres municipis, que es
promogui un programa de famílies
d’acollida des del consistori o que es
proposin alternatives a un centre que
estava pensat per acollir 80 menors; també
podria posar en marxa els mecanismes que
es van signar en una moció el 2018 que
compromet els partits polítics a condemnar
els actes racistes i no tolerar actituds
xenòfobes ni per part de la ciutadania ni
de les institucions.
Sí, tot això també ho podria fer... Si
tingués la voluntat de fer-ho.

El Tuit de la setmana
Pere #hotornaremafer
@Pere_pastor
Ara mateix, al carrer Justicia
de #rubicity uns ‘paletes’
que treballen en un local del
carrer Rafael Casanova, llencen
sense problemes la runa al
contenidor de Resta. Fareu
justícia @AjRubi ?

27 d’agost
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EL RUBÍ D’ABANS

La font del Felip

Jordi Vilalta
GCMR-CER

Aquesta font, tan entranyable entre els rubinencs i
rubinenques al llarg del segle XX, era situada al costat
de la carretera que mena a
Molins de Rei i davant de
Neumàticos Gallego, aproximadament.
Dotada amb un bon
cabal d’aigua, es situava al
costat de la riera, a la seva
banda esquerra, i a principis
del segle XX estava rodejada
d’una generosa salzereda on
a finals del vuit-cents s’hi
havien fet concerts durant
les festes majors de Sant
Pere i Sant Roc, segons
ens recordava l’historiador
local Miquel Rufé. No obstant, estava lleugerament
amagada de la carretereta
que anava al Papiol per un
canyar frondós i s’hi baixava
per un corriol estret des del
qual se sentia la remor de
l’abundosa aigua que en
rajava contínuament amb un
doll com el canell de la mà

(segons paraules de Josep
Sapès). Però no s’hi anava
molt a fer les típiques fontades, ja que era situada massa
a la vora del centre de Rubí,
però sí a omplir els càntirs i
a netejar la roba, encara que
l’aigua de la font, segons
Sapés, repel·lia el sabó.
La font del Felip, juntament amb moltes altres
del terme de Rubí, sortia
esmentada al programa de
la Festa Major de 1912 i és
que la nostra població era
coneguda per la seva quantitat de brolls d’aigua (unes
30 aproximadament). Era
tan popular aquest brollador
d’aigua que, segons l’historiador Jaume Parras, uns anys
més tard, concretament el
1916, l’ajuntament de la vila
va establir un contracte amb
SA Electricista del Vallès a
fi d’instal·lar una línia elèctrica nova que il·luminaria
el tram de carretera que menava cap a la font. Els punts
de llum arribaren fins a cal
Majoral, al final de l’actual
carrer de Pau Claris.

Avançant en el temps,
direm que cap als anys 30
fins i tot les caravanes de gitanos aparcaven al costat de
la popular font i que en plena guerra civil la Col·lectiva
de Pagesos va encarregar a
un enginyer valencià, germà
de l’escriptor Blasco Ibáñez,
cercar la deu de la font a fi
de fer-hi una zona nova de
regadiu que es situaria als
plans de Can Cabanyes i
a Ca n’Alzamora. Aquesta
deu no va ser trobada, però
segons Ramon Rusiñol,
podria ser que s’ubiqués al

jardí de la casa de cal Notari,
ubicada davant de l’estació
vella i ara substituïda per un
bloc d’habitatges.
La rierada va malmetre
la font, però no la va fer
desaparèixer del tot. I és
que segons Rusiñol, el 1988
encara subsistia, cosa que
es va comprovar el 2017,
tal com direm al final de
l’article. Aquest estudiós
ens explicava als anys 80
del passat segle que al peu
del terraplè del pont de la
Cova Solera, concretament
a la cara sud-est, existia
una pica on s’abocava una
deu d’aigua que podria ser
de la font i que servia per
regar els horts establerts a
la zona i també per rentar
automòbils.
El juny de 2017, un
grup de persones, en una
activitat organitzada per
l’empresa B Braun i on va
col·laborar de manera molt
activa Rubí d’Arrel a més
d’altres entitats de la ciutat,
com Ran de Terra, el Centre
Excursionista o El Gra, entre altres accions van iniciar
la neteja dels elements que
encara restaven de la font,
oculta entre canyes, vegetació i brossa.
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Tallers del Rubí Brilla per
reduir la factura elèctrica

Les empreses de gestió circular de
Can Jardí impulsen un Pla de Mobilitat
Redacció

Una assistent a un dels tallers. / Ajuntament-Localpres

El projecte Rubí Brilla,
impulsat per l’Ajunta·
ment, seguirà oferint ta·
llers oberts a tota la ciu·
tadania per tal d’ajudar
els rubinencs a reduir la
factura elèctrica de les
seves llars.
Les sessions es repren·
dran a partir del 25 de
setembre i per partici·
par-hi cal formalitzar una
inscripció prèvia adreçant
un correu a rubi_brilla@
ajrubi.cat, trucant al telè·
fon 93 581 39 00 a partir
del setembre o bé omplint
el formulari corresponent
a la seu electrònica de
l’Ajuntament.
Els tallers, que tindran
lloc al Rubí Forma, es faran
el 25 de setembre (10h), el
25 d’octubre (18h), l’11 de
novembre (10h) i el 12 de
desembre (18h).
En els tallers s’expli·

quen conceptes bàsics
de la factura elèctrica i es
donen eines per reduir el
seu import optimitzant el
contracte elèctric o modifi·
cant els hàbits de consum.
També es faciliten consells
per consumir l’energia
de manera més eficient i
s’informa els assistents del
marc legal que garanteix
el dret bàsic a l’energia en
cas de vulnerabilitat.
La mitjana d’estalvi per
família és del 30%, però en
alguns casos, els assistents
aconsegueixen reduir-la
fins a la meitat sense ni
tan sols modificar els seus
hàbits de consum perquè
tenien contractada una
potència elèctrica que no
necessitaven.
Durant aquest any, 67
famílies de Rubí han as·
sistit a tallers per reduir la
factura elèctrica. / DdR

Obertes les inscripcions
dels nous cursos
formatius al Rubí Forma
El Rubí Forma torna a im·
pulsar cursos i monogràfics
per millorar les possibilitats
d’accés al mercat laboral
dels rubinencs. Es tracta
d’accions dirigides tant
a persones en actiu com
aturades i que tenen per
objectiu l’adquisició, mi·
llora i actualització de com·
petències i qualificacions
professionals. Els cursos
permeten obtenir un cer·
tificat de professionalitat,
vàlid en tot el territori de
l’estat espanyol i reconegut
també a nivell europeu.
Els cursos que s’im·
partiran seran Operacions
auxiliars de muntatge de
xarxes (260 hores), Auxiliar
d’hoteleria: cuina i càtering
(1.000 hores) i Activitats de

