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WWW.DIARIDERUBI.COM
INFORMATIU SETMANAL INDEPENDENT I GRATUÏT  
IMPRÈS EN PAPER ECOLÒGIC 100% RECICLAT

Les en� tats de la cultura popular i tradicional i l’Ajuntament 
han preparat diverses ac� vitats entre divendres i diumenge

Es relaxen els 
indicadors de 

covid-19 i baixa 
el nombre 

d’ingressats

Acord de 
col·laboració 
entre el CEF 

Can Mir i la UD 
Castellnou
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Els alumnes 
d’infan� l i 

primària del 
Liceo s’integren 

al Balmes

Gran cartell 
del Fes� val de 
Blues de Rubí 
que se celebra 

al Castell
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Queixes 
dels usuaris 
de la zona 
d’esbarjo 

per gossos 
del Parc de 
la Pau i la 

Natura

Cedida

Tot a punt per iniciar la Festa 
Major Pe� ta de Sant Roc

Curves Rubí Centre
C/Cervantes, nº 70
Telf: 93 586 23 79 - 606 523 038

Fitness Femenino
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ANGLÈS, FRANCÈS I ALEMANY

CLASSES DE REFORÇ I 
TÈCNIQUES D’ESTUDI

Matricula’t ja, 
i obtindràs un 

descompte del50%

· Tots els nivells
Primària, E.S.O., Batxillerat

· Totes les assignatures
Matemàtiques, física, química, llengües,...

SERVEIS 
GRATUÏTS

· Preparació a titulacions oficials
First certificate-B2, Advanced-C1, Proficiency-C2

· Aules audiovisuals
· Cursos d’idiomes a l’estranger

· Classes particulars
· Classes de speaking

· Classes online· Classes online

· Classes per a nens, 
joves i adults

· Horari matins, 
tardes i nits

· Professorat nadiu 
i titulat

· Grups reduïts

· Preparació per a 
títols oficials

· Cursos intensius 
tot l’any

· Classes i traduc-
cions per empreses

Servei de Biblioteca
Servei de Videoteca

Test de nivell
Material escolar

HELLO
INTERNATIONAL

SCHOOL
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PIS AL CENTRE AMB 
TERRASSA DE 41M2 

A PEU DE MENJADOR
3 hab. Sup. 82m2. 

Moblat i amb 
electrodomèstics. 

Exterior. Calefacció.

VENDA:
137.000€

Ref. 12524/D

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

JOCS DE LLIT des de 22€
COBRELLITS des de 29.95€

PROMOCIÓ

Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87
didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat 

La ciutadania pot opinar sobre el futur 
Pla de Benestar Animal de Rubí
Els rubinencs majors de 16 anys poden respondre un 
qües� onari per recollir la seva opinió sobre les accions 
que ha d’incloure el Pla de Benestar Animal i Tinença 
Responsable, que ha engegat l’Ajuntament. Es tracta 
d’un breu qües� onari que es pot respondre fi ns al 30 de 
setembre. Es demana, entre altres, si són usuaris de les 
zones d’esbarjo per a gossos, de quines i quina puntuació 
els hi donen i com es pot millorar el benestar dels animals 
domès� cs. Un cop es recullin les opinions, arrencarà la 
priorització de les accions i es farà un segon qües� onari.

PIS AL CENTRE AMB 
TERRASSA DE 41M2

A PEU DE MENJADOR
3 hab. Sup. 82m2. 

Moblat i amb 
electrodomèstics. 

Exterior. Calefacció.

VENDA:
137.000€

Ref. 12524/D

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es
93 588 54 99

PIS AL CENTRE AMB 
TERRASSA DE 41M2 

A PEU DE MENJADOR
3 hab. Sup. 82m2. 

Moblat i amb 
electrodomèstics. 

Exterior. Calefacció.

VENDA:
137.000€

Ref. 12524/D

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

Usuaris de la zona d’esbarjo per gossos del 
Parc de la Pau i la Natura demanen millores
REDACCIÓ

El col·lec� u d’usuaris de la 
zona d’esbarjo per a gossos 
del Parc de la Pau i la Natu-
ra, que està dividit en dues 
àrees segons la mida dels 
animals, demana a l’Ajun-
tament que faci millores en 
les instal·lacions. 

Per començar, volen 
un manteniment més pe-
riòdic de la zona, ja que 

en moltes ocasions són els 
mateixos usuaris els que 
han de fer el manteniment. 
Per exemple, van haver de 
posar uns pe� ts ferros per 
tancar una porta que es 
quedava oberta. Quan algú 
es va endur els ferros, van 
soldar una placa a la porta 
perquè quedés ben tancada 
i els gossos no s’escapessin 
per l’entrada. El mateix 
va passar quan un arbre 

que caure va doblegar les 
tanques. Van ser els qui 
habitualment fan ús del 
parc els qui es van fer càrrec 
de posar uns ferros units 
amb brides com a tanca 
improvisada. Segons han 
explicat els usuaris, no va 
ser fi ns mesos més tard que 
l’Ajuntament no va tornar a 
col·locar unes tanques. 

Més llum, aigua i gespa
D’altra banda, el col·lec� u 
demana un manteniment 
adequat de la gespa, una 
font que funcioni de forma 
correcta i una millor il-

luminació. En el primer cas, 
expliquen que la gespa és 
inexistent per la falta de reg 
i que les dues zones acaben 
sent un sorral. Pel que fa a 
la font, expliquen que s’ha 
ubicat una, però que no té 
pressió sufi cient, un fet que 
el consistori està treballant 
per solucionar. 

En relació a la llum, els 
usuaris expliquen que els 
mesos amb menys sol l’úni-
ca il·luminació que arriba és 
la del Duet Sport i les cot-
xeres d’FGC. Habitualment 
han de dur llanternes per 
no caure amb alguns dels 

Els usuaris han col·locat una placa per tal que la porta tanqui després 
que algú s’endugués els ferros que ja havien posat perquè la porta 
estava trencada. / Cedida

Els gossos pe� ts es poden escapar per sota de les tanques de la 
zona d’esbarjo tant cap a la zona de gossos grans com a la resta del 
parc. / Cedida

arbres que han caigut dar-
rerament i que el consistori 
no ha re� rat, així com per 
poder recollir amb comodi-
tat els excrements de gos.

Forats a terra
Per úl� m, el col·lec� u de-
mana al consistori que re-
pari els forats, cada vegada 
més grans segons expli-
quen, que hi ha sota les 
tanques i que delimiten 
amb l’exterior i també entre 
les dues zones. Aquest des-
nivell provoca que alguns 
gossos pe� ts s’escapin a la 
zona dels gossos grans o a 
fora del recinte. 

Hello everybody!

Hello International School, una opció intel·ligent 
per aprendre idiomes a la nostra ciutat

De 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 va-
caciones, cuando hacemos una especie de 
propósito de cambio en muchos aspectos 
de nuestra vida.

Con este fi n nos dirigimos a todos, pues-
to 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. 

L’acadèmia d’idiomes Hello 
International School torna a 
obrir, després de les vacances 
estivals, les seves portes a tots 

aquells rubinencs i rubinenques de qual-
sevol edat que vulguin aprendre idiomes. 
L’escola, amb més de 31 anys d’experi-
ència a la nostra ciutat, suposa una opció 
de garantia sòlida d’aprenentatge, tal com 
demostra el fet que nombrosos estudiants 
continuïn dipositant la seva confi ança en 
el centre.

Estudiar una llengua estrangera i, el 
que és més important, aprendre-la, s’ha 
convertit en una eina fonamental per 
viure en la societat que ens envolta. I és 
que, en el senzill fet d’estar a casa fent 
servir l’ordenador, la necessitat de saber 
idiomes es fa present, sobretot l’anglès, 
per la seva extensió, però també prenen 
força l’alemany i el francès, que a més 
del camp lúdic, també tenen un pes molt 
important en el camp educatiu i en el 
professional. 

