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Fins al desembre, la targeta de 10 viatges del bus costa un 50% menys, 
una mesura que se suma a les rebaixes dels títols de l’ATM i la Renfe
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Augmenta la freqüència del bus 
urbà i es redueix el preu a la meitat

Les rubinenques 
Bea Ortiz i Elena 
Ruiz participen 

en l’Europeu 
de waterpolo
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Rubí acollirà 
un acte en 
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dos ciclistes 
atropellats

Sant Roc es 
trasllada en el 
calendari: serà 
els dies 16, 17 i 
18 de setembre
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Els alumnes 
rubinencs 

tornaran a les 
aules aquest 

dilluns
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El vent i la pluja provoquen una vintena 
d’incidències, però sense ferits
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anys 
ensenyant

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 
traduccions per 

empreses

· Servei de Biblioteca
· Servei de Videoteca

· Test de nivell
· Material escolar
· Aula de Cinema

HELLO
INTERNATIONAL

SCHOOL
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MAGNIFIC PIS 
REFORMAT

VENDA
145.000 �

Situat a la Plaça 
Neus Català. Sup. 78 m2. 

De 3 hab. (2 dobles). 
Terres de parquet. 

Al costat d'estació FGC. 
Per entrar a viure.

Ref. 12834/D

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

TOVALLOLES
JOCS DE LLIT

MANTES
EDREDONS
COBRELLITS
BARNUSSOS

DRAPS DE CUINA
DAVANTALS
ESTOVALLES

PIJAMES
CAMISOLES

BATES
ROBA INTERIOR

FUNDES NÒRDIQUES

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

Hello everybody!

De nuevo nos encontramos 
de vuelta tras las vacaciones 
estivales. Como es habitual, 
hemos aprovechado este 

tiempo libre para descansar y alejarnos 
un poco de lo que nos supone el trabajo 
o los distintos quehaceres que realizamos 
durante el año. 

La ruptura con esta rutina seguro que 
nos ha venido muy bien para recargar 
energías con las que enfrentarnos a los 
retos que se nos presentan en el futuro; y 
es que precisamente esta nueva energía es 
la que nos motiva para que nos planteemos 
nuevos desafíos. 

De todos es sabido que es precisamente 
el mes de septiembre, después de las va-
caciones, cuando hacemos una especie de 
propósito de cambio en muchos aspectos 
de nuestra vida.

Con este fi n nos dirigimos a todos, pues-
to que es precisamente el estudio de idiomas 
uno de los objetivos que con más frecuencia 
nos planteamos. Si nunca es mal momento 
para acercarse a un centro de enseñanza de 
idiomas, es durante el mes de septiembre el 
momento más propicio para hacerlo, ya que 
se puede realizar dicho estudio con vistas al 
curso académico. 

En dicho centro nos informarán y 
asesorarán sobre el curso más adecuado a 
nuestras necesidades, puesto que los profe-
sionales dedicados a este fi n son quienes nos 
recomendarán con mayor conocimiento.

Por todo ello, si estamos pensando en 
realizar cursos de idiomas, por otro lado 
imprescindibles en el mundo en el que 
vivimos, la mejor opción que podemos 
tener ante nosotros es acudir allá donde 
mejor podremos lograr este objetivo, que, 
sin duda es el centro o academia de idiomas 
de nuestra confi anza.

Texto cedido por Pere Solà 
Gerente del centro de idiomas 

HELLO INTERNATIONAL SCHOOL

Descomptes en les tarifes del bus 
urbà i increment de les freqüències
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha 
millorat les freqüències de 
la majoria de línies del bus 
urbà i ha impulsat una rebai-
xa del preu de les tarifes, que 
ha entrat en vigor aquest 
dijous, amb la intenció de 
fomentar el transport públic 
a la ciutat.

A través de la formalit-
zació del nou contracte amb 
Rubí Bus al juliol, els busos 
de les cinc principals línies 
han vist incrementada la 
seva freqüència de pas.  Amb 
l’excepció de les línies 6 i 7, 
tota la resta han augmentat 
la seva freqüència. Així, a la 
línia L1, L2 i L3, on passava 
un bus cada mitja hora, ara 
passa un vehicle cada 20 
minuts; mentre que a les 
línies L4 i L5, per on abans la 
freqüència era de 24 minuts, 
ara és de cada 16 minuts.

