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El consistori posa en marxa dos projectes al barri de Les Torres per 
afavorir la integració del veïnat en risc d’exclusió o vulnerabilitat

Acord entre 
la UE Rubí i el 

Villareal CF per  
potenciar 

el futbol base
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Aquest 
dissabte, acte 

en record de les 
víc� mes de la 

rierada 

Una exposició 
sobre el còmic 

enceta els actes 
previs a la Fira 

de Sant Galderic
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El 
rubinenc 

Jordi 
Torres es 
proclama 

de nou 
campió 
del món 

de MotoE
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Fomentar la inclusió social a 
través de l’esport i la formació

*Oferta vàlida per a clients particulars propietaris d’un vehicle de qualsevol marca, consistent en un 50% de descompte per pneumàtic de les marques 
Continental  i Hankoon sobre la tarifa oficial vigent. L’aplicació de l’oferta està subjecta a fer l’operació de substitució de 2 o 4 pneumàtics des de l’1 de setembre
fins el 31 d’octubre de 2021. No canviable per efectiu ni acumulable a altres ofertes en vigor. Consulti’n les condicions als Serveis Oficials Peugeot adherits 

2x1* EN PNEUMÀTICS
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AL VOLANT
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El 23è Aplec 
Sardanista de 
Rubí recupera 

la possibilitat de 
ballar
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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



assenyala que Conesa, com 
a responsable del Port de 
Barcelona, s’ha manifestat a 
favor de l’ampliació de l’ae-
roport del Prat i els Jocs d’hi-
vern, projectes que tenen 
un impacte clar en la lluita 
contra el canvi climà� c i la 
defensa de la biodiversitat.

Per als membres de la 
plataforma, els interessos 
de la ciutat de Sant Cugat es 
poden rever� r i enfocar cap 
a la millora mediambiental 
i de salut pública, al marge 
de l’aprofi tament urbanís� c 
dels terrenys de Can Sant 
Joan.

La Plataforma també re-
corda que Albert Civit es va 
comprometre a treballar per 
un conveni amb els Ajunta-
ments, que hauria d’estar 
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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

Pg. Francesc Macià, 53
T. 93 697 44 87

didal@didal.cat

www.rubicomerç.cat

ROBA INTERIOR

NOVA
TEMPORADA

TARDOR-HIVERN

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

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

PISOS 
EN VENDA 

DES DE 
103.000€
CONSULTI'NS

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

Aposta per fomentar la inclusió social a 
Les Torres a través de l’esport i la formació
REDACCIÓ

L’Ajuntament treballarà la 
inclusió social al barri de 
Les Torres a través dues ac-
cions basades en l’esport i la 
formació. L’objec� u és pro-
moure la integració aquelles 
persones que es troben en 
situacions de vulnerabilitat 
o en risc d’exclusió. La in-
tervenció es desdobla en 
dos projectes: un espai de 
dinamització espor� va per 
a persones joves i un espai 
de formació per a persones 
en risc d’exclusió social.

La proposta de dina-
mització espor� va preveu 
dinamitzar i organitzar 
col·lectivament els espais 
públics que usen els i les 
joves. Així, s’ar� cularà un 
Espai de Dinamització Co-
munitària, pel qual s’han 
contractat dues dinamit-
zadores esportives. Des 
d’aquest espai, es treballarà 
per poder crear itineraris 
personalitzats segons les 
necessitats i potencialitats 
de cada jove. L’objectiu a 
llarg termini és poder crear 

un programa estable d’ac-
cions espor� ves al barri de 
les Torres per promoure l’ús 
posi� u de l’espai públic i del 
temps de lleure. Les noves 
dinamitzadores actuaran 
setmanalment als espais 
que habitualment ocupen 
els i les joves: pista La Jaula, 
pa�  de l’Escola Montessori, 
plaça de la Constitució o 
plaça de la Nova Estació, 
entre altres.

Pel que fa a l’espai de 
formació per a persones 
en risc o situació d’exclusió 
social, s’oferirà alfabe� tza-
ció, acompanyament a les 
habilitats digitals i blocs for-
ma� us d’acord amb l’oferta 
ocupacional de les empre-
ses i l’activitat comercial 
del barri i es treballarà de 
manera coordinada amb 
Rubí Empresa. La intenció 
és que aquesta formació re-

percuteixi en intervencions 
de millora del barri.

Els dos projectes s’inte-
gren a la inicia� va “Barris 
i Comunitats: motors de 
transformació social” de 
la Diputació de Barcelona. 
Rubí és un dels 13 municipis 
benefi ciaris de la primera 
edició del programa, dotat 
amb 172.900 € per cada 
municipi par� cipant per a 
2021.

La Plataforma Reconver� m el Camp de
Golf tem que l’entrada de Mercè Conesa a 
l’Incasòl faci perillar el projecte del parc 
REDACCIÓ

La Plataforma Reconver� m 
el Camp de Golf ha rebut 
amb recels els canvis en la 
direcció de l’Incasòl, fi ns ara 
en mans d’Albert Civit, i que 
ha passat ara a ser respon-
sabilitat de Mercè Conesa, 
exalcaldessa de Sant Cugat. 
L’entitat tem que l’entra-
da de Conesa provoqui un 
canvi de posicionament de 
l’Incasòl respecte al futur 
del Parc de Can Sant Joan-
Torrent dels Alous.

Cal recordar que durant 
el mes de juliol la Plata-
forma es va reunir amb el 
llavors director de l’Incasòl, 
Albert Civit. Aquest va ma-
nifestar la voluntat de cedir 
una gran part dels terrenys 
als municipis de Rubí i Sant 
Cugat per reconver� r l’an� c 
camp de golf en un parc 
interurbà.

L’entrada de Mercè Co-
nesa fa témer que aquestes 
intencions canviïn a la Plata-
forma en defensa del parc. 
En aquest sentit, l’entitat 

enlles� t a fi nals d’any, per 
tal que la ciutadania pugui 
fer ús de l’espai mentre 
no es concreten els usos 
definitius de l’antic camp 
de golf.

A hores d’ara, l’entitat 
denuncia que cap dels dos 
Ajuntaments, ni el de Rubí 
ni el de Sant Cugat, han 
contestat els correus que la 
Plataforma ha enviat al llarg 
de l’es� u demanant poder 
par� cipar ac� vament a les 
reunions que els Ajunta-
ments facin amb l’Incasòl.

La Plataforma dema-
na que se’ls hi faci arribar 
una resposta aviat i que la 
� nguin en consideració. A 
més, l’en� tat assenyala que 
té el suport de més d’una 
seixantena d’entitats dels 
dos municipis i d’una gran 
part de la ciutadania, que 
reclama aquest espai natu-
ral per a tothom. Per aquest 
mo� u, considera que és un 
interlocutor rellevant, més 
enllà de si el procés de ces-
sió comptarà amb un procés 
de par� cipació ciutadana.

El fi ns ara director, 
Albert Civit, 

s’havia mostrat 
favorable a la 
proposta d’un 
parc interubà

La plaça de la Cons� tució, al barri de Les Torres. / Arxiu

Acte ins� tucional en record 
a les víc� mes de la rierada 
del 25 de setembre
REDACCIÓ

El consistori rubinenc ha or-
ganitzat per aquest dissabte 
a la plaça del 25 de setem-
bre un acte ins� tucional per 
commemorar l’aniversari de 
la tràgica rierada del 25 de 
setembre de 1962. L’acte 
arrencarà a les 12 h amb 
la interpretació musical 
d’obertura a càrrec de l’Es-
cola Municipal de Música 
Pere Burés. Posteriorment 
� ndrà lloc el parlament de 
l’alcaldessa, Ana M. Mar-
tínez, i tot seguit serà el 
moment de l’ofrena fl oral 
per part de la representació 
ins� tucional, els grups mu-
nicipals, els grups polí� cs 
sense representació muni-
cipal i les en� tats. L’Escola 
Municipal de Música Pere 
Burés tancarà l’acte amb 
una nova interpretació. 

Durant la nit del 25 de 
setembre de 1962, en dues 
hores va caure una intensa 
pluja de més de 200 l/m2 
sobre la Serra de l’Obac i de 
Sant Llorenç del Munt, que 

va provocar un augment 
del cabal de les rieres de 
Palau i de Rubí, afectant les 
poblacions de Terrassa, Les 
Fonts i Rubí. A Rubí, la riera 
es va desbordar i l’aiguat 
va arrasar les cases humils 
que s’havien aixecat a les 
zones de l’Escardívol i de 
la Font de la Via. Es calcula 
que hi van morir més de 600 
rubinencs. 



Del 16 al 22 de setembre 
s’ha celebrat la Setmana 
europea de la mobilitat 
sostenible i segura que, 
sota el lema Fes salut. 
Mou-te de manera soste-
nible, promou hàbits de 
mobilitat més segurs, sos·
tenibles i saludables com 
són els desplaçaments 
a peu, en bicicleta, en 
transport públic o amb ve·
hicle elèctric. La iniciativa 
també pretén visualitzar 
els possibles canvis que es 
poden implementar en l’ús 
de l’espai públic, millorar 
la qualitat de l’aire i redu·
ir la contaminació. Rubí 
s’ha adherit un any més 
a aquesta proposta i, com 
l’any passat, va delimitar 
un tram de l’avinguda de 
l’Estatut diumenge passat 
per al passeig dels rubi·
nencs i les rubinenques. 
Així, entre les 10 i les 14 
h, es va tallar el trànsit 
al tram de l’avinguda de 

l’Estatut comprès entre la 
plaça de l’Agricultura i el 
carrer de les Basses.