Gestió Administrativa, dins
el programa SEFED (920
hores).
A banda d’aquests cur·
sos, també hi ha progra·
mades altres accions de
formació continua destina·
des a persones en actiu que
vulguin millorar les seves
competències: Anglès ni·
vell A1A (75 hores), Neu·
romàrqueting (30 hores) i
Visual Merchandising (16
hores). L’oferta formativa
es completa amb tres pe·
tits cursos orientats a la
recerca de feina d’entre 8
i 20 hores.
Els interessats poden
formalitzar ja la seva pre·
inscripció o inscripció a
través de la pàgina web del
Rubí Forma. / DdR

Les 17 empreses del polígon
de Can Jardí que formen
part de la proposta de po·
lígon circular del Rubí Brilla
han realitzat la primera as·
semblea general de la inici·
ativa a través de la qual s’ha
acordat el funcionament del
grup i s’han prioritzat les
primeres accions. El grup
ha acordat impulsar un Pla
de Mobilitat de Polígon i
implementar un autobús
col·lectiu que permeti mi·
llorar la connectivitat de les
empreses i reduir la conges·
tió de la zona.
Les empreses també han
estat d’acord en treballar
conjuntament per instal·
lar sistemes d’autoconsum
energètic compartit amb
instal·lacions solars per a
cada membre. Les compa·
nyies impulsaran un projecte
conjunt per a tot el polígon
per tal d’obtenir millor preu
i estudiaran les diferents
modalitats d’autoconsum
d’inversió zero.
Pel que fa als residus, les
empreses han avalat la pro·
posta d’una gestió conjunta
que gràcies a l’economia
d’escala i la reducció en el

També es vol impulsar un bus col·lectiu. / Arxiu-Mariona López

transport ha de permetre
una reducció dels costos.
Igualment, les empreses del
polígon circular avaluaran la
viabilitat i els avantatges que
suposaria tenir un sistema
de descalcificació de l’aigua
compartit.
També s’ha aprovat re·
alitzar una carta de serveis
per a cada vector –mobilitat,
energia, aigua, residus–
per aquelles empreses que
desitgin realitzar millores
individuals i mantenir una
finestra permanent per a
noves incorporacions d’em·
preses ubicades a Can Jardí i
als polígons de l’entorn.

El projecte Can JardíPolígon Circular parteix de
la idea que la gestió com·
partida dels diferents re·
cursos del polígon permetrà
optimitzar costos, reduir
les emissions de CO2, cre·
ar ocupació i nous perfils
professionals i millorarà la
competitivitat de totes les
empreses participants.
Les firmes participants
són Jovi, Ruffini, KAO Chi·
migraf, Gaherma, Solga,
Starcke Abrasivos, Imerys
Perlita, Innovación y Control
de la Energía, Carlos Árbo·
les, Mimaven, Kennametal,
Pamole, Nuevas técnicas

de Coloración, Flo, Alumec,
Icma i Cevagraf.
Les empreses es reu·
niran a partir d’ara un cop
l’any, tret del primer en què
hi haurà dues reunions ge·
nerals. Cada reunió general
tindrà lloc en una empresa
diferent. Els integrants de
la proposta també han es·
tat d’acord en programar
reunions tècniques sobre
les accions concretes que
després seran sotmeses a
votació per a la seva apro·
vació amb un mínim de
dues terceres parts de les
empreses integrants.
La finalitat de la prova
pilot és demostrar la viabi·
litat econòmica de la gestió
compartida dels recursos,
de manera que el cost de
l’equip de gestió serà inferi·
or a l’estalvi obtingut per a
cada empresa. Des del Rubí
Brilla s’estima que aquest
fet es produirà a partir d’un
estalvi de menys de l’1%.
Un estalvi de l’1% només
en el vector de l’energia su·
posaria un estalvi aproximat
de 50.000 euros, molt su·
perior als 14.400 euros que
costarà la gestió del polígon
el primer any pel conjunt de
les empreses participants.

Obre la convocatòria per als Premis a
les millors iniciatives comercials noves
Redacció

L’Ajuntament ha obert la
convocatòria als Premis a
les millors iniciatives co·
mercials, que reconeixeran
amb 5.000 euros cadascun
dels dos millors projectes
implantats durant el 2019.
Els objectius d’aques·
tes ajudes són fomentar
la implantació de noves
activitats i l’emprenedo·
ria comercials, promoure
l’ocupació de locals buits,
dinamitzar les diferents zo·
nes comercials de la ciutat
i potenciar el comerç de
proximitat. Només podran
sol·licitar aquest ajut les
activitats que es desenvolu·
pin en establiments ubicats
dins la trama urbana conso·
lidada de Rubí.
Poden optar-hi les per·
sones físiques i jurídiques
que durant l’any 2019 tin·
guin previst obrir o hagin

La proposta de l’Ajuntament busca estimular el comerç local. / Ajuntament

obert un establiment co·
mercial al detall o bé tinguin
previst traslladar o hagin
traslladat a un nou local
comercial una activitat ja
en funcionament. El trasllat
haurà de ser a una zona
comercialment més idònia
per al tipus d’activitat de·
senvolupada.
Els dos establiments
guanyadors seran triats

per un jurat expert d’acord
amb els criteris de valoració
establerts a les bases. Entre
altres, els comerços hauran
de ser originals pel seu pro·
ducte, pel públic objectiu i
per la fórmula de venda i
contribuir a la dinamització
comercial del seu entorn.
La convocatòria dels
premis, amb tots els requi·
sits necessaris per poder-hi

optar, es pot consultar a la
Seu Electrònica de l’Ajunta·
ment de Rubí.
Les sol·licituds per parti·
cipar en la convocatòria es
poden presentar fins al 20
de setembre a qualsevol de
les dues Oficines d’Atenció
a la Ciutadania (OAC) o a la
Finestreta Única Empresari·
al de Rubí (FUER), situada a
la Masia de Can Serra.

ECONOMIA
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La nova vela ‘sostenible’
del vaixell de La Fura dels
Baus s’ha dissenyat a Rubí
MARTA CABRERA

L’emblemà�ca companyia La
Fura dels Baus té entre mans
un projecte tremendament
ambiciós, commemorar els
500 anys de la primera volta
al món a través d’un espectacle, Sphaera Mundi, que
vol fer arribar a diferents
ciutats i ports del planeta
a través de la Naumon, un
vaixell de càrrega de 60 metres d’eslora que ja ha servit
d’escenari per espectacles
de la Fura en altres ocasions.
La companyia catalana vol
que aquesta embarcació
sigui més sostenible abans
d’iniciar una gira mundial
que de moment encara no
té data d’inici.
En aquest punt és on entra en joc l’empresa Bound4Blue, amb seu a Rubí, que
desenvolupa sistemes de
propulsió assis�da pel vent
per la indústria marítima.
Bound4Blue està construint
una vela rígida i plegable per
a la Naumon, un invent que
podria suposar un estalvi
del 20% en combustible
fòssil: “D’aquesta forma es
redueix el consum i l’emissió
de CO2, es calcula que tots
els vaixells del món emeten
entre un 3% i un 4% del
CO2 mundial, l’equivalent a
les emissions d’Alemanya.
A més, cal tenir en compte
que el fuel que u�litzen els
vaixells és més brut que el
dièsel i té molt de sofre.”, explica José Miguel Bermúdez,
CEO de la companyia.