Amb aquesta fi losofi a, Hello Interna-
tional School ofereix ja la possibilitat de 
matricular-se en els seus cursos ordinaris 

En dicho centro nos informarán y aseso-
rarán sobre el curso más adecuado a nuestras 
necesidades, puesto que los profesionales 
dedicados a este fi n son quienes nos reco-
mendarán con mayor conocimiento.

Por todo ello, si estamos pensando en 
realizar cursos de idiomas, por otro lado 
imprescindibles en el mundo en el que vi-
vimos, 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 confi anza.

Texto cedido por Pere Solà 
Gerente del centro de idiomas 

HELLO INTERNATIONAL SCHOOL

d’anglès, francès i alemany, disponibles 
tant per a nenes i adolescents com per a 
adults. El centre també imparteix classes a 
treballadors de les empreses, a l’acadèmia 
o tot desplaçant-se a les mateixes empre-
ses si s’escau. A més, Hello International 
School també dóna la possibilitat de fer 
cursos intensius i de preparació per a un 
títol ofi cial en concret, així com també 
disposa d’una àmplia gamma de serveis 

com ara traducció per a particulars i per 
a empreses, i una biblioteca i videoteca 
gratuïta per als alumnes.

Hello International School té ben clar 
que les classes han de ser de grups reduïts, 
fet que farà que hi hagi més atenció i que 
l’aprenentatge sigui més personalitzat. 
S’ha de tenir en compte que és la manera 
de potenciar la comunicació oral i millo-
rar-ne alguns aspectes com la pronunci-
ació i la fonètica, una qüestió que sovint 
es deixa de banda, segons el cap d’estudis 
de l’acadèmia.

Seguiment continu
Per altra banda, Hello International 
School es decanta, sense oblidar les noves 
tecnologies, cap al mètode més efectiu 
demostrat fi ns ara per aprendre un idioma, 
és a dir, l’assistència a un centre d’estudis. 
L’acadèmia d’idiomes farà que es tingui 
una disciplina d’assistència a les classes 
i un seguiment continu de les mateixes 
per part dels professors, a més de ser un 
ensenyament més dinàmic, participatiu i, 
en defi nitiva, més amè.

Aquest sistema educatiu coherent, 

conjuntament amb un equip de profes-
sors preparats i una bona organització 
administrativa, són claus per tal que Hello 
International School sigui una opció en-
certada i intel·ligent per estudiar idiomes 
estrangers a Rubí. Una opció perquè els 
alumnes puguin aprofi tar al màxim el 
potencial d’aprenentatge que el centre 
ofereix. 

Altres matèries
Hello International School amplia el seu 
ventall de serveis i ofereix també la pos-
sibilitat de fer classes de repàs i reforç 
escolar de totes les matèries de Primària, 
ESO i Batxillerat, com a resposta a la 
demanda feta pels propis pares i mares 
d’alumnes. Aquestes classes es duran a 
terme durant tot el curs escolar.

Text cedit por Pere Solà 
Gerente del centro de idiomas 

HELLO INTERNATIONAL SCHOOL
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la torre Bassas ofereix 
assessorament per 
a beques d’estudis 
postobligatoris

L’Espai Jove Torre Bassas ha 
tornat a posar en marxa al 
setembre l’espai d’orienta-
ció i acompanyament per a 
sol·licitar beques per a estu-
dis postobligatoris. El servei 
està disponible entre fins 
al 15 d’octubre, coincidint 
amb l’època en què s’han 
de tramitar aquest tipus de 
beques.

Per tal de contactar amb 
la Torre Bassas, cal demanar 
cita prèvia a través del web 

de Rubí Jove o trucar al 
telèfon 936991663. El per-
sonal de Rubí Jove donarà 
suport a les persones joves 
que vulguin sol·licitar la 
beca que ofereix el Minis-
teri d’Educació del govern 
espanyol o la beca per a 
estudis universitaris de la 
Generalitat.

L’any passat, l’espai d’ori-
entació i acompanyament 
de Rubí Jove va assessorar 
40 persones. / DdR

El col·legi Balmes absorbeix la part 
d’infantil i primària del Liceo Politècnic
mArtA cABrErA

El Col·legi Balmes arrencarà 
el nou curs amb una nove-
tat molt important i és que 
durant aquest estiu ha ab-
sorbit la part d’infantil i pri-
mària del Liceo Politècnic, 
una altra escola concertada 
de Rubí.

El titular del centre edu-
catiu, Carlos Cami, ha ex-
plicat que d’aquesta forma 
el col·legi podrà oferir una 
segona línia i permet que els 
alumnes del Liceo puguin 
continuar l’ESO a la ciutat: 
“En els darrers anys hem 
tingut més de 45 sol·licituds 
a P3, però només teníem 
una línia de 25, volíem tro-
bar una sortida per a les 
famílies que volen portar 
els seus fills al Col·legi Bal-
mes i va sorgir l’oportunitat 
d’absorbir el Liceo, que va 
traslladar la secundària a 
Sant Cugat”.

A partir d’aquest curs, 
per tant, el centre educatiu 
compta amb dues línies 
d’escola concertada des de 
P3 fins a 6è de Primària i 
està previst que aquesta 
nova línia tingui continuïtat 
durant tota l’ESO. També ha 
incorporat el professorat de 
l’antiga escola i la resta del 
personal.

De cara a l’inici de curs, 
està previst que els antics 
alumnes del Liceo continuïn 
escolaritzats a la masia de 
Ca n’Oriol, mentre que al-
guns professors treballaran 
també a la històrica seu del 
carrer Xile. Serà a partir del 
curs 2022-2023 quan les 
dues línies es fusionaran. La 
intenció de l’escola és que 
les classes d’infantil es facin 
al carrer Xile i la primària a 
la masia de Ca n’Oriol, però 
encara no està confirmat.

Segons ha explicat Cami, 
“l’acollida per part de les 

famílies del Liceo ha estat 
positiva” des que es va 
informar els pares en una 
trobada al juliol. L’acord 
amb el Liceo es va gestar en El col·legi passa a tenir dues línies d’infantil i primària. / C.B.

Els joves poden demanar cita prèvia per accedir al servei. / Arxiu

poques setmanes després 
d’acabar el curs.

El titular de l’escola creu 
que aquest creixement pot 
ser molt important per tal 
de “fer front als reptes de 
futur, augmentant la capaci-
tat per oferir més diversitat 
d’etapes educatives i seguir 
ampliant la línia de cicles 
formatius” i no descarta que 
en un futur es pugui arribar 
a oferir el batxillerat.

A partir del curs 
vinent, l’escola 
concertada 
podrà oferir 50 
places de P3
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Empresa ubicada en Rubí, dedicada a la distribución 
de bebidas y productos de alimentación, 

necesita incorporar 

OPERARIO POLIVALENTE 
Para la realización de las siguientes tareas:

· Apoyo en tareas administración/comercial.
· De manera eventual deberá hacer repartos.

Requisitos:
· Conocimientos de ofimática nivel usuario.

· Carné de conducir B.

Se valorará conocimiento logístico 
y carné de carretillero.

