
Divendres, 17 de setembre de 2021 - Núm. 1.342«Un hauria d’examinar-se a si mateix un llarg temps abans de pensar a condemnar a altres.» (Molière, escriptor francès del segle XVII).

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

El primer ajut serveix per cobrir despeses corrents de la llar, mentre 
que l’altre va dirigit a menors de 35 anys i famílies monoparentals

Bronca al 
Ple per la 

incorporació 
de Pau Navarro 
com a assessor

El Sènior 
Masculí del CN 
Rubí comença 
la temporada 
amb bon peu

PLE MUNICIPAL - Pàgina 8 ESPORTS - Pàgina 14

Iden� fi quen 
tres conductors 
de la trobada 

il·legal de 
cotxes tunejats

Rubí d’Arrel 
i el Centre 

Excursionista 
recuperen 

La Nocturna
ACTUALITAT - Pàgina 3 CULTURA - Pàgina 13

Pàg. 4

Rubí 
celebra la 
Diada de 
Catalunya 

amb la 
tradicional 

ofrena 
fl oral

J.A. M
ontoya

Nous ajuts per pagar 
les despeses de l’habitatge

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Pàg. 9



Divendres, 17 de setembre de 2021 ActuAlitAt2

Dilluns al matí, els escolars rubinencs van tornar a les aules després de les vacances de l’estiu. / C.B.

ReDAcció

El curs 2021-2022 ha ar-
rencat aquest dilluns pels 
10.282 infants i joves que 
cursen educació obligatòria 
als centres educatius de 
Rubí. D’aquests, 699 van 
per primer cop a l’escola, 
2.116 fan educació infantil, 
4.653, primària, i 3.513 cur-
saran educació secundària 
obligatòria.

Les escoles i instituts 
viuran algunes novetats 
aquest curs en l’aplicació 
de les mesures de prevenció 
de la covid-19. Els alumnes 
vacunats amb la pauta com-
pleta o que ja hagin passat la 
malaltia no hauran de con-
finar-se en cas de contacte 
estret amb un positiu. Per 
tant, a la pràctica significa 
que les quarantenes gene-
rals s’eliminen a partir dels 
12 anys i només les hauran 
de fer els no vacunats. En 
edats inferiors, com encara 
no s’ha autoritzat l’ús de la 
vacuna, la normativa és la 
mateixa que l’any anterior.

Una altra novetat és que 
es permetrà la convivència 
de diferents grups bombolla 
al pati i, tot i que les entrades 
i sortides dels centres seran 
esglaonades, es deixarà que 
les famílies accedeixin fins 
a la zona d’esbarjo. Pel que 
fa a la mascareta, es manté 
obligatòria a partir dels sis 
anys, com a mínim durant 
el primer trimestre.

Coincidint amb l’inici del 
curs escolar, l’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, i el regi-
dor d’Infància i Educació, 
Víctor García, van visitar 
l’escola Joan Maragall, on 

van valorar la reobertura 
de les aules: “Encetem el 
curs amb optimisme i amb 
més preparació, fruit de 
l’experiència i a la vista d’un 
horitzó més positiu. La co-

munitat educativa comença 
amb moltes ganes i confio 
plenament que aquest serà 
un millor curs”. La màxima 
responsable municipal es 
va mostrar agraïda tant als 
centres com a les famílies 
per l’esforç realitzat durant 

Més de 10.000 alumnes comencen el nou 
curs escolar en centres educatius de Rubí

La directora de l’escola Joan 
Maragall, Rosa Masó, va 
expressar el seu desig que 

En cas de positiu, 
hauran de fer 

quarantena els 
alumnes d’infantil 
i primària i els de 

secundària que no 
estiguin vacunats

el nou curs suposi un retorn 
a la normalitat: “Esperem 
anar tornat a la normali-

tat absoluta. L’any passat, 
l’alumnat va donar una au-
tèntica lliçó de com actuar i 
això ens va permetre poder 
arribar a final de curs amb 
molt poquets grups confi-
nats”.

Patis oberts
D’altra banda, l’Ajuntament 
ha informat que el Joan Ma-
ragall, l’escola Ramon Llull i 
un altre centre encara per 
determinar s’incorporen al 
projecte patis oberts. Per 
tant, hi haurà quatre esco-
les que obriran les zones 
d’esbarjo fora de l’horari 
habitual a partir d’octubre, 
ja que l’escola Pau Casals ja 
ho fa des del 2017. “Permet 
a les famílies que puguin 
quedar en un espai conegut 
i per tant propicia una major 
cohesió entre elles. A més, 
el fet que hi hagi dinamitza-
dors i dinamitzadores fa que 
aquestes estades als patis 
tinguin molt contingut”, ha 
explicat García.

El regidor d’Educació, 
d’altra banda, ha denunciat 
la manca d’oferta de For-
mació Professional a Rubí i 
en general a tota Catalunya. 
Segons ha explicat, a mit-
jans de juliol hi havia 125 
alumnes rubinencs que no 
havien pogut entrar a cap 
plaça de Formació Profes-
sional. No es tracta d’una 
xifra definitiva, però Víctor 
García alerta que són molts 
els joves que no podran cur-
sar la formació que havien 
triat, un fet que considera 
que es deu a la “manca d’or-
ganització” i que fomenta 
“l’abandonament prematur 
dels estudis”.

tota la crisi sanitària i espe-
cialment als infants pel seu 
comportament exemplar. 

Aquest curs, hi ha 669 infants que van per primer cop a l’escola. / C.B.

El JV Foix participa en un projecte per millorar els espais de l’institut
L’institut JV Foix arrenca el 
nou curs 2021-2022 repre-
nent la seva col·laboració 
amb la plataforma eTwin-
ning, una eina que uneix 
diferents estats europeus 
per tal de treballar projectes 
interdisciplinaris amb un 
tema diferent en cada curs. 

Fa tres cursos que el 
centre educatiu participa 
en aquesta iniciativa i du-
rant els propers mesos els 
alumnes d’ESO hauran de 
participar en un projecte re-
lacionat amb la millora dels 

espais del centre. L’activitat 
es desenvolupa amb la par-
ticipació d’altres instituts de 
l’estat espanyol i també d’al-
tres punts d’Europa, com ara 
Itàlia, França o Portugal. 

Per la seva banda, els 
alumnes de batxillerat con-
tinuaran desenvolupant un 
projecte sobre el qual ja van 
treballar el curs passat. Es 
tracta d’un treball sobre la 
relació que tenen els ado-
lescents amb la tecnologia, 
la detecció de possibles 
dependències i les seves 

conseqüències. L’any passat 
es va aconseguir un distintiu 
de qualitat en aquest treball. 
A més del JV Foix, participen 
en aquest projecte centres 
educatius de Turquia i Ro-
mania. 

L’alimentació i les ciutats
D’altra banda, ja fa cinc cur-
sos que el JV Foix col·labora 
amb el Global Scholars, que 
es treballa des de 2n d’ESO. 
Enguany, el tema és sobre 
l’alimentació, les ciutats i 
el futur. La intenció és in-

vestigar com fer un sistema 
alimentari més saludable, 
sostenible i equitatiu, do-
nant resposta als reptes del 
canvi climàtica, la societat de 
consum i el sedentarisme. 

Per al JV Foix, aquests 
dos projectes, el Global 
Scholars i l’eTwinning, per-
meten als alumnes aprendre 
participant, investigant i 
col·laborant amb alumnes 
d’altres països, amb feines 
engrescadores per tal de 
compartir experiències i 
perspectives. L’institut forma part de dos projectes internacionals. / Arxiu
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PIS AL CENTRE AMB 
TERRASSA DE 41M2 

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

Exterior. Calefacció.
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137.000€

Ref. 12524/D

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

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

PROMOCIÓ
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didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat 
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93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

Denuncien tres joves per conducció 
temerària en la concentració a Can Jardí

REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra han 
denunciat penalment tres 
homes, de nacionalitat es-
panyola i d’edats compreses 
entre els 21 i els 24 anys 
com a presumptes autors 
d’un delicte de conducció 
temerària i a un d’ells tam-

bé per conduir sense haver 
ob� ngut mai el permís de 
conduir.

Els fets van succeir du-
rant la nit del 3 de setembre 
al polígon industrial de Can 
Jardí, on es va convocar una 
trobada de vehicles a través 
de les xarxes socials. A la ro-
tonda del carrer Wagner es 

va situar un nombrós grup 
de joves, tant a l’interior 
com a l’exterior, mentre els 
vehicles efectuaven virolles 
circulant a gran velocitat i 
posant en perill la integritat 
d’altres persones i la seva 
pròpia.

El Mossos d’Esquadra 
van tenir coneixement dels 

fets i van obrir una inves� -
gació que fi ns al moment 
ha permès iden� fi car tres 
conductors i els vehicles 
que conduïen, tot i que no 
es descarten noves iden-
� fi cacions en breu, ja que 
con� nua oberta.

A més, es dona la cir-
cumstància que un dels con-
ductors es va veure implicat 
en la trama del cas Loki -un 
entramat il·legal de carnets 
falsifi cats- i va ser un dels 
que havia ob� ngut el per-
mís de conduir de manera 
fraudulenta, uns fets que 
van ser denunciats al juliol.