Segons el consistori, 
l’objectiu era evidenciar 
com serà el futur d’aques·
ta via: un espai amb una 
menor presència de vehi·
cles, més amable, segur 
i sostenible. I és que la 
voluntat de l’Ajuntament 
és convertir aquesta via 
en un carrer més de la 
ciutat. A mitjans de 2019, 
l’avinguda de l’Estatut 
ja va passar a titularitat 
municipal després que la 
Generalitat, responsable 
fins aleshores de la via, 
la cedís a l’Ajuntament. El 
Consistori està treballant 
per fer possible aquesta 
reconversió en un carrer 
pacificat, on la ciutadania 
hi pugui passejar i, tot i 
que la circulació existirà, 
aquesta sigui més tranquil·
la i, de retruc, es generin 
menys gasos. / DdR
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El consistori demana la ciutadania no alimentar 
els senglars per evitar la seva proliferació
rEDAcció

Les urbanitzacions de Can 
Solà, Can Barceló, Caste·
llnou i Sant Muç i els barris 
de Can Fatjó, El Pinar i Can 
Vallhonrat presenten una 
important presència de 
porcs senglars. Tant l’Ajunta·
ment com els Agents Rurals 
recomanen no donar men·
jar als senglars, ja que amb 
aquest fet es modifica la 
seva conducta i acaben per·
dent la por a les persones, 
amb el risc que suposa al ser 
animals salvatges que tenen 
reaccions imprevisibles.

Igualment, emplacen la 
ciutadania a llençar la bros·
sa correctament dins dels 
contenidors pertinents, per 
tal que les restes de menjar 
quedin fora de l’abast dels 
animals. En aquest sentit, el 
Consistori ha instal·lat tan·
ques protectores al voltant 
d’una quarantena de conte·
nidors de la fracció orgànica 
situats a les urbanitzacions 
amb l’objectiu de bloquejar-
los i evitar així que els porcs 
senglars els desplacin i els 
tombin. Aquesta mesura 
es va aplicar de forma pilot 
l’any 2018 en un contenidor 
de Castellnou i, des d’ales·
hores, s’ha anat ampliant a 

altres ubicacions.
En les últimes dècades, 

el senglar ha mostrat una 
espectacular expansió de·
mogràfica. Actualment es 
troba de manera cada vega·
da més freqüent i en major 
quantitat en zones urba·
nitzades o periurbanes i en 
els espais verds urbans. La 
proliferació de senglars s’ha 

Els senglars cada cop perden més la por a acostar-se a zones urbanes. 
/ Ajuntament de rubí – localpres

control cinegètic de la po·
blació de porcs senglars del 
municipi. En aquest sentit, 
es contracta una empresa 
externa que efectua el ser·
vei de captura amb gàbia, 
tot i que aquesta mesura 
resulta insuficient, ja que 
aquesta espècie té un alt 
nivell de reproducció.

Què cal fer si trobem un 
senglar?
En cas de trobar un senglar, 
és important no apropar·
s’hi, ja que poden reaccio·
nar amb agressivitat. També 
convé no tocar·los, ja que 
hi ha risc de mossegada o 
envestida. Per allunyar-los, 
es pot fer soroll i gesticular, 
ja que això els espanta.

Per evitar·ne la presèn·
cia, no se’ls ha de donar 
menjar, cal assegurar·se 
de llençar les bosses d’es·
combraries a dins dels con·
tenidors i que el menjar 
dels animals domèstics no 
estigui al seu abast i, si es 
disposa d’un hort o jardí, 
posar·hi una tanca per evi·
tar que hi puguin entrar.

A la xarxa viària, cal con·
duir amb precaució, ja que 
els senglars poden travessar 
la carretera i provocar una 
col·lisió.

tancat un tram de l’avinguda 
de l’Estatut per celebrar 
la Setmana de la mobilitat

traduït en danys a l’agricul·
tura i als jardins, col·lisions 
amb vehicles, ensurts i lesi·
ons a persones i animals de 
companyia, incursions a les 
zones urbanes i transmissió 
de diferents malalties. És 
per això que, des del Servei 
de Sostenibilitat i Medi de 
l’Ajuntament, es fan inter·
vencions puntuals per al 

Obres als carrers Magallanes i Sant Josep per
consolidar l’ampliació de les seves voreres
rEDAcció

Aquest dilluns, l’Ajuntament 
ha engegat les obres de 
millora de l’accessibilitat 
en un tram dels carrers de 
Magallanes i de Sant Josep. 
Es tracta de la consolidació 
d’una mesura que es va 
impulsar el maig de 2020, 
quan el consistori va decidir 
transformar part de la cal·
çada d’aquests dos carrers 
en espai de vorera amb la 
voluntat de guanyar ampla·
da a la zona destinada a la 
circulació a peu en aquestes 
dues vies.

L’objectiu era garantir 
que els rubinencs i rubinen·
ques poguessin passejar de 
manera segura, mantenint 
la distància interpersonal 
recomanada per prevenir 
contagis de COVID·19. “Ara, 
consolidem aquesta mesu·
ra, que tenia vocació d’ur·
banisme tàctic, i la dotem 
de caràcter permanent”, 
ha explicat el regidor de 

Mobilitat i Accessibilitat, 
Rafael Güeto.

Els trams on es va am·
pliar l’espai de vorera són 
el carrer de Sant Josep, 
entre els carrers Nou i de 
Casanova —ara s’amplia la 
vorera també fins al carrer 
de Sant Magí—, i el tram 

les obres d’ampliació ja han començat. / Ajuntament de rubí – lo-
calpres

comportaran talls de trànsit 
destacables, segons infor·
ma el consistori. Només 
es preveuen talls puntu·
als quan calgui actuar a la 
cruïlla entre els carrers de 
Magallanes i de Francisco 
Quevedo.

L’actuació al c. Magalla·
nes l’executarà l’empresa 
FerTres per un import de 
42.208,85 euros. En el cas 
del c. Sant Josep, Asfaltos 
del Vallès farà aquests tre·
balls amb un pressupost de 
22.735,89 euros.

Aquestes actuacions 
tenen per objectiu la millora 
de l’accessibilitat i comodi·
tat pels desplaçaments a 
peu, seguint les recomana·
cions del Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible (PMUS) 
de Rubí i del Pla d’accessi·
bilitat de la ciutat —al maig 
es va donar llum verda de 
forma inicial als apartats 
dedicats a la via pública i als 
edificis municipals d’aquest 
document—.

del carrer de Magallanes, 
entre els carrers de la Plana 
de Can Bertran i del Torrent 
de l’Alba. Les noves voreres 
afectades per aquesta ac·
tuació passaran a tenir una 
amplada d’1,80 metres.

Les obres per consoli·
dar aquesta ampliació no 

Diumenge passat al matí, un tram de l’avinguda de l’Estatut va 
quedar tallat al trànsit. / J. A. Montoya

renoven la xarxa d’aigua 
potable del carrer castelló
Dilluns passat es van inici·
ar les obres de renovació 
de la xarxa d’aigua potable 
del carrer de Castelló, en 
el tram comprès entre els 
carrers de Lleida i d’Osca. 
La durada total de l’actu·
ació serà d’unes quatre 
setmanes i no es preveuen 
talls de trànsit. L’objectiu 
dels treballs és substituir 
la xarxa existent de fibro·
ciment, que està envellida 
i, conseqüentment, provo·
cava avaries freqüents.

Les obres consisteixen 
en la instal·lació de noves 
canonades de fosa, vàl·
vules de seccionament, 
escomeses, hidrants i al·

tres elements hidràulics. 
L’actuació es divideix en 
dues fases. La primera 
s’està executant entre els 
carrers de Lleida i d’Ala·
cant i tindrà una durada 
d’entre dues i tres setma·
nes. La segona fase es durà 
a terme entre els carrers 
d’Alacant i d’Osca, també 
amb una durada entre set 
i quinze dies.

Per fer aquests treballs, 
cal eliminar les places d’es·
tacionament existent de 
forma temporal en cada 
una de les fases de l’obra. 
En tot moment es facilitarà 
l’accés als pàrquings del 
veïnat. / DdR
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Neix la Taula per a l’Èxit Educa� u de Rubí per 
lluitar contra la segregació escolar
REDACCIÓ

Aquest dilluns s’ha cons-
tituït la Taula per a l’Èxit 
Educatiu de Rubí, sorgida 
d’una demanda del Consell 
Escolar Municipal. Es tracta 
d’un espai de par� cipació i 
de treball conjunt de tota la 
comunitat educa� va de la 
ciutat, que neix amb un do-
ble objec� u: d’una banda, 
assolir l’èxit de l’educació 
que s’ofereix a Rubí i, de 
l’altra, l’erradicació de la 
segregació escolar.

Segons l’alcaldessa, Ana 
M. Mar� nez, el punt de par-
� da del sistema educa� u, i 
d’aquesta taula, ha de ser 
la igualtat d’oportunitats. 
Per la màxima responsable 
municipal, el nou òrgan “ha 
de servir perquè la comuni-
tat educa� va pugui valorar 
i millorar el que s’ofereix i, 
a la vegada, lluitar contra 
la segregació, una preocu-
pació recurrent al Consell 
Escolar”, qui ha afegit que 
“La taula es diu Taula per a 
l’Èxit Educa� u. I l’èxit edu-
ca� u passa per erradicar la 

segregació escolar”.
Entre els objec� us que 

s’ha marcat la nova Taula hi 
ha el de revisar els criteris 
i l’aplicació dels sistemes 
reguladors de la distribució 
d’alumnat a través de les 
preinscripcions, la matrícula 
viva i l’alumnat NESE. A més, 
es revisaran o es defi niran 
campanyes informatives i 

materials de sensibilització 
destinades a les famílies 
per afavorir una tria d’escola 
lliure de prejudicis.

També es vol consensu-
ar mecanismes per afavorir 
la igualtat d’oportunitats 
en l’àmbit de l’educació no 
lec� va (extraescolars) i la no 
segregació social en aquest 
àmbit. Un altre objectiu 

La Taula vol assolir l’èxit de l’educació que s’ofereix a la ciutat i també 
acabar amb la segregació escolar. / Arxiu

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

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 

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

és el de crear mesures per 
fomentar els projectes edu-
catius de centre, a través 
de millores en les jornades 
de portes obertes i en la 
comunicació i visibilització 
del projecte educatiu de 
centre.

