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Can Serrafossà, el barri de les emocions

A Can Serrafossà, hi ha carrers relacionats amb els sen� ments. / M.C.

M.C.

El mapa de carrers i places 
de Rubí resulta peculiar, ja 
que molts dels barris van re-
bre el nom dels seus carrers 
d’un mateix camp semàn� c, 
com també passa en molts 
municipis extensos. Crida 
notablement l’atenció, per 
exemple, el nom amb el 
qual es van batejar molts 
dels carrers del barri de Can 
Serrafossà, vinculats a les 

emocions i els sen� ments. 
La majoria de veïns 

d’aquesta zona viuen en vies 
que tenen noms com Solida-
ritat, Tolerància, Llibertat, 
Voluntat, Prudència, Teme-
ritat, Cordialitat, Simpa� a, 
Concordia, Amor, Bondat, 
Dolçor o Enamorats. I fi ns i 
tot, hi ha alguns noms que 
són inèdits a Catalunya, cap 
ciutat o poble ha batejat 
una via amb el nom de 
Castedat, Seny, Sinceritat o 

Formalitat.

Pedres precioses, astrò-
noms o músics
En el cas del barri de Can 
Fatjó, la majoria de vies 
estan relacionades amb 
les pedres precioses. Aquí 
es poden trobar els carrers 
Maragda, Or o Safi r. 

A la zona d’Els Avets i la 
Perla, la majoria de carrers 
estan relacionats amb les 
flors i les aus (Nard, Lliri, 
Tulipa, Pelicà, Guatlla o Fal-
có); mentre que a Les Valls 
de Sant Muç sovintegen 
les vies dedicades a arbres 
i plantes (Pins i Oliveres, 
Menta o Acàcies).

Al barri de Ximelis, els 
carrers s’anomenen amb 
noms de muntanyes (Puig-
mal, Aneto o Sierra Ne-
vada), com també ho fa 
una part de Castellnou  i 
Can Solà (Port d’Ordal, Pica 
d’Estats, o Montblanc). A 
Castellnou, també es con-
centren carrers amb noms 
de pobles catalans, la majo-
ria amb la inicial C (Cardona, 
Camarasa o Camporodon); 
mentre que a Can Mir hi ha 
una àmplia zona amb noms 
de municipis catalans amb 
la inicial A (Alella, Abrera o 

Arenys).
L’astronomia també té 

el seu espai en la llista de 
carrers de la ciutat. Al polí-
gon industrial Rubí Sud els 
compositors donen nom a 
molts dels carrers (Chopin, 
Mozart o Manuel de Falla); 
i al polígon industrial de 
Can Jardí, la majoria de 
vies duen noms de ciutats 
europees (Londres, Praga 
o Lisboa).

A l’altra banda de la ciu-
tat, a Ca n’Oriol, els carrers 
estan batejats amb els noms 
de províncies i ciutats de 
l’estat espanyol (Càceres, 
Salamanca o Pontevedra), 
mentre que a Can Rosés es 
va optar per les disciplines 
esportives (Pilota Basca, 
Ping Pong o Halterofi lia).

Per úl� m, també desta-
ca el fet que al barri Segle 
XXI, el més nou, tots els 
carrers es� guin dedicats a 
l’astronomia (Halley, Astro-
labi o Via Làc� a).

Carrers relacionats amb la 
religió
D’altra banda, a Rubí podem 
trobar 34 vies dedicades a 
la religió catòlica, concreta-
ment 23 dedicades a algun 
sant i 11 a santes o verges. 

Rubí és l’únic poble amb els carrers Sinceritat, Castedat i Seny

Rubí és l’únic municipi català amb un carrer Castedat. / M.C.
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MARTA CABRERA

Rubí dedica molts dels seus 
carrers, com altres ciutats ca-
talanes, a homenatjar fi gures 
destacades de les lletres: tal 
és el cas de Pau Casals, Jacint 
Verdaguer, Pompeu Fabra o 
Joan Maragall. Aquests són 
els quatre noms amb més 
carrers dedicats a Catalunya, 
segons un estudi de l’Insti tut 
Cartogràfic de Catalunya. 
L’estudi també indica que 
per trobar la primera dona 
de la llista cal baixar fi ns a la 
posició 38, on fi gura Mercè 
Rodoreda. L’escriptora bar-
celonina és una de les po-
ques dones que té un carrer 
a Rubí al seu nom. 

Segons les dades del 
Portal de Transparència, 
dels centenars de carrers, 
places, avingudes i passat-
ges de Rubí, 197 estan de-
dicats a homes i només 15 
a dones, entre les quals 
destaquen fi gures com Lola 
Anglada, Rigoberta Menchú, 
Montserrat Roig o Frederica 

Només 15 carrers de Rubí estan dedicats a dones

Montseny. 
En canvi, la llista de car-

rers dedicada a homes és in-
terminable i té algunes curi-
ositats. Rubí dedica un carrer 
al papa Joan Pau II i  un altre 
al dalai-lama Tenzin Giatso. 
Tres carrers estan dedicats 
a militars destacats per les 

seves accions bèl·liques (Es-
poz y Mina, Méndez Núñez 
i General Castaños). I fi ns a 
cinc carrers estan dedicats a 
dirigents políti cs estrangers: 
Óscar Arias (Costa Rica), 
Anwar al-Sadat (Egipte), 
Menahem Begin (Israel), 
Willy Brandt (RFA) i Salvador 

Allende (Xile), a més del su-
pervivent dels camps nazis 
Elie Wiesel.

Persones vinculades amb 
Rubí
Pel que fa a rubinencs o 
persones relacionades amb 
Rubí, trobem 28 referències, 
entre els quals hi ha una úni-
ca dona, l’actriu Cati  Curet. 
En aquest aspecte, destaca 
Estanislau Figueras, que va 
arribar a ser president de la I 
República, l’escriptor i perio-
dista Josep Ferrer i Domingo, 
el metge Maximí Fornés, 
els pintors Miquel Gomita i 
Jaume Pla i Pallejà, el músic 
Josep Sentís o l’empresari 
Narcís Menard.

Comissió del Nomenclàtor
A fi nals del 2016, el Ple de 
l’Ajuntament va decidir crear 
una Comissió del Nomenclà-
tor per revisar els noms dels 
carrers i places i fer propos-
tes, però de moment encara 
no ha sorgit cap proposta 
concreta. 

L’única plaça dedicada a una dona és la de Montserrat Roig. / M.C.

La ciutat dedica 197 carrers a homes, entre els 
quals n’hi ha 27 que tenen vinculació amb Rubí

Només hi ha una via en tot el municipi que porti  
el nom d’una rubinenca: el carrer Cati  Curet

Premis Nobel de la Pau: Rigoberta Menchú i Alva Myrdal
Religioses: Rosa Ojeda Creus i Teresa de Calcuta
Escriptores: Isabel de Villena, Víctor Català (pseudònim de 
Caterina Albert), Maria Aurèlia Capmany, Montserrat Roig i 
Mercè Rodoreda
Actrius: Margarida Xirgu i Cati Curet (rubinenca) 
Editora: Roser Rahola i d’Espona
Filòsofa: Hipàtia
Il·lustradora: Lola Anglada
Política: Frederica Montseny

43 escriptors, 36 músics, 15 polítics espanyols, 11 cientí�ics, 
8 astrònoms, 8 inventors, 7 pintors, 6 arquitectes, 6 activistes 
estrangers, 5 polítics estrangers, 3 activistes espanyols, 3 enginyers, 
3 militars, 2 navegants, 2 escultors, 2 teòlegs, 2 �ilòsofs, 1 dalai-lama, 
1 supervivent dels camps nazis, 1 mestre, 1 cineasta, 1 artesà, 1 
esportista, 1 papa, 1 economista i 27 rubinencs.

ELS 27 CARRERS DEDICATS A HOMES 
DE RUBÍ O VINCULATS AMB LA CIUTAT

ELS 197 CARRERS DEDICATS A HOMES

ELS 15 CARRERS DEDICATS A DONES

Polítics: Pere Esmendia, Pep Rovira, Estanislau Figueras, Pere 
Aguilera, Josep Palet, Francesc Rovira i Pau Roca
Activistes socioculturals: Doctor Guardiet, Miquel Segura, Miquel 
Mumany, Josep Turu, Pere Ysàs, Ramon Rusiñol i Rossend 
Batlló
Pintors: Miquel Gomita i Jaume Pla i Pallejà
Músics: Josep Sentís i Magí Raméntol
Escriptors: Josep Sapés i Josep Ferrer i Domingo
Mestres: Manuel Miralles i Joan Bosch
Empresaris: Narcís Menard i Bonaventura Josa 
Metge: Maximí Fornés
Religiós: Francesc Albricias
Altres: Josep Saltó
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una cinquantena de persones sol·liciten 
una parcel·la dels horts de cova Solera
ReDAcció

L’Ajuntament ha rebut 52 
sol·licituds per poder utilit-
zar una parcel·la dels horts 
municipals de Cova Solera 
destinats a l’autoconsum. 
El consistori oferia un total 
de 65 autoritzacions de 3 
anys de durada, de les quals 
16 s’havien reservat prèvia-
ment a persones derivades 
de Serveis Socials. La resta 
estaven destinades a pen-
sionistes, aturats de llarga 
durada, altres ciutadans i 
entitats. 

De les sol·licituds re-
budes, 20 són de pensio-
nistes, quatre de persones 
de llarga aturada, 27 d’al-
tres ciutadans interessats i 
una d’una entitat. De totes 
aquestes, cinc s’han hagut 
de desestimar perquè no 
complien els requisits del 
concurs públic. 

Des de fa dies, les per-
sones sol·licitants poden 
consultar en línia la relació 
provisional de sol·licituds 
admeses i excloses i for-
mular-hi al·legacions si ho 

consideren oportú. Un cop 
finalitzat el termini de pre-
sentació de les al·legacions, 
s’aprovarà el llistat definitiu 
i en el cas dels horts desti-
nats a ciutadans en general, 
es farà un sorteig públic per 
a la seva resolució.