A banda de denunciar 
penalment els conductors, 
els vehicles han estat inter-
vinguts com a elements del 
delicte i quedaran a disposi-
ció judicial fi ns que el jutjat 
de guàrdia de Rubí en deter-
mini la seva des� nació. Els 
denunciats s’enfrontaran a 
penes de presó que podrien 
arribar fi ns als dos anys i a 
penes de privació del per-
mís de conduir que poden 
arribar als sis anys.

El risc de rebrot baixa a moderat
per primer cop en tres mesos
REDACCIÓ

Les dades epidemiològi-
ques de la pandèmia de la 
covid-19 a Rubí comencen 
a ser positives, segons 
indica el Departament de 
Salut. Per primer cop des 
del mes de juny, la ciutat té 
un risc de rebrot moderat, 
per sota del 100. La veloci-
tat de transmissió de la ma-
lal� a con� nua baixa (0,5) i 
la taxa de posi� vitat de les 
PCR és només del 3%.
Pel que fa a la situació als 
hospitals, hi ha sis perso-
nes ingressades per covid, 
dos estan a l’UCI, de les 
quals una té menys de 50 
anys. Pel que fa a les de-
funcions, la darrera va ser 
a fi nals d’agost.

Des de l’inici de l’epi-
dèmia, s’han contagiat 
a Rubí, segons les dades 
ofi cials, 9.672 i han mort 
195 persones.

Segueix la vacunació
Pel que fa a la campanya 
de vacunació, responsable 
d’aquesta davallada en 

palment entre els joves, 
adolescents i infants. Entre 
els 12 i els 15 anys, ja s’ha 
vacunat més del 50% de la 
població, tot i que con� nua 
sent la franja amb menys 
percentatge vacunat. En 
total, a la ciutat el 70,8% 
de la població ha rebut 
la pauta completa de la 
vacuna.

Durant els darrers dies, els indicadors han millorat i el risc de rebrot 
se situa per sota del 100. / Arxiu

Entre els 12 i els 
15 anys ja han 
rebut la pauta 
completa de la 
vacuna un 56%

la cadena de contagis de 
covid-19, continua avan-
çant, centrant-se princi-

Els Mossos d’Esquadra han iden� fi cat els conductors i els seus respec� us vehicles han quedat sota 
custodia policial. / Mossos d’Esquadra

Millora en l’enllumenat del  
Parc de la Pau i la Natura 
i de la plaça de la Sardana
L’Ajuntament ha instal·lat 
enllumenat a la pista es-
portiva de la plaça de la 
Sardana i treballa per millo-
ra la il·luminació de la pista 
espor� va, la zona d’esbarjo 
i el camí del Parc de la Pau i 
la Natura.

Així, la ciutadania podrà 
fer esport a les dues pistes 
durant les tardes d’hivern, 
que es fa fosc abans i, en 
general, millorarà la segu-
retat.

El 20 de setembre s’en-
cendrà per primer cop en 
nou enllumenat de la plaça 
de la Sardana, que ha supo-
sat una inversió de 10.500 
euros. El nou enllumenat 
s’afegeix a la renovació del 
paviment amb una doble 
capa de resines acríliques 
que es va fer l’any passat. 
L’actual material permet un 
manteniment més senzill 
de l’espai, una millor resis-
tència i durabilitat i fa més 
còmode i segura la pràc� ca 
espor� va.

Pel que fa a la pista es-
por� va del Parc de la Pau i 

la Natura, estarà fi nalitzada 
a fi nals de l’octubre, ja que 
encara s’hi està treballant. 
L’actuació que s’està fent 
inclou la millora de la il-
luminació de la pista espor-
� va amb un cost de 29.000 
euros i la il·luminació de 
la zona d’esbarjo i el camí, 
amb un cost de 20.000 eu-
ros. En total la inversió és de 
59.500 euros. / DdR



REDACCIÓ

La forta tempesta que es 
va registrar la ma� nada de 
dijous va provocar incidèn-
cies greus a la ciutat. Entre 
aquestes, va inundar part 
de les instal·lacions de 
l’escola bressol Sol Solet, 
a l’Escardívol, i va enfonsar 
un sostre a un pis de Can 
Fatjó, el que va obligar a 
desallotjar el veïnat durant 
unes hores.

A l’escola bressol, l’ai-
gua va entrar a diverses au-
les i va cobrir alguns passa-
dissos i espais comuns. La 
situació va obligar al centre 
a suspendre les classes fi ns 
a poder netejar i recupe-
rar les instal·lacions per 
poder ser utilitzades en 
condicions.

Tècnics municipals es 
van desplaçar a l’escola 
per valorar els danys i el 
consistori està plantejant 
possibles solucions a un 
problema que no és nou.

D’altra banda, les fortes 
pluges també van provocar 
l’enfonsament d’un sostre 
en un pis d’un edifi ci del 
carrer Diamant. Segons 
han explicat fonts muni-
cipals, la Policia Local va 
rebre un avís passades les 
3 de la ma� nada. Agents 
municipals desplaçats al 
lloc dels fets van procedir a 
desallotjar tot el veïnat de 
l’edifi ci per seguretat.

Efectius dels Bom-
bers van comprovar que 
la causa era un baixant 
embossat i van fer les ac-
tuacions necessàries per 
desembossar-lo. Un cop 
fi nalitzada l’actuació, els 
veïns van poder tornar als 
seus habitatges.

Les fortes pluges s’han 
concentrat a l’est de Ca-
talunya i algunes pobla-
cions, com Terrassa, on 
s’han arribat a recollir fi ns 
a 27.2 mm de pluja en 
alguns barris de la veïna 
localitat.
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Ja es poden sol·licitar els nous 
ajuts per a despeses de l’habitatge 
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha obert 
aquest dilluns el termini per 
optar a dos nous ajuts per 
a despeses de l’habitatge 
habitual amb l’objec� u de 
combatre el risc d’exclusió 
social o residencial de grups 
de població amb especials 
difi cultats d’allotjament.

El primer ajut dona su-
port a les despeses gene-
rals de la llar, com ara el 
subministrament d’aigua, 
gas i electricitat, les quotes 
hipotecàries, la taxa d’es-
combraries, les quotes ordi-
nàries i extraordinàries de la 
comunitat de propietaris o 
primes de les assegurances 
de danys d’habitatge, entre 
altres. Aquests ajuts s’adre-
cen a persones propietàries 
que només � nguin l’habitat-
ge per al qual sol·liciten la 
subvenció.

La segona modalitat és 
exclusivament per a joves 
fins als 34 anys i famílies 
monoparentals i està des-
tinada a cobrir despeses 

de formalització de nous 
contractes de lloguer sig-
nats entre l’1 de novembre 
del 2020 i el 28 de juliol 
d’aquest any.

Els ajuts tenen una do-
tació econòmica de 108.000 
euros, dels quals 65.000 van 

L’Ajuntament ha posat en marxa dos ajuts. / Arxiu

l’import màxim per cada sol-
licitant serà de 950 euros. Si 
les par� des assignades als 
ajuts no fossin suficients 
per atendre totes les sol-
licituds, es procedirà a la 
reducció proporcional de 
l’import de tots els ajuts.

Les persones interessa-
des a optar als ajuts poden 
presentar la seva sol·licitud 
fi ns al 15 d’octubre a l’Ofi ci-
na d’Atenció a la Ciutadania 
o de forma telemà� ca a la 
Seu Electrònica de l’Ajunta-
ment. Per a més informació, 
es pot contactar amb el 
Servei d’Habitatge a través 
del telèfon 93 588 70 00 de 
dilluns a divendres de 9 h a 
14 h o bé enviar un correu 
electrònic a habitatge@
ajrubi.cat.

Un dels ajuts 
està des� nat a 
menors de 35 
anys i famílies 

monoparentals

La tempesta de la ma� nada 
de dijous inunda l’escola 
bressol Sol, Solet i enfonsa 
un sostre a un pis a Can Fatjó

des� nats a la primera mo-
dalitat, que es reparteix en 
funció dels ingressos de la 
unitat de convivència, amb 
un import màxim de 70, 140 
o 175 euros per cada tram. 
La segona modalitat té una 
reserva de 43.000 euros i 

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, 

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

Empresa ubicada en Rubí, 
dedicada a la distribución de bebidas 

y productos de alimentación, 
necesita incorporar: 

REPARTIDOR
Requisitos:

· Experiencia en el reparto
· Carné de conducir B

Se valorará conocimiento logístico 
y carné de carretillero

Interesados/as enviar CV a: 
administracio@espumososfabregas.com  
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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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Una vintena d’experts trien els 
millors vins catalans de l’any al Celler
REDACCIÓ

La Sala de les Tines del Ce-
ller de Rubí ha acollit una 
vegada més el tast fi nal dels 
Premis Vinari, uns guardons 
que reconeixen els millors 
vins catalans de l’any. Una 
vintena de professionals del 
món del vi van tastar dilluns 
a cegues les més de 200 
referències que han arribat 
a la fi nal del certamen.