Interesados/as enviar CV a: 
administracio@espumososfabregas.com 

Gran surtido en 
alimentación y complementos 

para pájaros

c/ Torrent de l’Alba, 3 Rubí
Tel. 686 15 55 24

Alimentación para mascotas 
Peluquería - Piensos a granel 
(mamíferos, aves, tortugas) 
Mezclas (piensos, semillas)

alimentación y complementos 

¡NOVEDAD!

c. Marconi, 1 (Plaça Progrés) | info@vilaseguros.com

T. 93 699 78 33

autos · hogar · vida · salud · decesos 
comercio/pyme · protección alquiler

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona

Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com

A presó un jove com a 
presumpte autor de tres 
robatoris amb violència
REDACCIÓ

Un home de 19 anys, naci-
onalitat marroquina i veí de 
Rubí va ser de� ngut el 19 
d’agost com a presumpte 
autor del delicte de tres 
robatoris amb violència i 
lesions.

El 18 d’agost, al voltant 
de les 22.30 h a l’interior de 
l’estació, una dona d’edat 
avançada va ser assaltada 
per un jove, que li va sos-
treure de forma violenta 
una cadena d’or que porta-
va al coll. A conseqüència 
de l’estrebada, la dona va 
caure a terra, fet que li va 
provocar el trencament 

d’un os del braç i un fort 
cop a la cara.

Els Mossos d’Esquadra 
van iniciar una inves� gació 
dels fets i al dia següent 
van poder relacionar el cas 
amb un home ja de� ngut 
per la Policia Local per dos 
robatoris violents més a la 
mateixa localitat, realitzats 
amb el mateix modus ope-
randi i amb una descripció 
coincident. El presumpte 
autor té antecedents ante-
riors per fets similars.

El de� ngut va passar a 
disposició judicial al jutjat 
de guàrdia de Rubí el 21 
d’agost i el jutge va decretar 
l’ingrés a presó. / DdR

Validada una butlleta de la Primi� va  
a Rubí amb un premi de 30.000 euros
El sorteig de la loteria Pri-
mi� va celebrat el 28 d’agost 
va deixar a Rubí 30.297,97 
euros, corresponents a una 
butlleta premiada. En total, 
hi va haver set butlletes 
que van obtenir un premi 

de Segona Categoria, una 
de les quals a Rubí. La but-
lleta, amb cinc encerts i el 
número complementari, es 
va validar al punt de venda 
12.855, ubicat al carrer Le-
pant, 34. / DdR

El servei d’autoreparació de pe� ts 
aparells electrònics torna a l’Ateneu
REDACCIÓ

El Dimecres Manetes, un 
servei d’assessorament i 
autoreparació de petits 
aparells elèctrics i electrò-
nics, ja està en funciona-
ment. Les persones inte-
ressades poden reservar 
plaça per qualsevol de les 
sessions programades a 
través del web municipal. 
El Dimecres Manetes té 
una periodicitat setmanal: 
se’n fan sessions ma� nals 
de 10 h a 13 h el primer 
dimecres de mes i de 18 h a 
21 h la resta de setmanes.

El servei s’inspira en els 
Cafè Repair, uns espais de 
lliure accés estesos per tot 
Europa on tot gira entorn 
la reparació. El seu objec-
� u és promoure la cultura 
de la reparació i del man-
teniment de petits estris 
elèctrics i electrònics, i així 
evitar que aquests objectes 
esdevinguin residus abans 
d’hora, combatent l’obso-
lescència programada.

El Servei Educatiu de 

Residus de l’Ajuntament 
va posar en marxa aquesta 
ac� vitat el 2016 i ja és un 
espai fi x de l’Ateneu. 

Durant el 2021, el ser-
vei ha augmentat la seva 
freqüència incorporant 
sessions matinals amb 
l’objectiu de fomentar la 
cultura de la reparació de 

productes.
Al Dimecres Manetes 

s’hi pot portar qualsevol 

El servei s’ofereix tots els dimecres a la tarda, a excepció del primer dimecres de mes, quan es fa al 
ma� . / Localpres-Ajuntament

pe� t electrodomès� c i apa-
rell electrònic espatllat: 
impressores, ordinadors, 
telèfons mòbils, afaitado-
res, planxes, ràdios, etc. 
Un professional assessora 
i facilita totes les eines 
necessàries per intentar re-
parar-lo amb èxit. El servei 
és gratuït.

Un professional 
assessora i facilita 

les eines per a 
l’autorreparació

dels aparells
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20 YE
AR

S

growing together!

Comencen les classes 
d’idiomes a British House!

Aquesta setmana 

curs 2021-2022 amb l’inici de 
les classes per a nens, joves i 
adults. Altres cursos començaran 
a mitjans de setembre, i d’altres 
a l’octubre. L’escola ens recorda 
que està obert el període 
d’inscripcions. Apunteu-vos ara 
per a no quedar-vos sense plaça!

 és una escola 
d’idiomes amb més de 20 anys 
d’experiència a la nostra ciutat 
i s’ha consolidat com l’escola 
referent per a aprendre idiomes 

 ofereix a Rubí 
una gran varietat d’horaris amb 
classes presencials, online i 
híbrides d’1 o 2 dies a la setmana, 
de dilluns a divendres de 9 a 22 h 
i dissabtes de 10 a 14 h.

L’escola ofereix una àmplia 
gama de cursos i horaris per 
tal d’adaptar-se a l’edat i 

cadascú. Així doncs, es poden 
fer cursos grupals o individuals 
de nivell, de conversa, de 

d’idiomes per a l’empresa, i 
cursos intensius tot l’any. 
A més, a banda de l’anglès,  
l’equip internacional de 
House també imparteix cursos 
de francès, alemany, italià, 
portuguès, rus, xinès, japonès, i 
català i castellà per a estrangers. 
El seu projecte internacional 
posa especial èmfasi en la 
comunicació i la cultura arreu 
del món des de les classes dels 

són molt reduïts i la seva 
metodologia de TOTAL 

IMMERSION fomenta la 
comunicació en l’idioma en 
tot moment. En ocasió del seu 
20è aniversari, l’escola ofereix 
descomptes especials. Les 
inscripcions  estan obertes  i 
tothom està convidat a provar 

del curs que 
més li interessi. 
Us podeu posar en contacte 
amb  trucant 
al 935860825 o enviant un 
WhatsApp al 635901918, on 
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Par� cipants en les jornades contra la repressió el divendres passat. / Cedida

Els alumnes que es� guin 
vacunats no s’hauran de confi nar
REDACCIÓ

El govern de la Generalitat 
de Catalunya ha donat a 
conèixer el pla escolar del 
nou curs en l’actual context 
de pandèmia, que arrenca-
rà el 13 de setembre. Les 
classes seran presencials 
i els alumnes aniran amb 
mascareta i aquells que 
s’hagin vacunat no hau-
ran de confi nar-se en cas 
de posi� u d’un contacte 
estret. Per això, l’execu� u 
recomana a tots els majors 
de 12 anys que es vacunin 
abans de començar el curs 
escolar, per tal que els cen-
tres siguin més segurs.

El nou curs escolar serà 
totalment presencial en to-
tes les etapes i man� ndrà 

els grups de convivència 
estable per tal de facili-
tar la traçabilitat en cas 
de possibles posi� us per 
covid-19.

Una de les novetats 
d’aquest curs és que al pa�  
no caldrà dur la mascareta 
si els alumnes estan dins 
del mateix grup bombolla 
de la seva classe. També 
podran accedir al centre 
les famílies sempre que 
respec� n les mesures sa-
nitàries. 

Potenciar la vacunació 
dels joves
El conseller de Salut, Josep 
Maria Argimon, ha expli-
cat que els propers dies 
i setmanes són claus per 
augmentar la cobertura 

vacunal. Entre les accions 
que es desenvoluparan des 
del govern, està previst 
que aquest setembre es 
facin un milió de trucades 
i milers de missatges SMS 
a totes les persones que 
encara no s’han vacunat. 
L’objec� u és “que la covid 
deixi de ser la malal� a per 
passar a ser una de les al-
tres malal� es”, ha subrat-
llat Argimon. 