El proto�p es va elaborar
a Rubí, però la vela, de 20
metres d’altura, s’està construint a la ﬁlial de Santander i
es preveu que es�gui enlles�da a principis del 2020.
“El planeta fa aigües”
La vela ‘sostenible’ encarna bé el missatge que vol
transmetre La Fura dels Baus
amb aquest nou espectacle:
“El planeta fa aigües i tots
anem en el mateix vaixell,
hem de remar junts cap a
la mateixa direcció, cap a
un planeta més sostenible”,
afirma Carlus Padrissa, un
dels fundadors de La Fura
dels Baus, que explica que
l’objec�u de l’Sphaera Mundi és “que la gent se n’adoni
que s’ha tocat fons, que el
desaﬁament climà�c és molt
gran, i fer-ho donant la volta
al món és una oportunitat
única”.
La Naumon té previst
iniciar la gira per diferents
ports de l’estat espanyol i
després començar un viatge per la resta del planeta
ﬁns a completar una volta
al món sencera, commemorant també d’aquesta
forma el mig mil·lenni de
la primera volta al planeta,
protagonitzada per Elcano i
Magallanes.
A més, el projecte comptarà amb la col·laboració
de l’Ins�tut de Ciències del
Mar. De fet, dimarts al ma�
va tenir lloc la signatura del
conveni entre la ins�tució,
l’empresa i la Fura dels Baus.

També hi col·laborarà l’ONG
Los18, una en�tat que treballa per la transformació de la
societat.
L’objec�u de tot plegat és
fer servir l’art per sensibilitzar i conscienciar la població
sobre el canvi climà�c i la
necessitat de construir un
món més sostenible.

Aquest serà l’aspecte de la Naumon, el vaixell en el qual la Fura dels
Baus portarà el seu espectacle arreu del planeta.
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del 5 al 8
de setembre
del 2019
Consulteu el programa a:

Ho organitza:

www.rubi.cat
/cultura

Amb el suport de:

Josep Lluís Pelegrí, director de l’Ins�tut de Ciències del Mar, José Miguel Bermúdez, CEO de Bound4Blue, i Carlus Padrissa, un dels fundadors de la Fura dels Baus, amb el proto�p de la vela plegada. / M.C.

Hi col·laboren:
8 Temps
AMPA Escola 25 de setembre
AMPA Escola de
Ca n’Alzamora
Aplec de Rubí
Assoc. d’Animació Cultural
del Carrer Sant Jaume
Assoc. d’animació
Les Anades d’Olla
Assoc. d’Arrel dansa
Assoc. Cultural Sant
Galderic
Castellers de Rubí
Colla de Diables de
la Riera de Rubí
Colla de Diables Rubeo
Diablorum
Colla de Diables de Rubí

Colla Gegantera del Pinar
Colla de Geganters de Rubí
Colla Gegantera de
l’Escola Teresa Altet
Esbart Dansaire de Rubí
Escola de Sardanes Flor
de Neu
Foment de la Sardana
Mercat Municipal
Museu Etnogràfic Vallhonrat
Òmnium Cultural de Rubí
Societat Sant Antoni Abat
Taula de Cultura Popular
i Tradicional
Agraïments:
Sandra Bea, Pep Borràs
i Miquel Mas.
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GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
ACADÈMIA

ASSEGURANCES

AQUEST
ESPAI
POT SER
TEU

DECORACIÓ LLAR

FRUITERIA

FERRETERIA

INFORMÀTICA

DES DE

30€

BIJUTERIA

/MES

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU

CRISTALLERIA
CALÇAT

DES DE

15€/MES
ACUPUNTURA

CLÍNICA DENTAL
Sant Joan
T. 93 697 46 44
c. Sant Joan, 26
Dental Rubí
T. 93 588 78 35
c. Cal Gerrer, 7

ARRANJAMENTS
DE ROBA

ARQUITECTURA

GUIA DE SERVEIS
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COM ET PODEM AJUDAR?
PERRUQUERIA

REFORMES

AQUEST
ESPAI
POT SER
TEU
DES DE

30€
/MES

ROBA

MARBRES

MERCERIA

Facebook controla
el que diem d’ell
Facebook es pren molt
seriosament el que diem
d’ell mateix. Això és
el que es dedueix
de les informacions que tres
antics
empleats de la
companyia
han explicat
a Bloomberg.
Segons aquestes informacions
la xarxa social creada per Mark Zuckerberg
hauria utilitzat dues eines
per a controlar el que els
usuaris diuen de la pròpia
xarxa social. La primera
d’aquestes eines seria
l’anomenada StormChaser mentre que la segona
seria Night’s Watch.
En el primer dels casos l’eina s’encarregaria
des del 2016 d’investigar
i controlar les notícies falses i teories de la conspiració relatives a la xarxa
social. Exemple d’això són
aquestes teories que afirmaven que Facebook cobraria als seus usuaris o
aquella en la qual es deia
que la xarxa social con-

trolava als seus usuaris
a través del micròfon del
telèfon. El mecanisme de l’eina permetia
saber quan
un usuari
rebia una
informació
falsa sobre
l’empresa i
aquesta mateixa llavors li
enviava a l’usuari
informació que la desmentia.
La mateixa eina hauria
estat utilitzada per a controlar la informació que
sense ser falsa apareixia
sobre la xarxa social. Sobretot es va emprar quan
va començar la campanya
#deleteFB que promovia
que els usuaris s’esborressin els seus comptes.
Per la seva part Night’s Watch permetia a
l’empresa monitorar com
es difonien les informacions sobre la companyia
creades per aquesta mateixa.
Per Tecnonews / AMIC

TINTORERIA

ÒPTICA

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

15€/MES
PERRUQUERIA
CANINA

TALLERS COTXES
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CAFETERIA

BATUT DE KIWI
PREPARACIÓ
Pela els kiwis i treu
totes aquelles parts
que no vulguis utilitzar. Ara, talla’l a trossos petits i posa’ls
a la batedora, però
conserva 2 o 3 trossos que et serviran
per decorar el batut.
Afegeix la llet,
mentre fas servir la
batedora. Un cop fet, posa
el gel picat i el sucre morè
i torna a batre, primer a
velocitat lenta i ves pujant.
La idea és aconseguir una
textura ben fina.
Quan vegis que es fa
escuma, somriu! Això vol
dir que la recepta ja quasi
està. Només queda servir
el batut i decorar-lo amb
els trossos de kiwi que has
reservat i, si t’agrada, una
mica de menta.