Durant aquest estiu, 
s’han fet públics els noms 
dels millors vins joves i ara 
és el torn de la resta de 
categories: blancs, negres, 
escumosos amb criances, 
for� fi cats, rancis i dolços. 
Sommeliers, enòlegs, mem-
bres del panell de tast de 
l’INCAVI i prescriptors del 
sector van ser els encarre-
gats de posar les notes. Els 
que � nguin millor puntua-
ció, es donaran a conèixer 
a la Gala de Tardor, que 
es farà el 8 d’octubre a 
l’Auditori de Vilafranca del 
Penedès.

A banda dels millors 
vins, els guardons també 
reconeixeran una trajectò-

ria professional del món del 
vi, la millor e� queta, el mi-
llor celler, el millor tastador 
i el millor projecte ecològic, 
a més de la millor inicia� va 
innovadora i de dinamitza-
ció enoturís� ca.

L’acte va comptar amb 
la presència de l’alcaldes-

sa, Ana M. Martínez, el 
regidor de Projecció de la 
Ciutat, Moisés Rodríguez, i 
la regidora de Comunicació, 
Annabel Cuesta. “Estem 
contents pel fet que aquest 
espai, al qual anomenem la 
nostra ‘catedral del vi’, torni 
a ser testimoni d’aquest 
tast fi nal dels Premis Vina-
ri”, va explicar la màxima 
responsable municipal.

La directora dels Premis 
Vinari, Esther Bachs, va 
destacar el fet que el cer-
tamen vagi sumant edicions 
i faci costat al sector que, 
com altres, està pa� nt els 
efectes de la pandèmia i 
també condicions meteoro-
lògiques adverses, especial-
ment per les sequeres.

Torna la Fira del Vi
Ana M. Mar� nez va apro-
fi tar el concurs de tast per 
explicar que volen recu-
perar la Fira del Vi, que 
l’any passat no es va poder 
fer per la pandèmia: “De-

sitgem que els vins que 
avui s’han tastat a cegues 
puguin tornar a Rubí amb 
tots els honors perquè els 
rubinencs i rubinenques 
els puguin degustar en pri-
mícia en el marc de la Fira 
del Vi”, i va afegir que la 

El Celler ha tornat a ser l’escenari del tast fi nal dels Premis Vinari. / Localpres-Ajuntament

idea és que l’esdeveniment 
s’organitzi “a principis de 
novembre”.

L’any passat tampoc es 
va poder fer el tradicional 
sopar, que per aquest any 
s’ha recuperat amb un for-
mat més reduït.

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!

L’Ajuntament vol 
recuperar la Fira 

del Vi i fer-la 
a fi nals del mes 

de novembre

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

T. 93 699 78 33

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

*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
 
 

NOMÉS UNA PAUSA 
I CONTINUA GAUDINT 

AL VOLANT

AUTO TALLER MORRAL. Ctra. Molins de Rei, Km. 12,2 (Direcció Sabadell) RUBÍ  | Tel. 93 588 28 19 | www.autotallermorral.cat

L’alcaldessa va donar la benvinguda als assistents a l’acte, que fa 
anys que s’organitza a Rubí. / Localpres-Ajuntament
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Comencen els cursos 
d’idiomes a British House!

A  han començat 
el curs plens d’energia i amb 
l’alegria de retrobar-se amb 
tots els rubinencs i rubinenques 
que aposten per la formació 
d’idiomes de qualitat. La 
segona quinzena de setembre 
ve carregada de novetats amb 
l’inici de nous cursos d’idiomes a 

  L’escola d’idiomes 
ha obert les seves inscripcions als 
cursos de Baby & Family: anglès 
per a nadons i un familiar adult, 
cursos de tots els idiomes i nivells, 
cursos de preparació a exàmens 

(anglès, francès, alemany, italià, 
portuguès, rus, xinès, japonès, i 
català i castellà per a estrangers) 
i per a totes les edats, i cursos 

empreses.
 comença ara també 

les classes d’anglès extraescolar 
a escoles i llars d’infants, on 

porten tota la seva metodologia i 
experiència igual que si les classes 
fóssin a . 
A més, durant el mes de setembre, 

organitza sessions 
setmanals de Portes Obertes en 
format presencial i online per 
tal que tothom pugui conèixer 
l’escola, la seva metodologia, els 
materials que fan servir i com 
serà el seu progrés i el dels seus 

d’aprenentatge. Truqueu-los ara 
per a concertar dia i hora, i visiteu 
l’escola de forma virtual amb els 
codis QR que trobareu a sota! 

 és una escola 
d’idiomes amb més de 20 anys 
d’experiència a la nostra ciutat i 
ofereix 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. Els 

reduïts i la seva metodologia de 
TOTAL IMMERSION fomenta la 
comunicació en l’idioma en tot 
moment. Les inscripcions  estan 
obertes  i tothom està convidat 

del curs que més li interessi. 
Apunteu-vos ara per a no quedar-

descompte especial de 50 € en la 
vostra inscripció!

Us podeu posar en contacte 
amb  trucant 
al 935860825 o enviant un 
WhatsApp al 635901918, on 
l’Úrsula o la Vanesa us atendran 
encantades. També podeu visitar 
l’escola central (Av. Barcelona 21, 
1a planta) o entrar al web: 

Aquest curs, no us quedeu 
enrere i apreneu idiomes a 

N O U S  C U R S O S  D ’ I D I O M E S !

Intensius per a empreses Classes presencials i online
Tu tries!

Tots els nivellsi un familiar

20 YE
AR

S

growing together!

Inscriu-te ara! T’esperem!

Visita les nostres escoles amb 
aquests tours virtuals 360º!
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Par� ts polí� cs i en� tats  
commemoren la Diada amb 
la tradicional ofrena fl oral
LARA LÓPEZ

Amb mascaretes i sense 
parlaments, així s’ha viscut 
l’acte ins� tucional de la Di-
ada de Catalunya a Rubí per 
segon any consecu� u, adap-
tat a la situació sanitària 
provocada per la covid-19. 
Una vintena d’en� tats cul-
turals, veïnals, espor� ves, 
de comerciants i partits 
polítics van participar en 
la tradicional ofrena fl oral 
aquest dissabte a la plaça 
de l’Onze de Setembre. Un 
o dos representants de cada 
en� tat o par� t polí� c van 
dipositar els rams de fl ors 
davant de l’escultura Dem-
peus, de Pepa de Haro.

Entre els par� ts polí� cs, 
hi van par� cipar alguns amb 
representació al consistori 
–PSC, ERC, En Comú Podem, 
l’AUP i Veïns per Rubí– i 
també sense representació, 
com Junts. L’alcaldessa, Ana 
M. Mar� nez, i el portaveu 
d’ERC, Xavier Corbera, van 
encapçalar una comi� va de 
sis regidors per dipositar el 
ram de fl ors en represen-
tació de l’Ajuntament de 
Rubí. Els i les par� cipants 
a l’ofrena van seguir un re-
corregut d’entrada i sor� da 
per evitar aglomeracions de 
persones. 

Enguany s’ha prescindit 
de discursos i de les actu-
acions de cultura popular 
amb l’excepció de l’Esbart 
Dansaire de Rubí, que va 
aprofitar el moment de 
l’ofrena floral per realit-
zar el Ball de l’Homenatge 
amb l’actuació de tres de 
les seves dansaires. L’acte 
va fi nalitzar amb Els Sega-
dors, el Cant de la senyera 
i l’Himne de Rubí, cançons 
interpretades per la Societat 
Coral Unió Rubinenca.

L’acte, al qual hi van as-
sis� r prop d’un centenar de 
persones, també va comptar 
amb l’actuació de la cobla La 
Principal de Llobregat.

Tornen a celebrar la vigília 
de l’Onze de Setembre
Els jardins de l’Ateneu van 
ser l’escenari de diverses 
ac� vitats que va organitzar 
Òmnium Rubí coincidint 
amb la vigília de l’Onze de 
Setembre, festa nacional de 
Catalunya.

La majoria d’ac� vitats es 
van haver d’adaptar per la 
pandèmia, per exemple la 
Marxa de Torxes, que va ser 
està� ca. Posteriorment, es 
va fer la lectura del manifest 
i fi nalment els assistents van 
poder gaudir d’una actuació 

musical a càrrec de l’Home 
Invent.

Les ac� vitats de la Predi-
ada fa anys que se celebren 
de forma habitual el 10 de 
setembre, però l’any passat 
per la situació sanitària no 
es van poder fer.

La Marxa de Torxes va ser està� ca. / J.A. Montoya

Les en� tats també van par� cipar en l’ofrena fl oral. / J.A. Montoya

La Societat Coral Unió Rubinenca, durant l’acte. / J.A. Montoya
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L’oposició carrega contra el govern pel fi txatge 
de l’exregidor Pau Navarro com a assessor
MARTA CABRERA

El Ple de l’Ajuntament de 
Rubí que es va celebrar la 
setmana passada va estar 
centrat principalment en 
les dures crí� ques que tots 
els grups de l’oposició van 
dirigir al govern de la ciu-
tat, format pel Partit dels 
Socialistes (PSC) i En Comú 
Podem (ECP). La renúncia 
a l’acta de regidor d’ECP de 
Pau Navarro al Ple del juliol, 
que l’endemà va passar a 
ser assessor de govern, no 
ha agradat gens als grups de 
l’oposició, ni per les formes 
ni pel fons, ja que el fi txatge 
del nou assessor ha vingut 
acompanyat per un canvi 
en aquest àmbit, en què es 
desvinculen formalment els 
càrrecs eventuals de projec-
tes concrets.