 Finalment, també es vol 
consolidar un quadre d’indi-
cadors a escala de municipi 
que perme�  fer un segui-
ment del grau de segregació 
en l’educació formal i no 
formal del municipi.

La taula està formada 
pel Consell Escolar Munici-
pal, Inspecció del Departa-
ment d’Educació, el Servei 
d’Infància i Educació, l’OME, 
l’EAP, el PEE, Serveis Socials, 
els serveis de Diversitat fun-
cional, Esports, Cultura, Mo-
bilitat i Joventut, Rubiforma, 
les AFAs, les direccions dels 
centres educa� us públics i 
concertats i de les escoles 
bressol municipals, l’Escola 
Municipal de Música Pere 
Burés, l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny edRa, els ca-
sals diaris i el Centre Obert 
El Pinar.

Ctra. de Sabadell, km.12,7, 
nave 11 - Rubí
T. 93 586 10 94

www.colorpaintrubi.com

Botiga especialitzada 
en pintures industrials 

i decoratives, 
troba’ns a Google Maps

NOVETAT!
Ara també amb 

pintura d´automoció



L’Ajuntament avança en 
la renovació de les bases 
reguladores de subven-
cions a en� tats inscrites 
en el Registre d’Entitats 
Ciutadanes (REC). Aquest 
procés entra ara en la 
fase participativa i, des 
d’aquest dijous 23 de se-
tembre i fi ns al 14 d’oc-
tubre, les associacions 
poden fer arribar les seves 
propostes a través del por-
tal Par� cipa Rubí.

Amb l’objec� u de mi-
llorar la par� cipació dels 
ciutadans en el procedi-
ment d’elaboració de nor-
mes, es duu a terme una 
consulta pública, a través 
del portal web de l’Ajun-
tament de Rubí, amb la 
voluntat de recollir l’opinió 
de ciutadans i ciutadanes 
i les organitzacions més 
representatives potenci-
alment afectats per les 
futures bases. 

Segons el consistori, 
també es vol recollir opi-
nió sobre els problemes 
que es pretenen soluci-

onar amb la inicia� va, la 
necessitat i oportunitat 
de la seva aprovació, els 
objec� us de la norma com 
també sobre les possibles 
solucions alterna� ves re-
guladores i no regulado-
res.

Les bases volen establir 
la norma� va que reguli  el 
procediment de sol·licitud, 
concessió i justificació 
de les subvencions que 
l’Ajuntament atorgui a les 
en� tats i associacions ins-
crites en el REC municipal, 
per a la realització de les 
activitats i /o projectes 
que tinguin per finalitat 
el foment i la promoció 
d’objec� us d’u� litat públi-
ca o interès social per a la 
ciutat. / DdR
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Nova edició del programa d’ac� vitats per a la 
gent gran, on tornen les propostes presencials
REDACCIÓ

El Servei de Gent Gran Ac� -
va proposa una nova edició 
del programa d’activitats 
Gaudeix de la vida en gran! 
adreçat a persones de més 
de 60 anys. Amb aquesta 
edició, les propostes re-
cuperen la presencialitat, 
després de dues edicions 
en què les ac� vitats s’han 
desenvolupat en línia.

El programa arrencarà 
el pròxim divendres 1 d’oc-
tubre amb un acte comme-
mora� u del Dia Internacio-
nal de les Persones Grans 
al pati de L’Ateneu que 
comptarà amb la par� cipa-
ció de l’Escola Municipal de 
Música Pere Burés.

Gaudeix de la vida en 
gran! inclou propostes for-
ma� ves, la inicia� va Surt a 
Caminar i un  cicle de visites 
culturals. Les ac� vitats for-
ma� ves giren al voltant del 
benestar de les persones 
gran i inclouen la temà� -
ques com la risoteràpia, la 
nutrició o l’es� mulació cog-
ni� va. Dins de les propostes 

pedagògiques, el consistori 
també ofereix un taller 
sobre el funcionament de 
l’aplicació de la zona ta-
ronja d’aparcament que 
� ndrà lloc el 27 d’octubre 
(10.30 h) i una sessió sobre 
l’aplicació La Meva Salut el 
14 de desembre, les dues a 
l’edifi ci del Rubí Forma.

Les passejades per l’en-
torn de Rubí es posen en 

marxa l’1 d’octubre. Les 
rutes visitaran els horts de 
Cova Solera, Sant Muç, l’art 
urbà de la ciutat, l’estany 
i el torrent dels Alous, les 
vinyes de Can Ramoneda i 
Sant Genís.

Les visites culturals por-
taran els i les par� cipants 
al mones� r de Sant Cugat, 
l’Observatori Fabra i a les 
Esglésies de Sant Pere de 

Les ac� vitats estan pensades per a persones de més de 60 anys. / Arxiu-Localpres

Terrassa.
Totes les propostes són 

gratuïtes, excepte l’acte 
inaugural de l’Aula d’Ex-
tensió Universitària de Rubí 
(AEUR), tenen aforament li-
mitat i requereixen inscrip-
ció prèvia. Les inscripcions 
es poden fer a través de 
www.rubi.cat/inscripcions-
gentgran o del telèfon 637 
83 10 92.

Segons 
el consistori, la 
nova norma� va 

vol potenciar 
el teixit associa� u 

de la ciutat

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

A consulta pública, les noves 
bases per a la concessió de 
subvencions a les en� tats 

Una de les ac� vitats proposades tracta la sexualitat en l’adoles-
cència a través de la sèrie documental “Sexis”. / Ajuntamentals centres educa� us prop d’una quinzena 

d’ac� vitats de promoció de la salut

Trastorns alimentaris, addicció a les pantalles o sexualitat, temes de 
tallers i exposicions a disposició dels centres educa� us
El Servei de Salut Pública de 
l’Ajuntament ofereix aquest 
curs prop d’una quinzena 
de tallers i exposicions a 
les escoles i ins� tuts de la 
ciutat. Els centres poden 
sol·licitar les ac� vitats, en 
funció dels seus interessos, a 
través de plataforma web de 
la Guia d’ac� vitats i serveis 
educa� us.

L’oferta d’enguany in-
clou majoritàriament tallers 
presencials, però també un 

parell de virtuals organitzats 
amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona. Les 
temà� ques són molt diver-
ses i s’adapten a cadascuna 
de les etapes educatives. 
Per a l’alumnat de primària, 
s’ofereix la visita a l’exposició 
Cuida’t les dents i ac� vitats 
de prevenció de l’ús abusiu 
de pantalles i xarxes socials, 
de prevenció dels trastorns 
de l’alimentació i de pri-
mers auxilis. Els nois i noies 

del primer cicle d’educació 
secundària tenen al seu 
abast tallers de prevenció 
del consum de tabac i alco-
hol, d’educació emocional 
orientats a aconseguir una 
bona autoes� ma, i de pre-
venció dels trastorns alimen-
taris. Finalment, l’alumnat 
del segon cicle d’educació 
secundària pot benefi ciar-se 
d’una exposició virtual sobre 
l’alcohol, de diversos tallers 
d’educació sexual –un basat 

en la sèrie documental Sexis, 
un altre d’educació sexual i 
afec� va, i un tercer d’habi-
litats en l’ús del preserva-
� u–, així com d’ac� vitats de 
prevenció de l’ús abusiu de 
pantalles i xarxes socials, de 
primers auxilis i de preven-
ció de drogodependències 
en el context de la festa.

L’any passat, més de 
1.700 alumnes van par� ci-
par en algunes de les pro-
postes. / DdR
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El Ple del Consell Comarcal demana 
l’eliminació dels peatges de la C-16 
entre Sant Cugat, Terrassa i Manresa

REDACCIÓ

El Ple del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental ha 
aprovat per unanimitat la 
moció presentada pels grups 
de Tot per Terrassa i En 
Comú Guanyem que insta 
el Govern de la Generalitat 
a eliminar els peatges explí-
cits del tram de concessió 
de la C-16 entre Sant Cugat, 
Terrassa i Manresa.
En un segon punt, la moció 
acorda demanar als Governs 
de l’Estat i de la Generalitat 
que, de manera urgent, de-
fi neixin un model de ges� ó 
i finançament pel mante-
niment de les vies, tant les 
que actualment han esgotat 
la concessió com les que ho 
faran els propers anys, que 

garanteixi els objec� us de 
lluita contra el canvi climà� c, 
vertebració territorial i segu-
retat viària, incen� vi l’ús del 
transport públic i respec�  
els principis d’equitat, soli-
daritat i jus� cia social. Tam-
bé es demana al Govern de 
Catalunya el desplegament 
de la llei de finançament 
del sistema de transport 
públic de Catalunya, amb 
la previsió que els trans-
ports públics aprofitin els 
corredors oberts lliures de 
peatge i que el nou model de 
fi nançament de les vies ràpi-
des inclogui un component 
ambiental que promogui les 
alterna� ves al vehicle privat, 
amb atenció especial al 
desplegament i les millores 
de les xarxes ferroviàries de 

rodalies i regionals i noves 
xarxes ferroviàries de mer-
caderies.
En un altre punt de la moció, 
es demana al Govern de 
l’Estat i a la Generalitat que 
estudiïn compensacions pels 
municipis que al llarg dels 
anys han pa� t els greuges 
de les explotacions de les 
autopistes i vies ràpides 
que creuen el seu territori i 
avui es veuen perjudicats fi -
nancerament per la fi  de les 
concessions i la pèrdua d’in-
gressos per IBI, preveient la 
justa repercussió econòmica 
en el futur model de ges� ó 
de les infraestructures i 
pal·liar i rescabalar de les 
pèrdues econòmiques que 
aquesta situació generarà a 
les arques consistorials.