BAR MUSICAL

BRASERIA
La Cassoleta
AV. Castellbisbal, 69
T. 646 408 221

ENTREPANS
CUINA

CASOLANA

Frankfurt Nara
Avda. Barcelona, 31
T. 93 588 95 35

La Pastora
c. La Pastora, 31
T. 93 697 52 26
Cal Gori
Av. Barcelona, 66
T. 93 699 10 27

FRUITERIA

CUINA

JAPONESA
Sushiteka
c. Miguel Cervantes, 53
T. 93 182 35 97

TAPES

INGREDIENTS
· Kiwis, ¾ de quilo
· 1 litre i mig de llet
sencera
· Gel picat
· Sucre
· Fulles de menta

Text extret de
www.plusfresc.cat

SALUT I BELLESA

El Consorci Sanitari de Terrassa rep el major
reconeixement en el tractament de la Malaltia
Inﬂamatòria Intestinal

Marta Piqueras, David Monfort i Raquel Mena.

La Unitat Funcional de la Malaltia Inﬂamatòria Intestinal
(MII) del Consorci Sanitari de
Terrassa ha rebut la Certiﬁcació amb Excel·lència com
a Unitat d’Atenció Integral
a pacients amb Malaltia Inflamatòria Intestinal. Una
acreditació que situa el centre
sanitari com a hospital de referència i reconeix la qualitat
assistencial i investigadora
desenvolupada per la Unitat.
Aquest reconeixement
sorgeix del Programa de Certiﬁcació de les Unitats d’Atenció
Integral a pacients amb Malaltia Inﬂamatòria Intestinal,
auditat per Bureau Veritas i
desenvolupat i impulsat pel
Grup Espanyol de Treball en
Malaltia de Crohn i Colitis
Ulcerosa (GETECCU) amb el
suport de la biofarmacèutica
AbbVie. Aquest programa
està considerat el major reconeixement per a aquestes unitats a la seva tasca en l’atenció
de l’MII a Espanya, situant-les
com a referent a nivell regional i internacional.
Per obtenir el reconeixement, ha calgut superar una
auditoria externa i independent realitzada per Bureau
Veritas, entitat que ha avaluat
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els 53 indicadors establerts
per GETECCU i que preveu
tots els aspectes en els quals
treballa la unitat, com ara
infermeria, cirurgia, protocols
d’assistència, recerca, producció cientíﬁca o formació.
La Unitat de Malaltia Inﬂamatòria Intestinal del Consorci Sanitari de Terrassa, que
funciona des de 2016, “té com
a objectiu millorar la qualitat
de vida dels pacients, oferintlos una atenció continuada,
integral i de qualitat en la
gestió de les seves patologies, a cura de professionals
-metges i infermeres- amb
dedicació exclusiva a aquestes malalties”, expliquen la
Dra. Marta Piqueras i el Dr.
David Monfort, del Servei de
Digestiu del Consorci Sanitari
de Terrassa. “En l’actualitat,
la nostra unitat compta amb
aproximadament 1.000 pacients registrats que són atesos
per un equip multidisciplinari.
A nivell d’infermeria, la Sra.
Raquel Mena s’encarrega
de donar informació sobre
la malaltia, assessorar sobre
dietes, vacunacions i atén de
forma ràpida tots els dubtes
telefònics així com correus
electrònics”.

Les claus tant per millorar
el pronòstic de l’MII com per
controlar-ne els símptomes
són el diagnòstic precoç,
l’abordatge multidisciplinari
i el tractament personalitzat
de cadascun dels pacients,
així com el seu monitoratge.
“El nostre objectiu és estandarditzar i optimitzar el tractament d’aquests pacients”,
assenyala la Dra. Piqueras.
“S’ha demostrat una millor assistència amb un menor cost
quan els pacients són atesos
per metges especialitzats en
la seva MII”, afegeix.
La Certiﬁcació de les Unitats d’Atenció Integral a pacients amb MII reconeix la
tasca desenvolupada pels
professionals del Consorci
Sanitari de Terrassa, afavorint
la continuïtat d’una assistència de qualitat i l’aposta per
la recerca i innovació a l’àrea.
De fet, tal com aﬁrma la Dra.
Piqueras, “l’especialització
es considera una opció per a
millorar l’eﬁciència”.
Recerca i innovació
Una de les peces clau en
aquesta unitat és l’aposta
per la innovació. “Treballarem per a i pels pacients per
a mantenir aquest grau de
qualitat i excel•lència, a més
de continuar participant en
projectes de recerca i en nous
tractaments”, assegura la Dra.
Marta Piqueras”.
Convé destacar també
que la responsable de la Unitat d’MII en el Consorci Sanitari de Terrassa va rebre
el passat mes de novembre,
el premi IMID a la Innovació
Assistencial en Malalties Inﬂamatòries Immunomediades
(IMID per les seves sigles en
anglès) per la seva recerca
‘Actualització del calendari
de vacunes en pacients no

oncològics amb malalties
inflamatòries cròniques en
tractament amb immunosupressor i/o biològic’.
Es tracta d’un protocol
d’actuació de tres hospitals
(CST, Hospital Mútua de Terrassa i Hospital Parc Taulí) de
la comarca del Vallès Occidental (Barcelona) en el qual
s’uniﬁca el pla de vacunació
de pacients amb malalties
IMID candidats a rebre tractament immunosupressor i/o
biològic de tres especialitats
diferents (Digestologia, Reumatologia i Dermatologia).
Aquest treball destaca
la importància d’establir un
pla de vacunació en diferents
escenaris (abans i durant
el tractament immunosupressor i/o biològic), facilitar
l’adherència del programa de
vacunació d’aquests pacients
conjuntament amb les àrees
de primària, i establir una
equitat en el programa de
vacunació independentment
de l’hospital i especialitat als
quals siguin remesos.
Consorci Sanitari de Terrassa

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

AGOST I SETEMBRE 2019

30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12
PROGRÉS - 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79
CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11
PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4
SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43
BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23
ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86
FARELL - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25
LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES
RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95
KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

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

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
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LLOGUER
I VENDA
ALQUILO hab. 610.467.363

OFERTES I
DEMANDES
CHICA SE OFRECE para canguro o limpieza por horas, media
jornada. Disponibilidad inmediata. 633.378.509
SRA. SERIA. Se ofrece para
cuidado de ancianos y limpieza.
681.173.424

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08
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CLASSIFICATS

MASCOTES

Jo també vaig
ser cadell
“En un temps no gaire llunyà vam venir a aquest món,
farà no més d’un any.
Diuen de nosaltres que som afortunats, perquè vam
tenir la fortuna que uns altres no tenen, la de ser emparats
de les misèries del carrer i de l’abandonament quan alguns
de nosaltres comptàvem amb hores o dies de vida.
Les nostres històries es paralitzen en el moment en el
qual la nostra joventut es marceix, com una ﬂor de primavera quan brolla i ﬂoreix les primeres setmanes de vida.
Amb l’arribada de noves estacions i encara descobrint el nou món que està per venir, el nostre petit cos
comença a presentar canvis i quedem condemnats a ser
anomenats adults.
Ja no diuen de nosaltres que som cadells adorables
i desitjables per a ser adoptats. Ja ens miren amb uns
altres ulls, ja no som petits, ja no despertem l’interès i
feblesa que un lactant desprèn. Però continuem sent
eterns cadells de tan sols un any, atrapats en un cos adult
a la recerca d’una llar en la qual ocuparem sense cap
dubte, el lloc d’eterns cadells, perquè l’edat no té data
de caducitat”.
Si vols conèixer-nos o estàs disposat a oferir-nos una
oportunitat, experiència de la qual estem segur no et
penediràs, contacta amb Rodamons de Rubí de dilluns a
divendres de 18 a 20 hores al telèfon 639 679 777 o bé a
través d’email, web o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi
www.instagram.com/rodamons_de_rubi/