El portaveu d’Esquerra 
Republicana (ERC), Xavier 
Corbera, va � tllar “d’hipò-

crita” el comiat que es va 
fer del ja exregidor en el Ple 
de juliol i va carregar contra 
els canvis que s’han fet en 
els càrrecs eventuals: “Això 

només genera ombres de 
dubte i el que surt perjudicat 
és el govern, que no defi neix 
la tasca dels assessors i de-
nota que no té un projecte 

de ciutat”.
Des del grup de Ciuta-

dans (Cs), Roberto Mar� n va 
qualifi car de “vergonyosa” 
l’escena de comiat de Navar-

ro i considera que és “una 
infàmia més d’En Comú Po-
dem, una farsa que porten 
venent des de fa temps amb 
el seu discurset d’esquerra 
progre”, a més d’afi rmar que 
no hi ha dis� ncions entre els 
socialistes i els comuns.

Per la seva banda, el 
regidor de Veïns per Rubí 
(VR), Toni García, va reiterar 
que “els càrrecs escollits a 
dit no haurien d’exis� r” i va 
recordar que en el mandat 
passat, Inicia� va per Cata-
lunya Verds, ara absorbida 
dins la coalició d’ECP, “cri� -
cava l’endollisme, el cliente-
lisme i el nepo� sme que ara 

prac� quen sense cap mena 
de pudor”. També va insis� r 
que els rubinencs “tenen 
dret a saber les funcions de 
les persones que han estat 
escollides a dit”.

Pel que a l’Alternativa 
d’Unitat Popular (AUP), la 
regidora Betlem Cañizar va 
carregar contra Navarro, re-
cordant que el seu càrrec ara 
passarà a costar a l’Ajunta-
ment 5.000 euros mensuals: 
“Tan dur és desenganxar-se 
de la cadira institucional? 
Nosaltres ho fem cada qua-
tre anys i sobrevivim”. A 
més, també va qües� onar 
la idoneïtat del càrrec i va 
criticar que siguin els co-
muns qui hagin fet aquesta 
maniobra: “Després ens 
estranyem de la desafecció 
i dels índexs d’abstenció. 
Ens fa vergonya perquè ICV 
va ser molt crí� c amb això i 
encara més Podemos, que 
en teoria ve del 15M”.

Pel que fa al govern, la 
regidora d’ECP Ànnia García 
va defensar que la incorpora-
ció de Pau Navarro al govern 

és “una bona no� cia perquè 
és una persona que coneix 
l’Ajuntament, el projecte i la 
ciutat”. Per la seva banda, el 
portaveu dels comuns, An-
drés Medrano, va recordar 
que no és una decisió de la 
coalició, sinó únicament per-
sonal, avalada per En Comú 
Rubí, deixant al marge de la 
decisió a Podem.

El portaveu socialista, 
Moisés Rodríguez, va des-
tacar que el fi txatge de Na-
varro és “una oportunitat” 
i que el govern “no volia 
perdre l’es� ma i el treball 
que havia demostrat al llarg 
del temps”. Pel que fa al 
canvi en els càrrecs eventu-
als, Rodríguez va defensar 
que “els assessors estan 
per treballar i aportar” i que 
prioritzen que siguin “més 
polivalents i no acotar les 
seves tasques”.

L’exregidor Pau Navarro va deixar el càrrec el 22 de juliol i el 23 va ser nomenat assessor de govern. / Arxiu

Els grups de 
l’oposició 

qualifi quen 
“d’hipòcrita” 
el moviment 
de l’exregidor

Els comuns 
defensen 

la incorporació 
com a assessor 
perquè “coneix 
l’Ajuntament, 
el projecte i la 

ciutat”

Llum verda sense unanimitat a la coberta de la plaça Salvador Allende 
Pel que fa als projectes 
que van passar pel ple, hi 
va haver unanimitat en la 
reforma del carrer Cadmo 
i en la reparació d’alguns 
carrers del polígon Rubí 
Sud. En canvi, la coberta de 
la plaça Salvador Allende 
va tenir els vots en contra 
d’ERC i l’AUP i l’abstenció 
de VR i Cs. El regidor Xavier 
Cots va criticar el projec-
te perquè “no dignifi ca la 
plaça” i perquè no inclou la 
plantació d’arbrat.

També es va aprovar 
la nova ordenança de pre-
venció i ges� ó de residus 

i neteja viària, que preveu 
sancions per perseguir les 
conductes incíviques al vol-
tant de la neteja viària i la 
recollida d’escombraries.

Es milloraran els serveis 
educa� us dels 0 als 3 anys
En el capítol de mocions, la 
més destacada és la que va 
presentar l’AUP i que es va 
aprovar per Junta de Porta-
veus. Es tracta d’un text que 
demana millorar els serveis 
educa� us des� nats a la pe-
� ta infància, entre els 0 i els 
3 anys. Entre les propostes 
que recull la moció, hi ha 

l’estudi una possible ges� ó 
directa de totes les escoles 
bressol municipals.

També es va aprovar 
per Junta de Portaveus una 
moció presentada pel PSC 
i ECP per demanar que es 
recuperin els nivells d’ac� -
vitat sanitària als Centres 
d’Atenció Primària. 

Per úl� m, es van aprovar 
dues mocions més que van 
entrar per la via d’urgència, 
la primera per reiterar el 
compromís de Rubí amb la 
pau i l’altra per defensar els 
drets de les dones a l’Afga-
nistan. / M.C.Imatge virtual de la coberta de la plaça Allende. / Ajuntament

www.diariderubi.com

Truca’ns al
 609 03 22 89 

Vols anunciar-te?
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Les accions forma� ves ofereixen informació sobre diversos recursos, entre els quals hi ha les criptomo-
nedes o les noves xarxes socials com Tik Tok. / Cedida

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí, a 
través de Rubí Empresa, 
proposa 11 accions for-
matives en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Sant 
Cugat i amb el suport de 
la Diputació de Barcelona 
fi ns al mes de desembre. 
Les accions s’adrecen a 
persones emprenedores, 
autònomes o empresàries 
i es posen en marxa el 21 
de setembre. 

Les propostes s’oferei-
xen en línia, però es podria 
recuperar la presencialitat 
si la incidència de la covid-
19 con� nua baixant.

Les inscripcions són gra-
tuïtes i es poden tramitar 
des de l’apartat de Rubí Em-
presa del web municipal. 

Les 22 accions forma� -
ves que es van fer abans de 
l’es� u es van concretar en 
109,5 hores de formació. 
Durant els primers sis me-
sos de l’any, s’han realitzat 
totes les accions programa-
des, que han comptat amb 
232 persones assistents. 
D’aquestes, un 74,13% han 
estat dones. L’alumnat les 
ha valorat de mitjana amb 
un 3,70 sobre 4.

Noves accions forma� ves dirigides a 
emprenedors, autònoms i empresaris

Es tracta d’11 
accions forma� ves 

gratuïtes que 
de moment 

s’ofereixen en línia

ACCIONS FORMATIVES
Com millorar la meva reputació en línia • 
Emprendre, de la idea a l’empresa • 
Coopera perquè el teu negoci sigui viable. Dissenya les • 

aliances amb visió d’entorn post COVID-19 
Coneix els requisits legals i �iscals de la venda en línia. La • 

informació està adaptada a les mesures de la COVID-19
Tinc una empresa, puc optar a licitacions públiques • 
Bitcoin, criptomonedes i blockchain (cadena de blocs). Què • 

és? Com aplicar el que hem après amb la COVID-19
Coneix tiktok i connecta amb noves audiències • 
Com dissenyar una campanya d’email màrqueting des de • 

zero a través de Mailchimp 

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

Cobles:

JOVENÍVOLA DE 
SABADELL

CIUTAT DE 
GIRONA

LA PRINCIPAL 
DEL
LLOBREGAT

Dissabte, 25 de setembre de 2021
Pati del col·legi Pau Casals, a les 17:30 h.

(Carrer Sant Pere, 40  - Rubí)

ES PODRÀ BALLAR FORMANT GRUP BOMBOLLA
Inscripcions:  enviant WhatsApp o trucant als tels. nº 655229404 o 
686758957 o al correu  electrònic a comissioaplecrubi@gmail.com

S’han de respectar totes les mesures de seguretat an -COVID19

     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
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El Ple ha aprovat una nova ordenan-
ça relacionada amb la recollida de 
residus i la neteja viària per donar 

resposta a les àmplies i reiterades queixes 
que la ciutadania fa anys que fa per culpa 
de l’incivisme d’uns pocs. 