Horts ecològics
Les persones que obtin-
guin finalment l’autoritza-

ció podran utilitzar durant 
tres anys una superfície 
de terra de conreu de 39 
m2, de forma individual 
o amb altres usuaris. Els 
beneficiaris disposaran d’1 
m3/m2 anual d’aigua –si  se 
supera el consum d’aigua, 
s’haurà de pagar–, així com 
de taquilles personals i 
lavabo situats en un edifici 
comunitari. A canvi, hauran 

els horts municipals estan ubicats a cova Solera. / Arxiu

d’abonar la corresponent 
taxa municipal per utilit-
zació privativa del domini 
públic, que ascendeix a 
57,9 euros a l’any, tot i que 
hi ha contemplades bonifi-
cacions. 

Els horts municipals són 
ecològics i per tant, les 
persones que no tinguin 
coneixements en aquesta 
matèria, hauran de fer un 
curs. 

El projecte d’horts mu-
nicipals pretén oferir una 
activitat d’oci que millori 
el benestar personal de 
rubinencs a l’atur o en risc 
d’exclusió, millorar l’alimen-
tació i el subministrament 
d’aliments a través de l’au-
toconsum de les parcel·les 
individuals de l’hort i oferir 
un entorn de relació soci-
al. També es busca donar 
eines i suport en l’àmbit 
de la inserció laboral en 
àmbits relacionats amb 
l’agricultura, el processat 
i la distribució d’aliments i 
fomentar la producció de 
verdures ecològiques a la 
ciutat. 

Assessorament per a
l’obtenció d’ajuts per cursar 
estudis postobligatoris
Els alumnes interessats a 
accedir a beques i ajuts per 
cursar estudis postobliga-
toris tornaran a comptar 
aquest any amb un espai 
d’orientació i acompanya-
ment situat a l’Espai Jove 
Torre Bassas. Per utilitzar 
el servei, que es posarà en 
marxa el 3 de setembre, cal 
demanar cita prèvia enviant 
un correu electrònic a be-
quesestudiants@ajrubi.cat 
o bé trucant al telèfon 93 
699 16 63. 

S’ofereixen dues modali-
tats d’assessoria, les grupals 
i les individuals. Les sessions 
individuals tindran lloc els 
dimarts a partir de les 17.15 
hores i els dimecres a partir 
de les 12 hores. Pel que fa 
a les grupals, es faran els 
dilluns a les 12 hores i els di-
mecres a les 19.30 hores. En 
les trobades, les persones 
assistents rebran informa-
ció i acompanyament per 
sol·licitar la Beca General 
del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport (MECD) i la 
beca Equitat que convoca la 

Generalitat de Catalunya.
És la tercera vegada 

que l’Espai Jove Torre Bas-
sas posa en marxa un es-
pai d’orientació adreçat a 
l’alumnat d’ensenyaments 
postobligatoris i superi-
ors, tant universitaris com 
no universitaris. L’objectiu 
de l’Ajuntament és que 
l’alumnat rubinenc disposi 
d’eines que li permetin sal-
var possibles impediments 
econòmics per continuar 
els seus estudis després de 
l’etapa obligatòria. 

inauguració del curs es-
colar
D’altra banda, l’Ajuntament 
i Serveis Territorials del Va-
llès Occidental inauguraran 
el curs escolar 2018-2019 
amb una conferència el 6 
de setembre a les 12 hores 
a la Biblioteca. La xerrada 
portarà per títol ‘El pen-
sament creatiu en l’àmbit 
educatiu’ i anirà a càrrec 
d’Albert Vinyals, psicocrea-
tiu i professor de psicologia 
a la UB i a la UAB. / DdR
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Els millors vins de Catalunya es 
tornaran a escollir al Celler de Rubí 

REDACCIÓ

El Celler de Rubí tornarà 
a ser l’escenari del tast 
final dels Premis Vinari 
que � ndrà lloc dilluns 3 de 
setembre a partir de les 
16.30 hores. La sisena edi-
ció d’aquests guardons que 
dis� ngeixen els millors vins 
de Catalunya ha superat per 
primer cop la xifra de 900 
vins inscrits provinents de 
250 cellers.

Els millors vins del 2018 
es donaran a conèixer en 
una gala de lliurament dels 

premis, prevista a l’Auditori 
de Vilafranca del Penedès 
el 5 d’octubre. La festa 
del vi català anunciarà els 
millors classificats en 12 
categories de vins blancs, 
negres, rosats, escumosos 
i dolços. D’altra banda, es 
lliurarà el premi Nissan al 
Millor projecte ecològic, el 
premi al Millor vi escumós, 
el premi Agbar a la millor 
etiqueta i el Gran Vinari 
d’Or en reconeixement al 
vi més ben valorat de totes 
les categories. 

Com cada any, els vins 

premiats tornaran a Rubí 
l’úl� m cap de setmana d’oc-
tubre en el marc de la Fira 
del Vi de Rubí, el primer 
esdeveniment col·lec� u on 
es podran tastar els Premis 
Vinari 2018.

L’an� c Celler Coopera� u 
de Rubí es va rehabilitar i 
recuperar l’any 2013 i es 
va estrenar precisament 
per acollir el tast fi nal de la 
primera edició dels Premis 
Vinari. Des de llavors, el tast 
a cegues que determina el 
podi dels millors vins de 
Catalunya té lloc a Rubí.

El Celler tornarà a ser l’escenari del tast fi nal dels premis Vinari. / Localpres-ArxiuDe� ngudes 4 persones per 
cometre robatoris a Rubí
Els Mossos d’Esquadra 
han desmantellat un grup 
criminal que robava en do-
micilis de Rubí, Sant Cugat, 
Castellbisbal, Coma-ruga i 
Roda de Barà. La policia ha 
de� ngut 4 persones entre 
18 i 28 anys, de nacionalitat 
xilena i veïns de Badalona 
com a presumptes autors 
de 9 robatoris amb força 
i per� nença a grup crimi-
nal. 

La detenció dels lladres 

es va produir el 22 d’agost, 
tres van ser arrestats a 
Barcelona i el quart a Bada-
lona, on la banda disposava 
d’un pis franc on amagava 
els objectes sostrets, sobre-
tot joies, telèfons mòbils i 
aparells electrònics. 

Tres dels de� nguts han 
ingressat a presó i el quart 
ha quedat en llibertat amb 
càrrecs. Entre els de� nguts, 
acumulen més de 20 ante-
cedents policials. / DdR

Interrupció del servei de 
Renfe per obres al túnel
El servei de tren de Renfe 
quedarà afectat durant 
quatre mesos per unes 
obres de millora en el túnel 
de Rubí entre les estacions 
de Rubí i Castellbisbal a 
par� r del 3 de setembre i 
fi ns al 23 de desembre.

L’execució dels treballs 
es farà en diferents inter-
vals horaris per reduir les 
afectacions en el servei, 
però es preveu que la cir-
culació quedi interrompu-

da de dilluns a dissabte 
entre les 14.45 hores i les 
19.45 hores. Per aquest 
mo� u, s’ha programat un 
servei alterna� u per carre-
tera pels usuaris de la línia 
R8 de Rodalies. Entre Cas-
tellbisbal i Martorell, els 
passatgers podran u� litzar 
els serveis de la línia R4.

Les obres han de per-
metre millorar la segure-
tat del túnel i escurçar el 
temps de viatge. / DdR



Divendres, 31 d’agost de 2018 PUBLICITAT6

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

H ello International School vuelve 
después de las vacaciones esti-
vales y lo hace coincidiendo con 
el aniversario de la apertura de 

las nuevas instalaciones.
Pere Solà, gerente del centro explica que 

“hemos tenido muy buena aceptación en el 
nuevo centro tanto para la gente que aún 
no nos conocía como 
para nuestros alum-
nos. Ahora disponemos 
de las tecnologías más 
avanzadas relacionadas 
con la enseñanza de 
idiomas”.

En las nuevas insta-
laciones los estudiantes dispones de aulas 
interactivas, aulas audiovisuales y bibliote-
ca para todas las edades.

Hello International School se imparten 
clases a partir de los 3 años. Pere Solà in-
siste en que “es la mejor edad para empezar 
con los idiomas, porque es cuando los niños 

son mas receptivos”.
Los cursos de los niños van desde los 3 

años de edad hasta los 11 años.
Por otro lado, el curso par adolescen-

tes abarca desde los 12 años hasta los 16 
años. Posteriormente se prepara al alumno 
para conseguir el First Certi� cate o B2, un 
nivel exigible hoy en día para la mayoría de 

puesto de trabajo.
En relación con la 

enseñanza de idiomas 
para adultos, se ofrece 
un aprendizaje efectivo 
para pode tener una 
base sólida: “Nunca es 
tarde para aprender un 

idioma, además cada vez hay mas ofertas 
de trabajo donde exigen idiomas”.

Además de la enseñanza de las lenguas 
(inglés, francés y alemán), Hello Internatio-
nal School también es una academia espe-
cializada en la preparación de los distintos 
títulos o� ciales.

c/ J. Bartrina, n. 13-15, Baixos 12 Rubí, Barcelona
T. 93 588 60 22 · www.hellointernationalschool.com

Disponemos de 
las tecnologías más 

avanzadas relacionadas 
con la enseñanza 

de idiomas
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Una anàlisi exhaustiva de les nomen-
clatures que trobem en els carrers 
de Rubí demostra el que ja sabíem: 

també en els carrers de la ciutat els homes 
tenen un paper molt més destacat que les 
dones. 

Ja fa moltes dècades que els pobles i 
ciutats utilitzen els carrers per homenatjar 
i honrar persones reconegudes i destacades 
de la seva història. A Rubí, com en la gran 
majoria de municipis catalans, els carrers 
dedicats a dones són pràcticament invisibles 
per inexistents. 