Un dels moti us d’aquest 
increment en la freqüència 
és la reclamació de les asso-
ciacions de famílies d’alum-

nes de diversos centres edu-
catius, que es queixaven 
perquè els busos anaven 
molt plens i sovint arribaven 
tard a classe. 

A banda d’aquestes mi-
llores en el pas dels combois, 
que ha suposat l’adquisició 
de cinc vehicles més per la 
flota fins a un total de 22 
autobusos, la formalització 
del nou contracte suposa la 
renovació de tòtems, la mi-

llora del web i l’aplicació per 
a telèfons mòbils de Rubí 
Bus; a més de la renovació 
de tots els vehicles perquè 
siguin sostenibles.

D’altra banda, el consis-
tori també ha informat que 
des de l’1 de setembre ha 
entrat en vigor el descompte 
del 50% en la targeta de 10 
viatges i en l’abonament 
T-Estudiant, que ofereix 
30 viatges durant un mes. 

D’aquesta forma, els tí tols 
passaran a tenir un cost de 
4,5 euros en el cas dels 10 
viatges i de 14,5 euros en 
el cas de l’abonament per a 
estudiants. Les targetes es 
podran fer servir fi ns al 31 
de gener. 

La mesura s’ha aprovat 
en compliment del reial 
decret impulsat pel govern 
espanyol per rebaixar un 
30% el preu del transport 

públic urbà i interurbà. En 
el cas de Rubí, l’Ajuntament 
ha decidit subvencionar un 
20% addicional per arribar 
al 50%. “El decret deixava 
oberta la possibilitat que les 
administracions autonòmi-
ques i locals complementés-
sim aquest descompte fi ns al 
50% i el govern municipal de 
Rubí ha decidit aprofi tar-ho. 
D’aquesta manera, esperem 
alleujar les dificultats que 
està pati nt la ciutadania en 
aquest context d’inflació”, 
ha explicat l’alcaldessa, Ana 
M. Martí nez.

Descomptes a l’ATM i gratu-
ïtat a la Renfe
A més, cal tenir en compte 
que l’Autoritat Territorial 
de la Mobilitat a l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona 
(ATM) també ha aprovat des-
comptes en els seus tí tols. La 
reducció és del 50% per als 
abonaments mensuals, és a 
dir la T-Usual, i del 30% pels 
abonaments trimestrals de 
la T-Jove. Per als usuaris de la 

T-Casual, la rebaixa serà del 
30%. Els tí tols caducaran el 
31 de gener del 2023. 

A aquestes mesures cal 
afegir els abonaments gra-
tuïts per als usuaris de la 
Renfe que facin com a mínim 
16 viatges abans del 31 de 
desembre en el servei de 
Rodalies o Mitja Distància. 
En relació amb el servei de 
Renfe, fa uns dies que ja es 
pot circular des de l’estació 
de Rubí fi ns a Castellbisbal, 
un tram que havia quedat 
inoperati u per obres. La línia 
R8 fa ara tot el recorregut 
amb normalitat a excepció 
de la parada de Martorell.

Les línies L1, L2, L3, L4 i L5 han incrementat les freqüències de pas dels busos. / C.B.
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MARTA CABRERA

La Federació Catalana de 
Ciclisme, amb el suport de 
l’Ajuntament de Rubí i el 
Club Ciclista Rubí han pre-
parat per aquest dissabte 
un homenatge a Miguel 
Moya, de 66 anys, i José 
María de la Torre, de 72, 
els dos ciclistes rubinencs 
que van ser mortalment 
atropellats el 21 d’agost a 
Castellbisbal.