El grup d’edat per pri-
oritzar la vacunació és el 
que està entre els 12 i els 
39 anys, a més de les do-
nes embarassades. Estan 
previstes més d’un cente-
nar d’accions en l’àmbit pri-
mari per tal d’augmentar la 
vacunació i que aquesta 
arribi al 100%.

Baixa a més de la meitat 
el nombre de rubinencs 
ingressats per covid-19
REDACCIÓ

En els darrers dies s’ha 
produït un descens en el 
nombre de rubinencs que 
estan ingressats als hospi-
tals amb covid-19, segons 
les dades del Departament 
de Salut. Si fa una setmana 
eren 19 persones, ara són 
7. D’aquests, dos estan a 
l’UCI, un dels quals és me-
nor de 50 anys. 

Es tracta d’una bona 
no� cia que ve acompanya-
da d’un descens general 
dels indicadors de covid a 
la ciutat. El risc de rebrot és 
ara de 200, lleugerament 
inferior al de fa 7 dies i la 
velocitat de transmissió de 
la malal� a es manté esta-
ble per sota de l’1. 

Malauradament, en els 
darrers dies ha mort una 
persona per covid-19 i ja 
són 193 les persones que 
han mort pel virus. Des de 
l’inici de la pandèmia, s’han 
contagiat a Rubí, segons les 
dades ofi cials, 9.563 perso-
nes.

Pel que fa a la campanya 
de vacunació, el 66,2% dels 
rubinencs està vacunat. Per 
edats, el percentatge més 
baix està a la franja d’entre 
12 i 15, que és del 17,1%. 

Nous horaris de visita a 
l’Hospital de Terrassa
El Consorci Sanitari de 
Terrassa ha fl exibilitzat les 
mesures per tal de facilitar 
les visites a l’Hospital de 
Terrassa i l’Hospital de Sant 

Llàtzer. Al centre hospita-
lari, les visites de pacients 
no covid s’hauran de fer 
segons el llit assignat i se-
ran o bé el dimarts, dijous 
i dissabte de 12 h a 17 h o 
bé el dimecres, divendres i 
diumenge de 12 h a 17 h. 
Només podrà anar un vi-
sitant, que serà sempre el 
mateix. 

Pel que fa a les plantes 
covid, també es divideix en 
funció del llit entre el dime-
cres de 12.30 h a 13.30 h o 
el dijous de 12.30 h a 13.30 
h. També haurà de venir un 
sol visitant que haurà de 
ser sempre el mateix. 

A Urgències els pacients 
han d’entrar sols, excepte 
en casos excepcionals. Els 
infants hauran d’estar sem-
pre acompanyats i les em-
barassades poden tenir la 
companyia d’un adult a la 
Sala de Parts. Pel que fa a 
les visites del Servei de Cu-
res Pal·lia� ves i en situaci-
ons de fi nal de vida, l’equip 
assistencial contactarà amb 
les famílies indicant les con-
dicions. 

A Sant Llàtzer, les con-
dicions d’accés són exacta-
ment les mateixes que les 
dels pacients no covid de 
l’hospital i no es permet 
l’entrada de menors.Es redueix el nombre de rubinencs als hospitals per covid. / Arxiu



Sanidad de segunda por ser ciudadano de 
Rubí
Sorpresa! Para obtener cita de atención pri-
maria en el CAP Prat de la Riba en el mes de 
agosto hay que llamar a primera hora a partir 
de las 8 h para que un médico te atienda ese 
mismo día, ya que no se dan citas para otro 
que no sea el de la llamada; parece ser que 
en Rubí somos ciudadanos de segunda y no 
tenemos las mismos opciones o facilidades 
que los de otros municipios.

Es importante llamar temprano porque, 
en cuanto se llena la agenda, se cierra y no 
hay más opción que llamar al día siguien-
te. 

La gestora que lleva las agendas del 
CAP se encarga a su vez de cuatro más, Sant 
Cugat, Valldoreix consultori la Floresta, Can 
Mata y Olesa, y, solo en el caso de Rubí, el 

funcionamiento es el comentado. Nos co-
munican que es temporal para el mes agosto, 
pero es una situación que ya hemos vivido en 
otros periodos de más larga duración.

También se merece una mención es-
pecial el tiempo de espera al teléfono ne-
cesario para que te atiendan; esto no solo 
en agosto.

Según comentarios de personal del 
propio centro sanitario no nos quejamos lo 
su� ciente y así nos va.

Solo un dato más; la extrañeza por el 
particular funcionamiento del CAP de 
Rubí, en este y otros temas, como la di� -
cultad para obtener visita con el médico 
de cabecera según el carácter de la misma, 
también causa extrañeza en profesionales 
de otros centros.

Mari Carmen

Verano y obras en la ciudad
Se va acabando astrológicamente la época 
estival del año, pero quisiera expresar que 
muchos ciudadanos sabemos que el vera-
no, y en concreto las vacaciones estivales, 
empiezan cuando en los días laborables de 
esta época del año, te despiertas porque el 
ruido de los operarios de las obras de las 
calles es ensordecedor a partir de las 7,30 de 
la mañana. ¿Por qué casi todas las obras de 
las calles de la inmensa mayoría de nuestros 
municipios de residencia habitual (y Rubí 
no es una excepción) se llevan a cabo en 
época estival? Puedo entender que se hace así 
porque muchos conciudadanos se marchan 
de vacaciones a la playa o a la montaña, pero, 
¿y la población que no se marcha o no puede 
marcharse de vacaciones por situaciones de 
índole personal? Soy partidario de las obras 

públicas municipales porque son necesarias 
para el buen mantenimiento y funciona-
miento de nuestras poblaciones, pero debe-
rían hacerse a lo largo de los doce meses que 
dura un año, y así esas molestias (sonoras y 
de circulación) estarían más repartidas.

José Antonio Ávila

Rubí, dejado
Rubi está muy dejado en asuntos de limpieza 
por las calles. En la zona de la Fripan tiran 
muchas mascarillas al suelo y bebidas vacías 
y ya sin cortar los matorrales que hay en las 
aceras que no se puede casi ni pasar. Que por 
cierto en toda esa zona ni una sola paperera... 
algo raro. En este, mi barrio, está dejado el 
tema la limpieza. Haber si se pudiera hacer 
alguna cosa lo antes posible. Gracias.

Silvia del Moral

Cartes de la Ciutadania

AAcaba l’agost, comença el setembre 
i la majoria de ciutadans deixa en-
rere les seves vacances, la necessària 

època per passar el temps amb família i 
amics. Són hores de desconnectar i rela-
xar-se abans que torni a començar de nou 
la rutina, de recarregar les piles per tornar, 
com es diu popularment.

A Rubí, aquesta retornada de les va-
cances sol coincidir amb la Festa Major 
Petita de Sant Roc, tres dies d’activitats 
en els quals la cultura popular i tradici-
onal és l’autèntica protagonista. I aquest 
any, aquest retorn és encara més esperat, 
ja que l’any passat es van poder fer molt 
poques activitats per culpa de la pandèmia. 
Enguany, hi haurà gegants, ravals de foc, 

El retorn del setembre
EDITORIAL

sardanes, havaneres i els clàssics Versots, 
entre altres activitats. Però aquesta no és 
l’única activitat programada per aquest cap 
de setmana, perquè la ciutat, com ja sabem, 
és plena de vida. La Societat de Blues de 
Rubí ha organitzat el Festival de Blues, amb 
un cartell molt atractiu i diversos concerts 
per tots aquells rubinencs que gaudeixin 
d’aquest gènere musical.