Que de les més de 200 vies que hi ha 
dedicades a personalitats, només 15 siguin 
dones, demostra que no és un fet casual ni 
atzarós, ofereix una perspectiva de com les 
dones han estat silenciades i ignorades du-

rant la història de la nostra societat. 
I no és just. Posarem només un únic 

exemple: a Rubí hi ha 11 carrers dedicats 
a científi cs, entre els quals podem trobar 
prohoms tan prominents com Einstein, 
Newton, Flemming, Ramon y Cajal o Doc-
tor Robert. En canvi, no apareix el nom de la 
primera persona que va aconseguir guanyar 
dos Premis Nobel en Química i Física: Ma-
ria Skłodowska, més coneguda com a Marie 
Curie, descobridora del radi.

A fi nals del 2016, en un Ple de l’Ajunta-

ment es va aprovar la creació d’una Comissió 
del Nomenclàtor que havia de tenir entre els 
seus objectius revisar els noms dels carrers. 
Es tracta d’un òrgan del qual, de moment, 
no se’n tenen notícies.  

La creació d’aquest organisme es va fer 
amb un doble objectiu: en primer lloc revertir 
la situació de discriminació que pateixen les 
dones en el nomenclàtor de vies de la ciutat. 
I en segon lloc, afegir informació comple-
mentària sobre la vida d’algunes personalitats 
a les plaques.

A més, aquest òrgan també hauria de 
revisar els noms d’alguns carrers, en especial 
els que estan dedicats a militars, i sobretot 
posar nom a algunes vies que encara no en 
tenen. 

Tampoc estaria de més revisar la història 
recent de Rubí i incorporar algunes vies amb 
noms de personalitats destacades vinculades 
al municipi i que ja no estan entre nosaltres. 
En aquest sentit, també cal recordar que de 
la trentena de carrers dedicats a personalitats 
de Rubí o relacionades amb la ciutat només 
hi ha una dona: l’actriu Cati Curet. 

Revisar el nomenclàtor de la ciutat i 
adaptar-lo al nostre present també és una 
de les tasques que ha de fer un municipi: els 
carrers no enganyen, de moment, la igualtat 
encara està molt lluny.

Els carrers no enganyen

Cartes de la ciutadania

EDITORIAL
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Fa 25 anys...
Comencen les obres d’urbanització 
del polígon industrial La Llana
Durant l’estiu del 1993, 
l’Ajuntament de Rubí va 
impulsar les obres d’ur-
banització del polígon 
industrial La Llana. Els tre-
balls van tenir un cost de 
698 milions de pessetes i 
van consistir en la instal-
lació de conductes, instal-
lacions subterrànies, as-
faltat, enllumenat públic i 
aparcament per a vehicles. 
Les obres van suposar la 
liquidació de plantacions 
agrícoles, horts i vinyes.

ALTRES NOTÍCIES DESTACADES ARA FA 25 ANYS
-La Generalitat de Catalunya amplia 15 anys més i fi ns a un total de 50 anys 
la concessió del peatge de Rubí-Terrassa
-Montserrat Rubio és escollida pubilla de Rubí
-Apagada general de llum a Rubí i a Barcelona durant hores

Rubricata

El Tuit de la setmana                 27 d’agost

MCruz Merino @mcruzmerinonoci
Passos de vianants al carrer 
Sabadell re-pintats aquest 
ma�  donant-los llargada 
pk no s’aparqués a les 
cantonades i guanyar visibilitat 
a l’encreuament. I així es 
respecten just 4 hores després. 
#incivisme total. #rubicity 
#idespresensqueixem

Multes justes i necessà-
ries
Fa poc he llegit que perso-
nes que han penjat llaços 
grocs i cartells demanant 
l ’alliberament dels pre-
sos polítics en els llocs on 
no està permès segons les 
ordenances municipals, 
han estat multades amb 
quantitats de fins a 400 
euros. I això ha passat en 
poblacions governades per 
ERC i el PDeCAT. Si això 
és un requeriment d’aques-
tes ordenances, entenc que 
es deu aplicar en tots els 
tipus d’informació que la 
ciutadania vulgui penjar 
allà on no toca. També he 
observat que, en muni-
cipis com en el qual visc, 
Sant Boi de Llobregat, hi 
ha grans cartells penjats 
avisant de multes de 301 

euros si no es recullen els 
excrements dels gossos. I 
veig que ara molta gent que 
trobo pel carrer els recull. 
Però, què passa amb tots els 
papers, llaunes de begudes, 
ampolles de plàstic i tota 
la porqueria que la gent 
segueix llençant a terra? Per 
què no hi ha multes com en 
els altres casos? Barcelona 
i els municipis de l’àrea 
metropolitana són els llocs 
més bruts que he vist úl-
timament. Fa molts anys 
que arrosseguem aquest 
problema perquè, al costat 
de les campanyes de cons-
cienciació, si no es posen 
multes, no fem res. Què 
esperem, doncs? 

Marta Pombo Sallés

Volem escoltar-vos
Últimament la política s’ha 

tornat extrema al nostre 
país. Estem vivint unes 
posicions cada vegada més 
enrocades que únicament 
s’alimenten de l’enfronta-
ment. Rubí tampoc s’ha 
deslliurat d’aquest ambient 
de retrets i fugides cap 
endavant, juntament amb 
altres peculiaritats dintre 
de la política municipal.

Personalment, ja  fa 
temps que em preocupa la 
situació i això ha provocat 
que m’involucri en política 
de la mà de Lliures. Un 
partit de poc més d’un any 
de vida amb el senyor Fer-
nández Teixidó al capda-
vant. A Lliures m’he trobat 
amb un equip de persones 
motivades i preparades per 
donar una opció, dintre del 
catalanisme, a l’actual situ-
ació, en la qual molta gent 

no es veu representada.
Lliures es defi neix com 

un partit humanista, liberal 
i catalanista no indepen-
dentista. Una alternativa 
moderada que considera 
necessari escoltar tothom 
que ara mateix es trobi orfe 
de representació i s’identi-
fi quin amb aquestes pre-
misses. 

També en l’àmbit mu-
nicipal, ja que som un partit 
municipalista i el nostre 
deure és conèixer els pro-
blemes dels municipis per 
tal de donar-li solucions. 
Per aquest motiu escrit 
aquestes línies, per con-
vidar-vos a dir la vostra, 
sigui a mi o bé al partit. 
Hi serem molt gustosos 
d’escoltar-vos.

José A. García
Militant de Lliures

Fotodenúncia
Dos matalassos que porten tot el dia.
No tenim neteja ni vergonya.
És de veritat un escàndol.

Albert Martínez
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Tu familia, amigos y vecinos:  TE QUEREMOS LOLA 

Cuando Cristina me dijo ayer si quería decir unas palabras sobre su madre, no lo dudé ni un 
momento. 

Hablar de Lola es recordar a una mujer con coraje, a una mujer con la virtud de amar. 

Cuando la vida le puso en su camino momentos muy duros siempre nos mostró su entereza y 
superación. Las adversidades no la derrotaron, con su sonrisa y buen humor nos daba la mejor 
lección de humanidad. 

Pau, Marc, Cristina, Vicente y Pere, era tanto el amor que sentía por vosotros, tanto el orgullo 
de teneros ... Cuando hablaba de su familia se le iluminaba la cara. 

Amaba su barrio “El Pinar” y se relacionaba como nadie con todos y todas. 

Cuando nació la Geganta del barrio y en el momento de elegir el nombre quisimos que fuese 
una figura de mujer venida de aquí o de allí, que transmitiera la unidad de todos y le pusimos 
Lola. 

Cada vez que la saquemos a representar a nuestro barrio, saldrá Lola la sonrisa del barrio. 

Trobarem a faltar el teu somriure.  

Echaremos de menos tu sonrisa.                                                                          Mª José Munuera 

 

El carrer Mallorca de la nostra 
ciutat tindrà aviat un nou tram 
de carril bici. Pot semblar una 
simple notícia local, però no ho és. 
Els ciclistes urbans són objectius 
sensibles de sofrir un accident de 
trànsit. O d’intervenir en ells. Per 
això, és fonamental que les ciutats 
inverteixin cada vegada més, com 
ho fa Rubí, en carrils especials per 
circular amb bicicleta.

Tenir un accident de trànsit, 
encara que no sigui mortal, ens 
pot canviar la vida. Una lesió in-
oportuna –aparentment lleu però 
que afecti el nostre treball, per 
exemple– pot trastocar la nostra 
trajectòria professional. I si es 
tracta de lesions greus, perjudicar-
nos en molts més aspectes.

Com a advocats especialitzats 
en accidents de trànsit, veiem 
habitualment al nostre despatx 
casos que no solament queden en 
tràmits administratius d’indem-
nització. El treball perquè les asse-
guradores paguin (correctament) 
a les víctimes s’uneix amb viure 
de prop les seqüeles personals 
ocasionades.

De vegades, no fa falta arribar 

Més carrils bici, menys accidents de trànsit
MAAB CONSULTING 
Advocats Rubí

a un procés civil o penal si no hi 
ha delicte, sinó que se soluciona 
mitjançant acord extrajudicial. 
Normalment, com dèiem abans, 
amb una indemnització. Encara 
que abans d ’arribar a aquest 
punt, es treballa conjuntament 
amb pèrits mèdics. Aquests va-
loren els danys personals causats, 
objectivament i sota el codi de-
ontològic. I d’aquesta avaluació 
depèn la quantitat que nosaltres, 
com a representants de la vícti-
ma, demanem a l’asseguradora 

corresponent.
Quan parlem de ciclistes, el 

carril bici els ajuda en entorns 
urbans. Però no així en carretera. 
En aquests casos, ens referim 
a ciclistes professionals o semi 
professionals. Els qui han de ser 
avançats pels cotxes. Una manio-
bra que es fa a vegades massa prop 
de la persona que va amb bicicleta. 
I és aquí, entre altres possibles 
casos, quan es pot produir un 
accident.