L’homenatge arrencarà 
a les 10 h al passeig del 
Ferrocarril, des d’on es farà 
un recorregut amb bicicleta 
per diverses vies de la ciutat 
fi ns a arribar a la plaça de 
Pere Aguilera. Es preveu la 
participació de múltiples 
ciclistes procedents de di-
versos clubs de Catalunya. 
Un cop davant de l’Ajunta-
ment, es farà un minut de 
silenci en memòria de les 
dues vícti mes i es llegiran 
alguns textos per demanar 
més seguretat a la carretera 
per al col·lecti u. El passat 
diumenge, un grup de 300 

ciclistes ja es van trobar per 
fer un homenatge als dos 
rubinencs i per reclamar 
més mesures de seguretat 
amb una sortida en grup 
per la carretera de la costa 
del Garraf.

Multi tudinària cerimònia
La ciutat es va acomiadar la 
setmana passada de Moya 
i de la Torre amb una ceri-
mònia multi tudinària a l’es-

glésia de Sant Pere. Els dos 
ciclistes estaven vinculats al 
Club Ciclista Rubí des dels 
seus orígens, fa prop de mig 
segle, i anaven en bicicleta 
des dels 14 anys. A més, 
de la Torre compaginava el 
ciclisme amb l’atleti sme al 
club Fondistes Rubí. Per la 
seva banda, Moya era cone-
gut al circuit de veterans, ja 
que fi ns fa poc encara parti -
cipava en competi cions del 

Rubí homenatjarà els ciclistes rubinencs que van morir 
atropellats i reclamarà més seguretat a la carretera

Miguel Moya i José María de la Torre, les dues vícti mes del fatal accident a Castellbisbal. / CC Rubí

calendari ciclista català.
Pel que fa al tercer ferit, 
Jordi Roig, el president del 
Club Ciclista Rubí, Pedro 
Cancio, ha explicat que “es 
recupera favorablement”.

Justí cia per les vícti mes
Cancio ha explicat que 
l’únic consol que els queda 
ara és esperar “la sentència 
contra aquest criminal, que 
es va llançar sobre el grup 

Segueixen augmentant a 
Rubí els robatoris en domicilis 
i comerços i els furts
REDACCIÓ

El Ministeri de l’Interior ha 
publicat les dades sobre 
els delictes comesos du-
rant el segon trimestre del 
2022 i aquestes indiquen 
que a Rubí s’ha produït un 
augment en el robatori a 
domicilis i comerços i en els 
furts, una tendència que ja 
es recollia durant el primer 
trimestre de l’any.

Si s’agafen les dades acu-
mulades del gener fins al 
juny d’aquest any i es com-
paren amb les del mateix 
període de l’any passat, s’ha 
registrat un fort augment en 
els robatoris amb força en 
domicilis, comerços i altres 
instal·lacions, que suposa 
una pujada del 37%. També 
augmenta, un 29%, el roba-
tori amb força únicament a 
domicilis, i un 27% els furts. 
Cal tenir en compte que 
durant la primera meitat del 
2021 encara hi havia algunes 
mesures de confi nament per 
culpa de la pandèmia, un fet 

que va provocar un descens 
general del nombre de delic-
tes comesos.

Pel que fa a altres ti pus 
d’accions, cal destacar que 
s’ha reduït un 40% el tràfi c 
de drogues i un 28% la sos-
tracció de vehicles. També hi 
ha hagut un 21% menys de 
delictes contra la llibertat i 
la indemnitat sexual i un 
35% menys d’altres delictes 
també relacionats amb la 
llibertat sexual, però s’han 

multi plicat per dos el nom-
bre de violacions. A més, 
els delictes de lesions han 
augmentat un 17%. En el 
que portem del 2022 no 
s’ha produït cap homicidi ni 
assassinat, però hi ha hagut 
dos intents.

Pel que fa a les dades 
absolutes, en global l’incre-
ment dels delictes a Rubí ha 
estat del 8% amb un total 
de 1.933 fets delinqüencials 
registrats.

     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

Troben morta una veïna de Ca n’Oriol 
després de dos dies desapareguda
Els Mossos d’Esquadra han localitzat sense 
vida el cos de d’una rubinenca de 68 anys que 
va desaparèixer el 29 d’agost a Rubí. La policia 
catalana no ha volgut donar més detalls sobre 
la seva mort, però ha informat que el cos ha 
estat trobat a Rubí i que no es tracta d’una 
mort violenta. 