La cultura, una vegada més, és protago-
nista al municipi, i en temps de pandèmia, 

és més necessària que mai. Malauradament, 
la covid-19 continua acompanyant-nos i 
segons els experts, no es pot descartar que 
a la tardor es produeixi una nova onada. Els 
esforços de les autoritats se centren ara en 
incidir en la importància de la vacunació. A 
Rubí, hi ha vacunats un 66,2% del total de 
rubinencs, però s’ha demostrat que encara 
falta molt per la immunitat de grup. Ara 
que ja es poden vacunar els majors de 12 
anys, s’espera que durant aquest curs hi hagi 

menys casos de covid a les aules i no s’hagi 
d’interrompre l’assistència a les classes. De 
fet, els alumnes que estiguin vacunats no 
caldrà que es quedin con� nats a casa, un fet 
que millorarà el seguiment del curs.

Més enllà de la covid, hi ha altres temes 
que són d’actualitat en aquesta arrencada 
del nou curs, com per exemple les reite-
rades pujades de l’electricitat que s’estan 
produint darrerament a l’estat espanyol. 
És un autèntic escàndol que el preu d’un 
bé fonamental pateixi aquesta escalada de 
preus abusiva que acaba afectant les but-
xaques dels consumidors. Precisament en 
un moment en què, per culpa de la covid, 
hi ha una crisi econòmica que afecta grans 
capes de la societat. 

(DIARI DE RUBÍ no comparteix necessàriament les opinions signades 
i inserides en les seves pàgines. 

La direcció tampoc es fa responsable de la qualitat, procedència 
o origen dels anuncis i dels continguts dels mateixos).
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El Tuit de la setmana                     30 d’agost

Rubí d’Arrel 
@RubidArrel

Bon dia #Rubicity! 

Durant tot l’es� u hem estat fent 
el manteniment de la plantació 
que vam dur a terme amb el 
voluntariat ambiental a la font 
de Sant Muç!

Seguim treballant per recuperar 
l’entorn natural i de les fonts de 
Rubí
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Inscripció oberta dels cursos per 
a persones ocupades o a l’atur
REDACCIÓ

Rubí Forma comença al 
setembre diversos cursos 
presencials encaminats a 
millorar les competències 
de la ciutadania rubinenca 
que està en situació d’atur 
o que vol canviar de feina. 
La preinscripció per aquests 
cursos es pot fer de manera 
telemà� ca a través de la pà-
gina web del Rubí Forma.

En l’àmbit dels idiomes, 
hi ha dues propostes, un 
curs d’anglès A2A de 75 
hores que començarà el 6 
de setembre i un espai de 
conversa de nivell interme-
di que comença el 27 de 
setembre i que consta de 25 
hores. Els dos cursos s’adre-
cen a persones ocupades.

Per a les persones que 
vulguin obtenir el cer� fi cat 
ACTIC (nivell 1), que acre-
dita les competències en 
tecnologies de la informa-
ció i la comunicació, es farà 
un curs de 25 hores el 23 
de setembre. En aquest cas, 

es formarà els assistents en 
els diferents con� nguts que 
s’exigeixen a l’examen i que 
també els permetrà fer una 
simulació de prova.

Per a les persones que 
vulguin aprendre a fer ser-
vir les xarxes socials de 
forma professional, poden 
par� cipar en una formació 
de 30 hores on s’abordarà 
el funcionament de les prin-
cipals xarxes i blogs, a més 
de temes de ciberseguretat 
o control d’imatges. L’acció 

s’iniciarà el 13 de setem-
bre i està subvencionada 
pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i el Fons Social 
Europeu.

També relacionat amb 
la tecnologia, el 4 d’octubre 
està programat un curs de 
sis hores on s’ensenyarà a 
fer servir aplicacions mò-
bils per obtenir informació 
sobre llocs de feina vacants, 
presentar-hi candidatura i 
mostrar el perfi l propi de 
formes diferents.

Per a aquelles persones 
que es� guin buscant feina, 
s’ha programat igualment 
l’acció de 20 hores ‘Orien-
tació laboral: adaptació al 
mercat de treball’, que té 
com a objectiu capacitar 
els demandants d’ocupació 
en qües� ons com l’autoco-
neixement, la defi nició dels 
objectius professionals o 
l’anàlisi del mercat labo-
ral. El curs arrencarà el 18 
d’octubre.

Per úl� m, està prevista 
una acció dirigida a empre-
saris i responsables de re-
cursos humans a través del 
curs ‘Selecció de personal a 
través dels valors’, durant la 
qual persones amb paràlisi 
cerebral mostraran als par-
� cipants la importància dels 
valors. La formació es farà el 
21 de setembre.

En relació als cursos de 
llarga durada, està prevista 
una formació sobre cuina 
i restauració bàsica i una 
formació d’administració i 
la ges� ó empresarial.

Els cursos s’ofereixen des del Rubí Forma. / Cèsar Font-Ajuntament

Avda. De l’Estatut, 41   www.toldosrubi.com  T.93 588 40 98       PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

· Instalación y reparación de todo tipo de toldos, persianas, mosquiteras,    
cortinas y aluminio.

· Especialistas en protección solar, más de 20 años en el sector.

· Automatizamos su toldo y persiana con las mejores marcas del mercado.

· Ya tenemos a su disposición las pérgolas Gibus, visítenos sin compromiso.

´

Rubí impulsa un programa de ‘tecnotalent’ 
per formar en les tecnologies digitals
REDACCIÓ

La Diputació de Barcelona 
subvenciona el programa 
‘Rubí impulsa el tecnota-
lent’, dirigit específi cament 
a persones i empreses de 
Rubí. Es tracta d’una inicia-
tiva que pretén promoure 
el treball digne, la millora 
competencial del talent local 
i el creixement econòmic del 
teixit empresarial a través de 

la tecnologia en un context 
de crisi pandèmica. 

“La situació d’emergèn-
cia sanitària ha trobat en la 
tecnologia un suport essen-
cial. (...) El programa és el 
resultat de l’aprenentatge 
que ha significat viure la 
pandèmia”, ha explicat el 
regidor d’Educació i Ocupa-
bilitat, Víctor García.

‘Rubí impulsa el tecno-
talent’ es dirigeix a perso-

nes d’entre 16 o 64 anys 
amb l’ESO que es� guin in-
teressades a formar-se en 
l’àmbit tecnològic digital. El 
programa ofereix compe-
tències digitals, tècniques i 
transversals a través d’un pla 
individualitzat i culmina amb 
pràc� ques en empresa. 

La proposta també s’adre-
ça a empreses del món de 
l’alimentació o la salut en 
procés de digitalització. A 

través del programa podran 
accedir als perfils digitals 
que necessiten i tindran 
l’oportunitat de crear grups 
d’acció amb altres empreses 
del territori amb reptes i 
objec� us comuns. 

Es pot obtenir més in-
formació sobre el programa 
a través del web del Rubí 
Forma o presencialment a 
l’edifi ci, situat a la rambleta 
Joan Miró, s/n de 8 a 15 h.
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SANT ROC

AGENDA
CULTURAL

DIVENDRES 3 DE SETEMBRE

-Festa de retorn de Rubí 
Jove
A les 18 h a l’Espai Jove Torre 
Bassas. Inscripció prèvia.
-La retrobada després de 
l’es� u
A les 20.30 a l’escola Mon-
tessori.
-9a Plantada de les Bès� es 
de Foc
A les 21 h a l’escola Mon-

tessori.
-Concert amb Malparits
A les 23 h a l’escola Montes-
sori.

DISSABTE 4 DE SETEMBRE

-La Trocalleria
A les 10.30 h a la pl. Dr. Pear-
son.
-Tabalada està� ca
A les 19 h a l’escola Montes-
sori.
-Raval infan� l
A les 20 h a l’escola Montes-
sori.
-Versots
A les 21 h a l’escola Montes-

sori.
-Raval de Sant Roc
A les 22 h a l’escola Montes-
sori.
-Ball de nit
A les 23.30 h a l’escola Montes-
sori. A càrrec de La SoniK.