Els avançaments, sobretot en 

petites carreteres d’un sol carril 
per a cada sentit, poden ser molt 
perillosos. I són motiu de visites al 
nostre bufet d’advocats a Rubí.

Segons la normativa, passar a 
menys d’1,5 metres d’un ciclista 
situant-nos a la seva esquerra, 
és incompliment de les normes 
de circulació. Fins i tot si hem 
de trepitjar una línia contínua, 
encara que en aquest cas haurem 
d’assegurar-nos que no hi ha perill 
per ocupar el carril contrari. La 
vulnerabilitat d’una persona amb 

bicicleta enfront d’una altra amb 
cotxe és evident. Gairebé com la 
dels vianants. Per això també estan 
obligats a circular el més a la dreta 
possible, en el voral si n’hi hagués. 
En qualsevol cas, ara a l’estiu és 
molt freqüent trobar-se amb bicis 
en ruta en les carreteres. D’aquí 
l’extrema precaució que hem de 
tenir en aquestes dates.

En una àrea urbana com Rubí, 
són indispensables els carrils espe-
cífics per a bicicleta. L’ampliació 
del carrer Mallorca ens ha portat 
avui a aquesta reflexió sobre els 
accidents de trànsit. I no cal des-
curar els que ens poden ocórrer 
mitjançant innocents gestos com 
treure el braç per la finestreta.

Aquest costum –també molt 
comú a l’estiu– pot arribar al fet 
de perdre el braç. Però, en contra-
partida, i si no hi ha lesions greus, 
un advocat especialitzat en acci-
dents de trànsit pot ajudar-nos a 
resoldre ràpidament el problema a 
nivell indemnitzatori. No obstant 
això, no ens cansem de dir que un 
accident d’aquest tipus sempre és 
traumàtic. I més per a les famílies 
si hi ha ferits o morts. Per això, 
aprofitem per recordar-te que 
tinguis la màxima precaució, tant 
si ets conductor com a ciclista.



Després de 10 anys de militància a CDC i al PDeCAT, Víctor 
Puig, regidor i portaveu del grup municipal d’aquest par� t 
a l’Ajuntament, va anunciar que abandona la formació i que 
con� nuarà en la militància polí� ca com a independent.

Puig va argumentar que deixa el par� t per raons ideo-
lògiques: “Com a polí� c em vull mantenir fi del a les meves 
conviccions i vull defensar el que penso en llibertat”. El polí� c 
rubinenc ha explicat la seva discrepància amb l’estratègia 
nacional dels par� ts sobiranistes, que considera que han 
renunciat a plantar cara a la repressió i han acatat les vul-
neracions democrà� ques de l’estat. 

El PDeCAT lamenta la marxa de Víctor Puig i espera que aquest “respec�  el programa 
electoral” amb el qual va concórrer a les eleccions. / C.C.
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Homenatge a les víc� mes 
de l’atemptat de Barcelona

I DURANT L’AGOST...

Rubí va par� cipar el 17 d’agost en l’acte 
commemora� u del primer aniversari 
dels atemptats de Barcelona i Cambrils, 
que va tenir lloc a la plaça de Catalunya 
sota el lema ‘Barcelona, Ciutat de Pau’. 
L’alcaldessa de Rubí, Ana M. Mar� nez, i 
la regidora Maria Mas van acompanyar 
la família dels dos rubinencs que van 
morir a Les Rambles.

En aquest primer aniversari del 
17A, Mar� nez va expressar un missatge 
d’afecte i solidaritat cap a la família: “El 
record del Xavi i el Paco sempre ens 
acompanyarà com a ciutat”. / DdR

Una dona de 60 anys va perdre la vida el 28 de juliol 
en un incendi que es va produir en un habitatge situat 
al carrer Joan Maragall, 24. El foc, provocat per causes 
accidentals, va afectar un pis ubicat a la primera planta 
de l’edifi ci, que té planta baixa i quatre pisos superiors 
amb un pis per planta.

Els Bombers de la Generalitat van des� nar 10 do-
tacions –cinc camions d’aigua, dos vehicles lleugers, 
una autoescala automà� ca, una ambulància del Servei 
d’Emergències Mèdiques i un furgó d’equips respirato-
ris– al lloc dels fets. Els Bombers van acompanyar un 
menor i quatre persones adultes confi nades en llocs 
segurs durant les tasques d’ex� nció i ven� lació, que 
van resultar il·leses. / DdR

Una dona mor en un incendi 
en un pis del carrer Maragall

El regidor Víctor Puig 
abandona el PDeCAT

Mural a favor dels refugiats
La plataforma ciutadana a favor de 
l’acollida de persones refugiades a la 
ciutat, Rubí Acull, va pintar un mural de 
protesta contra les morts al Mediterra-
ni. Realitzat per l’ar� sta rubinenc Javi 
Mar� nez, el dibuix mostra persones 
refugiades a la deriva i s’acompanya 
de la frase ‘Cap a on mires tu?’. 

El mural s’ha ubicat al carrer Cal-
derón de la Barca, en una part de la 
façana de l’escola Maristes Rubí, que 
també ha col·laborat en aquest pro-
jecte. / DdR

Troben el cos sense vida 
d’un home a la riera de Rubí 
Els Bombers van localitzar el 17 d’agost 
al vespre el cos sense vida d’un home de 
Terrassa de 43 anys a la riera de Rubí que 
hauria estat arrossegat per l’aigua degut 
a la forta pluja que va caure durant tot 
el dia.

El mateix dia, una persona va trucar a 
Emergències alertant que li havia semblat 
veure que la riera arrossegava un vehicle 
a la carretera de Rubí, sota el pont de 

l’autopista. 
Poc abans de les 21 hores, els dispo-

sitius d’Emergències van trobar part d’un 
vehicle a la Riera, ja al terme municipal de 
Rubí, i una mica més avall, el cos de l’home 
sense vida. El cadàver de l’home estava 
en una zona de difícil accés i es van haver 
d’activar les unitats del Grup d’Actuacions 
Especials (GRAE) i dels subaquàtics per 
rescatar-lo. / DdR

Tres rubinencs evacuats 
d’Indonèsia pel terratrèmol
El terrible episodi de terratrèmols patit a 
les illes d’Indonèsia durant els últims dies 
ha afectat tres rubinencs, evacuats de les 
illes Gili i Lombok durant la seva estada al 
país asiàtic. Toni L. (26 anys), Raül C. (28 
anys) i Montse C. (30 anys) passaven les 
seves vacances a Indonèsia quan el primer 
terratrèmol de magnitud 6,9 va sacsejar 
Lombok, Bali i l’arxipèlag Gili el passat 
5 d’agost. Afortunadament, els turistes 
rubinencs es troben en bones condicions 
i van poder volar a destins segurs.

Raül C. i Toni L., mestres d’infantil i 

primària a la nostra ciutat, es trobaven al 
seu ‘bungalow’ ubicat a l’illa de Gili Air en 
el moment del sisme. 

L’hotel on s’allotjaven es va desplomar, 
tot i que el sostre del ‘bungalow’ on ells 
dormien no els va caure a sobre. 

En aquell moment, van córrer espan-
tats a refugiar-se en el punt més alt de 
l’illa amb ajuda d’habitants locals. Els 
dos van passar la primera nit a només 6 
metres d’alçada, fins assegurar-se que les 
previsions d’un tsunami finalment no es 
complien. / Lara López

Familiars de les víc� mes, a Les Rambles. / G. Peñarroja

El mural està a la pared de Maristes. / Cedida

Víctor Puig. / Arxiu

Imatges del foc. / Cedida
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L’escola d’idiomes British 
House és coneguda a Rubí 
per la seva experiència de més 
de 17 anys i la seva qualitat 
en l’ensenyament d’idiomes, 
tant a joves i adults en la seva 
escola central British House 
Languages, com a nens a partir 
d’1 any d’edat en la seva escola 
infantil British House Kids. 

Aquest curs British House 
suma un nou pas endavant en 
innovació, millora contínua i 
qualitat internacional amb el 
conveni exclusiu a la nostra 
ciutat que ha signat amb Cam-
bridge University Press de 
la prestigiosa Universitat de 
Cambridge, coneguda, entre 
d’altres, per les certificacions 
de First Certificate, Advanced 
i Proficiency de reconeixement 
internacional.

Aquest conveni suposa per 
a British House un reconei-
xement a la seva tasca docent 

British House és escollida
Cambridge Learning Partner

i a la seva trajectòria d’ex-
cel·lència, formació contínua 
del professorat i estàndards de 
qualitat internacionals. Gràcies 
a aquesta col·laboració, tant els 
materials pedagògics utilitzats 
a les classes com els recursos 
per al professorat i alumnat 
tindran a partir d’aquest curs 
el segell de qualitat addicional 
de la Universitat de Cam-
bridge. 

Altres novetats a British 
House per aquest nou curs són 
la introducció de cursos online 
amb tutor de la Universitat de 
Cambridge, l’inici de classes 
per a nens i joves els dissabtes 
al matí com ja es feia fins ara 
amb els adults, la possibilitat 
de fer classes de reforç de totes 
les assignatures per primària, 
ESO i secundària, la nova web 
on hi podreu trobar informació 
detallada de tots els cursos, 
activitats i serveis de l’escola, 

i reservar una classe gratuïta de 
prova: www.britishhouse.es.

La majoria de classes co-
mençaran el proper dilluns dia 
3 de setembre, i alguns cursos 
ho faran el 17 del mateix mes. 
Per a celebrar l’inici del curs 
i poder donar a conèixer les 
seves escoles i metodologia a 
tots els rubinencs que ho desit-
gin, British House organitza 
aquesta tarda de 18 h a 20 h 
una festa de benvinguda al nou 
curs amb berenar, jocs de carrer 
en anglès i jornada de portes 
obertes a l’escola infantil al C/ 
Sant Cugat 1. 