Més enllà de reforçar la neteja, que 
també, la majoria de problemes de bru-
tícia a la ciutat estan relacionats amb les 
persones incíviques que són incapaces de 
fer accions tan simples com tirar la brossa 
dins el contenidor, trucar al Telèfon Verd 
que passa a recollir residus voluminosos 
o recollir els excrements dels gossos, per 

Rubí y la movilidad reducida
Ahora Ahora que se va a debatir sobre el 
proyecto de Ordenanza Municipal, ¿sería 
demasiado pedir que de una vez por todas se 
hagan las cosas pensando en toda la ciudada-
nía? Pertenezco a ese colectivo denominado 
ahora de DIVERSIDAD FUNCIONAL. 
Voy en silla de ruedas y soy miembro de la 
Associació de Pòlio i Postpòlio de Catalunya. 
Vivo en La Serreta, lo que di� culta aún más si 
cabe el desplazamiento por las altas y estrec-
has aceras que tenemos. Es de todas formas 
difícil transitar por ellas. Ello me obliga a mí y 
a todas las personas que tenemos di� cultades, 
a hacerlo por la calzada. Lo hacemos con el 
peligro que supone. Contando con la pacien-
cia de los conductores de los coches y pegando 
en lo posible la silla a los que están aparcados. 
Así hasta llegar a la isla peatonal.
Hace algo más de tres años, tuvimos algunos 
encuentros con la alcaldesa y algún miembro 
más de su consistorio. Se nos prometieron 
mejoras en ese sentido, que no se han cum-
plido. Nos ofrecimos para colaborar por 
la experiencia que podíamos aportar y con 
conocimiento de causa. Técnicos disponibles 
con las medidas exactas que precisamos para 

In/civisme
posar només dos exemples.

El consistori ha impulsat diverses cam-
panyes de sensibilització relacionades amb 
aquests aspectes i també ha repartit tota 
mena de material per ajudar la ciutadania 
a llençar cada residu on toca. Però sembla 
que no és su� cient i per aquest motiu, 
l’administració local impulsa una orde-
nança que regula el tema de la recollida 

de residus i que, entre altres, servirà per 
multar i ‘perseguir’ aquesta gent incívica 
que provoca que la ciutat tingui un aspecte 
brut i deixat.

Tot i això serà difícil perquè el civisme 
és responsabilitat de cadascú i per molt 
que ho vulgui, l’administració ni pot ni 
ha de vigilar les 24 hores que la gent sigui 
respectuosa amb l’espai públic.

Sembla mentida que al � nal, els ciuta-
dans entenguem només el llenguatge dels 
diners i que hi hagi coses que només les 
fem correctament si ens toquen la butxaca. 
En qualsevol cas, Rubí no és l’única ciutat 
afectada per les actituds incíviques. Són 
moltes les ciutats catalanes que pateixen 
abocaments incontrolats de deixalles als 
carrers i altres conductes irresponsables.
Si la nova ordenança de prevenció i gestió 
de residus i neteja viària ha de servir per 
millorar, entre altres aspectes, la higiene i 
l’aspecte de la nostra ciutat, benvinguda 
sigui.

(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).

Amb la col·laboració:
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EDITORIAL

Cartes de la Ciutadania

El Tuit de la setmana                13 de setembre

Casal Popular
@casalpopular

Durant els pròxims mesos es duran 
a terme actes per la celebració 
del centenari del casal. Al loro! 
#centenaricasalpopularrubi 
#cultura #teatre #centanys #events 
#tradició #catalunya #rubí #rubicity 
#alloro 

FOTODENÚNCIA

las aceras, pasos de cebra y vados que ya en 
Terrassa habían hecho un trabajo como el que 
se precisa. No ha habido ningún interés por su 
parte en hacer las cosas bien hechas. 
Como algo más que añadir y a título personal, 
también hace tres años y coincidiendo con la 
instalación de una plataforma eléctrica que 
me permitiese acceder a mi casa (es unifa-
miliar y tiene ocho altos escalones) cuatro 
funcionarios del Ayuntamiento entre los 
cuales “creo” había un concejal, tras varias 
peticiones y también gracias al interés de una 
funcionaria que se interesó por mi problema, 
pudieron comprobar que no podía bajar de la 
acera. La calle no disponía de ninguna salida 
por la que pudiese bajar la silla. Me permi-
tieron entonces romper la acera, justo donde 
tengo el aparcamiento señalado del coche, 
que acredita mi di� cultad. Así lo hice y ellos 
se comprometieron a resolver el problema de 
“base” que no es otro que adecuar las aceras de 
esta zona. No ha habido ninguna intervención 
al respecto. Y no soy la única afectada. En 
realidad, creo que, en mayor o menor medida, 
lo somos y/o lo seremos todos por diferentes 
circunstancias. 
La acera la he reconstruido, me parecía 

peligrosa para los peatones y en su lugar he 
colocado una rampa por la que puedo bajar. 
Aun así, después de hacerlo, voy a parar a la 
calzada y así hasta el centro en las condiciones 

que ya les he comentado.
Rubí, es de TODOS. Sin distinciones. 
Gracias.

Alicia Barragán

Abocaments a la 
Riera
Hi hauria algu-
na explicació per 
aquets aboca-
ments...? Sembla 
que el medi am-
bient no signi� -
qui res a Rubí, i 
que la gent pugui 
atemptar contra 
aquest impune-
ment. En aquest 
cas, a la nostra 
Riera.

Jaume Rovira
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Curso 2021-2022: el futuro 
pasa por una FP fuerte

El curso 2021-22 comienza con 
la � rme convicción -apoyada en la 
experiencia de la campaña anterior- 
de que las aulas son un entorno se-
guro y con la esperanza de que más 
pronto que tarde grupos burbujas y 
mascarillas sean un (mal) recuerdo. 
El mundo de la enseñanza sigue gi-
rando y, pese a todas las di� cultades; 
los colegios salvaguardan su proyec-
to educativo, que es el corazón y la 
identidad de cada centro.

Los retos de la comunidad edu-
cativa son siempre diversos; algunos 
coyunturales (pandemia) y otros re-
currentes y persistentes (segregación 
escolar, recursos…) Las direcciones 
y claustros docentes son especialis-
tas en estas carreras de fondo, llenas 
de obstáculos. Este curso también 
nos deparará sorpresas: ánimos y 
con� anza a los y las profesionales 
de la educación.

Uno de los primeros problemas 
a los cuales nos enfrentamos en 
esta reentrada es recurrente, pero 
ha empeorado y se ha recrudecido 
de forma exponencial: el dé� cit 

de plazas de FP. El govern mismo 
ha reconocido que casi 140.00 
estudiantes se quedan fuera del 
circuito educativo, ya que no se 
podrán matricular en el ciclo for-

mativo elegido en primera opción. 
Las soluciones, cuantitativas más 
que cualitativas (FP a distancia 
vía IOC), sólo paliarán, y de for-
ma muy incompleta, una realidad 
inaceptable: en Catalunya, miles de 
jóvenes se ven abocados a la frus-
tración, a ser excluidos del sistema 
educativo, al abandono escolar 
prematuro; la sociedad catalana 
pierde a su vez a jóvenes preparados 
que pueden actuar como palanca 
de cambio, y persiste así en su 

decadencia.
Rubí es un caso paradigmá-

tico de esta falta de previsión y 
de recursos: oferta de FP pública 
menguante, casi inexistente en el 
caso de las familias profesionales 
industriales en, paradójicamente, 
el segundo municipio con mayor 
número de empresas industriales en 
toda España. El incremento para el 
curso 21_22 consiste en un grupo 
más de Grado Medio en el INS 
L’Estatut. Eso, pese a las demandas 
que desde los centros de secundaria 
y el Ayuntamiento hacemos cada 
vez que se nos da voz.

En Rubí creemos en la nece-
sidad de una FP fuerte y cada vez 
más demandada por usuarios pero 
también por la empresas: se nece-
sitan jóvenes técnicos y técnicas 
especializadas, es perentorio. Por 
ello, en septiembre 10 alumnos 
de l’Estatut  y la Serreta comien-
zan a cursar FP Dual en diversas 
áreas del Ayuntamiento de Rubí: 
informática, Servicios Sociales y 
Rubí Forma. Es un proyecto � rme, 
y la mejor forma de demostrar que 
creemos en ello es la inclusión de 
una partida para la contratación 

FP DUAL en el presupuesto 2022 
como garantía de compromiso con 
los jóvenes de Rubí. 

También se amplía la oferta 
de PFI (Programas de Formación 
e Inserción) con el nuevo PTT 
Auxiliar en fabricación mecánica 
e instalaciones electrotécnicas, 
estudios reglados que da opciones 
a estudiantes para redirigir su vida 
académica. 

En de� nitiva, las administracio-
nes tenemos el deber de garantizar 
el derecho a la educación y la forma-

ción, no sólo en la etapa obligatoria; 
también en la postobligatoria y, 
evidentemente en la etapa funda-
mental 0-3, la otra gran olvidada.

La tendencia no es coyuntural, 

se mantendrá en el tiempo y, por lo 
tanto, es necesario y urgente que el 
Govern sea proactivo y plani� que 
una oferta de FP adecuada a las ne-
cesidades en Rubí; serán necesarias 
políticas valientes y transformado-
ras, y desde la regidoría de educa-
ción y el Ayuntamiento daremos 
todo el apoyo que esté en nuestra 
mano para conseguir una oferta de 
FP dimensionada y que cubra las 
necesidades formativas de los y las 
estudiantes de nuestra ciudad.