Les mascotes

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

Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció a:

diariderubi
@diariderubi.cat
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Netejar un cotxet de nadó
Menjar, greix, terra o ﬁns i tot
vòmits poden ser els agents
que taquin el cotxet del nadó,
per això és important que
trobeu solucions fàcils per a
taques difícils. En general els
cotxets de nadó d’avui en dia
es desmunten perquè pugueu
netejar els seus encoixinats
i fundes fàcilment a la rentadora, però si no teniu molt
de temps per fer-ho, aquests
suggeriments us poden ajudar
a sortir del pas. Si el cotxe del
nadó té taques groguenques,

apliqueu una solució d’aigua
tèbia amb suc de llimona.
La llimona blanqueja i treu
les taques. Deixeu-ho actuar
durant uns minuts i després
netegeu amb un drap net de
color blanc.
També podeu aplicar una
mica de bicarbonat sobre la
taca, deixar-lo actuar i després
treure el bicarbonat amb un
raspall de pues ﬁnes.
Si els marcs del cotxet
estan molt enganxifosos res
millor que aigua sabonosa per

treure-ho. Per això, barregeu
sabó blanc amb aigua i, amb un
drap net, netegeu-los perquè
quedin com nous. Un altre truc
és preparar una barreja d’una
cullerada petita d’amoníac en
una tassa d’aigua. Apliqueuho amb un cotó sobre la taca,
deixeu actuar i després traieu
les restes amb un raspall de
pues ﬂexibles.

Per Redacció / AMIC
www.innatia.com

Cultura

19

Divendres, 30 d’agost de 2019

festes populars

La cultura popular tornarà a ser
protagonista de la Festa de Sant Roc
Redacció

Entre el 5 i el 8 de setembre,
la ciutat tornarà a bategar
amb la celebració de la Festa Major petita de Sant Roc,
en la qual la cultura popular
i tradicional acapara tot el
protagonisme.
El tret de sortida de les
festes serà el 5 de setembre
a les 19 hores a la Biblioteca,
on tindrà lloc la conferència
‘De poble a vila. 125 anys
de la concessió del títol
de vila a Rubí’, a càrrec
de l’historiador rubinenc
Eduard Puigventós. Dia en
què també s’inaugurarà a la

Biblioteca l’exposició sobre
Aureli Capmany, ‘Patufet,
on ets?’.
Com és tradició durant
les festes de Sant Roc, no
faltaran activitats com la
Trobada de Bèsties del Foc,
que arriba a la vuitena edició, la Xerricada, que fa 19
anys que se celebra, o els satírics Versots, que repassen
en clau d’humor l’actualitat
local. A més, enguany hi
participarà el Bòjum, la nova
bèstia festiva de la ciutat,
que farà una remullada.
També s’organitzaran visites
al campanar de l’església de
Sant Pere.

El tret de
sortida serà una
conferència sobre
els 125 anys de la
concessió del títol
de vila a Rubí
Altres activitats destacades seran el sopar a la fresca

i el ball de nit, els tallers de
les entitats tradicionals, la
trobada gegantera, l’aixecada de castells, la tabalada, el correfoc infantil, les
sardanes o les havaneres,
activitat amb la qual es
clourà la Festa Major petita
de Sant Roc, que cada any
se celebra a principis de
setembre.

Els Versots, una de les activitats estrella de la festa. / Arxiu

Gran participació dels
rubinencs en les festes
del carrer Sant Jaume
lara lópez

La 174a edició de les festes
del carrer Sant Jaume
seran recordades per ser
una de les edicions més
multitudinàries de tota la
seva història. Des del 25
fins al 28 de juliol, milers
de persones es van apropar
al cèntric carrer rubinenc
per gaudir de les diferents
activitats programades.
Roger Monterde,
president de l’Associació
d’Animació Cultural del
carrer Sant Jaume, va
explicar que estan molt

satisfets i sorpresos amb
la gran afluència de públic
d’enguany a totes les
activitats. “Estem molt
contents perquè, cada
vegada més, la gent de Rubí
es fan seves les festes del
carrer Sant Jaume”.
Enguany, la decoració del
carrer estava ambientada en
el Dia dels Morts mexicà. “Hi
ha alguna cosa especial en
aquesta tradició mexicana
que ha fet que la gent s’hi
enganxés molt, gràcies
en part també a la recent
pel·lícula Coco”, ha explicat
el president de l’entitat.

Premis per a comerços
de nova implantació

5.000 €
a les dues millors iniciatives
comercials iniciades el 2019
Ho organitza:

Més informació a:

www.rubi.cat/comerc
www.rubicomerc.cat
Gent vibrant amb el concert de The Killing Hits / J.A. Montoya

ntació
Prese cituds
l·li
de so al 20
fins
e
tembr
de se 019
de 2
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LITERATURA

EQUIPAMENTS

La llibreria El Racó del
Llibre encetarà un club
de lectura a la tardor

La Biblioteca reprèn les ac�vitats
amb una programació diversa
REDACCIÓ

El primer llibre del cicle serà ‘Fugir era el més bell que teníem’, de
Marta Marín-Dòmine. / Cedida

El Racó del Llibre obrirà a
l’octubre un club de lectura,
un espai on cada mes es proposarà la lectura d’un llibre
sobre el qual després els
par�cipants podran comentar i compa�r impressions en
una trobada. Segons explica
Enric Pallarès, responsable
de l’establiment, la intenció
és donar rellevància a bons
llibres d’autors catalans o
traduccions que poden tenir
diﬁcultats per arribar a lectors potencials, més enllà de
les obres més comercials.