Segons havia publicat Ràdio Rubí en la 
notícia de la seva desaparició, es tractava 
d’una veïna de Ca n’Oriol que va ser vista per 
últi ma vegada a la zona de la riera. La família 
va informar que havia desaparegut i els Mossos 
van realitzar una alerta ciutadana explicant que 
podria estar desorientada. / DdR

En la desaparició la policia explicava que la dona 
podria estar desorientada. / Mossos d’Esquadra

i el va arrasar”. Moya va 
morir a l’acte, mentre que 
De la Torre va perdre la vida 
minuts després a l’hospital. 
El presumpte conductor, 
que va fugir després d’atro-
pellar el grup de 8 ciclistes, 
va ser deti ngut i el jutge en 
va decretar el seu ingrés 
a presó sense fiança. Per 
moti us que es desconeixen, 
el cotxe va envair el carril 
contrari i va ti rar-se a sobre 
del grup, que tornava a Rubí 
després de l’habitual sorti -
da dominical, a l’alçada de 
l’estació de FGC Martorell-
Vila, en una via amb doble 
contí nua.

Segons ha recollit el 
jutge al sumari, el deti ngut 
té antecedents per delic-
tes de trànsit i havia estat 
enxampat dues vegades 
conduint sense punts al 
carnet, motiu pel qual el 
magistrat ha considerat 
que hi ha risc de reiteració 
del delicte. Caldrà esperar 
les proves toxicològiques 
per confi rmar si havia pres 
substàncies estupefaents, 

però el jutge considera que 
hi ha indicis que l’home es 
trobava sota l’efecte de les 
drogues. 

De moment, al presump-
te responsable, un veí de 
Martorell de 41 anys, se 
li atribueixen un delicte 
de conducció temerària, 
dos delictes contra la vida, 
quatre delictes contra la 
vida en grau de temptati va 
i conducció sense permís. 
Segons han informat alguns 
mitjans, l’home ha recone-
gut els fets.

L’Ajuntament vol ser acusa-
ció popular
La Federació de Ciclisme de 
Catalunya va afi rmar fa uns 
dies que s’ha presentat com 
a acusació parti cular contra 
l’home que conduïa el ve-
hicle. La setmana passada 
l’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Martí nez, també va mani-
festar en unes declaracions 
la intenció de l’Ajuntament 
de personar-se com a part 
de l’acusació, tot i que cal-
drà estudiar si és possible. 

L’augment global dels delictes ha estat del 8% respecte el 2021. / Arxiu
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Especialidad 
Arroz con Bogavante

Menú diario 
de Martes a Domingo

10,50€

Menú Domingo

13,50€*

*Incluye arroz con 
bogavante o paella

Pl. Progreso, 9  |  T. 93 699 66 98

El pasado mes de 
marzo Lino y su padre 
se pusieron al frente 
del emblemático Bar 
Llamas en la plaza 
del Progres de Rubí, 
ellos están siguiendo 
con la famosa cocina 
que caracterizaba 
este bar.

Han querido man-
tener la esencia del 
bar con sus platos y 
tapas, además pode-
mos encontrar una 
extensa carta, des-
de bocadillos fríos o 

calientes, así como 
gran variedad de pla-
tos combinados para 
todos los gustos.

También, de mar-
tes a viernes, hacen 
menú de mediodía 
por 10,50 € y el do-
mingo podemos 
encontrar un menú 
especial con Boga-
vante que incluye, 
una ensalada y arroz 
caldoso con boga-
vante o paella por 
13,50 € incluye el 
pan, bebida y postre.

Recomendamos 
hacer reserva 
los domingos

Horario: 
De martes a 
domingo de 
8:00 a 22:30 h

LUNES 
FESTIVO

REDACCIÓ

El regidor d’Educació, Víctor 
García, va sol·licitar a finals 
de juliol reduir-se el 50% de 
la seva jornada com a edil 
per tal de poder reincor-
porar-se a la seva feina de 
professor aquest curs.