Por último, desde esta tribuna, 
desear un curso pleno de aprendi-
zajes y de nuevas oportunidades 
para todo el alumnado de Rubí 
que, emocionados, comienzan su 
propia aventura en el camino de la 
enseñanza en sus diferentes etapas; 
ánimo y paciencia a todo el profe-
sorado, y la mejor de las suertes a 
los equipos directivos de los centros 
educativos del municipio.

Los colegios e institutos abren 
sus puertas y la vida, en toda su 
plenitud, volverá a las calles de 
nuestras ciudades; el rio de mochilas 
acabará llevándose por delante lo 
que queda del virus. Feliz y fecundo 
curso 21-22.

Víctor García Correas
Regidor d’Educació

“Casi 140.000 
estudiantes se 

quedan fuera del 
circuito educativo 

porque no se 
podran matricular 
en el ciclo elegido”

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.

´

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!

Si buscas calidad, precio y 

está la solución!

“Tenemos el deber 
de garantizar 
el derecho a la 
educación y la 
formación, no 

sólo en la etapa 
obligatoria”
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El Bòjum par� ciparà 
de nou a la Cavalcada de la Festa 
de la Mercè de Barcelona

El Bòjum, la bès� a fes� va de 
Rubí, ha estat convidat per 
segon any consecu� u a par-
� cipar en la Cavalcada de la 
Festa de la Mercè, patrona  
de Barcelona. 

Aquest any, a causa de 
la pandèmia, la Cavalcada 
té un format diferent per 
adaptar-se a les restricci-
ons. Així, el divendres 24 
de setembre, a les 17 h, 
el popular elefant blau de 
Rubí passejarà � rant confe�   

als assistents pel passeig 
de Gràcia, entre Rosselló 
i Diputació, on � ndrà lloc 
aquesta mostra amb movi-
ment de cultura popular i 
tradicional. 

Des de l’associació de 
Les Anades d’Olla, creadors 
de la bèstia festiva, han 
mostrat la seva sa� sfacció i 
emoció per poder par� cipar 
de nou en una de les festes 
més emblemàtiques del 
nostre país. / DdR

CULTURA POPULAR 

El Bòjum omplirà de color el passeig de Gràcia. / J.A. Montoya

MÚSICA

REDACCIÓ

Els jardins de l’Ateneu acu-
llen aquest cap de setmana 
la segona part de les Jorna-
des de Jazz, organitzades 
per l’Associació Jazz Rubí 
i que celebren enguany 
la seva vintena edició. El 
primer dels concerts serà 
aquest divendres 17 de 
setembre a les 22 h i anirà 
a càrrec de Benjamín León 
Quartet. Es tracta d’un 
dels organistes de jazz més 
ben considerats a escala 
europea, que té un estil 
infl uenciat pel blues, el jazz 
clàssic i el bepop.

Dissabte 18 de setem-
bre, a les 22 h actuarà 
Luis Pardellans&Enrique 
Heredia. Pardellans és un 
reconegut pianista de for-
mació clàssica, compositor 
i arranjador. El seu es� l està 

Les XX Jornades de Jazz 
es  tanquen amb tres grans 
concerts a l’Ateneu

fortament infl uenciat per 
Bill Evans i Keith Jarret. A 
més, Pardellans ha tocat 
als EUA amb el cantant de 
l´orquestra de Glenn Miller 
i Ray Mckinley, Johnny Des-
mond, i també amb Sarah 
Vaughan, Dionne Warwick 
i Shirley Bassey, entre altres 
ar� stes. El concert serà un 
retrobament amb el bateria 
Heredia, amb qui va tocar 
durant més d’una dècada al 
club The Philharmonic.

Per acabar, ja diumenge 
a les 12.30 h pujarà a l’esce-
nari dels jardins de l’Ateneu 
el Víctor de Diego Quartet. 
Una formació liderada per 
un dels grans músics de 
l’escena jazz del país. Ha 
acompanyat nombrosos 
ar� stes com Joan Manuel 
Serrat, Pedro Guerra o 
Amaia i és considerat un 
dels grans saxofonistes del 

país.
Per assis� r 

als concerts, 
que seran gra-
tuïts, és im-
prescindible 
reservar plaça. 
Les entrades 
es poden re-
servar des de 
dilluns a tra-
vés del web de 
l’Ajuntament o 
bé presencial-
ment a l’equi-
pament.

Obertes les inscripcions 
per al 23è Aplec Sardanista, 
on es podrà tornar a ballar
El 23è Aplec Sardanista de 
Rubí, organitzat per l’Aplec 
de Rubí, ja ha obert les ins-
cripcions per poder assis� r, 
ja que l’aforament con� nua 
sent limitat a causa de la 
pandèmia. Això sí, enguany 
es recupera la possibilitat de 
ballar al son de les sardanes, 
sempre que la rotllana sigui 
un grup bombolla. 

La gran trobada sarda-
nista de Rubí � ndrà lloc dis-
sabte vinent 25 de setembre 
a par� r de les 17.30 h al pa�  
de l’escola Pau Casals.

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, ex-
cepte dues peces que aniran 
a càrrec de dues cobles de 
forma conjunta.

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’assistir en grup, 
les inscripcions no cal que 
siguin individuals, sinó que 
es poden comunicar les 
dades de tots els integrants 
del grup. En qualsevol cas, 
s’hauran de respectar totes 
les mesures contra la covid 
vigents.

El programa de l’Aplec 
estarà format per una se-
lecció de vint-i-cinc sarda-
nes, variades i algunes amb 
diferents lluïments. Entre 
aquestes, hi haurà algunes 
dedicades a la nostra ciutat 
com L’encís de Rubí’ de Sig-
frid Galvany i Abril, ‘L’Aplec 
de Rubí’ de Miquel Tudela i 
Benavent, o ‘Aires de Rubí’ 
de Jaume Bonaterra i Da-
bau. / DdR

CAMINADA

Torna La Nocturna amb un nou 
recorregut pel explorar la zona sud
MARTA CABRERA

Després que l’any passat 
finalment no es pogués 
fer la Caminada Nocturna, 
Rubí d’Arrel i el Centre Ex-
cursionista de Rubí tornen 
a impulsar enguany aquesta 
ac� vitat, que ja és un clàssic  
de la tardor rubinenca. 

El dissabte 2 d’octubre, 
entre les 19.30 h i les 20.30 
h, es donarà la sor� da a La 
Nocturna des de les pistes 
de petanca de Cova Solera. 
Per aquesta edició, s’han 
previst dos i� neraris, un de 
8 km i un segon de 12 km. El 
més llarg passa pels Avets, 
el torrent de Tallafi gueres i 
baixa en direcció cap al po-
lígon Rubí Sud, creua el bosc 
de Can Calopa, passa pel 
costat de la masia i després 
la tornada es fa en direcció 
a Can Balasc, pel torrent 
Fondo, el bosc i l’ermita de 
Can Serrafossà fi ns a la zona 
de Can Balasc. “És una zona 
de Rubí força desconeguda i 

té aspectes interessants de 
patrimoni i de geologia. És 
di� cil veure gent caminant 
per allà, perquè queda des-
connectat pels polígons i les 
extrac� ves, però és Rubí i ho 
volem donar a conèixer”, ha 
explicat un dels organitza-
dors, Jordi Muntan. 

Per motius obvis, en-
guany no hi haurà punts 

d’interès, tot i que l’orga-
nització habilitarà panells 
amb informació durant el 
recorregut. La pandèmia 
també ha obligat a reduir 
el nombre d’inscripcions 
per evitar aglomeracions i 
hi haurà lloc per 500 par� ci-
pants, molt per sota del que 
era habitual. 

Les inscripcions s’obri-

ran el 18 de setembre a 
través del web del Cen-
tre Excursionista de Rubí i 
fi ns que s’esgo� n. El preu 
d’inscripció és de 5 euros i 
de 3 euros per als infants. 
Enguany, els organitzadors 
han decidit guardar l’euro 
solidari i acumular-lo per 
l’any vinent per des� nar-lo 
a un projecte social. 

Els organitzadors han explicat que hi ha un centenar de voluntaris que col·laboren per poder celebrar 
l’ac� vitat el 2 d’octubre. / M.C.

SE OFRECE
Vivienda y comida a cambio de cuidados 

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

602 629 279

El músic Víctor de Diego és un dels grans atrac� us de les Jornades 
de Jazz. / Cedida

Benjamin Leon és un dis� ngit organista. / Cedida
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El Col·lec� u d’Il·lustradors 
de Rubí City arrenca el curs 
amb diverses ac� vitats

L’ar� sta Miquel Mas, a la dreta, amb l’exconseller Joan Manuel Tresserras i el diputat al Parlament Juli 
Fernández, durant la inauguració de la mostra i de l’espai cultural. / J.A. Montoya

El Col·lec� u d’Il·lustradors 
de Rubí City arrenca el curs 
amb diverses ac� vitats
El CIRC, el Col·lec� u d’Il·-
lustradors de Rubí City, 
dona el tret de sor� da al 
nou curs amb diferents 
ac� vitats previstes durant 
la tardor i l’hivern. 