DIUMENGE 5 DE SETEMBRE

-Trobada d’Imatgeria Local i 
de Gegants
A les 10.30 h a l’escola Mon-
tessori.
-Ball dels entremesos
A les 12 h a l’escola Montes-
sori
-Audició de sardanes

Una quinzena d’ac� vitats reviuran 
la Festa Major Pe� ta de Sant Roc
REDACCIÓ

El pati de l’escola Maria 
Montessori serà l’escenari 
de la majoria d’ac� vitats de 
la Festa Major Pe� ta de Sant 
Roc, que � ndrà lloc entre el 
3 i el 5 de setembre. Les en-
� tats de la cultura popular i 
tradicional catalana de Rubí 
han treballat per tornar a fer 
aquesta festa, amb una quin-
zena d’activitats previstes, 
després que durant el 2020 
es va celebrar en un format 
molt reduït.

Les propostes de Sant 
Roc començaran el 3 de se-
tembre a les 20 h a l’escola 
Montessori, amb la plantada 
de la 9a Trobada de les Bès-
� es de Foc, coordinada per 
la Colla de Diables de Rubí. 
A partir de les 20.30 h es 
farà l’ac� vitat ‘La retrobada 
després de l’es� u’, que con-
sisteix en un berenar amb 

infan� l i una hora més tard 
els Versots, tot un clàssic de 
Sant Roc, on els Diables de 
la Riera, els Diables de Rubí 
i Rubeo Diablorum recitaran 
textos satírics relacionats 
amb l’actualitat. A les 22 h es 
farà un raval amb les colles 
de diables i amb la par� ci-
pació de l’Associació d’Ani-
mació Les Anades d’Olla. La 
nit es tancarà amb un ball 
impulsat per l’Associació 
Juvenil La SoniK, a par� r de 
les 23.30 h.

El diumenge, darrer dia 
de la festa, s’iniciarà amb la 
4a Trobada d’Imatgeria Local 
i la 27a Trobada de Gegants, 
que reuniran al pa�  del Mon-
tessori les colles locals i co-
lles convidades. La proposta 
es clourà a les 12 h amb la 
Ballada dels Entremesos i de 
la Imatgeria Local.

A les 18 h l’Ateneu aco-
llirà la tradicional audició de 

sardanes organitzada pel Fo-
ment de la Sardana, amb la 
par� cipació de la Cobla Me-
diterrània. Posteriorment, 
al mateix recinte, es farà la 
cantada fi nal d’havaneres, a 
par� r de les 20.30 h, a càrrec 
de La Pe� ta Havana.

Reserva d’entrades
Per tal de poder controlar 
l’aforament i les mesures 
sanitàries, l’Ajuntament ha 
previst una reserva prèvia 
d’entrades de forma gratu-
ïta. Les ac� vitats a les quals 
només es podrà accedir amb 
entrada són la Tarda de Nit i 
Foc, que inclou els Versots; 
el concert de La SoniK; La 
Trobada d’Imatgeria Local i la 
Ballada de Gegants; l’audició 
de sardanes; i les havaneres. 
Per l’ac� vitat de la Trobada 
de Bès� es de Foc i el con-
cert, les entrades ja estan 
exhaurides.

pa amb oli i sucre. A les 21 
h està prevista la Trobada 
de les Bès� es del Foc, que a 
més de les tres colles locals, 
comptarà amb la par� cipa-
ció de la Colla de Diables 
de Castellbisbal, la Colla de 
Diables del Clot i la Colla de 
Diables de les Franqueses. 
La jornada s’acabarà amb 
un concert a càrrec del grup 
Malparits, un tribut a Sopa 
de Cabra.

L’endemà dissabte, està 
prevista d’11 h a 13 h una 
jornada de portes obertes 
al Museu Etnogràfi c Vallhon-
rat, amb visites guiades gra-
tuïtes a les 11 h i a les 12.15 
h. Ja a la tarda, l’ac� vitat es 
torna a traslladar a l’escola 
Montessori, on a les 19 h es 
farà una tabalada estàtica 
a càrrec dels Tronats del 
Tabal, Explosión Rítmica i 
altres bandes convidades. 
A les 20 h hi haurà el raval El foc tornarà a la festa de Sant Roc. / Localpres-Ajuntament

A les 18.30 h a l’Ateneu. Amb 
la cobla Mediterrània.
-Havaneres
A les 20.30 h a l’Ateneu.

DIMARTS 7 DE SETEMBRE

-Taller de cossos diversos i 
plaer
A les 18 h a l’Espai Jove Torre 
Bassas. Inscripció prèvia.

DIMECRES 8 DE SETEMBRE

-Presentació del Butlle�  82
A les 19 h a la Biblioteca. Org.: 
GCMR-CER.

Si buscas calidad, precio y 

está la solución! Si... desea personal...
para limpieza o para 

atender personas mayores

Llámenos al 699 356 464

www.diariderubi.com

Truca’ns al
 609 03 22 89 

Vols anunciar-te?
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La 8a edició del Fes� val de Blues de 
Rubí arriba amb un cartell de luxe

REDACCIÓ

La Societat de Blues de Rubí 
organitza entre el 3 i el 5 de 
setembre la vuitena edició 
del Fes� val de Blues, que se 
celebrarà a l’amfi teatre del 
Castell de Rubí. L’esdeveni-
ment oferirà sis concerts a 
l’aire lliure amb actuacions 
molt destacades i comple-

MÚSICA

tament gratuïtes.
L’esdeveniment musical 

arrencarà el 3 de setembre 
a les 20 h amb una actuació 
de Carla Sunday&The Blue 
Birds. La veu emergent del 
blues català actuarà acom-
panyada del pianista Poyo 
Moya, el contrabaix Oriol 
Fontanals i el bateria Re-
ginald Vilardell. L’actuació 

anirà seguida del concert 
de Big Mama Montse Tribu-
te: la veu de referència del 
blues de Catalunya estarà 
envoltada per una banda 
molt jove integrada pel 
guitarrista Mar� n Búrguez, 
el saxo tenor Pol Padrós, el 
contrabaix Oriol Fontanals i 
el bateria Arnau Julià.

El 4 de setembre actu-

Mike Sánchez és un dels ar� stes més destacats que passaran per Rubí aquests dies. / Cedida

aran a les 20.30 h The Low 
Down Groovers. Es tracta 
d’un quartet de fanà� cs del 
low-down blues format per 
la veu i l’harmònica de Chef 
Dave, el guitarrista Sergi 
Escriu, el bateria Òscar Hita 
i el baixista Freddy Muñoz. 
Los Peligrosos Gentlemen, 
un grup de blues de l’ar-
xipèlag balear format per 
Ignasi Simó i Balta Bor-
doy, Pablo di Salvo i David 
Soldavini, actuaran a les 
22.30 h.

Per tancar el festival, 
el 5 de setembre hi haurà 
dos concerts més. A les 12 
h serà el torn de Predicador 
Ramírez i David Giorcelli. 
Ramírez és un dels músics 
llegendaris de la guitarra 
blues al nostre país, espe-
cialitzat en música negra, i 
anirà acompanyat del pia-
nista Giorcelli, un enamorat 
del blues de Chicago i el bo-
ogie woogie. Ja al vespre, a 
les 20 h pujarà a l’escenari 
Mike Sánchez, un artista 

britànic de rhytm&blues 
que va ser pianista i vo-
calista de la banda de Bill 
Wyman, els Rhythm Kings. 
El pianista i vocalista oferirà 
un espectacle de boogie-
woogie amb la bateria de 
Blas Picón i el contrabaix 
de Javier Cortés.