Víctor García és regidor 
de l’Ajuntament des del 15 
de juny del 2019 després 
de ser escollit en les elec-
cions municipals a la llista 
del Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC). El canvi de 

jornada exclusiva a jornada 
parcial significa que passarà 
a cobrar 36.000 euros bruts 
mensuals, en comptes dels 
62.000 que cobrava actual-
ment i que farà la meitat de 
la jornada. García ocupa el 
càrrec de regidor del Rubí 
Forma i del servei d’Infància 
i Educació i caldrà veure si 
aquesta reducció de jornada 
suposa una reestructuració 
de competències dins del 
govern. Abans de ser regi-
dor, l’edil socialista era di-
rector de l’institut L’Estatut.

El regidor d’Educació, Víctor 
García, es redueix la jornada 
per tornar a exercir de professor

REDACCIÓ

El 5 de setembre tornaran 
a les aules 10.201 alumnes 
que cursaran educació obli-
gatòria en escoles i instituts 
de Rubí, un nombre lleugera-
ment inferior respecte a l’any 
passat. Es tracta del primer 
any que el curs comença 
tan d’hora, una aposta que 
ha fet el govern de la Ge-
neralitat per tal de millorar 
la conciliació entre la vida 
laboral i familiar a costa de 
retallar les vacances d’estiu 
i que li ha costat queixes i 
malestar de la major part 
dels sindicats dels mestres i 
professors catalans.

A banda de l’avanç en el 
calendari, cal destacar que 
durant tot el mes de setem-
bre la jornada serà intensiva 
a les escoles i instituts, amb 
un horari que anirà des de 
les 9 h fins a les 13 h. En 
principi, els centres tenen la 
possibilitat d’oferir activitats 
de lleure gratuïtes fins a les 
16.30 h. També hi ha canvis 
a les vacances de Nadal, que 
comencen un dia abans, el 

Més de 10.000 alumnes tornaran a les 
aules de Rubí en un retorn de curs avançat

21 de desembre, i els centres 
educatius tindran un dia més 
de lliure disposició.

Dels més de 10.000 
alumnes que faran educa-
ció obligatòria, per 582 serà 
el seu primer dia d’escola. 
1.979 faran educació in-

fantil, 4.574 faran educació 
primària i 3.648 cursaran 
educació secundària. 

Del total d’alumnes, 
6.984 aniran a l’escola pú-
blica, mentre que 3.217 
s’han matriculat a l’escola 
concertada.

En el cas de les escoles 
bressol, començaran el curs 
amb tots els grups plens, 
amb una ocupació del 100%  
i per primera vegada el da-
rrer curs, el P2, serà gratuït. 
A la Lluna hi haurà 126 alum-
nes, mentre que a La Bruna 
i la Sol, solet hi haurà 127 a 
cadascuna. 

Pel que fa a l’educació 
postobligatòria, s’estima que 
hi haurà al voltant d’un miler 
d’alumnes matriculats.

Nova línia a La Serreta
Pel que fa als canvis en 
l’oferta educativa, destaca 
l’obertura d’un cinquè grup 
a l’institut La Serreta per 
absorvir la demanda de 1r 
d’ESO. A banda, s’amplia 
l’oferta de Programes de 
Formació i Inserció amb la in-
corporació de la nova espe-
cialitat Auxiliar de Muntatge, 
al Rubí Forma, i Manteni-
ment d’Equips Informàtics, a 
l’institut L’Estatut. Per últim, 
es consolida el segon grup 
del cicle formatiu de grau 
mig de Sistemes Microinfor-
màtics i Xarxes a L’Estatut.

Víctor García és regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya a 
l’Ajuntament de Rubí des del 2019. / Localpres-Ajuntament

El dilluns els alumnes tornaran a les escoles i instituts. / Arxiu
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Se necesita limador o pulidor 
de metal con experiencia

Jornada laboral intensivo mañanas
Empresa de Rubí

Contacto 638 137 001 de 09:00 a 13:00 horas 

La Generalitat de Catalunya 
té previst obrir el mes d'oc-
tubre una nova línia d'ajuts 
al lloguer per aquells joves 
que s'han quedat fora del Bo 
Lloguer Jove que impulsava 
el govern espanyol. L'execu-
tiu català calcula que amb 
aquesta nova línia d'ajuts 
pot arribar a més de 14.000 
joves que viuen en habitat-
ges de lloguer i que no han 
tingut accés a la subvenció 
estatal.