“Volem donar propostes de llibres que ens faran
créixer com a lectors i millorar el gust per les bones
lectures”, assenyala Pallarès,
qui afegeix que la intenció
és convidar a la trobada del
club a l’autor o bé a l’editor
o traductor.
El primer llibre del club
de lectura serà Fugir era
el més bell que teníem, de
Marta Marín-Dòmine, autora nascuda a Barcelona,
però que fa anys que resideix a Toronto. / DdR

La Biblioteca reprendrà
la seva activitat habitual
aquest setembre, amb una
nova programació amb ac�vitats diverses, moltes de les
quals estan pensades especíﬁcament per als infants.
Es repetiran activitats
com el Nascuts per llegir,
des�nat a infants de 0 a 3
anys, i les Hores del conte,
per a nens d’1 a 4 anys i de
4 a 8 anys. També hi haurà
dues sessions d’hora del
conte en anglès, dirigida als
infants entre 1 i 7 anys.
Amb la nova programació, es recupera el cicle de
cinema infantil en català,
amb pel·lícules com Toy
Story 4, Com ensinistrar
un drac 3 o Spider-man, un
nou univers. També estan
previstes altres activitats,
com ara una jornada de jocs
al carrer el 21 de setembre a
la rambla del Ferrocarril.
Pel que fa a les ac�vi-

HORÒSCOP
Àries (21/3 al 20/4)
Activitats lúdiques i festives. L’amor pot trucar a la porta, amb el trànsit de Venus per
Casa V. Si hi havia algun assumpte enrocat
al sector domèstic, comença a moure’s.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Amb Mercuri, per Casa IX i rebent la seva
oposició, pots estar cercant informació sobre viatges o veure’t iniciant tràmits per una
carrera universitària o estudi superior.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
La Lluna, a prop de Mart i ben espectada
a Júpiter, pot portar-te a fer activitats que
millorin les teves condicions laborals o ﬁns
i tot a realitzar obres desinteressades.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
L’aspecte d’Urà amb la Lluna, i tot en
signes de terra, t’inclina a haver de gestionar assumptes patrimonials i econòmics,
però sembla que cal fer-ho de manera
innovadora.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Quatre planetes, transitant per la Casa
XI, poden portar activitats en grup de les
que gaudiràs força. També és possible
que et plantegis assumptes relatius a la
jubilació.

Bessons (21/5 al 21/6)
Mercuri, ja està directe. Si hi havia alguna
qüestió estancada, pot començar a moure’s.
Sobretot pel que té a veure amb assumptes
materials, propietats, inversions...

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Si tenies una relació freda amb els germans,
el trànsit de Neptú, pot fer que acosteu
posicions de manera més empàtica. En els
darrers mesos has après molta contenció.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Aspectes, fan pensar que idealitzes a algú,
amb qui voldries iniciar una relació. Quatre
planetes en trànsit per Casa XII, inclinen a
la introspecció i a la pau interior.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Per posar la llar al dia, és possible que hagis
de passar algunes incomoditats, però si
has decidit millorar-ne l’aspecte, hauràs de
passar pel procés. Trobades familiars.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Júpiter en tensió amb Neptú al teu sector
domèstic, et porta a cercar el millor lloc
on establir-te, si no estàs conforme amb
l’actual. Sospeses canvis de residència.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Amb uns quants planetes al teu signe,
vius un període intens. Amb moments
dolços i tensos, però et pots sentir viviﬁcat. En l’amor penses a tornar amb algú
del passat.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Tot i que hi ha qüestions que no acaben
d’arrancar i tens la sensació que les coses
no avancen, els ﬁlls o persones estimades,
poden oferir-te un oasi de pau i amor.

L’Hora del conte és una de les ac�vitats més populars de la Biblioteca. / Cedida

tats des�nades als joves i
al públic adult, se centren
sobretot en tallers i cursos
sobre reﬂexologia, costura,
escriptura, cuina o fotograﬁa.
Per a la gent gran, la
Biblioteca ha previst tallers d’es�mulació cogni�va,

d’art, de teatre, de fotograﬁa amb mòbil, etc.
Exposicions
A banda de les activitats
organitzades per la Biblioteca, l’equipament cultural
acollirà cinc exposicions
entre el setembre i el gener.

La primera serà ‘Patufet, on
ets? Aureli Capmany (18681954)’ del 5 de setembre a
l’1 d’octubre. Però també
es podrà veure una mostra
de Teresa Pàmies, una exposició d’Òmnium, una de
Mujeres Crea�vas del Vallès
i ‘Retrats d’Antoni Marsal’.

AGENDA
·········································
DIJOUS
5 de setembre
‘De poble a vila. 125 anys
de la concessió del �tol de
vila a Rubí’
Conferència a càrrec de
l’historiador Eduard Puigventós. A les 19h a la Biblioteca.

EXPOSICIONS
Patufet, on ets? Aureli Capmany (1868-1954). Exposició
amb mo�u dels 125 anys de la concessió del �tol de vila a
Rubí. Del 5 de setembre a l’1 d’octubre a la Biblioteca.
El caminant lunar. Exposició commemora�va del 50è aniversari de l’arribada de l’home a la Lluna. A la Biblioteca
ﬁns a l’agost. Org.: Associació d’Amics de l’Astronomia.

·········································
DIVENDRES
6 de setembre
Plantada de la 8a Trobada
de Bès�es del Foc
A les 20h a la Pl. An�ga Estació. Col.: Colla de Diables
de Rubí.
‘La retrobada després de
l’es�u’
Berenar amb pa amb oli
i sucre. A les 20.30h a la
pl. Antiga Estació. Col.: 8
Temps

de Rubí.

Sor�da de la 8a Trobada de
Bès�es del Foc
A les 21h a la pl. An�ga Estació. Col.: Colla de Diables

Concert amb Malparits
Tribut a Sopa de Cabra. A
les 23h a la pl. Dr. Guardiet.
Servei de furgoteques.

XIX Xerricada Popular de
Sant Roc
Concurs de beure a galet
amb porró. A les 0.30h a la
pl. Dr. Guardiet. Col.: Colla
de Diables de Rubí.

CULTURA
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‘Poesía de garaje’, el primer Sortida a les Borges Blanques
disc de Chapaos a la nueva dels Geganters de Rubí
REDACCIÓ

La banda rubinenca Chapaos a la nueva acaba de publicar el seu primer àlbum,
que porta per títol Poesía
de garaje. El grup rubinenc,
creat el 2007, està format
per Víctor Patrocchi (guitarra), Jaime Muñiz (trombó),
Óscar Cerezo (percussió),
Alba Luz (veu), Pol Magdaleno (baix) i Rjuana (guitarra i veu).
Amb la seva característica fusió de rumba, jazz,
funky i poesia, Poesía de
garaje és un treball fresc i
personal que destaca per la
barreja d’estils amb lletres
sobre l’amor i la llibertat
com a forma de vida. El nou
disc presenta deu temes,
entre els quals destaquen
les cançons més emblemàtiques del grup com Libertad sin fronteres o Tiempo,
i ha estat produït per Marc
Martín als estudis de gravació La Vall.
Poesía de garaje sortirà

publicat el 18 d’octubre,
però el grup té previst presentar el seu disc prèviament en diversos concerts.
El 31 d’agost, el grup de
Rubí actuarà al Luxe&Bowls

del carrer Sant Medir en el
marc de les Festes de Sants.
Un concert que tindrà lloc
a les 20 hores i que tindrà
un sistema de taquilla inversa.