Per a més informació, po-
deu trucar al 935860825, o 
dirigir-vos a l’escola central a 
l’Av. Barcelona 21 de 10 a 22 
h de dilluns a divendres, i de 
10 a 14 h els dissabtes al matí. 
Aquest curs tots els rubinencs 
a aprendre idiomes amb Bri-
tish House!

La ii edició del Ral·li Som 
Mobilitat sortirà de Rubí

Rubí serà el punt de sortida 
del II Ral·li Som Mobilitat, 
una activitat impulsada per 
la cooperativa Som Mobili-
tat i que pretén incentivar 
l’ús del vehicle elèctric. Per 
primera vegada, Rubí parti-
ciparà en aquest esdeveni-
ment després que aquest 
any s’hagi impulsat un grup 
de la cooperativa a la ciutat 
i que aquesta compti amb 
un vehicle propi al municipi, 
ubicat al Rubí Forma. 

El Ral·li se celebrarà el 
22 de setembre i la sortida 
tindrà lloc a les 10.30 hores 
des del passeig del Ferro-
carril. Està previst que els 
participants vagin des de 
Rubí fins a Mataró, passant 
per Castellbisbal i Santa 
Perpètua de Mogoda.

El vehicle més eficient
Hi poden participar les per-
sones sòcies de la coopera-
tiva o que tinguin un vehicle 

propi en grups de quatre 
conductors. El guanyador 
del Ral·li serà l’equip que 
aconsegueixi arribar abans 
de 90 minuts amb un con-
sum energètic menor i el 
premi serà de 100 hores de 
mobilitat elèctrica gratuï-
tes amb els cotxes de Som 
Mobilitat. 

Les inscripcions, que 
tenen un cost de 10 euros, 
s’han de fer abans del 7 de 
setembre. / DdR

acord amb 
caixaBank 
per destinar 
10 habitatges a 
lloguer social
L’Ajuntament de Rubí ha 
adquirit l’usdefruit pels 
pròxims 4 anys de 10 
habitatges propietat de 
CaixaBank. Així es recull 
en un conveni que l’alcal-
dessa, Ana M. Martínez, 
i el director comercial 
de Barcelona Província a 
CaixaBank, Xavier Garcia, 
van signar i que compro-
met l’administració local 
a destinar els immobles 
a lloguer social. 

A través d’aquest con-
veni, l’entitat finance-
ra cedeix en usdefruit a 
l’Ajuntament de Rubí un 
màxim de 10 habitatges 
a canvi d’una contrapres-
tació mensual per cada 
habitatge. Els habitatges 
s’incorporaran al parc 
municipal d’habitatges 
de lloguer social, que 
actualment són un total 
de 149 i tots estan llogats 
i habitats: “Amb aquest 
conveni incorporem nous 
immobles i podrem donar 
solució a famílies que ja 
no seran desnonades”, va 
dir l’alcaldessa. / DdR

L’OSE programa una desena 
d’accions formatives
L’Oficina de Serveis a l’Em-
presa (OSE) oferirà una 
desena d’accions forma-
tives entre els mesos de 
setembre i desembre. Les 
sessions, programades con-
juntament pels ajuntaments 
de Rubí i Sant Cugat amb 
el suport de la Diputació 
de Barcelona, s’adrecen a 
empreses i persones em-
prenedores.

La primera proposta 
,que tindrà lloc el 12 de 
setembre, serà la jornada 
d’internacionalització de-
dicada a l’eina Incoterms 
2010. Es tracta d’una acció 
dirigida a responsables i tre-
balladors de departaments 
d’exportació, administració 
comercial i logística. A un 
públic similar s’adreça la 
jornada d’internacionalit-
zació que tindrà lloc el 20 
de setembre, en aquest cas 
al voltant dels mitjans de 
pagament internacional.

El calendari formatiu per 
als últims mesos de l’any 
també inclou el Rubiem-
prèn, que se celebrarà el 4 
d’octubre sota el títol ‘Altres 
vies de finançament per a la 
meva empresa’. 

Les empreses que es-
tiguin iniciant-se o conso-

lidant-se en la internacio-
nalització tindran una nova 
cita el 16 d’octubre amb la 
sessió ‘Fonts d’informació 
per a una selecció de mer-
cats a través d’internet’.

El 25 d’octubre, la for-
mació se centrarà en el petit 
comerç, a qui s’orientarà 
sobre la gestió dels punts de 
venda. Establiments i pimes 
també podran beneficiar-se 
de la proposta ‘Negocis lo-
cals: com atraure clients de 
proximitat per internet’, que 
tindrà lloc el 6 de novembre, 
i de la jornada ‘Posada al dia 
sobre aspectes comptables i 
fiscals del comer’ç, prevista 
per al 15 de novembre.

La jornada Rubindús-
tria, una altra de les grans 
cites de l’any, arribarà el 29 
de novembre. Enguany es 
presenta amb el títol ‘Big 
Data, integració de sistemes 
i intel·ligència artificial’.

L’oferta formativa per 
aquest 2018 es clourà al 
desembre amb una propos-
ta sobre tancament fiscal i 
comptable. 

Totes les sessions pro-
gramades tindran lloc a la 
Masia de Can Serra, seu 
de l’Oficina de Serveis a les 
Empreses. / DdR

A Rubí hi ha un grup local de la cooperativa Som Mobilitat. / Arxiu



ENTREPANS

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

Bar iTres
Pl. de Josep Sapés, 2 L.3

FRUITERIA

CUINA 

JAPONESA

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

PIZZERIA

TAPES

Bar El Tapeo
Av. Olimpiades, 102
T. 93 855 33 87

Bar Rambla
c. Francesc Rovira. 10

ARROSSERIA

Llamas
Pl. del Progrés, 9
T. 93 699 66 98

BAR MUSICAL

BRASERIA

Cal Tony
Ctra. de Molins de Rei, 
Km. 7,8

El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574

Sal i Oli
T. 93 633 86 84
c. Balmes, 25 Rubí

La Cassoleta
T. 93 699 94 41
Av. Castellbisbal, 69

CAFETERIA

Cafè DeLaVera
c. Cal Gerrer, 10, local 4

CUINA 

CASOLANA

La Pastora
c. La Pastora, 31
T. 93 697 52 26

Cal Gori
Av. Barcelona, 66
T. 93 699 10 27

El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574

GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ

Divendres, 31 d’agost de 2018 GUIA GASTRONÒMICA12
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CUINA

ESPECIALITZADA 
PER GRUPS I 
EMPRESES 

Violet
c. Perdiu, 3 
T. 93 832 47 78 

QUE VAGI DE GUST!

CUINA 

URUGUAIANA

Petit Charrúa
c. Doctor Robert, 31
T. 93 461 63 58 

LA RECEPTA

ELABORACIÓ

Llimones farcides 
amb crema de llimona

INGREDIENTS 
4 llimones grosses + 1 per ratllar | 200 gr. de nata

1 iogurt grec | 150 gr. de sucre llustre.

-Ratlleu la pell de la 5a llimona i reserveu.
-Talleu les llimones fent un tapa a cadascuna d’elles. Espremeu-
les, coleu i reserveu el suc. 
-Munteu la nata amb 150 gr. de sucre llustre.
-Un cop muntada, afegiu-hi la ratlladura de la llimona i el iogurt 
grec. I bateu, a mínima velocitat, fins que quedi tot integrat.
-A poc a poc, afegiu-hi el suc de llimona, tot remenant amb una 
espàtula i, amb moviments en cercles.
-Aboqueu-hi la crema en un motlle i, cap al congelador. Al cap 
de dues hores, bateu el gelat, ompliu les llimones fins al límit de 
la seva capacitat i les congeleu. 
-Torneu a posar el motlle al congelador i, quan arribi l’hora de 
servir el traieu i amb un estri per fer boles de gelat les acabeu 
de farcir. Seguidament les coroneu amb la tapa.
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

AGOST - SETEMBRE 2018

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

31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

SCHMID - 93 699 13 05
C/ Riera, 12

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

Consells per al 
mal d’esquena

Algunes persones acostu-
men a pati r mal d’esquena, 
problemes cervicals que 
afecten l’esquena i que els 
impedeixen fer una vida 
normal. Ara bé, existeixen 
alguns consells que poden 
ajudar a patir menys do-
lors.

· Realitzeu exercicis d’es-
ti raments de l’esquena. En-
cara que podeu dir que us 
farà més mal, en realitat això 
succeirà els primers dies 
però, al cap d’un temps, el 
dolor remet i us dona major 
fl exibilitat a l’esquena.

· Apliqueu calor a l’es-
quena, tant si teniu dolor 
com si no. Si teniu dolor, us 
alleugerirà i si no en teniu, 
us anirà bé.

· Procureu no agafar fred 
a l’esquena perquè no us 

faci massa mal.
· Feu que la vostra pa-

rella us faci un massatge o 
acudiu a un fi sioterapeuta 
per rebre massatges de tant 
en tant evitant que es creïn 
tensions a l’esquena.

· No agafeu pes i, si no 
teniu més remei, reparti u el 
pes entre les dues mans. Per 
ajupir-vos, procureu fer-ho 
fl exionant els genolls, no do-
blegant només l’esquena.

· Les bosses de mà no és 
bo que les porteu a l’espatlla 
perquè tendiu a inclinar-vos 
i a la llarga us pot fer més 
mal l’esquena.

· Procureu seure rectes i 
mantenir una bona postura 
asseguts i dempeus per 
evitar que pati u estrebades 
a l’esquena.

www.yung.es
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TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

LLOGUER 
I VENDA

SE ALQUILA Hab. 610.467.363
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Como la célebre composición del 
guitarrista Paco de Lucía, así trans-
curren nuestros días en la actuali-
dad, en Rodamons de Rubí. 