El Peatge de la C-16 a Les Fonts. / Arxiu

La Plataforma 1 d’octubre tornarà
a commemorar l’aniversari del 
referèndum amb diversos actes
REDACCIÓ

La Plataforma 1 d’octubre 
tornarà a commemorar 
l’aniversari del referèndum 
sobre la independència de 
Catalunya amb diversos 
actes a la ciutat. En aquest 
sentit, s’ha convocat pel 
mateix divendres una con-
centració davant el Casal 
de la Gent Gran de Rubí, al 
carrer Magallanes, que va 
ser un dels punts de votació 
del referèndum. La concen-
tració serà a les 9 h del ma�  
i s’adreça a tots aquells que 

vulguin sumar-s’hi.
Ja al vespre, a les 20 h a 

la plaça de la Nova Estació, 
rebatejada com a plaça U 
d’octubre, � ndrà lloc un acte 
amb tots els representants 
de la Plataforma, amb un 
parlament unitari a càrrec 
del rubinenc Jordi Boltes 
i una gran pantalla on es 
projectaran imatges, entre 
altres.

Martí Pujol, membre 
d’Òmnium Rubí, en� tat que 
forma part de la Plataforma, 
ha assenyalat que hi haurà 
alguna sorpresa en els actes 

convocats. Pujol també ha 
recordat que la jornada de 
l’1 d’octubre “va ser una 
gran demostració de força 
i empoderament de tota la 
ciutadania en una jornada 
que semblava molt difícil 
de fer”, per l’oposició de 
l’estat.

La Plataforma 1 d’octu-
bre està formada per en-
� tats i par� ts sobiranistes 
de Rubí, com l’Assemblea 
Nacional Catalana, Òmnium 
Rubí, CDR, el Consell Local 
per la República, Junts, ERC, 
l’AUP i la CUP.
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L’esport local està d ’enhorabona 
aquesta setmana i una vegada més, 
després dels èxits d’esportistes com 

les waterpolistes Bea Ortiz o Elena Ruiz 
als Jocs Olímpics de Tòquio. Diumenge, el 
pilot rubinenc Jordi Torres es proclamava, 
per segon any consecutiu, campió del món 
de MotoE. Una nova gesta de Torres que 
continua defensant el seu lloc a l’elit del 
motociclisme i sent un orgull per a l’esport i 
la ciutat de Rubí.

També aquesta setmana, la Unió Esporti-
va Rubí ha fi rmat un conveni de col·laboració 
amb el Villareal CF. Un acord amb el club 

Esport
de Primera Divisió que té com a objectiu 
fi nal potenciar el futbol base del club local. 
Entre les accions que contempla l’acord, 
destaca l’organització de tornejos formatius 
i de tecnifi cacions del Villarreal CF a Can 
Rosés, amistosos dels equips de base contra 
el club castellonenc a la Ciutat Esportiva de 
Vila-real o l’organització a Rubí dels campus 

d’estiu i de Nadal.
No podem obviar que el futbol arreplega, 

a través dels diferents clubs existents a la 
ciutat, el nombre més gran d’esportistes en 
formació. Per tant, aquest tipus d’acord pot 
ser molt interessant per a potenciar el futbol 
base local.

I l’esport, a més de millorar la salut i de 

fomentar valors com l’autoestima, el treball 
en equip o la responsabilitat, també és una 
gran eina per afavorir la inclusió social. En 
aquest sentit, aquesta setmana s’ha engegat 
un projecte al barri de Les Torres per fomen-
tar la inclusió social a través de l’esport. Es 
tracta d’un programa dirigit especialment 
als més joves que es troben en situacions de 
vulnerabilitat o en risc d’exclusió

L’objectiu a llarg termini és poder crear 
un programa estable d’accions esportives al 
barri de les Torres per promoure l’ús positiu 
de l’espai públic i del temps de lleure. Sempre 
són benvingudes aquest tipus d’iniciatives.

(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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EDITORIAL

El Tuit de la setmana                21 de setembre

Lluïsa @lluisaagulera

Arriba el tren i... ple #arasíquesí i a SantCu puja una 
noia amb els seus airpods amb musica reggaeton pà tó 
el tren #provairrefutable ja ha tornat la normalitat, la 
nova no, la de sempre! 

Drets versus privilegis. Discursos de l’odi
Andrea de Pablos
En Comú Podem Rubí

Poques coses hi ha que siguin immutables, 
poques que es diguin o es facin sense una 
intencionalitat.

Els discursos es construeixen a partir de 
l’elecció de paraules amb signifi cats “compar-
tits” per diferents grups de persones, carregades 
d’emocions i de sentits positius o negatius. És 
per això, que quan decidim emprar una paraula 
per defi nir una cosa material, un concepte abs-
tracte, una emoció o sentiment, o una acció, ho 
fem sempre amb una intenció. Encara que  la 
intenció, en fer servir aquest signifi cant i no un 
altre, pot arribar, o no, amb el mateix signifi cat 
al receptor de la comunicació, depenent de si 
aquest comparteix amb l’emissor el codi de 
llenguatge, de cultura o subcultura.

Els drets són regles normatives, contex-
tualitzades en un espai i temps sobre el que 
està permès o és adequat per a les persones 
d’acord amb un sistema legal o a convencions 
socials i ètiques. D’alguna manera regulen les 
relacions de poder entre les persones, grups 
humans i les institucions, així com l’accés a 
tots els recursos.

Tot i que els drets no són immutables, per la 
seva naturalesa força generalista en l’àmbit de la 
seva aplicació i per uns processos d’assoliment, 

més aviat, llargs i que són conseqüència de 
qüestionar el sistema imperant i les relacions de 
poder establertes, comporten certa estabilitat 
un cop s’han conquerit. No obstant, existeix el 
perill real de perdre’ls.

Podem dir que tant drets fonamentals i 
inalienables, com són els recollits a la Carta de 
Drets Humans, o drets constitucionals o d’al-
tres derivats de l’aplicació d’altres Lleis, tenen 
com objectiu regular la convivència social de 
manera que es garanteixi a les persones , grups 
i col·lectius, que compleixen certes condicions, 
protecció davant un sistema de relacions de 
poder i accés als recursos desigual. Per tant, 
els drets tenen una funció de protecció i com-
pensació que permet mantenir la cohesió social 
sufi cient per a què no es generi un confl icte 
que faci col·lapsar el sistema. Així els drets 
s’inspiren en valors com la igualtat, l’equitat i 
la justícia social.

Els privilegis atorguen benefi cis, avantatges 
o eximeixen del compliment d’alguna obligació 
a certes persones, col·lectius o grups. Podem 
estar recollits en el sistema normatiu o ser reco-
neguts i “acceptats” socialment, i, habitualment, 
són concedits per persones, col·lectius o grups 
amb un status superior al de les persones que els 
gaudiran, o són ideats, directament, per aquelles 
persones que es situen al cap dalt de la jerarquia 
del sistema socioeconòmic i que en faran ús per 

mantenir la seva posició. Per tant, a diferència 
dels drets, els privilegis contribueixen a fer 
créixer o, si més no, a mantenir les desigualtats, 
s’atorguen de manera discrecional (en base a 
títols, rangs o estats concrets) i comporten 
l’explotació o l’opressió d’altres persones. 

Alguns dels drets dels que ara gaudim van 
ser fa temps privilegis atorgats a les estaments/
classes socials superiors. Un exemple, força 
evident, el trobem en el sufragi masculí (pri-
vilegi) que permetia als homes legislar sobre 
la vida de les dones i mantenir un sistema de 
subjugació entre els sexes, i en la conquesta 
del dret al vot femení (dret) que no limitava 
ni impedia el vot masculí i que s’inspirava en 
el valor de la igualtat. 

En un sistema on els recursos són limitats 
( per molt que ens vulguin convèncer que pot 
haver creixement econòmic infi nit) i on l’accés 
a aquests és desigual, es produeixen crisis periò-
diques i crisis estructurals que generen tensions 
que cal resoldre. I si bé, una opció, la proposada 
per l’esquerra, és la redistribució dels recursos, 
l’opció escollida per les elits per tal de mantenir 
el seu status quo, a la vegada que “la pau social”, 
consisteix en la manipulació del pensament i 
en la creació d’un estat d’opinió, que desvia el 
focus de les causes del problema  i el situa en 
la disputa de les classes desfavorides pel què, en 
realitat, no són més que les engrunes. 

Una estratègia per crear un estat d’opinió 
que no qüestioni l’origen de les desigualtats 
o la mancança de mecanismes correctors que 
garanteixin la igualtat d’oportunitats, consisteix 
en provocar la confusió entre els termes drets 
i privilegis, o fi ns i tot, invertir el seu signifi cat 
a conveniència, pretenent que drets conquerits 
per les classes treballadores, com per exemple 
les prestacions per jubilació, es percebin com 
privilegis en contraposició a la situació de joves 
que accedeixen a un mercat laboral inestable 
on cobren el salari mínim treballant més de 
40h setmanals.

Aquesta és la lògica per la qual es generen 
relats on es demonitza a una part de la població 
o un col·lectiu, s’invisibilitza les seves difi cultats 
o les desigualtats que pateix, se’l culpabilitza de 
la seva situació i se’l titlla de paràsit.

A partir, d’aquí, un cop has convertit a un 
col·lectiu vulnerable en un privilegiat, perquè 
obvies les raons de la seva situació de vulne-
rabilitat, perquè fabriques o tergiverses dades 
de manera que la culpa sigui del propi col-
lectiu, perquè remarques les seves diferències 
i “extravagàncies” amb respecte la resta de la 
població però no esmentes aspectes coinci-
dents, de manera que no hi hagi possibilitat de 
generar empatia; només caldrà afegir un altre 
ingredient més per construir un bon discurs 
d’odi: la por. 

ARTICLE D’OPINIÓ
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Una Revisió Anual
ens permet detectar 
possibles problemes 
bucodentals de manera 
prematura i d'aquesta 
forma resoldre'ls abans 
que arribin a major 
gravetat.

Una Revisió Anual
ens permet detectar 
possibles problemes 
bucodentals de manera 
prematura i d'aquesta 
forma resoldre'ls abans 
que arribin a major 
gravetat.