La colla gegantera participarà en la trobada de la localitat lleidatana. / Arxiu

REDACCIÓ

Integrants del grup de Rubí. / Cedida

Cortés, más que un instructor de
Mugendo Rubí: cualificado y premiado
internacionalmente
Gustavo Cortés, director técnico de la escuela de artes marciales
Mugendo Rubí, acaba de regresar de una gira de seminarios que ha
dictado en Estados Unidos

N

uestra escuela de
artes marciales y defensa
personal trabaja
constantemente
en la calidad de
todas las clases,
técnicas y métodos de defensa
personal, con
solo un objetivo:
¡Ser los mejores
en nuestro sector!
Por esto, nos enorgullece
tener un director técnico en
Mugendo Rubí, que se ha
empeñado a lo largo de su
vida y carrera marcial, en
formarse como uno de los
mejores representantes de
las artes marciales, siendo
cinturón Negro 8vo. Grado de
Tae Kwon Do y 6to. Grado de
Jiu Jitsu brasileño.
Entre los seminarios que
dictó se destacan los de tácticas defensivas para profesionales de la seguridad

y la defensa, tomado por
miembros de la Fuerza Aérea
de los Estados Unidos (US Air
Force) y policías de diversos
departamentos.
También se realizaron acuerdos para que las escuelas de
EEUU pasen a formar parte de
la asociación World Amateur
Martial Arts International
(WAMAI), quien es líder en
Europa y más importante de
España, en la organización
de torneos de Artes Marciales
abiertos a todos.
Finalmente, Gustavo Cor-

tés recibió en
Houston-Texas,
una inducción al
Universal Martial
Arts Hall of Fame
(Salón de la fama
universal de las
Artes Marciales),
por su trabajo y
aportación al desarrollo del Jiu
Jitsu en América.
Para conocer
los diferentes beneficios físicos y mentales que se pueden
obtener de la práctica de
las Artes Marciales, niños
y adultos de ambos sexos
pueden dirigirse a la escuela
de Mugendo Rubí, ubicada
en la calle de Sant Jaume, 41
y entrenar directamente con
Cortés, quién dicta todas las
clases a los alumnos.
También pueden escribirnos a rubi@mugendo.es o
llamar al 935 34 81 64 para
programar tu semana de prueba gratis. ¡Te esperamos!

El Roc, la Paula, la Laia, el Galderic i l’Orelletes es desplaçaran el 31 d’agost a les Borges
Blanques per participar en
la 37a Trobada de Gegants,
Grallers i Correfocs de la

localitat lleidatana, que celebrarà durant aquestes dates
la Festa Major. Juntament
amb la colla rubinenca, hi
participaran una vuitantena
de colles geganteres de tota
Catalunya.
Està previst que a les

16.30 hores hi hagi la plantada dels gegants i que una
hora més tard s’iniciï la passejada. A les 18.40 hores, hi
haurà l’entrada a plaça de les
colles, el pregó de la Festa
Major, la ballada de gegants
i el ﬁnal de festa.
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La creu dels caiguts a Rubí centra la nova
publicació del Butlletí del GCMR-CER

El Cicle Gaudí torna a Rubí
amb ‘Els dies que vindran’ i
‘La vida sense Sara Amat’

el Día del Alzamiento (18
de juliol), el Día de la Raza
(12 d’octubre) o el Día del
Trabajo (1 de maig).
Amb la caiguda del règim, la creu va ser enderrocada amb cordes per un
grup de rubinencs el 21 de
maig del 1977. Posteriorment va ser traslladada al
cementiri, on va desaparèixer. També es va perdre la
pista de la làpida amb els
noms, que durant un temps
va estar a l’antic escorxador
de Rubí, actual seu de la
Policia Local.

REDACCIÓ

El Grup de Col·laboradors
del Museu-Centre d’Estudis
Rubinencs (GCMR-CER) ha
publicat el número 74 del
Butlletí, una revista que
recull articles d’història i
patrimoni local. En aquesta
ocasió, el tema central és la
creu dels caiguts que es va
instal·lar a Rubí durant el
franquisme. Es tracta d’un
treball de l’historiador rubinenc Eduard Puigventós que
explica la història d’aquest
monument coincidint amb
els 80 anys del ﬁnal de la
Guerra Civil.
La creu dels caiguts es va
inaugurar el 1939 a la placeta que hi ha a la conﬂuència
entre la carretera de Terrassa i la de Sabadell, en un terreny que va cedir el Marquès
de Barberà. Constava d’una
modesta creu blanca amb el
jou i les ﬂetxes on destacava
ben visible el nom de Primo
de Rivera i a continuació, en
una mida reduïda, la resta

Cedida per Joan Calaf. / Butlletí núm. 74

de noms de rubinencs del
bàndol franquista que havien mort durant la Guerra
Civil. També hi ﬁgurava el
nom del ﬁll del Marquès de
Barberà, tot i que no era de
Rubí. L’Ajuntament va ser qui
va pagar aquest monument,

que va costar poc més de
7.700 pessetes.
La creu va ser testimoni
de diverses celebracions i
homenatges que s’anaven
repetint en les dates més assenyalades pel règim, com el
Día de la Victoria (1 d’abril),

FOTOGRAFIA

La mostra ‘Rapa Nui’ de Joan
Díez es podrà veure a Perpinyà
La mostra de fotograﬁa en
3D ‘Rapa Nui’, del fotògraf
rubinenc Joan Díez, es podrà
veure entre el 31 d’agost i el
14 de setembre al Festival
Oﬀ de Perpinyà, organitzat
per la Cambra de Comerç i
l’Associació de Comerciants
de la ciutat francesa coincidint amb el Festival Visa
Pour l’Image, un dels més

importants d’Europa sobre
fotoperiodisme.
El Festival Oﬀ presenta
anualment exposicions de
qualitat de fotògrafs amateurs i professionals en diferents espais de la localitat de
la Catalunya Nord. Concretament, les imatges estereoscòpiques de Díez estaran
exposades a Le Fauteuil de

Frank, un establiment situat
a la rue Amiral Barrera, 3. La
mostra es podrà visitar de 10
a 18 hores.
‘Rapa Nui’ és una exposició en 3D que proposa
imatges de la famosa Illa de
Pasqua que el fotògraf de
Rubí va immortalitzar durant
un viatge per aquesta zona
ara fa uns anys. / DdR

La família de Casa Serra
A banda d’aquest article, el
Butlletí recull un article de
Cecília Vallès sobre la família de Casa Serra del Molí,
entrevistes a Jaume Gascón
i Maria Pons, supervivents
de la Guerra Civil, i una bibliograﬁa local sobre la Guerra
Civil a Rubí.
La presentació del Butlletí serà el 12 de setembre a
les 19 hores a la Biblioteca.

Fotograma de ‘La vida sense Sara Amat’.