Concluida la campaña lanzada 
en htt ps://www.migranodearena.
org , un año después de que la pan-
demia sacudiera a la asociación, to-
davía no hemos conseguido saldar 
nuestras deudas y nuestra situación 
sigue siendo desoladora: 

¡MÁS DE 100 GATOS A LA ESPE-
RA DE UN HOGAR! 

Y cierto es que entre dos aguas 
nos encontramos, porque llegados 
a este punto no podremos abrir las 
puertas de nuestras casas a ningún 
animal más. 

Demasiadas demandas asumi-
das y sin adopciones ni ayudas…
¡nos ahogamos! 

Lamentablemente, nuestra la-
bor y misión nos impide mostraros 
el alcance de nuestro día a día y 
ahora nuestro propósito principal 
se centra en buscar una familia a 
todos ellos, grandes y pequeños. 

Aquí os dejamos una pequeña 
muestra de nuestros acogidos, lis-
tos para marchar a un hogar, y como una imagen vale más 
que mil palabras… 

Si quieres conocerlos, contacta con Rodamons de Rubí 
de lunes a viernes de 18 a 20 horas al teléfono 639 679 777 

Entre dos aguas 

o bien a través de email, web o Facebook: 
rodamonsderubi@hotmail.es 
www.rodamonsderubi.com 
www.facebook.com/rodamonsderubi 
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festa major petita

El centenari de l’arribada del tren 
serà el gran protagonista de Sant roc
rEDaCCió

La commemoració dels 100 
anys de l’arribada del ferro-
carril elèctric a la ciutat és 
cada dia més a prop i per 
anar obrint boca la Taula de 
Cultura Popular i Tradicional 
de Rubí ha organitzat una 
cercavila d’època coincidint 
amb la Festa Major petita de 
Sant Roc. 

Una trentena de per-
sones desfilaran aquest di-
vendres pels carrers de Rubí 
tal com ho feien els veïns i 
veïnes de Rubí a principis 
del segle passat: dones amb 
vestits llargs, escots coberts 
en forma de V i barrets amb 
ploma; i homes amb jaqueta, 
boina i vestit d’home. La cer-
cavila d’època serà l’activitat 
més destacada de Sant Roc 
i incorporarà personatges 
interpretats per actors del 
Casal Popular com ara els 
enginyers Frederick Pearson 
i Emili Montañès o l’alcalde 
Francesc Estrada, figures 
clau per l’arribada del tren a 
la ciutat ara fa 100 anys. 

A partir de les 18.30 
hores es concentraran els 
participants a la plaça del 
Doctor Guardiet i aniran fins 
a la plaça de l’Antiga Estació 
passant pel carrer Maximí 
Fornés, la plaça de Pere 
Esmendia i l’avinguda de 
Barcelona. Els organitzadors 
conviden a tothom que ho 

vulgui a acudir a l’activitat 
amb vestits d’època.

La cercavila, a més dels 
personatges i la gent enga-
lanada, anirà acompanyada 
per la banda musical Rubí 
Segle XXI, per la Societat 
Coral Unió Rubinenca, per 
Dinàmic Crescendo, l’Escola 
de Sardanes Flor de Neu i 
per dos vehicles d’època. 

L’arribada a l’Antiga Es-
tació està prevista per les 
19.30 hores i comptarà amb 
parlaments dels personat-
ges, un ball, una sardana de 
lluïment i una cantada popu-
lar de l’Himne de Rubí.

Aquest serà el gran tret 
de sortida de la Festa de 
Sant Roc, organitzada per 

l’Ajuntament i la Taula de 
Cultura Popular i Tradicional, 
que aquest divendres també 
celebrarà la 7a Trobada de 
Bèsties de Foc a partir de les 
20 hores. 

Més tard, a les 20.30 
hores està previst un bere-
nar amb pa amb oli i sucre 
com a retrobada després 
de l’estiu i a les 22.30 hores 
hi ha programat un concert 
de folk a càrrec del grup 
local Carajillo d’Anís. Per 
tancar el primer dia de Sant 
Roc, la plaça del Doctor 
Guardiet serà testimoni de 
la XVIII Xerricada Popular, 
el concurs de beure a galet 
amb porró. Les inscripcions 
es poden fer al local dels 

Castellers el mateix dia de 
19 a 20 hores.

El dissabte al matí, com 
és habitual per Sant Roc, 
les entitats de cultura po-
pular organitzen diverses 
activitats, a més d’una fira 
de productes d’arrel tra-
dicional catalana i una fira 
del vermut. També hi haurà 
jornada de portes obertes 
al Museu Vallhonrat amb 
visites guiades entre les 11 
i les 13 hores. 

A aquesta hora està pre-
vist el debut del Bòjum a 
la Festa Major de Sant Roc 
amb una remullada a càrrec 
de Les Anades d’Olla que 
coincidirà amb el vermut 
musical. 

La missa en honor a Sant 
Roc està programada a les 
19.30 hores a l’església de 
Sant Pere i a les 20 hores 
a la plaça del Doctor Guar-
diet tindran lloc els Tocs de 
Festa!, una activitat en què 
els personatges del cente-
nari de l’arribada del tren 
presentaran les diverses 
entitats de cultura popular i 
tradicional de la ciutat, que 
faran una petita actuació. 

Una altra de les activitats 
més esperades de la Festa 
Major petita són els Versots, 
a càrrec de la Colla de Dia-
bles de la Riera i de la Colla 
de Diables de Rubí, a les 21 
hores a la mateixa plaça. 

Després, hi haurà l’Es-
pectacle de foc i dansa amb 
l’Associació d’Arrel Dansa i 
a les 22 hores està progra-
mat el sopar popular, amb 
un preu de 5 euros. Allioli 
tancarà les activitats de 
dissabte amb una actuació 
musical a partir de les 23.30 
hores.

Gegants, castells, sardanes, 
correfoc i havaneres
Pel diumenge estan previs-

tes de nou activitats infan-
tils i les fires i la II Trobada 
d’imatgeria local i de ge-
gants, amb la participa-
ció d’una desena de colles 
geganteres a partir de les 
10.30 hores. L’aixecada de 
castells, amb els Castellers 
de Rubí, Roquetes i Vailets 
de Gelida serà a les 12.30 
hores. Totes aquestes ac-
tivitats seran a la plaça del 
Doctor Guardiet. 

La tabalada de Sant Roc 
està prevista a les 18 hores a 
la plaça Catalunya i anirà fins 
a la plaça Onze de Setembre, 
on a les 19.30 hores comen-
çarà el correfoc infantil. 

Abans, a les 18.30 ho-
res, hi haurà una audició 
de sardanes amb la Cobla 
Mediterrània a la plaça del 
Doctor Guardiet. I per tancar 
el diumenge, La Petita Hava-
na oferirà una actuació d’ha-
vaneres amb rom cremat a 
partir de les 20.30 hores. 

150 anys d’aureli Capmany
D’altra banda, dins dels ac-
tes de Sant Roc, s’inclou 
una conferència el 3 de 
setembre a les 19 hores a la 
Biblioteca: ‘Aureli Capmany: 
el naixement dels esbarts 
dansaires, els primers ves-
tits dels esbarts i la seva 
evolució’. La conferència 
anirà a càrrec de Montserrat 
Garric i hi haurà un tastet de 
carquinyolis i vi dolç.

la taula de 
Cultura Popular 
i tradicional ha 
organitzat una 
cercavila d’època

Els vestits d’època lluiran pels carrers de la ciutat tal com van fer el 1918. / Cedida

AgendA
································································
DivenDres 31 d’agost
-Cercavila festiva commemorativa del centenari 
de l’arribada del tren a rubí
A les 18.30h a la pl. Dr. Guardiet. A les 19.30h actes 
commemoratius a la pl. Antiga Estació. 

-La retrobada després de l’estiu
A les 20.30h a la pl. Antiga Estació. Berenar amb 
pa amb oli i sucre.

-7a Trobada de Bèsties de Foc
A les 21.15h a la pl. Antiga Estació.

-Concert amb Carajillo d’anís
A les 22.30h a la pl. Dr. Guardiet.

-XViii Xerricada Popular
A les 23.30h a la pl. Dr. Guardiet. Inscripció prèvia.

································································
Dissabte 1 de setembre
-Activitats matinals

Fira de productes d’arrel tradicional catalana, fira 
del vermut, cucanya de la plaça Nova de Barcelona, 
tallers d’entitats, jocs tradicionals, taller de cons-
trucció de capgrossos, taller de dansa. A les 11h a 
la pl. Dr. Guardiet. 

-remulla’t amb el Bòjum
A les 13h a la pl. Dr. Guardiet.

-Activitats de tarda
Cucanya de la plaça Nova de Barcelona, Fira de 
productes d’arrel catalana i II Fira del Vermut. A les 
18h a la pl. Dr. Guardiet. 

-Missa en honor a Sant roc
A les 19.30h a l’església de Sant Pere. 

-Tocs de Festa!
A les 20h a la pl. Dr. Guardiet.

-Esclat de Sant Roc!
A les 20.45h a la pl. Dr. Guardiet.

-Versots
A les 21h a la pl. Dr. Guardiet.

-Espectacle de foc i dansa
A les 21.30h a la pl. Dr. Guardiet. A càrrec de l’As-

sociació d’Arrel Dansa.

-Sopar popular a la fresca 
A les 22h a la pl. Dr. Guardiet. Preu: 5€.

-Ball de nit
A les 23.30h a la pl. Dr. Guardiet. A càrrec d’Allioli.

································································
Diumenge 2 de setembre
-tronada de Sant roc
A les 9h a la pl. Dr. Guardiet. 

-ii trobada d’imatgeria local i trobada de gegants 
ferroviaris
A les 10.30h a la pl. Dr. Guardiet.

-Activitats matinals
A les 11h Cucanya de la plaça Nova de Barcelona, 
Fira de productes d’arrel catalana, Fira del Vermut. 
A les 12h Tres en ratlla, taller creatiu per fer un hort 
urbà. A la pl. Dr. Guardiet.

-aixecada de castells
A les 12.30h a la pl. Dr. Guardiet. 