Especialistes en 
Implantologia i Ortodòncia

PROMOCIÓ!Del 10 al 30 de setembre
15% dte. en Pròtesis Removible

PROMOCIÓ!Del 10 al 30 de setembre
15% dte. en Pròtesis Removible

clinicadental_odontologicsrubi
Clínica Dental Odontologics Rubi

c. Mestre Magí Raméntol, n. 1 baixos 
T. 93 699 21 07       682 49 40 23 

No oblidis 
demanar cita per 
a la teva revisió

No oblidis 
demanar cita per 
a la teva revisió
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PATRIMONI

REDACCIÓ

El nou butlle�  del Grup de 
Col·laboradors del Museu 
de Rubí-Centre d’Estudis 
Rubinencs (GCMR-CER) ja 
es pot adquirir a les princi-
pals llibreries de la ciutat. 
La publicació, que compta 
amb el suport de l’Ajunta-
ment de Rubí, inclou re-
portatges sobre tres temes 
d’interès. Un d’aquests és 
la història del Casino Espa-
nyol, abans Cambra Agríco-
la Ofi cial. També inclou un 
reportatge sobre la Neus 
Català els deportats rubi-
nencs als camps nazis, en 
el qual es fa una biografi a 
de cadascun d’ells. A més, 
també publica un treball de 

El nou butlle�  del GCMR-
CER ja està a la venda 

Teresa del Hoyo, de l’Amical 
de Ravensbrück, sobre la 
figura de Català, que va 
viure durant uns anys a la 
ciutat, i a la qual se li ha 
dedicat recentment una 
plaça amb el seu nom. A 
banda, el lector pot trobar 
diversos ar� cles rela� us al 
món arqueològic local com 
les peces metàl·liques de 
Can Fatjó, troballes d’ossos 
humans i el forn iberoromà, 
entre altres. 

El nou butlletí es pot 
comprar al preu de set 
euros. Cal recordar que el 
butlletí del Grup de Col-
laboradors del Museu de 
Rubí i del Centre d’Estudis 
Rubinencs compleix en-
guany 40 anys. 

SARDANES

El pa�  de l’escola Pau Casals acull 
dissabte el 23è Aplec Sardanista 
REDACCIÓ

Tot està a punt, si el temps 
inestable d’aquests dies ho 
permet, per al 23è Aplec 
Sardanista de Rubí, orga-
nitzat per l’Aplec de Rubí. 
La gran cita sardanista de 
la ciutat � ndrà lloc aquest 
dissabte 25 de setembre a 
par� r de les 17.30 h al pa�  
de l’escola Pau Casals. 

La novetat principal 
d’aquest Aplec és que, per 
primera vegada des de l’inici 
de la pandèmia, hi haurà 
la possibilitat de ballar al 
son de les sardanes, sem-
pre que la rotllana sigui 
un grup bombolla. Això sí, 
l’aforament con� nua limitat 
i és necessari inscriure’s per 
poder assis� r. 

L’Aplec comptarà amb la 
par� cipació de tres cobles: 
la Jovenívola de Sabadell, 
la Ciutat de Girona i la Prin-
cipal del Llobregat, que 
interpretaran els diferents 
temes de cadascuna de 
les tres parts de l’audició, 
excepte dues peces que 
aniran a càrrec de dues co-

bles de forma conjunta. El 
programa de l’Aplec estarà 
format per una selecció de 
vint-i-cinc sardanes, varia-
des i algunes amb diferents 
lluïments. Entre aquestes, 
hi haurà algunes dedicades 
a la nostra ciutat com L’encís 
de Rubí’ de Sigfrid Galvany 
i Abril, ‘L’Aplec de Rubí’ de 

Miquel Tudela i Benavent, 
o ‘Aires de Rubí’ de Jaume 
Bonaterra i Dabau. 

Per fer la inscripció prè-
via, es pot enviar un correu 
electrònic a comissioaple-
crubi@gmail.com, enviar 
un Whatsapp o trucar als 
telèfons 655 229 404 o 686 
758 957, indicant noms i 

cognoms, telèfon, correu 
electrònic i població. 

Cal fer esment també 
si l’assistència és com a 
públic assegut o com a ba-
llador formant bombolla. 
En cas d’assis� r en grup, les 
inscripcions poden ser en 
conjunt, indicant les dades 
de tots els par� cipants. 

Per primera vegada des de l’inici de la pandèmia de coronavirus, es podrà tornar a ballar sardanes, 
sempre que les rotllanes sigui un grup bombolla. / Arxiu

SE OFRECE
Vivienda y comida a cambio de cuidados 

hombre o mujer. Dias libres.
Puede disponer de un trabajo externo.

602 629 279

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

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

Hasta 9 plazas

T. 93 588 82 53 TAXI RUBÍ

ESPECTACLES

La 2a Mostra de � telles de pe� t format 
arriba aquest dissabte a l’Ateneu
REDACCIÓ

L’Ateneu acollirà aquest 
dissabte 25 de setembre 
la 2a Mostra de � telles de 
pe� t format, amb dos es-
pectacles familiars dirigits al 
públic més pe� t. La primera 
proposta serà el muntatge 
‘Xino-Xano’, de la compa-
nyia Fes-t’ho com vulguis, 
del qual se n’han programat 
dues sessions, a les 11 i a les 
12.30 h. 

‘Xino-Xano’ explica la 
història de la Tuinga, una gi-
rafa molt dormilega i somia-
dora. Somia amb tot el que 
vol descobrir, els mars que 
vol navegar, el estels que 
vol tocar... Una ma� nada es 
despera i es posa a caminar 
xino-xano, i descobreix que 
caminar és una manera 
molt maca de començar a 
descobrir el món. 

La segona proposta de 
la Mostra de Titelles és 

l’espectacle ‘Roule� es’, de 
la companyia eLe, que es 
podrà veure a les 17 i a 
les 18.30 h. A ‘Roule� es’, 
Ramiro Ramírez, un avi de 
ru� nas inamovibles, surt a 

passejar cada tarda des de 
fa cinc anys. Tot i les seves 
dificultats per caminar, la 
seva tossudes el fa baixar a 
la plaça i seure al seu banc 
favorit, el de l’esquerra. 

Però un dia, es troba que el 
seu banc està ocupat. 

Totes les funcions són 
gratuïtes, però requereixen 
d’inscripció prèvia a través 
del web de l’Ajuntament. 

L’espectacle ‘Roule� es’, de la companyia barcelonina eLe, forma part de la programació d’aquesta 
segona mostra de � telles. / Cedida
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TEATRE

El Grup Escènic del Casal Popular enceta 
el centenari amb l’obra ‘Tu i l’Hipòcrita’
REDACCIÓ

El Grup Escènic del Casal 
Popular enceta els actes del 
centenari amb la posada en 
escena de l’obra de teatre 
‘Tu i l’Hipòcrita’ de Maria 
Aurèlia Capmany. Les fun-
cions � ndran lloc el cap de 
setmana del 2 i 3 d’octubre, 
a les 20.30 h i a les 18.30 h, 
respec� vament.

L’obra presenta la histò-
ria de l’Honorat, un home 
“feliçment” casat que el 
dia del seu quarantè ani-
versari rememora aquells 
moments del passat que 
d’una manera o altra han 
marcat la seva vida: la pres-
sió familiar perquè estudiés 
la carrera de dret; l’intent 
de fugir de casa; el primer 
amor amb la noia que vivia 
al pis de sota, que anys 
després retrobarà tan can-
viada que li causarà fàs� c; 
la coneixença de la seva 
futura dona i el seu enamo-
rament; etc.

L’Honorat es dedica a 

culpar els altres del seu 
fracàs i de la seva insa� s-
facció presents, però al-
guns personatges clau de la 
seva vida intervindran per 
fer-lo adonar que aquest 
fracàs es deu a la seva por 
a trencar les convencions i 
a actuar lliurement.

Abans de la funció, es 
farà una presentació dels 

actes que s’han organitzat 
des del Casal Popular per 
commemorar el centena-
ri, actes que començaran 
amb la posada en escena 
d’aquesta obra i que fi-
nalitzaran a la tardor del 
2022. La presentació anirà 
a càrrec de la presidenta 
del Casal, Montserrat Co-
mellas, i també s’oferirà 

una lectura de poesia sobre 
la pandèmia per Alfons 
Martí, un dels membres 
més an� cs del Casal.

El preu de les entrades 
és de 8 euros i ja es poden 
reservar a través de la web 
www.casalpopular.org o 
1 abans de l’espectacle. 
L’aforament és limitat per 
la pandèmia.

L’històric equipament celebra enguany els seus cent anys de vida. / Arixu

 
CASAL POPULAR 1921-2021 

Cent Anys 
de Cultura a Rubí. 

El Llibre de l’historia del CASAL POPULAR. 

VENDA A VERKAMI A PARTIR DE   

L’1 D’OCTUBRE 
https://vkm.is/casalpopular 

El llibre dels cent anys 
del Casal Popular, a punt 
de sor� r a la llum
REDACCIÓ

Amb el � tol ‘Casal Popular 
1921-2021. Cent anys de 
cultura a Rubí’, el llibre que 
s’està editant amb motiu 
del centenari està a punt de 
sor� r a la llum. La publicació 
farà un repàs històric de la 
mà de l’historiador Enric 
Escofet sobre l’emblemà� c 
equipament des dels seus 
inicis fi ns a l’actualitat i, a 
més, inclourà una completa 
mostra d’imatges fotogràfi -
ques i programes de dife-
rents èpoques. 