Per assis� r als concerts, 
que compten amb el suport 

de l’Ajuntament de Rubí i 
el patrocini de diversos co-
merços de la ciutat, caldrà 
inscriure’s prèviament a 
través del web de la Soci-
etat de Blues de Rubí. El 
Fes� val de Blues de Rubí 
se celebra de forma inin-
terrompuda des de fa vuit 
anys, malgrat les restricci-
ons de la pandèmia.

ENTITAT

A dalt, Big Mama Montse amb la banda jove. A sota, els tres inte-
grants  del grup The Low Down Groovers. /  Cedides

Vidres plans, miralls, mampares de 
bany, vidrieres artístiques, persianes, 

mosquiteres, instal·lacions comercials.

Vidres plans, miralls, mampares de 
bany, vidrieres artístiques, persianes, 

mosquiteres, instal·lacions comercials.

Tels. 619 823 974 - 93 112 69 27
cristaleriamedina@hotmail.es
Carrer Bartrina, 9 local - 08191 RUBÍ

c/ Lluís Ribas, 6 (Esq. Bartrina)
Teléfono 93 699 93 51

¡Ven a visitarnos!

Ya tenemos
la nueva

temporada
otoño/invierno 

Primeras puestas
para bebé y 

ropa chulísima 
para niño/a

¡Os esperamos!

Medicina  general
Radiologia digital

Ecografia
Traumatologia

Cirurgia
Acupuntura

Teràpia neural 
Homeopatia

Dermatologia
Hospitalització 
Laboratori propi

Perruqueria 
Alimentació 
Accessoris 

Urgències 24 h
Servei a domicili 

Els nostres serveis

Els nostres centres
HOSPITAL 24H  

T. 93 699 11 82
Ctra. Sant Cugat 5, 

08191 Rubí 

CENTRE VETERINARI 
T. 93 588 28 87

C. Gimnàs 15 08191 
Rubí (L’Escardívol) 

Ctra. Sant Cugat 5, 
660 642 232 

Carrer Bartrina, 39 bis RUBÍ
reparallar@gmail.com

Petites reparacions, reformes,
instal·lacions i serveis

per a la seva llar

Les seves
reparacions

domèstiques 
en bones mans

MÉS DE 10 ANYS
ENS AVALEN!

%
GARANTIA

100

Nous cursos i tallers 
al CRAC durant la tardor
El Centre Rubinenc d’Alter-
na� ves Culturals ha preparat 
una nova programació per 
a la tardor. Entre l’oferta de 
cursos i tallers, hi ha relaci-
onats amb l’art i l’expressió, 
com ara ‘Danses del món’, 
‘Iniciació a la dansa contem-
porània’, ‘Salsa, bachata i 
rueda de casino’, ‘Dibuix i 
pintura’ o ‘Restauració de 
mobles’. Relacionats amb 
la salut i el benestar, s’ofe-

riran cursos de ball en línia, 
country, ioga, aikido, au-
todefensa feminista, zum-
ba, judo, pilates, running o 
stretching. Per als infants i el 
jovent, s’han programat cur-
sos d’àrab, krav maga, còmic, 
manga i concept art, dibuix 
o pintura. També s’oferiran 
propostes forma� ves musi-
cals i d’acompanyament a la 
maternitat, a més de cursos 
de llengües i costura. / DdR
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ARTS ESCÈNIQUES

Carrer Méndez Núñez, 10 08191 Rubí
T. 93 699 01 35

agrorosell@telefonica.net

HORARI
De dilluns a divendres de 8 a 13.30 h 

i de 16.30 a 20 h
Dissabtes de 8 a 14 h

DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI

ASESORIA FICAL - CONTABLE
ASESORIA LABORAL
GRADUADO SOCIAL

EMPRENDEDORES / START-UP

C/ VICTOR CATALÀ S/N - 936 978 961
08191 RUBÍ

C/ CAL GERRER, 4 1º 3ª - 936 779 646
08191 RUBÍ

ESTAMOS EN LA ZONA DE LAS TORRES - JUNTO A LA RAMBLA DEL FERROCARRIL

REDACCIÓ

Música, dansa, dramatúrgia, 
humor i propostes familiars són 
els grans atractius de la nova 
temporada del teatre municipal 
La Sala, que aixecarà el teló el 
24 de setembre amb la comèdia 
de Cesc Gay 53 diumenges, pro-
tagonitzada per Pere Arquillué, 
Marta Marco, Lluís Villanueva i 
Àgata Roca. L’obra se centra en 
la relació de tres germans que 
es reuneixen per decidir què fer 
amb el seu pare, que comença a 
tenir problemes de salut. Es tracta 
d’una proposta que es va haver de 
posposar la temporada passada.

Seguint en l’àmbit del teatre, 
la companyia Teatre del Temps 
interpretarà Shakespeare i Bec-
kett , maleïts bessons el 6 de no-
vembre. Es tracta d’un espectacle 
escrit per Jordi Coca a par� r de 
textos dels dos grans dramaturgs 
anglesos.

El 26 de novembre, coincidint 
amb el Dia Internacional de la 
Violència contra les Dones, el 
teatre acollirà la proposta Día 
016, de la companyia local Vuit 
temps. Es tracta d’un espectacle 
que ofereix una visió real sobre 
la situació de les dones que són 
víc� mes de la violència masclista. 
I en clau d’humor, els actors Pablo 
Chiapella, Fernando Alcalá i Tián 
Lara oferiran el 10 de desembre 
l’espectacle Mal acompañao.

La música, molt protagonista
A cavall entre la música i el teatre 
es representarà la proposta Canto 
jo i la muntanya balla, inspirada 
en la novel·la homònima d’Irene 
Solà i que és una producció de La 
Perla 29. Compta amb la direcció 
de Guillem Albà i Joan Arqué, la 
interpretació de Claudia Cedó i la 
música de Judit Neddermann i es 

La Sala aixeca el teló a fi nals de mes amb 
una quinzena de propostes escèniques

L’arrencada de la temporada anirà a càrrec de l’obra ‘53 diumenges’. / Cedida

representarà el 14 de novembre.
En l’àmbit de la sarsuela, s’ha 

programat pel 27 de novembre 
l’espectacle Mistela, candela, 
sarsuela, un muntatge de la com-
panyia Epidèmia Teatre, on quatre 
actors i un pianista portaran a 
escena tres sarsueles en una.

També aterrarà a La Sala l’ar-
� sta Gemma Humet el 8 d’octu-
bre, que presentarà el seu nou 
disc, Màtria, una col·lecció de 
cançons en clau feminista, amb la 
col·laboració de l’Aula d’Extensió 
Universitària de Rubí.

Record a Eduard Ventura
Una de les propostes que es van 
haver de cancel·lar durant la tem-
porada passada va ser l’espectacle 
Recordar Eduard Ventura, de 
l’Esbart Dansaire de Rubí. L’es-
pectacle es podrà veure el 13 de 
novembre i commemora la fi gura 
de l’exdirector ar� s� c de l’esbart 
local, que va morir fa 10 anys. 
Recordar Eduard Ventura està 
dirigida per Jordi Rubio i inclou 
algunes de les coreografi es més 

emblemà� ques de Ventura.
L’altre espectacle relacionat 

amb la dansa és la ja clàssica ac-
tuació del Ballet de Moscou, que 
interpretarà el 21 de novembre 
El llac dels cignes, del compositor 
Piotr Ilitx Txaikovski. La direcció 
de l’espectacle anirà a càrrec de 
Timur Fayziev i comptarà amb 
coreografia de Marius Petipà i 
Lev Ivanov.