-Vermut popular amb música
A les 18h a la pl. Dr. Guardiet.

-Activitats de tarda
A les 18h Fira de productes d’arrel tradicional 
catalana, Fira del Vermut, Tallre creatiu, Taller 
gastronòmic infantil, Cucanya de la plaça Nova 
de Barcelona i Tabalada de Sant Roc. A la pl. Dr. 
Guardiet.

-audició de sardanes
A les 18.30h amb la Cobla Mediterrània a la pl. 
Dr. Guardiet. 

-Correfoc infantil
A les 19.30h a la pl. Dr. Guardiet.

-Havaneres
A les 20.30h a la pl. Dr. Guardiet.

································································
Dilluns 3 de setembre
-Conferència 150 aureli Capmany
A les 19h a càrrec de Montserrat Garrich. A la 
Biblioteca.

································································
DiJOus 6 de setembre
-inauguració del curs escolar
‘El pensament creatiu en l’àmbit educatiu’, a càrrec 
d’Albert Vinyals. A les 12h a la Biblioteca.
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Una dotzena de fotògrafs de presti gi 
internacional parti ciparan en La Nuu

El festi val fotogràfi c La Nuu 
arriba a la seva quarta edi-
ció. La instal·lació de fotos 
de gran format en façanes 
d’edifi cis de la ciutat tornarà 
aquest octubre amb una 
vintena d’imatges d’arti stes 
internacionals. 

El festi val, impulsat per 

l’Ajuntament i dirigit pel fo-
tògraf rubinenc Carles Mer-
cader, converti rà la ciutat en 
una gran sala d’exposicions 
a l’aire lliure amb imatges 
de fotògrafs de presti gi in-
ternacional. El tema de la 
mostra és ‘Naufragis’ i gira al 
voltant dels èxits i fracassos 

de l’experiència humana tant 
individual com col·lecti va. 

Els arti stes que parti cipa-
ran en el festi val seran Marie 
Sordat, Arnau Blanch, Toru 
Morimoto, Natnada Marchal, 
Xiaoxiao Xu, Ester Vonplon, 
Miquel Llonch, Enrique Fraga, 
Muhammad Fadli, Klavdij 

Sluban, Rafael Tanaka Monzó 
i Muge.

L’exposició de fotografi es 
en gran format es comple-
mentarà amb un seguit d’acti -
vitats que inclouen xerrades, 
‘workshops’, acti vitats foto-
gràfi ques obertes a tothom i 
visites guiades. / DdR

Imatge de Muhammad Fadli.Fotografi a d’Arnau Blanch.

La Sala acollirà una nova 
temporada del Cicle Gaudí

El teatre municipal La Sala 
tornarà a projectar les pel-
lícules del Cicle Gaudí, im-
pulsat per l’Acadèmia del 
Cinema Català. Una tempo-
rada més, els rubinencs po-
dran veure el millor cinema 
de producció catalana.

El Cicle Gaudí portarà 
a La Sala una pel·lícula al 
mes fins al 2019, encara 
amb dates per confirmar. 
La primera, que es projec-
tarà al setembre, serà ‘Jean-
François i el senti t de la vida’, 
l’opera prima de Sergi Porta-
bella, un fi lm en el qual dos 
adolescents (Max Megías i 
Claudia Vega) projecten un 
viatge a França a la recerca 
del senti t de la vida.

A l’octubre es projectarà 

la segona pel·lícula del cicle, 
signada per Pau Durà sota el 
tí tol ‘Formentera Lady’, amb 
l’actor protagonista José 
Sacristán. 

Al novembre, es podrà 
veure el documental ‘Peti -
tet’, del presti giós director 
Carles Bosch. L’audiovisual 
està centrat en Joan Ximé-
nez Valentí  ‘Peti tet’.

Per tancar el cicle, al 
desembre es podrà veure 
el llargmetratge ‘Les distàn-
cies’, de la directora Elena 
Trapé.

El preu de les entrades 
és de 4,5 euros i de 3 euros 
pels ti tulars del Carnet Jove. 
Les pel·lícules es projectaran 
en versió original i, si cal, 
amb subtí tols. / DdR

L’actor Max Megías, en una escena del fi lm.
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Un rubinenc publica un llibre 
sobre com millorar la qualitat 
a les empreses

LLIBRES

REDACCIÓ

El rubinenc Héctor Santi-
ago ha publicat un llibre 
que té per objectiu ajudar 
a millorar la qualitat a les 
empreses. La publicació, 
que porta per títol ‘Her-
ramientas para la gestión 
de calidad’, és el resultat 
de més de 15 anys d’ex-
periència en l’aplicació de 
tècniques i eines relacio-
nades amb la millora de la 
qualitat en empreses de 
totes les mides i entorns 
altament competitius en 
diversos sectors. 

El llibre proporciona un 
coneixement mitjà de les 
tècniques de millora de la 
qualitat. Santiago conside-
ra que millorar la gestió de 
la qualitat condueix a una 
productivitat més elevada 
i a uns costos menors, un 
fet que influeix en un crei-
xement de les vendes i, per 
tant, dels beneficis. 

Héctor Santiago, for-
mat àmpliament en l’àmbit 
de la gestió de la qualitat, a 
més de treballar en diver-
ses empreses en gestió de 
sistemes de qualitat, tam-
bé col·labora amb centres 
docents impartint classes 
sobre aquest àmbit. 

‘Herramientas para la 

Portada de la publicació d’Héctor Santi ago.

gestión de calidad’ ha es-
tat publicat per l’editorial 
Círculo Rojo dins la col-

lecció ‘Autoayuda’, té 190 
pàgines i un preu de venda 
de 22,90 euros.

Exposició de 
Montse Forti no a 
l’Espai de Llibres 
Lectors al Tren

GEGANTS

Els Gegants de Rubí, a 
la Festa Major d’Alpicat

REDACCIÓ

Els Gegants de Rubí van 
reprendre l’acti vitat gegan-
tera després de les vacances 
amb la visita el 26 d’agost 
a Alpicat, durant la Festa 
Major de la localitat del 
Segrià.

Els gegants Roc, Paula, 
Laia i Galderic, juntament 
amb la resta de colla ge-
gantera, van parti cipar en 
la IV Diada de Cultura Po-
pular, dins de les acti vitats 
de la Festa Major de Sant 
Bartomeu.

Els gegants rubinencs, a Alpicat. / Mart Albert López

A les 18.30 hores va 
arrencar la Plantada de 
Gegants davant del teatre 
La Unió amb les colles ge-
ganteres d’Alpicat, Molins 
de Rei, Tàrrega i Rubí. 

Més tard, es va iniciar la 
Passejada de gegants fi ns a 
la plaça del Graó, on cada 
colla parti cipant va fer un 
ball de lluïment. En el cas 
de la colla de Rubí, van ba-
llar els quatre gegants, fent 
una adaptació de la Dansa 
de Campdevànol. Després 
dels balls, va tenir lloc el 
fi nal de festa.

IL·LUSTRACIÓ

L’Espai de Llibres Lectors 
al Tren inicia una nova 
temporada amb l’exposi-
ció de la il·lustradora rubi-
nenca Montse Forti no. La 
inauguració serà el 5 de 
setembre a les 19 hores i 
comptarà amb la presèn-
cia de Toni Puntí , Imma 
Udina i Anna Subirana, 
que oferiran un recital de 
música i poesia. 

L’exposició oferirà 
il·lustracions del llibre 
‘Montsino’, una obra de 
Montse Forti no que tam-
bé es podrà trobar a la 
llibreria. 

L’exposició estarà a 
l’Espai de Llibres Lectors 
al Tren, ubicat al carrer 
Magi Raméntol, 3, fins 
al 29 de setembre. Es 
podrà visitar de dilluns 
a divendres de 10 a 13 
hores i de 17 a 20 hores, 
a excepció del dijous, i el 
matí  del 29 de setembre, 
últi m dia que estarà ober-
ta. / DdR

Una de les il·lustracions.
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“Incorporar un gos als assajos de teatre ha estat 
una experiència innovadora i molt interessant”
El director Rubén Ferrer inclou un gos a les classes del Casal Popular
CRISTINA CARRASCO

El teatre ha estat sempre 
una de les grans passions de 
l’actor, director i guionista 
rubinenc Rubén Ferrer. Els 
animals són una altra de les 
seves mo� vacions a la vida. 
Enguany, Ferrer ha decidit 
experimentar i unir els dos 
móns. Es tracta d’una idea 
pionera, la incorporació d’un 
gos als assajos de teatre que 
imparteix al Casal Popular 
de Rubí. La inicia� va ha estat 
molt ben rebuda pels par� -
cipants i Ferrer no ha dubtat 
en qualificar-la com “una 
experiència innovadora i molt 
interessant”.

Segons explica el jove 
director, que també ha rebut 
formació en ensinistrament 
de gossos i que acaba de 
fi nalitzar un curs de teràpia 
assis� da amb animals, el gos 
aporta mo� vació i és un faci-
litador dels exercicis teatrals 

que es realitzen. A més, tam-
bé permet treballar alguns 
aspectes concrets d’inter-
pretació, des de sen� ments 
a simulacions de situacions 
diverses.

Les sessions han estat un 
èxit, per la qual cosa, el direc-
tor rubinenc ja planteja de 

cara a la propera temporada 
repe� r l’experiència. Ferrer fa 
anys que imparteix cursos de 
teatre per a diferents edats 
en espais diversos com ara 
el Casal Popular de Rubí, a 
l’escola Maria Montessori, 
a un centre cívic de Terrassa 
i un casal de la gent gran a 

Sabadell, entre altres. A la tar-
dor, tornarà a oferir els cursos 
en alguns d’aquests espais 
i puntualment proposarà la 
participació de l’animal en 
les sessions.