El llibre es posarà a la 
venda el dia 1 d’octubre 
a través de la plataforma 
digital Verkami. En aquest 
sentit, hi haurà diferents 
promocions pels primers 
compradors que facin l’en-
càrrec i es lliurarà el 20 
de novembre durant l’acte 
de presentació del llibre al 
Casal Popular. En cas d’ha-
ver-lo comprat i no poder 
assis� r a l’acte, l’enviaran 

per correu. 
El llibre es pot adquirir 

per 24 €, amb l’obsequi d’un 
pin estel a més del llibre. 
També hi ha moltes altres 
opcions com comprar-lo per 
28 €, amb l’obsequi d’una 
entrada a la funció d’Els 
Pastorets i un pin d’estel. 
Totes les opcions es poden 
veure a Verkami. 

El Casal Popular va néi-
xer el 1921 de la mà del 
Doctor Guardiet en un local 
del carrer Unió i posteri-
orment es va traslladar on 
actualment hi ha l’Escola 
Montserrat. Des del 1931, 
es troba ubicat al carrer 
Pere Esmendia. 

L’any 1972, l’edifi ci es va 
tancar per fer-hi reformes i 
no es va reobrir fi ns al 1983. 
Des d’aleshores, ha acollit 
representacions teatrals 
de forma ininterrompu-
da, a excepció dels mesos 
que va estar tancat per la 
pandèmia, així com actes i 
concerts.
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literatura

reDaCCió

La Llibreria l’Ombra obrirà 
per novè any consecutiu 
el seu Club de Lectura el 
proper mes d’octubre.
El dimecres 29 de setem-
bre, a les 19 hores, Borja 
Bagunyà serà l’escriptor 
convidat a la primera ses-
sió d’aquest curs, durant 
la qual presentarà la seva 
obra més ambiciosa i ago-
sarada, ‘Els angles morts’, 
publicada aquest any per 
l’editorial Periscopi.
 ‘Els angles morts 
‘és una novel·la exigent, 
explosiva, i esplèndida que 
ens proposa una reflexió 
profunda sobre la relació 

l’escriptor Borja Bagunyà 
obrirà el iX Club de lectura 
de la llibreria l’Ombra

entre l’art i la vida, i, per 
tant, sobre la condició hu-
mana. El lloc d’aquesta 
reflexió són les vides i els 
esperits d’uns personatges 
que viuen el món oscil·lant 
sobre un vèrtex que està a 
punt d’esfondrar-se.
 Seguint la l ínia 
encetada des del principi, 
el Club de Lectura continua 
subratllant la qualitat dels 
escriptors catalans, i oferint 
un espai per apropar-los 
als seus lectors. Gràcies a 
aquest convenciment, la 
llibreria l’Ombra ha acollit, 
entre d’altres, als escriptors 
Toni Sala, Eva Baltasar, 
Marta Orriols, Tina Vallès, 
i Jordi Puntí.

exposicions

cultura popular 

Exposicions i xerrades sobre còmics, grafitis 
i tatuatges, la prèvia de Sant Galderic

els Gegants de rubí, a les terres de l‘ebre

reDaCCió

L’Associació Sant Galderic 
de Rubí ha organitzat di-
verses activitats prèvies a la 
celebració de la Fira de Sant 
Galderic, que serà el pròxim 
16 d’octubre. Es tracta d’un 
seguit d’exposicions i xerra-
des sobre l’art en 3P (pedra, 
paper i pell), és a dir, grafitis, 
còmics i tatuatges.

En aquest sentit, des 
d’aquest dimarts i fins al 
30 de setembre, dia de 
cloenda, es pot veure a la 
biblioteca Mestre Martí 
Tauler una exposició sobre 
la historieta i el còmic. El 
dia de la clausura, a les 18 
h, tindrà lloc una xerrada so-
bre el mateix tema a càrrec 
de l’artista multidisciplinari 
Javier Mariscal, J. Miguel 
González Marcén ‘Onliyú’ 
i el responsable del Museu 
del Còmic de Sant Cugat, 
Paco Baena Palma.

Entre l’1 i el 7 d’octubre, 
la biblioteca acollirà una 

reDaCCió

Durant el passat cap de 
setmana, Tortosa ha estat 
proclamada com la XXXIII 
Ciutat Gegantera 2021, un 
gran esdeveniment per al 
món geganter català, on no 
han volgut faltar els Gegants 
de Rubí i també els gegan-
tons del Club Amics de Rubí. 
Una gran festa organitzada 
per la Colla Gegantera del 
municipi ebrenc amb el su-
port de l’Agrupació de Colles 
de Geganters de Catalunya 
(ACGC).

exposició sobre els grafits, 
dibuixos que es fan en llocs 
públics. Els grafiters Kapi i 
Naim Cuevas ‘Idok’ seran els 
encarregats de la cloenda 
amb una xerrada sobre la 
matèria, a les 18.30 h del 
7 d’octubre. Ells intentaran 
respondre preguntes com si 
les pintures d’Altamira o els 
murals de les piràmides es 

Durant divendres i dis-
sabte es van gaudir de dife-
rents activitats geganteres, 
de caràcter més íntim on 
els protagonistes van ser 
els gegants de l’Agrupació, 
en Treball i na Cultura, els 
gegants de Sant Climent 
de Llobregat i Castellbisbal, 
ses dues últimes Ciutats 
geganteres, més els gegants 
de Tortosa i les figures que 
conformen el Seguici de la 
Ciutat Tortosina.

El dia central de la festa, 
i el més participatiu, va ser 
diumenge 19 de setembre. 
La jornada va començar a 
les 10 h, a la plaça Teodor 
Gonzalez-Passeig Central, 
amb la plantada de les figu-
res de les prop de cinquanta 
colles geganteres partici-
pants en la Trobada de Ciutat 
Gegantera; figures vingudes 
d’arreu de Catalunya. Cap 
a les 11 h, va tenir lloc una 
mostra de balls de les colles 
participants en la festa. Pos-
teriorment, va arribar l’acte 
central de la festa amb la 
proclamació de Tortosa com 
a XXXIII Ciutat Gegantera de 
Catalunya, seguint el proto-

poden considerar grafitis.
Finalment, entre el 8 i el 

14 d’octubre es podrà veure 
al mateix equipament una 
mostra sobre el tatuatge, 
un art mil·lenari i global 
presents en moltes cultures. 
La xerrada final serà a càr-
rec de Laura Cubero Sanz, 
del BAUM FEST Barcelona; 
l’antropòleg Josep Martí 

col de la celebració, i el final 
de festa tradicional.

Pel que fa a les properes 
sortides dels Gegants de 
Rubí, aquests descansaran 
unes setmanes per agafar 
forces per la propera acti-
vitat: participar en la XXV 
Trobada Comarcal del Vallès 
que se celebrarà a mitjans 
de novembre a la localitat 
de Montcada i Reixac.

i la tatuadora Marina, de 
Napalm Tattoo Rubí.

Per tal d’assistir a les 
xerrades, serà necessari 
inscriure’s prèviament en-
viant un correu electrònic 
a santgaldericrubi@gmail.
com, o bé a b.rubi.mmt@
diba.cat, o bé enviar un 
Whatsapp a l’organització 
(654 66 40 09). 

D’altra banda, la colla 
dels Gegants de Rubí ha fet 
una crida a totes aquelles 
persones que estiguin inte-
ressades a portar gegants, 
tant els grans Roc i Paula, 
com els gegantons Laia i 
Galderic, i a formar part de 
la colla que s’apuntin a l’en-
titat. Es pot demanar infor-
mació al mail gegantsrubi@
gmail.com.

algunes de les imatges que es pot veure a la mostra. / C.B.

els gegants i gegantons de la Colla de Geganters de rubí, a torto-
sa. / Marc albert lópez extremera

els gegantons del Club amics 
de rubí, a tortosa. / Cedida

il·lustracions

reDaCCió

L’il·lustrador Albert Asensio 
visitarà l’espai de llibres 
Lectors al tren! el proper 
divendres 1 d’octubre, co-
incidint amb la cloenda de 
l’exposició d’una mostra 
d’il·lustracions originals 
seves. La trobada, que tin-
drà lloc a les 19 h, també 
comptarà amb l’editora de 
Joventut, Elodie Bourge-
ois, i de l’escriptor Ricardo 
Alcántara.

Amb aquest acte, es 
tancarà la mostra d’origi-
nals d’Asensio, que s’ha 
pogut gaudir a Lectors al 
Tren! des del passat mes 
de juliol. El dibuixant és el 
creador de les il·lustracions 

l’il·lustrador albert asensio 
visitarà lectors al tren! per la 
clausura de la seva mostra

del llibre ‘El príncep feliç i 
altres contes’, d’Oscar Wil-
de, editat per Joventut.

Asensio va estudiar 
disseny gràfic a l’EADT i 
va realitzar un postgrau 
d’Il·lustració a l’Eina de 
Barcelona, així com cursos 
de dibuix i pintura a Central 
Saint Martins College of 
Art and Design de Londres 
el 2009. L’artista posseeix 
una llarga trajectòria com 
a il·lustrador per a edito-
rials com Anaya, Joventut, 
Random House Mondadori, 
Teide, Cruïlla o Planeta i 
diaris com La Vanguardia. 
A més, ha estat reconegut 
amb diversos premis in-
ternacionals per les seves 
obres.

l’il·lustrador albert asensio. / Cedida editorial Joventud
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La comèdia de cesc Gay ‘53 
diumenges’ arriba aquest 
divendres a La Sala

Una de les fotografies de “Perplexitat”. / Mercè Ribera

ReDAcció

‘53 diumenges’ és la se-
gona incursió teatral del 
director i guionista cata-
là Cesc Gay, que torna a 
apostar per una comèdia, 
després de la magnífica 
acollida de públic i crítica 
de l’obra preestrenada a 
Rubí ‘Els veïns de dalt’. 
De nou L’obra es podrà 
veure aquest divendres 
24 de setembre al teatre 
municipal La Sala a partir 
de les 20 h.

A ‘53 diumenges’, tres 
germans han quedat per 
sopar i parlar del seu pare. 
L’home ja és gran i hi ha 
qui opina que no pot con-
tinuar vivint sol. Sovint es 
perd, s’oblida de les coses 
i darrerament ha agafat 

el mal costum d’ensenyar 
el penis a la veïna. El que 
havia de ser un agradable 
vespre entre germans es 
converteix en una inacaba-
ble discussió al llarg de tres 
setmanes, fins que passa 
alguna cosa més.