En primer lloc, una 
llibreria de Sarrià, a Bar-
celona, exposa fins al 3 
d’octubre diverses obres 
fetes pels il·lustradors del 
col·lectiu. La mostra es 
pot visitar a la llibreria A 
peu, de pàgina, al carrer 

Major de Sarrià, 50, de 
dilluns a divendres de 9.30 
h a 13.30 h i de 16.30 h a 
20.30 h i els dissabtes de 
10 h a 14 h.

D’altra banda, el 16 
d’octubre tenen previst 
par� cipar en la nova edició 
de la Fira de Sant Galderic 
i del 10 de desembre al 4 
de febrer exposaran a la 
llibreria Lectors, al tren!. 
A més, ja estan preparant 
la cinquena edició del Fan-
zine, una revista il·lustrada 
feta pels membres del 
CIRC. / DdR

EXPOSICIONS

REDACCIÓ

Una setantena de rubinencs 
i rubinenques van assis� r 
dimarts a la tarda a la inau-
guració de la nova exposició 
de l’ar� sta rubinenc Miquel 
Mas � tulada ‘De corones & 
virus’ que es podrà visitar 
a l’Espai Cultural Francesc 
Alujas fi ns al 15 d’octubre. 
Representants del teixit 
associa� u cultural de Rubí, 
així com ciutadans par� cu-
lars i familiars i amics van 
voler acompanyar l’ar� sta 
local en aquesta estrena. Els 
quadres, basats en la mo-
narquia, van acompanyats 
dels textos de l’exconseller 
de cultura, el rubinenc Joan 
Manuel Tresserras. 

Segons l’exconseller, so-
bre la monarquia “pots fer 
teoria o pots expressar el 
cop a l’estómac que et pro-
dueix tot just esmentar-la. 
Jo crec que aquests quadres 
són un cop de puny a l’estó-
mac”. Per Tresserras, “cada 
quadre, en una primera 
mirada, et crida l’atenció 
perquè es veu un nas, es 
veu un pit, es veu una colla 
de culs al darrere d’una fi -
gura reial i hi ha un element 
que t’arrossega la mirada 
cap allà i, per tant, et fa una 
proposta de lectura diferent 
en cada quadre”. 

Espai Cultural Francesc 
Alujas
La inauguració de la mostra 
de Mas també ha servit 
per donar el tret de sor� da 
oficial a l’Espai Cultural 
Francesc Alujas, ubicat al 
carrer Justícia, 6. Segons 
va explicar el president de 
la secció local d’Esquerra 

IL·LUSTRACIÓ

L’exposició ‘De Corones & Virus’ de Miquel 
Mas inaugura l’Espai Cultural Francesc Alujas

Republicana (ERC), Joan 
Pun� , “es tracta d’un espai 
obert a la ciutadania, a les 
en� tats, i dedicat a la cultu-
ra. Pretén ser l’esperit d’allò 
que encarnava el Centre 
Democràtic Republicà a 
fi nals del segle XIX”. L’espai 
compta amb tres sales de 
diferents mides amb tres 
noms representa� us: Mu-
riel Casals, Pere Aguilera i 
la que dona nom a l’espai, 
Francesc Alujas.

Durant l’acte d’inaugu-

ració, la secretaria d’organit-
zació del Jovent Republicà 
de Rubí, Vinyet Mar� n, va 
fer un reclam per “aconse-
guir que aquest espai arribi 
a tota la població de Rubí, 
perquè es necessiten espais 
de creació i d’aprenentatge 
a la nostra ciutat”.

Durant els parlaments, 
Joan Manuel Tresserras, 
que va ser alumne de Fran-
cesc Alujas, va explicar que 
“estaria al·lucinat i molt 
content que la ciutat dispo-

sés d’un espai com aquest 
amb el seu nom”. Com a 
cloenda dels parlaments 
inaugurals, el diputat del 
Parlament, Juli Fernàndez, 
va lloar el projecte perquè 
“és un espai que va més 
enllà de Rubí i pretén cons-
truir comunitat, construir 
aquests valors republicans, 
espais per compar� r i mi-
llorar la vida de la nostra 
gent”.

L’acte va servir també 
per fer entrega a Tresserras 
d’una edició fotogràfi ca de 
la Fundació Marroyo de 
l’any 1977, on es veu Pere 
Aguilera mentre canviaven 
les plaques de places i car-
rers de Rubí per eliminar el 
rastre del feixisme parlant 
amb ciutadans. Aquesta 
mateixa imatge presidirà 
l’entrada de l’Espai Cultural 
Francesc Alujas.

L’exposició de Miquel 
Mas es podrà visitar fins 
al 15 d’octubre els dilluns 
i dijous de 17 h a 20 h; els 
dimarts i dimecres de 10 h a 
13 h; i els divendres, de 10 h 
a 13 h i de 19 h a 20.30 h. 

Una de les obres de l’exposició ‘De corones & virus’ que es podrà 
visitar fi ns al 15 d’octubre. / J.A. Montoya 

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí

Cartell promocional de l’exposició del CIRC a Sarrià.

Hasta 9 plazas

T. 93 588 82 53 TAXI RUBÍ

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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LITERATURA

REDACCIÓ

El rubinenc Maikel Núñez 
ha publicat la seva primera 
obra, Una oscura sombra 
del pasado. Es tracta d’un 
llibre en què un jove urba-
nita torna a casa dels seus 
avis, a una localitat remota 
d’Ourense, i descobreix un 
estrany succés que va ocór-
rer en el passat.

Ambientada a la Galícia 
rural, la història s’endinsa 
en un misteri que el prota-
gonista intentarà resoldre 
en una terra de secrets, mei-
gas, llegendes i misteris.

Nuñez s’ha inspirat per 
escriure la seva òpera prima 
en els records de la seva 
infància, quan passava els 
estius en un petit poble 
d’Ourense. L’autor va escriu-
re la novel·la a l’hospital, 
mentre el seu pare, malalt, 
estava ingressat. Quan va 
morir, va aprofi tar la pan-
dèmia per acabar-lo.

Monitor, vetllador i pre-
parador físic i esportiu, 

Maikel Núñez publica ‘Una 
oscura sombra del pasado’

Maikel Núñez, signant un llibre durant la presentació de la novel·la 
a A Pobra de Trives, a Galícia / Reme Mar� nez González

A més

AGENDA CULTURAL

DIVENDRES 17 DE SETEM-
BRE
-Concert de Benjamin Leon 
Quartet
XX Jornades de Jazz. A les 22 h 
a l’Ateneu. Inscripció prèvia.

DISSABTE 18 DE SETEM-
BRE
-La Trocalleria
A les 10.30 h a la rbla. Fer-
rocarril.
-Taller ‘El món de les olives’
A les 12 h al Celler. Inscripció 

-Perplexitat
Fotografi es de Mercè Ribera. Al Celler del 23 de setembre al 28 
de novembre. 
-Art en 3P. Historieta-còmic
Exposició de Sant Galderic. Del 23 al 30 de setembre. Org.: 
-Exposició de labors
Patchwork. El 18 i 19 de setembre a la Merceria Mercè Tot 
Labors.
-De corones & virus
Pintures de Miquel Mas. A l’Espai Francesc Alujas. fi ns 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. 
-La moto catalana
Al Castell fi ns al 19 de setembre.

EXPOSICIONS

prèvia. 
-Concert de Luis Pardellans 
&Enrique Heredia
XX Jornades de Jazz. A les 22 h a 
l’Ateneu. Inscripció prèvia.

DIUMENGE 19 DE SETEM-
BRE
-Concert de Víctor Diego Quar-
tet
XX Jornades de Jazz. A les 12.30 
h a l’Ateneu. Inscripció prèvia.

DILLUNS 20 DE SETEMBRE

MÚSICA

Conferència 
sobre cants 
fl amencs el 24 
de setembre 
a l’Ateneu
REDACCIÓ

La Coordinadora de En� -
dades Culturales Andalu-
zas de Rubí ha organitzat 
una conferència sobre 
cants fl amencs el 24 de 
setembre a les 19 h a 
l’Ateneu. Es tracta d’un 
dels actes inclosos en la 
celebració del Dia d’An-
dalusia a Rubí. La xerrada, 
que anirà a càrrec de 
Francisco Hidalgo, es � tu-
la ‘Rebuscando los cantes 
flamencos’. També està 
prevista la participació 
del cantaor Blas Maque-
da i del guitarrista Paco 
Garfi a.

Per assis� r a l’esdeve-
niment s’ha de reservar 
una entrada a través del 
telèfon 629 832 701 o del 
609 347 755 o bé a tra-
vés del correu electrònic 
c.e.c.a.r@hotmail.com.

-Jocs infan� ls
A les 17.30 h a la pl. Ca n’Ori-
ol. 
-Tints naturals
EcoTaller en clau de Re. A les 18 
h a l’Ateneu. Inscripció prèvia.