Reactivar l’associació Ruf-
creacions
Entre altres projectes de futur 
immediat de l’actor i director 
rubinenc, hi ha el de reac� var 
els diferents projectes de 
l’en� tat cultural de creacions 
escèniques i audiovisuals 
Rufcreacions. De fet, segons 
apunta el rubinenc, es vol 
renovar l’equip intern i fi ns i 
tot es podria canviar el nom 
de l’associació.

Entre els projectes de 
l’en� tat que es volen enge-
gar, hi ha la nova versió de 
l’obra ‘El � mbaler del Bruc’, 
estrenada l’any 2016 i ba-
sada en la popular llegenda 
catalana. “Treballarem per 
canviar l’escenografia, per 

millorar l’aspecte musical de 
l’obra, amb arranjament de 
cançons i noves versions”, 
explica Ferrer.

També es vol encetar 
una nova etapa amb el xou 
‘Vuit de dos’, una proposta 
escènica humorística amb 
dos actors, que compta amb 
la participació del públic. 
L’espectacle va néixer com 

un monòleg l’any 2003. Fins 
al 2011 va girar per moltes 
sales i ara es vol actualitzar 
amb Benjamí Conesa com a 
nou director.

Ferrer ja treballa també 
en el guió d’un nou curt-
metratge i con� nua compa-
ginant altres feines com a 
actor i animador de públic en 
programes de televisió.

TEATRE

Els gossos, l’altre passió de Rubén Ferrer. / Cedida

L’animal és un més en les classes de teatre. / Cedida
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ATLETISME | MUNTANYA

Francesc Bancells guanya 
la Cursa Verti cal de Vilaller 
en categoria Walk
El rubinenc Francesc Ban-
cells, del Centre Excursi-
onista de Rubí (CER), va 
guanyar la Cursa Verti cal 
de Vilaller, en la catego-
ria Walk (caminant). La 
competi ció es va celebrar 
el 25 d’agost i consisti a a 
completar els 6 km de re-
corregut amb un desnivell 
de 1.268 m. L’iti nerari pas-
sava per Cassós, l’ermita 
de Sant Salvador i fi ns al 

Tossal de la Mina, a 2.263 
m d’alti tud. 

La Cursa Verti cal de Vi-
laller ja compta amb dues 
edicions i també inclou 
la Vilaller Vertical Race, 
que es fa corrent i que és 
puntuable per a la Copa 
d’Espanya de curses de 
muntanya verti cals. A més, 
també és la prova que ator-
ga el tí tol de Skyrunning 
Championship. / DdR

Rubí es queda sense subseu dels 
World Roller Games de Barcelona

HOQUEI LÍNIA | WORLD ROLLER GAMES

La pista de La Llana no compleix les mides que exigeix la World Skate

Rubí s’ha quedat sense 
subseu dels World Roller 
Games, la competi ció inter-
nacional més important dels 
esports relacionats amb el 
pati natge sobre rodes, que 
se celebrarà l’esti u del 2019 
a Barcelona.

Inicialment, estava pre-
vist que el pavelló de La 
Llana fos una de les subseus 
i acollís la competi ció d’ho-

quei línia, però finalment 
aquesta possibilitat ha que-
dat descartada. 

Segons ha informat la 
Federació Catalana de Pati -
natge, el Comitè Organitza-
dor dels World Roller Games 
ha refusat la pista rubinenca 
perquè no té les mides regla-
mentàries per acollir parti ts 
de competi ció ofi cial, ja que 
la World Skate, la federació 

internacional de pati natge, 
va canviar els criteris.

Per aquest moti u, la pis-
ta del pavelló de La Llana ara 
resulta massa gran per aco-
llir esdeveniments esporti us 
internacionals.

De fet, les dimensions 
de la pista, així com el pa-
viment, són un dels moti us 
pels quals el Cent Patins 
conti nua disputant els seus 

partits oficials a la pista 
Francesc Calvo. 

Rubí haurà de conformar-
se a acollir entrenaments o 
competicions prèvies dels 
equips, però la competi ció 
d’hoquei línia es disputarà 
fi nalment als pavellons de la 
Mar Bella, a Horta i al Palau 
Blaugrana.

Un esdeveniment mundial
Els World Roller Games són 
un dels esdeveniments es-
porti us més importants del 
planeta, ja que acullen 11 
campionats del món de 
les disciplines alpí, artí sti c, 
roller freestyle, descens, 
inline freestyle, hoquei línia, 
hoquei pati ns, roller derby, 
scooter, velocitat i skatebo-
ard. Barcelona rebrà 4.000 
esporti stes entre el 5 i el 14 
de juliol i ti ndrà com a seu 
central les diferents instal-
lacions de l’Anella Olímpica. 
Fora de Barcelona, hi haurà 
proves als municipis de Vila-
nova, Mollet, Terrassa i Sant 
Cugat. / M. Cabrera

El Palau Sant Jordi acollirà part de la competi ció internacional. / Imatge virtual

ATLETISME | CURSA

Fondistes parti cipa en una cursa a Ripollet
Tres corredors de Fondistes 
Rubí van participar en la 
Cursa Popular de la Festa 
Major de Ripollet: Francisco 
Villodres, Pedro Sánchez 
i Lorenzo Martín. Els tres 
rubinencs van completar 
els 10 km de la cursa tots 
junts i van acabar amb un 
temps de 53’55”. La cursa 
de la Festa Major de Ripollet 
celebrava enguany la seva 
40a edició. / Fondistes

CICLISME | RUTA

Tornen les sorti des del Club Ciclista Rubí
El Club Ciclista Rubí torna a 
l’acti vitat amb una sorti da 
en ruta el 2 de setembre. 
El Grup A del club recorrerà 
120 km des de Rubí fins 
a Dos Rius, passant per 
Montcada, La Roca, Llinars 
i Cerdanyola. 

El Grup B completarà 
una ruta de 75 km des de 
Rubí fi ns a Rellinars, passant 
per Martorell, Olesa, Caste-
llvell i Terrassa. / CCRFrancisco Villodres, Pedro Sánchez i Lorenzo Martí n. / Cedida Dos integrants del Club Cliclista Rubí. / Cedida

Francesc Bancells va arribar en primera posició. / Cedida



La rubinenca Xantal Giné a principis d’agost la 
medalla de bronze amb la selecció espanyola 
en el Mundial d’hoquei herba, disputat a Lon-
dres. Giné i la selecció femenina van fer histò-
ria, ja que és la primera medalla que Espanya 
aconsegueix en aquesta compe� ció.

El combinat espanyol, dirigit per Adrian 
Lock, va caure en semifi nals davant d’Irlanda, 
però va refer-se en el par� t per disputar el 
tercer i quart lloc. Espanya es va enfrontar a 
la poderosa Austràlia, equip a qui va guanyar 
per 3-1 en un gran par� t tant en defensa com 
en atac. Les ‘Red S� cks’, com es coneix la se-
lecció espanyola, van dominar el par� t en la 
primera meitat, avançant-se en el marcador 
amb 2 gols, un de María López i un altre de 
Berta Bonastre.

En el minut 40, les australianes van reduir 
distàncies amb un gol, però 10 minuts des-
prés, el combinat espanyol tornava a ampliar 
l’avantatge amb un gol d’Alicia Magaz. Amb 
el 3-1 es va arribar al fi nal del par� t. Victò-
ria, medalla de bronze i una nova pàgina en 
la història de l’hoquei herba espanyol: el 
primer podi.

Xantal Giné (Rubí, 1992) es va formar al 
CD Terrassa i actualment juga al Reial Club 
de Polo de Barcelona. La rubinenca, que va 
par� cipar en els Jocs Olímpics, juga com a 
defensa i ha estat � tular indiscu� ble durant 
tot el torneig. / DdR
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Xantal Giné guanya el bronze al 
Mundial amb la selecció espanyola

HOQUEI HERBA | MUNDIAL

WATERPOLO | JÚNIOR

Ariadna Ruiz, al Mundial Júnior
La rubinenca Ariadna Ruiz està a 
Belgrad, a Sèrbia, per par� cipar en 
el Mundial júnior de waterpolo que 
es disputa fi ns al 2 de setembre. La 
jugadora del Club Natació Rubí ha estat 
convocada per la selecció espanyola 
per disputar la compe� ció internacio-
nal, en la qual par� cipen 16 països. 

La selecció espanyola ha quedat 
enquadrada en el Grup A i en la fase 
prèvia s’ha enfrontat amb el Canadà, 
Itàlia i l’amfi triona Sèrbia. Al tanca-
ment d’aquesta edició, el combinat 
s’havia classifi cat per jugar els quarts 
de fi nal / DdR

Xantal Giné, a la dreta, amb la seva companya del RC Polo Melanie Garcia, després 
de recollir la medalla. / RC Polo Hoquei

La jugadora rubinenca Bea 
Ortiz va aconseguir ser 
la màxima golejadora del 
Campionat d’Europa de 
waterpolo, disputat a Bar-
celona a fi nals de juliol. Tot 
i que la selecció espanyola 
aspirava a la medalla d’or, 
finalment es va haver de 
conformar amb el bronze. 
Or� z va anotar 25 gols en 
els 7 par� ts que va jugar 
el conjunt dirigit per Miki 
Oca. 

La waterpolista rubi-

nenca agafa el relleu en el 
palmarès d’aquest títol a 
l’hongaresa Rita Keszthelyi 
i és la primera jugadora 
espanyola que aconsegueix 
aquest guardó. La rubinen-
ca, formada al Club Nata-
ció Rubí, és actualment 
jugadora del CN Sabadell i 
fi xa a la convocatòria de la 
selecció espanyola des del 
2016. L’any passat, Bea Or-
� z es va penjar la medalla 
de plata en el Mundial de 
Budapest. / DdR

WATERPOLO | JEUROPEU

Bea Or� z, màxima 
golejadora i medalla 
de bronze a l’Europeu 

La rubinenca va ser la pitxitxi de la compe� ció. / Arxiu

Ariadna Ruiz, en una acció amb el Club Natació Rubí.
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