Espectacles familiars
Pel que fa a la programació adre-
çada a les famílies, hi ha diversos 
espectacles de la mà de La Xarxa. 
La primera serà el 10 d’octubre 
amb Camí de l’escola, de la com-
panyia Campi qui pugui. 

La següent cita serà el 30 
d’octubre, amb Dagoll Dagom 
i la cantant Dàmaris Gelabert. 
Bye, bye monstre és la proposta 
musical inspirada en el confi na-
ment viscuda per milers d’infants 
i famílies. 

El 7 de novembre serà el torn 
de l’espectacle Mr. Alret, una 
comèdia de la companyia Moi 

Jordana que ofereix una proposta 
de � pus circense.

Un Nadal al teatre
De cara a les festes nadalenques, 
el teatre municipal ha preparat 
tres espectacles. El primer arri-
barà el 12 de desembre amb la 
companyia La Ruta 40: El llarg 
dinar de Nadal. Es tracta d’una 
obra de Thornton Wilder dirigida 
per Alberto Díaz i Albert Prat i que 
gira al voltant dels rituals de Nadal 
d’una família.

També hi haurà els espectacles 
clàssics de les festes a Rubí, com 
La Marató de contes, de La Xarxa, 
el 19 de desembre, i el Concert 
de valsos i danses, de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès, en dues ses-
sions el 30 de desembre.

Entrades an� cipades
Les entrades per la nova tempora-
da de La Sala ja es poden adquirir 
en línia o bé a la taquilla del teatre 
els dijous i divendres de 17 h a 20 
h i el mateix dia de la funció a par-
� r d’una hora abans de l’inici.

A més

La gran pantalla es tornarà a 
desplegar al teatre municipal La 
Sala aquesta tardor amb el Cicle 
Gaudí, un circuit de cinema de 
producció catalana impulsat per 
l’Acadèmia del Cinema Català. De 
moment, hi ha programades dues 
pel·lícules: La dona il·legal i Les 
dues nits d’ahir. 

La primera s’estrenarà a La Sala 
el 10 de setembre i és un thriller 
al voltant de la immigració il·legal 
que construeix una història de 
corrupció i abusos sexuals en un 
Centre d’Internament d’Estran-
gers (CIE). El 15 d’octubre arribarà 
el torn del fi lm Les dues nits d’ahir, 
una road movie dirigida per Pau 
Cruanyes i Gerard Vidal. 

Les entrades es poden comprar 
ja en línia o a la taquilla del teatre 
els dijous i divendres de 17 h a 20 
h. El preu de l’entrada general és 
de 4,50 euros. / DdR

Torna el cinema 
de producció 
catalana amb 
el Cicle Gaudí

CINEMA

‘El úl� mo tren 
al Rock and Roll’ 
anirà al Fes� val 
de Sitges
El últi mo tren al Rock and Roll, 
de la productora rubinenca La 
Lombarda Films, es podrà veure a 
l’octubre dins de la programació 
del 54è Fes� val Internacional de 
Cinema Fantàs� c de Catalunya, a 
Sitges. El fi lm ha estat seleccionat 
en l’apartat Brigadoon del fes� val, 
juntament amb altres llargmetrat-
ges, documentals i curtmetrat-
ges de producció independent 
i amb temà� ques fantàs� ques i 
de terror. A més de projectar-se 
la pel·lícula, en data encara per 
confi rmar, també es podrà veure 
en línia. / DdR
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     LLÁMENOS SIN COMPROMISO Y LE DAREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN.
PIDA UNA VISITA SIN COMPROMISO, TELF. 93 588 40 08  

C/ VALLESPIR, Nº 19, 2ª PLANTA, 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS,   
    ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

P

FUTBOL | SEGONA CATALANA

L’Olímpic ha començat la 
pretemporada amb una 
victòria contra l’EF Barberá 
per 3-2. Es tracta del primer 
dels set partits amistosos 
que el conjunt rubinenc 
té previst  jugar durant les 
properes setmanes, abans 
de començar la lliga el 2 
d’octubre.

El par� t va ser molt en-
tre� ngut, sobretot perquè 
es van veure cinc gols i 
una doble remontada dels 
de l’Olímpic, ja uqe els de 
Sabadell es van avançar 
fi ns a dues vegades en el 
marcador. De fet, el Barberá 
va marcar als 10 segons 
de par� t a través de Raya 
i als 7 minuts l’Olímpic va 
aconseguir empatar amb 
un gol en pròpia porteria de 
Kenneth. Al quart d’hora de 
joc, els visitants van tornar a 
marcar, Oscar l’autor del gol. 
Quatre minuts més tard va 
arribar la resposta local amb 

L’Olímpic comença la 
pretemporada amb victòria

FUTBOL | ENTITATS

REDACCIÓ

El Club Escola de Futbol Can 
Mir i l’Asociación Depor� -
va Castellnou han arribat 
a un acord que marcarà 
el futur de les dues enti-
tats. Aquest acord de col-
laboració pretén sumar els 
esforços d’aquestes en� tats 
històriques de les urbanit-
zacions, que durant el 2021 
compleixen 25 anys.

Com a primer acord, els 
dos clubs comptaran amb 
un equip de futbol sala al 
grup 2 de la Segona Catala-
na de la Federació Catalana 
de Futbol (FCF). En aquest 
sen� t, dotze jugadors i els 
tècnics corresponents, pro-
vinents de l’AD Castellnou, 
formaran part d’aquest 
equip i començaran les 
compe� cions al setembre.

D’altra banda, s’incor-
poren als òrgans de direcció 
del CEF Can Mir, Juanjo Pla-
za, com a vicepresident se-
gon i responsable de l’àrea 
espor� va, i Ivan Mar� n, el 

El CEF Can Mir i l’AD Castellnou 
compar� ran equip federat de futbol sala

Els representants dels dos clubs, cer� fi cant l’acord. / Cedida

nou director espor� u que 
ha de preparar el club per 
afrontar els reptes dels 
pròxims anys en el vessant 
espor� u i tècnic. Aquestes 
dues incorporacions van ser 
aprovades per l’assemblea 
general del CEF Can Mir.

Una qües� ó molt impor-

tant que marca el futur del 
Can Mir és la incorporació 
de la disciplina de futbol 
sala dins les ac� vitats es-
por� ves. Fins al moment, 
únicament es realitzava 
futbol 7 i futbol 11, i amb 
aquesta nova disciplina do-
nen resposta a la demanda 

de molts espor� stes, creen 
un recurs pels jugadors que 
ja són de l’en� tat, i refor-
cen tècnicament els equips 
de diversitat funcional de 
futbol sala que la propera 
temporada possiblement 
par� ciparan en compe� ci-
ons ofi cials.

OL. CAN FATJÓ          3
EF BARBERÁ          2

un gran gol d’Eric Sucías que 
va posar el 2-2 en el marca-
dor, resultat amb el qual es 
va arribar al descans. 

A l’inici de la segona 
meitat, hi va haver múl� -
ples canvis per part dels 
dos conjunts, ja que aquest 
tipus d’amistosos tenen 
com a objec� u provar els 
jugadors, especialment les 
noves incorporacions, així 
com les novetats tàc� ques. 

En aquest període, el joc 
va seguir estant equilibrat, 
tot i que mentre avançava el 
par� t, l’Olímpic s’anava fent 
amb el domini de la pilota, 
amb més control al mig del 
camp. Al minut 74 va arribar 
el fruit dels esforços locals 
a través d’una rematada de 
Mauri que va acabar al fons 
de la xarxa i que va suposar 
el gol de la victòria pels 
rubinencs. 

El segon amistós de la 
pretemporada està previst 
per aquest diumenge a les 
19.30 h i serà contra el CF 
Sabadell Nord, a l’estadi de 
Ca n’Oriac. /  José Verde

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí
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