Una hilarant comèdia 
del reconegut director ca-
talà que també ha estat un 
gran èxit de públic i crítica 
des que va ser estrenada a 
Barcelona.

Interpretada per Pere 
Arquillué, Marta Marco, 
Àgata Roca i Lluís Villanu-
eva, que estan magnífics 
en els seus papers, que 
gaudeixen sobre l’escenari 
i que així ho transmeten als 
espectadors, aquesta pro-
posta teatral és ideal per 
passar una bona estona.

exposicions

ReDAcció

La Sala Cèsar Martinell del 
Celler acull l’exposició ‘Per-
plexitat’, de l’artista rubi-
nenca Mercè Ribera, fins al 
28 de novembre. La pròpia 
autora la defineix com un 
projecte inusual dins el 
món de la fotografia, amb 
el qual no busca documen-
tar la realitat, ni tan sols 
fer una interpretació d’ella 
a partir del món exterior, 
sinó aprofitar les eines que 
ofereix la fotografia per 
representar ficció i fabricar 
universos originats exclu-
sivament a la seva ment. 
“Utilitzo objectes, ninots, 
mobiliari a escala i tot allò 
que em sembli pertinent 
per a plasmar pensaments, 
emocions i realitats que 
conviuen en el nostre món 
interior paral·lelament a la 
realitat quotidiana”, explica 
Ribera.

L’artista, nascuda el 
1964, va tancar el seu cicle 
com a escultora el 2017 

espectacles

L’exposició ‘Perplexitat’ de Mercè Ribera ja es 
pot visitar a la sala Cèsar Martinell del Celler

amb una gran exposició al 
Celler titulada ‘Presències’. 
En aquella mostra, la rubi-
nenca reunia escultures, 
maquetes i instal·lacions 
en què l’absència de l’ésser 
humà servia per expressar-
ne una presència latent.

La pràctica escultòrica, i 

especialment l’experimen-
tació amb un dels seus ele-
ments clau, la il·luminació, 
la va portar de manera na-
tural cap a la fotografia. En 
aquest nou àmbit, Ribera ha 
seguit buscant un llenguat-
ge propi, creant escenaris i 
buscant objectes i materials 

amb els quals parlar i trans-
metre el seu imaginari.

Activitats paral·leles
Paral·lelament a la mostra 
s’han organitzat tres acti-
vitats. La primera proposta 
es durà a terme el divendres 
22 d’octubre al matí a la Sala 
de les Tines del Celler. El ta-
ller es titula ‘Fotoficcions ‘i 
està adreçat a l’alumnat de 
l’Escola d’Art i Disseny edRa. 
El dissabte 23 d’octubre, de 
17 a 20 h, també a la Sala de 
les Tines, es podrà realitzar 
el mateix taller, que aquest 
cop s’obrirà a tot el públic 
major de 16 anys.

Per finalitzar, el diven-
dres 29 d’octubre, a les 
19.30 h, es portarà a terme 
a l’Espai Tremuja una con-
ferència titulada ‘Mercè 
Ribera: Re-creant?’, a càrrec 
de Diego Espada, director 
del postgrau en fotografia i 
docent de fotografia al Grau 
de Comunicació Audiovisual 
i Multimèdia de la Universi-
tat de Girona.

Detall d’una de les fotografies que conformen l’exposició, que retrata 
la vida quotidiana als campaments. / Bernat Millet

Pere Arquillué és un dels germans de ‘53 diumenges’. / Cedida

ReDAcció

L’Espai Expositiu Aula Cultu-
ral acull des de dijous passat 
la mostra ‘Bitter Sweet Soft. 
La resiliència del poble sah-
rauí’, una selecció de les 
fotografies que integren el 
projecte del mateix nom del 
santcugatenc Bernat Millet. 
L’exposició, organitzada pel 
Museu Municipal Castell 
(MMUC), es podrà visitar 
gratuïtament fins al proper 
31 d’octubre.

‘Bitter Sweet Soft’ és el 
primer fotollibre publicat 
per l’editorial Lumínic. Es 
tracta d’un projecte nas-
cut ara fa deu anys, quan 
Bernat Millet va viatjar als 
camps de refugiats sahrauís 
d’Algèria per retratar la seva 
realitat. Les imatges que 
inclou estan captades amb 
càmera de plaques i s’enfo-
quen en la vida quotidiana, 
conformant un relat de les 
coses íntimes on la família 
és la pedra angular. 

L’obra de Millet explica 
com en aquest paratge 
inhòspit hi brollen esperan-

El fotògraf Bernat Millet exposa a l’Aula Cultural 
una mostra sobre la vida als campaments sahrauís

ces, com els seus habitants 
s’aixequen per rebel·lar-se 
contra la condemna de 
l’oblit i cridar que encara 
queden forces per seguir 
lluitant.

Tot i que no ha estat 
fins a aquest 2021 que les 
fotografies del projecte 
Bitter Sweet Soft s’han ma-

terialitzat en un fotollibre i 
en una exposició gràcies a 
una campanya de microme-
cenatge, el treball de Bernat 
Millet ja fa temps que es pot 
veure arreu del món. 

Va ser exposat a la Na-
tional Portrait Gallery de 
Londres, a la Galeria Esfera 
de Sant Cugat i al Festival 

Revela’t de fotografia ana-
lògica, i també ha aparegut 
a diferents revistes especi-
alitzades. Ara, el projecte 
arriba a l’Espai Expositiu 
Aula Cultural de Rubí, on 
es podrà admirar fins al 
31 d’octubre en el següent 
horari: dijous i divendres, de 
17 a 20 h; i dissabtes, d’11 a 
14 h i de 17 a 20 h. La resta 
de dies, l’equipament resta 
tancat. 
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REDACCIÓ

La Unió Espor� va Rubí i el 
Villarreal Club de Fútbol 
han signat aquesta setma-
na l’acord de col·laboració, 
pel qual, entre altres, els 
equips de futbol base del 
Rubí disputaran tornejos 
forma� us del Villarreal CF. 
El president del Rubí, Josep 
Alcalá; el seu director ge-
neral, Jose Quereda ‘Pirri’; 
i el coordinador de futbol-
11, Alejandro Durán, han 
encapçalat l’expedició va-
llesana a Vila-real, on es van 
reunir entre d’altres, amb el 
campió d’Europa i mite de la 
història grogueta, Marcos 
Senna.

L’acord inclou altres 
punts com que s’organitza-
ran amistosos dels equips 
de base contra el Villareal 
CF a la Ciutat Esportiva 
de Vila-real i el municipal 
de Can Rosés acollirà les 
tecnifi cacions del club cas-
tellonenc a Catalunya. A 
més, el club castellonenc 

Els equips de futbol base del Rubí disputaran 
tornejos forma� us del Villareal CF

Els representants del club rubinenc, amb Marcos Senna, en represen-
tació del Villareal, durant la signatura de l’acord. / Cedida

A més

AGENDA CULTURAL
DISSABTE 
25 DE SETEMBRE
-La Trocalleria
A les 10.30 h a la rbla. Ferro-
carril.

-II Mostra de � telles de pe� t 
format
A l’Ateneu. Passis a les 11 i a 
les 12.30  i a les 17 i 18.30 h. 
Inscripció prèvia.

-23è Aplec Sardanista de Rubí
A par� r de les 17.30 h al pa�  de 
l’escola Pau Casals. Org. Aplec 
de Rubí. Colles participants: 
Jovenívola de Sabadell, Ciutat 
de Girona i La Principal del Llo-
bregat. Inscripció prèvia.

DIUMENGE 
26 DE SETEMBRE
-Visita guiada ‘L’arqueologia 
a Rubí’
A les 16h a la plaça Dr. Guar-
diet. Org. RubiGuiem. Preu 
adult 8 €

DILLUNS 
27 DE SETEMBRE
-Taller de dibuix de còmic
A les 18 h a l’Espai Jove Tor-
re Bassas. Gratuït. Inscripció 
prèvia

DIMECRES 
29 DE SETEMBRE
-Escola de circ
A les 17.30 h al Pinar. Gratuït

-Dimecres ‘manetes’
A les 18 h. Ateneu Municipal. 
Gratuït

-Hora del conte de 4 a 8 anys
A les 18h a l’auditori de la Bi-
blioteca Mestre Mar�  Tauler. 
Gratuït. Inscripció prèvia

DIJOUS 30 
DE SETEMBRE
-Taller de recerca de feina
A les 10 h a Cruz Roja Rubí. 
Gratuït. Inscripció prèvia

- Xerrada sobre Art en 3P. 
Historieta-còmic. 
A les 18 h a l’auditori de la Bi-
blioteca Mestre Mar�  Tauler. 
Gratuït. Inscripció prèvia. Org. 
Associació Sant Galderic. 

-El documental del mes: 
‘Como yo quiera (As I want)’
A les 19 h a l’Ateneu Mu-
nicipal. Gratuït. Inscripció 
prèvia.

-Perplexitat
Fotografi es de Mercè Ribera. Al Celler 
del 23 de setembre al 28 de novem-
bre. 

-Art en 3P. Historieta-còmic
Exposició de Sant Galderic. Del 23 al 
30 de setembre. Org.: Associació Sant 
Galderic

-De corones & virus
Pintures de Miquel Mas. A l’Espai Fran-

cesc Alujas. Fins al 15 d’octubre.

-Bi� er Sweet So� . La resiliència del 
poble saharaui
Fotos de Bernat Millet. A l’Aula Cultural 
fi ns al 31 d’octubre.

-Remedios Varo, el Rubí d’abans i el 
d’ara
A càrrec del taller d’alumnes d’Anna 
Tamayo. A l’An� ga Estació fi ns al 31 
d’octubre. 