DIMARTS 21 DE SETEMBRE

-Jocs infan� ls
A les 17.30 h a la rbla. Ferro-
carril.
-Hora del conte
A les 18.15 h a la Biblioteca. 
Inscripció prèvia.
-Introducció al Kybalion
Meditació per la lluna plena 
i l’equinocci. A les 18.30 h al 
c. Sant Pere, 8. Org.: Societat 

Teosòfi ca Rubí.

DIMECRES 22 DE SETEMBRE
-Jocs gegants inclusius
A les 17.30 h al Pinar.
-Conferència: ‘L’escassetat 
de l’aigua al món, una visió 
crí� ca’
A càrrec de David Saurí. A les 19 
h a la Biblioteca. Org.: Amics de 
la UAB. Inscripció prèvia.

DIJOUS 23 DE SETEMBRE
-Commemoració de l’Any Vi-
cent A. Estellés
A les 19.30 h a l’Ateneu. Org.: 
Òmnium Rubí. Inscripció prè-
via.

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

ART

Maikel Núñez és també 
enginyer tècnic i treballa a 
l’escola Joan Maragall de 
Sant Cugat.

El llibre va ser publicat 
al juny per Autografi a i es 
pot comprar per encàrrec 
en qualsevol llibreria, a la 
web de l’editorial o bé en 
super� cies com La Casa del 

Llibre, Amazon, El Corte 
Inglés o FNAC. El preu de 
venda és de 21 euros.

L’autor té previst presen-
tar la novel·la a Rubí aviat. 
A fi nals d’agost ja ho va fer 
a Galícia, al municipi d’A Po-
bra de Trives, a Ourense, on 
l’escriptor té la seva segona 
residència.

L’Escola d’Art i Disseny EdRa 
i la Fundació Museu Vallhon-
rat han engegat un projecte 
conjunt per redissenyar la 
zona d’entrada al recinte 
museís� c. La proposta vol 
retre un homenatge a l’ar-
tista Pons Cirac coincidint 
amb el centenari del seu 
naixement.

A través de la llum, els 
refl exos i el color, trets ca-
racterís� cs de l’obra de l’ar-
� sta, la inicia� va vol crear 
una proposta d’interiorisme 
original a la part central del 
jardí del Museu Vallhonrat. 
El projecte es durà a terme 
a través del programa Talent 
crea� u i empresa, de Cubiñá 
Barcelona.

L’encàrrec forma part 
d’un programa d’actes que 
comptaran amb el suport 
de centres educa� us i alguns 
comerços i en� tats locals, 
amb l’objec� u de divulgar i 
donar la rellevància que me-
reix l’obra d’aquest ar� sta 
conegut amb el sobrenom 
de ‘L’Àngel del cristall’. Cal 
recordar que el museu local 

compta amb la col·lecció de 
Pons Cirac més important 
a nivell mundial, formada 
per un centenar de peces: 
gerros, quadres, utensilis 
de treball i guardons que es 
poden contemplar amb tot 
luxe de detalls; un treball 
minuciós i fet a pols, on la 
més mínima errada, era im-
possible de rec� fi car.

Pere Vallhonrat, pre-
sident de la Fundació del 
Museu Vallhonrat, junta-
ment amb la família de Pons 
Cirac, van determinar que 
aquest espai museís� c seria 
idoni per a poder mantenir 
en perfecte estat l’obra de 
prestigi internacional. La 
sala permet contemplar i co-
nèixer tot el procés d’elabo-
ració artesanal de les seves 
obres, des del dibuix inicial 
esbossat a la pedra amb 
llapis de pasta per iniciar el 
primer buidat, fi ns a copsar 
al detall, les fi ligranes fetes 
buidant el cristall tant en su-
per� cie plana com buida: el 
que s’anomena un escultor 
de baix relleu. / N. Julià

El  Museu Vallhonrat i EdRa engeguen 
un projecte per commemorar 
el centenari de l’ar� sta Pons Cirac
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FUTBOL | SEGONA CATALANA

 
L’Olímpic Can Fatjó va go-
lejar la UE Sabadellenca al 
seu camp (1-4) en el quart 
amistós de preparació, que 
va disputar dissabte pas-
sat a la tarda. El conjunt 
rubinenc es va treure amb 
aquest resultat l’espina de la 
derrota davant el Sabadell B 
de fa uns dies.

El partit va arribar al 
descans amb un solitari gol 
aconseguit per Pau en el 
minut 4. Com és habitual 
als amistosos, el tècnic Juan 
Carlos Rodríguez va anar 
donant entrada a tots els 
components de la plan� lla 
per anar provant diferents 

possibilitats d’alineació.
La segona part va ser 

més divertida perquè es 
van poder veure quatre 
gols més. El 0-2 a favor de 
l’Olímpic va arribar en el 
minut 67 amb un gol de Ru-
bén. Ja en el 75, San�  Peña 
va fer el 0-3, mentre que 
l’únic gol de la Sabadellen-
ca va arribar en el 83 amb 
una rematada d’Asier. L’1-4 
defi ni� u va ser obra d’Aitor 
en el minut 89.

Amb aquest resultat, els 
de Can Fatjó han aconseguit 
dues victòries i dues derro-
tes en els quatre amistosos 
disputats. La propera cita 
de la pretemporada serà 
contra el Racing Vallbona a 
Barcelona. / José Verde

L’Olímpic goleja al camp 
de la Sabadellenca

UE SABADELLENCA         1
OL. CAN FATJÓ          4

WATERPOLO | COPA CATALUNYA

Doble victòria del CN Rubí en la primera 
eliminatòria de la Copa Catalunya

El Sènior Masculí A del CN 
Rubí ha iniciat la temporada 
amb dues victòries contra el 
CN Catalunya en la primera 
eliminatòria de la Copa 
Catalunya Absoluta de Divisió 
d’Honor.

Els jugadors de Rui Tiago 
es van imposar per 12-7 al 

partit d’anada, disputat a 
Can Rosés, i per 10-15 a la 
piscina del CN Catalunya, 
aconseguint la classifi cació 
per a la propera ronda, en 
la qual s’enfrontaran al CN 
Sabadell.

A  més  de  d i sputar 
aquesta compe� ció ofi cial, 

els jugadors rubinencs s’estan 
preparant per al seu retorn a 
Divisió d’Honor, on lluitaran 
per mantenir la categoria.

Natació
Pel que fa a la secció de 
natació, el 19 de setembre 
es disputarà a Banyoles la 

Travessia de l’Estany, que 
arriba a la 77a edició. Des del 
CN Rubí, esperen que sigui 
un esdeveniment especial, 
sobretot perquè coincideix 
amb els 50 anys del club local. 
Està prevista la par� cipació 
d’una dotzena de nedadors 
rubinencs. / CNR

Els jugadors de Rui Tiago van superar el CN Catalunya en els dos par� ts disputats. / Cedida

HOQUEI LÍNIA | INTERNACIONAL

Les jugadores del Cent Pa� ns 
Judit Pareja, Andrea Sehuk 
i Alejandra Valleja, amb la 
selecció espanyola, i Ana 
María Munevar, amb la de 
Colòmbia, van par� cipar en el 
Mundial d’hoquei pa� ns que 

es va disputar del 8 al 13 de 
setembre a Itàlia. La ciutat de 
Roccaraso va ser l’amfi triona 
del torneig, en què el conjunt 
espanyol va quedar en sego-
na posició després de perdre 
contra França. / HRC

Tres jugadores del Cent 
Pa� ns, plata al Mundial

Les tres jugadores del Cent Patins convocades amb la selecció 
espanyola van aconseguir la medalla de plata. / Cedida

BÀSQUET | TORNEIG

Una cinquantena d’equips disputaran 
a La Llana el Torneig Ciutat de Rubí

El pavelló municipal de La 
Llana serà l’escenari el cap 
de setmana del 18 i 19 de 
setembre de la cinquena 
edició del Torneig Ciutat 
de Rubí de bàsquet, que 
organitza el CEB Sant Jordi. 
El torneig comptarà amb 
la participació de gairebé 
50 equips i més de 500 
jugadors de clubs arribats 
de tota la província.

La competic ió,  que 
inclou des de la categoria 
premini fins a sèniors, 
serà en format triangular 
i cada equip participant 
jugarà dos par� ts. Entre els 
equips participants hi ha 
el CN Terrassa, el CB Can 
Parellada, el CB Matadepera, 
el CB Cerdanyola, el Sabadell 
Bàsquet, l’AE Minguella 
Badalona, el Circol Catòlic 

Badalona, el CB Castelldefels, 
el CB Sant Joan Despí, el CB 
Sant Josep Obrer, el CB Sant 
Andreu de Natzaret, el CB 
Coll i el CB Asme.

Segons  ha expl icat 
el CEB Sant Jordi, com a 
organitzador del torneig, se 
seguiran tots els protocols 
anticovid per garantir la 
seguretat dels assistents i 
només es permetrà l’accés 

com a públic als familiars 
dels jugadors dels partits 
que es disputin en cada 
moment. A més, es posarà 
a disposició dels jugadors i 
jugadores, sis fonts d’aigua 
perquè cada participant 
pugui omplir la seva ampolla, 
i evitar així generar residus 
plàs� cs. / CEB

El torneig es disputarà entre el 18 i el 19 de setembre al pavelló de La Llana. / Cedida
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