La Sala tornarà a acollir
durant la tardor una nova
edició del Cicle Gaudí, que
per als propers dos mesos
ha programat dos ﬁlms de
producció catalana. Es tracta d’Els dies que vindran i La
vida sense Sara Amat.
Els dies que vindran,
que es projectarà el 13 de
setembre, és una pel·lícula
dirigida per Carlos MarquésMarcet, que ja va signar
10.000 km i Tierra firme.
En aquesta ocasió, el seu
ﬁlm retrata l’embaràs d’una
parella explorant la diﬁcultat de compartir amb l’altre

una vivència profundament
transformadora.
La vida sense Sara Amat,
que es podrà veure el 18
d’octubre, és un ﬁlm de la
directora Laura Jou i explica
la història d’una noia de 13
anys que desapareix sense
deixar rastre. Mentre tothom l’està buscant, un amic
seu la troba a la seva habitació i accedeix a guardar el
secret de la seva fugida.
Totes les pel·lícules del
Cicle Gaudí es podran veure
a La Sala a partir de les 21
hores i el preu és de 4,5
euros. / DdR

ESPORTS
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FUTBOL | PRETEMPORADA

WATERPOLO | MUNDIAL

Compte enrere per l’inici de la
lliga per la UE, el Vein� i l’Olímpic

La rubinenca Bea Or�z
aconsegueix una nova
plata en el Mundial

REDACCIÓ

Els equips sènior de Rubí
de futbol ja estan gairebé
a punt per l’estrena a la
lliga. El cap de setmana del
8 i 9 de setembre, la Unió
Esportiva, el Juventud 25
de Septiembre i l’Olímpic
Can Fatjó disputaran el seu
primer partit oficial de la
temporada.
Onze ﬁtxatges i l’adéu de
Kiki
La Unió Espor�va Rubí con�nua a Primera Divisió enquadrada en el grup primer
i debutarà el 8 de setembre
contra el Sabadell Nord.
Els jugadors d’Alberto
Fernández, que seguirà dirigint l’equip, van començar
la pretemporada el 6 d’agost
amb onze noves incorporacions. Es tracta de Marc
Gracia (Atlètic Sant Joan
de Montcada), Jordi Masip
(Juventud Europa), Carles
Mur (Júpiter), Víctor Pareja (Jabac), Ivan Rodríguez
(Mar�nenc), Manuel Francisco Vilches (Júpiter), Juan

Fotograﬁa del Juventud 25 de Sep�embre. / Cedida

Manuel Beas (Mar�nenc),
Héctor García (Ascó), Omar
Hayek (Fund. Gramanet),
Carlos Lumbreras (Masnou)
i Albert Villegas (Martinenc). De la temporada
anterior, continuen Aitor
Torres, Óscar Uroz, Enric
Vega, Joan Raventós, Carles
Montoro, Tino Mendoza i
Anouar Ibrahman.
El moviment més destacat és la baixa del capità
de l’en�tat, Kiki, que s’ha
vist obligat a penjar les

botes per culpa d’una lesió
al genoll.
La UE ha jugat diversos
amistosos durant les darreres setmanes amb un balanç
d’una victòria, dos empats
i dues derrotes. El darrer
test serà aquest dissabte a
Can Rosés a les 19.30 hores
contra el Ripollet.
Últims amistosos del Vein�
Per la seva banda, el Juventud 25 de Septiembre fa

dies que s’entrena i en el
darrer cap de setmana va
disputar dos partits, amb
un balanç d’una victòria i un
empat contra el Ciudad Coopera�va i l’Olímpic Garriga,
respec�vament. Aquest cap
de setmana disputarà dos
amistosos més a casa contra
el Poblesec i el Gavà Mar.
El conjunt rubinenc debutarà el 7 de setembre
al camp del Can Parellada
en la primera jornada del
grup 6 de Segona Divisió.
En aquesta categoria també
han quedat enquadrats dos
equips de Rubí més: l’Olímpic Can Fatjó i el Rubí B.
Els jugadors de Can Fatjó
debutaran el 8 de setembre
a casa contra l’Escola Planadeu, mentre que el ﬁlial
de la Unió Espor�va ho farà
contra el Juan XXIII a casa el
mateix dia.
Per úl�m, la Penya Blaugrana Ramon Llorens encara
està a l’espera de saber en
quin grup de Quarta Catalana quedarà enquadrat
per saber quan i contra qui
debutarà a la lliga.

La rubinenca Bea Or�z s’ha
penjat la medalla de plata
del Mundial de waterpolo
disputat a Gwanju, a Corea
del Sud, després que la
selecció espanyola perdés
aquest divendres la final
davant dels Estats Units per
11-6. Ortiz va aconseguir
marcar dos dels gols de la
selecció.
La implacable defensa
que les nord-americanes
van fer a l’equip dirigit per
Miki Oca va impedir al con-

junt estatal aconseguir l’or
després d’un magníﬁc Mundial. La selecció dels EUA va
reaﬁrmar la seva hegemonia
en el waterpolo femení
aconseguint el seu tercer
�tol consecu�u.
El gran paper del combinat espanyol en el Mundial li
ha permès obtenir una plaça
per participar en els Jocs
Olímpics de Tòquio 2020.
Bea Or�z ja va aconseguir la plata el 2017 al Mundial de Budapest. / DdR

Bea Or�z, en una acció ofensiva durant el Mundial. / Cedida

TIR AMB ARC | COMPETICIÓ

BÀSQUET | EUROPEU SUB-20

Sergi Mar�nez guanya la medalla Albert Borrull Jr s’imposa en la
de plata a l’Europeu Sub-20
XV Tirada Interurbana de Figaró
El rubinenc Albert Borrull
Jr, del Club Arquers de Rubí,
va aconseguir la victòria en
la modalitat longbow de
la categoria infantil en la
XV Tirada Interurbana de
Figaró.
Pel que fa a la resta de

Sergi Mar�nez és una de les grans promeses del bàsquet espanyol. / FC Barcelona

El rubinenc Sergi Mar�nez,
jugador del FC Barcelona B,
ha aconseguit penjar-se la
plata amb la selecció espanyola a l’Europeu Sub-20 de
bàsquet que es va disputar
a Tel Aviv, Israel, a finals
de juliol. L’aler, a més, va

ser escollit al cinc ideal del
campionat.
La selecció espanyola va
perdre a la ﬁnal contra Israel,
l’equip amﬁtrió, per 84-92,
un par�t en el qual Mar�nez
va anotar 10 punts i va capturar 6 rebots. Espanya havia

guanyat anteriorment a la
semiﬁnal a Alemanya per 8062 amb 18 punts i 13 rebots
del jugador de Rubí.
El 2017 Sergi Martínez
ja va aconseguir una plata
a l’Europeu Sub-18 amb la
selecció espanyola. / DdR

resultats dels par�cipants
del club local, també van
aconseguir bons resultats.
En sènior, Rosi Lucena va ser
segona i José Nieto, tercer,
tots dos en la modalitat de
longbow. David Alejo i Albert Borrull van aconseguir

la sisena i la desena posicions, respec�vament. Per la
seva banda, el veterà José
Luis Ruiz va aconseguir el
segon lloc. Pel que fa a l’arc
ins�n�u, Eva Iglesias va ser
tercera i Albert Torres va ser
setè. / CAR