EXPOSICIONS

organitzarà a Rubí els cam-
pus d’es� u i de Nadal, amb 
una durada d’una setmana 
cadascun i els entrenadors 
de la UE Rubí man� ndran 
reunions telemà� ques amb 
els del Villareal per conèixer 
de primera mà la metodolo-

gia de treball.
El conveni ha estat pos-

sible gràcies a la gran re-
lació, tant personal com 
laboral, que uneix al direc-
tor general del Rubí, ‘Pirri’, 
amb el submarí groc. De 
fet, el sabadellenc també 

FUTBOL| CONVENIS 

és el director Esportiu de 
l’escola de futbol base que 
el Villareal CF té a Sabadell, 
gestionada per l’empresa 
Endeka Sports, que visi-
ta freqüentment Marcos 
Senna. L’exinternacional 
espanyol s’ha compromès 
a visitar Can Rosés en el 
seu pròxim pas per la nostra 
comarca.

Per a Josep Alcalà, presi-
dent del Rubí, “l’acord que 
acabem de signar és una 
fi ta molt important per al 
nostre club”. En el mateix 
sentit, el coordinador de 
futbol-11 del club rubinenc, 
ha destacat que “Serà una 
oportunitat perquè el club 
i els jugadors puguin créi-
xer molt. És un acord que 
genera mol� ssima il·lusió a 
tota la nostra en� tat”. Per 
la seva banda, el director 
general de la UE Rubí espera 
que “puguem gaudir a Rubí 
de molts esdeveniments 
que tinguin la firma del 
Villarreal”.

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

JOSÉ VERDE

Després d’empatar a tres 
dimecres a Barcelona contra 
el Racing Vallbona, l’Olímpic 
Can Fatjó va perdre el cap 
de setmana a casa davant el 
CCD Turó Peira per 2 a 3. Tot 
i que els locals es van avan-
çar en el marcador amb un 
gol d’Isaac en el minut 6, els 
barcelonins van reaccionar 
amb rapidesa. 

FUTBOL| PRETEMPORADA

L’Olímpic Can Fatjó perd a casa davant el 
Turó Peira (2-3) en el penúl� m amistós

Així, en el minut 19, Díaz 
feia el gol de l’empat, un 
resultat amb el qual s’ar-
ribaria al descans. En el 
segon temps, el Turó Peira 
va sor� r més concentrat i en 
el minut 56 donava la volta 
al marcador amb un nou gol 
de Díaz (1-2). 

Tan sols deu minuts més 
tard, els visitants aconse-
guien ampliar l’avantatge 
amb l’1-3, gràcies a un gol 

de Fernández. L’Olímpic va 
reaccionar, però el gol va 
arribar tard, en el minut 89. 
Va ser de nou Isaac qui va 
fer el 2-3, amb el qual es va 
arribar al fi nal del par� t. 

Diumenge vinent a les 
12 h en el municipal de Can 
Fatjó, l’Olímpic disputarà el 
seu úl� m amistós de pre-
temporada amb la visita del 
CF Ripollet. La temporada 
arrencarà el 2 d’octubre. 

     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



Divendres, 24 de setembre de 2021ESPORTS 15
MOTOCICLISME | CAMPIONAT DEL MÓN

El pilot rubinenc Jordi Torres revalida 
el � tol de campió del món de MotoE
REDACCIÓ

El pilot rubinenc Jordi Tor-
res, que competeix amb 
l’escuderia HP Pons 40 ca-
pitanejada per Sito Pons, 
s’ha conver� t per segon any 
consecu� u en el campió de 
la Copa del Món de MotoE. 
La compe� ció es va tancar 
aquest cap de setmana al 
Misano World Circuit Marco 
Simoncelli.

Torres va guanyar la pri-
mera de les dues carreres 
restants dissabte i diumenge 
sor� a a pista amb l’objec� u 
de repe� r victòria i coronar-
se campió de nou. Una sego-
na cursa molt emocionant i 
no exempta de polèmica.

El rubinenc va arrencar 
molt bé i es va distanciar 
dels seus rivals liderant la 
carrera, fi ns que, a només 
dues voltes del final, Do-
minique Aegerter, rival pel 
� tol, ha reduït distàncies i 
ha intentat de tot per su-
perar Torres. Ja a la darrera 

El rubinenc celebrant la victòria. / Cedida HP Pons 40

WATERPOLO |PRETEMPORADA

L’equip Absolut Masculí de 
waterpolo del Club Natació 
Rubí (CNR), que continua 
preparant la nova tempo-
rada que arrencarà a escala 
nacional el pròxim 2 d’octu-
bre, es va desplaçar el cap 
de setmana passat a Porto 
(Portugal) per disputar el III 
Internacional Tournament 
PORTO CITY.
El conjunt dirigit per Tiago es 
va proclamar campió del tor-
neig, després d’imposar-se a 
tots els rivals: Club Nau� que 
Livry-Gargan, SSCM Paredes i 
Club Fluvial Portuense.

Natació
També diumenge un total 
de 15 espor� stes de les di-
ferents seccions espor� ves i 
també socis del Club van re-
alitzar la tradicional Travessia 
de l’Estany de Banyoles. Tots 
ells van completar i fi nalitzar 

els 2115 metres de la traves-
sia llarga, mentre que els més 
pe� ts van fi nalitzar els 1000 
metres de la travessia per a 
menors.

Triatló
Per la seva part, la secció de 
triatló va compe� r en dues 
proves. Fede Haba ho va fer 
al Infi nitri Olympic Triathlon 
d’Almassora (Castelló), on 
va assolir una fantàs� ca 4a 
posició en la seva catego-
ria, després de completar 
1900 m nedant, 86 km en 
bicicleta i 21 km de cursa 
a peu. I al Tritour de Tossa 
de Mar, van compe� r en la 
modalitat Sprint l’Andrea 
Garcia (139G/27F/20cat), 
e l  G e r a r d o  B l a n c o 
(145G/116M/11Cat.) i el Toni 
Ma� as (169g/135M/66Cat). 
Tots tres van completar la 
prova./ Club Natació Rubí 

El sènior masculí del 
CNR guanya el torneig
internacional Tournament 
Porto City

El conjunt rubinenc a les portes de les instal·lacions del Club Fluvial 
Portuense, on es va disputar el torneig./ Cedida

volta i escasses curves del 
fi nal, una acció al límit del 
suís va provocar la caiguda 
de Torres.

Aegerter va entrar pri-
mer a meta i va començar 
a celebrar el � tol, però la 
direcció de la cursa va obrir 
una inves� gació per l’acci-

dent i va decidir penalitzar el 
pilot suís amb 38 segons per 
l’incident. Aquesta decisió 
va permetre que Torres i la 
seva escuderia renovessin 
el seu � tol de campions del 
món en MotoE.

Torres ha mostrat la seva 
satisfacció pel campionat 

i per la feina de l’equip: 
“Recompensa tota la feina 
d’aquesta carrera i de tot 
l’any. Darrere de mi hi ha 
un equip molt generós i 
treballador, i remem tots 
en la mateixa direcció, fet 
que fa que les coses sur� n 
així de bé”.

JUDO | FORMACIÓ

El Club Balmes Rubí reprèn el Judo en categoria infan� l
Després d’haver pogut man-
tenir el judo en edats de 
cadet, junior i sènior, el 
Club Balmes Rubí ha reprès 
l’ac� vitat a la categoria in-
fan� l. Sergio Redondo (6è 
Dan) i el seu alumne Dario 
Soriano han iniciat els di-
lluns i dimecres de 18.15 a 
19.15 h les sessions. Es pot 
realitzar una classe de prova 
i la matrícula és gratuïta en 
els mesos de setembre i 
octubre. El judo és un art 
marcial que aporta gran 
disciplina i millora les capa-

ESCACS | FORMACIÓ

L’Escola d’Escacs La Rubinenca comença 
a preparar el Campionat de Catalunya
Amb l’inici del curs escolar 
torna l’activitat a l’Escola 
d’Escacs Rubinenca, els nens 
i nenes de la Rubinenca tor-
nen a les seves classes amb 
el temps just per preparar la 
propera compe� ció impor-
tant, el Campionat de Catalu-
nya d’edats per equips.
D’altra banda, dissabte pas-
sat tres dels sèniors de La 
Rubinenca es van despla-
çar a Mollet per disputar 
un torneig solidari amb la 
lluita contra el càncer, tota 

la recaptació va ser donada 
íntegrament a la causa.

Convocatòria eleccions a 
Junta Direc� va
Tal com es va exposar a l’as-
semblea general, s’obre el 
període electoral per a l’elec-
ció de la nova junta direc� va 
de l’en� tat. La presentació de 
candidatures estarà oberta 
fi ns al 28 de setembre. La vo-
tació es farà l’1 de novembre 
a les 19 h al local de l’Escola 
d’Escacs./ AER

citats � siques com la força, 
la velocitat o a la resistèn-
cia, i les emocionals. Porta 

aquesta invitació o fes-li una 
foto per provar gra� s una 
classe./ DdR

ESCACS | FORMACIÓ

Mariano Hurtado, nou coordinador de 
compe� ció del C.E. Horitzó
El Club Esportiu 
Horitzó, per tal de 
potenciar la ves-
sant competitiva 
de l ’entitat,  ha 
contractat Maria-
no Hurtado com a 
nou coordinador 
de competició de 
l’en� tat.

Hurtado, llicenciat en 
Educació Física i Esports a 
l’Argentina, te una amplia 
experiéncia en organització 
i desenvolupament d’ac-

tivitats físiques i 
espor� ves adapta-
des, especialment 
al seu país d’origen 
on va estar vinculat 
a la selecció naci-
onal argen� na de 
rugby en cadira de 
rodes.

Entre les tasques del nou 
càrrec hi ha la de coordinar 
tots els equips de compe� -
ció i també d’impulsar nous 
projectes en aquest àmbit. / 
CE Horitzó

Mariano Hurtado. / 
Cedida
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