Aquests nous ajuts, que 
tenen un pressupost de 29 

milions d'euros, seran en 
funció dels ingressos i del 
preu del lloguer i no es con-
cediran per ordre de petició, 
com sí que passava amb els 
ajuts de l'estat espanyol. 
L'edat límit per rebre la sub-
venció són els 35 anys i els 
ingressos no poden superar 

els 22.500 euros anuals. La 
quantitat a percebre va des 
dels 60 fins als 250 euros 
mensuals.

Obert el termini per dema-
nar l'ajut municipal
A banda del Bo Lloguer Jove 
i d'aquesta nova línia de la 
Generalitat, l'Ajuntament 
també té oberta una convo-
catòria per facilitar l'accés a 
l'habitatge als joves i a les 
famílies monoparentals. El 
consistori subvenciona les 
despeses de formalització 
de nous contractes de llo-
guer i les despeses de l'ar-
rendatari de gestió immo-
biliària, de formalització del 
contracte d'arrendament i 
les despeses de la notaria i 
registre que s'hagin produït 
entre l'1 d'octubre del 2021 
i el 15 de setembre de 2022. 

L'import màxim dels 
ajuts és de 950 euros i el 
termini per sol·licitar-lo és 
fins al 16 de setembre. Per 
fer-ho, cal anar a l'OAC o 
omplir la sol·licitud a través 
de la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament.  / DdR

Nova convocatòria d’ajuts
al lloguer per als que s’han 
quedat fora del Bo Lloguer Jove

REDACCIÓ

La forta tempesta que va 
creuar el prelitoral i el li-
toral català central el di-
mecres a la tarda va sumar 
a Rubí una vintena d’inci-
dències. La Policia Local va 
rebre diverses trucades, 
sobretot per la caiguda de 
diversos arbres al municipi.  
Afortunadament, la caiguda 
de branques i arbres no 
va provocar cap persona 
ferida, però sí danys en dife-
rents vehicles que estaven 
aparcats al carrer.

A banda dels arbres, els 
agents van atendre incidèn-
cies causades per tapes de 
clavegueram que s’havien 
mogut, tendals o altres 
elements caiguts o amb risc 
de caiguda.

Segons l’estació mete-
orològica situada al centre 
de Rubí, es van registrar 
ràfegues de vent de més 
de 70 km/h. Pel que fa a la 
pluja, a les 18 h es va detec-
tar una intensitat de més de 
90 mm/h, el que equival a 
pluges torrencials. 

La pluja torrencial i les fortes ràfegues de vent 
provoquen diverses incidències sense ferits

La tempesta va tombar arbres a diferents punts de la ciutat. / CedidaEls ajuts van 
dirigits als menors 

de 35 anys amb 
un contracte de 

lloguer

REDACCIÓ

Les autoritats europees 
han decidit no incloure en 
els fons Next Generation la 
rehabilitació del torrent de 
les Abelles, una petició que 
havia fet l’Ajuntament de 
Rubí i que ha estat dene-
gada. L’acció és una de les 
iniciatives que l’Ajuntament 
ha inclòs en el projecte Bal-
có de la Riera, que inclou 
una transformació de l’eix 
verd del curs fluvial, i que 
el govern ha presentat com 
la gran transformació de la 
ciutat en el proper lustre. 

El global del projecte 
té un pressupost de 4,2 
milions d’euros, dels quals 
l’executiu local va afirmar a 
la presentació que esperava 
que els fons europeus en 
poguessin finançar 3,9. Pel 
que fa a la part correspo-
nent a la millora del torrent 
de les Abelles, el pressupost 
és de 400.000 euros, la més 
petita de tot el projecte, i 
l’Ajuntament ha anunciat 
que assumirà la rehabili-
tació amb fons propis. Ara 

caldrà veure si les instituci-
ons donen suport a la resta 
del projecte del Balcó de 
la Riera, especialment la 
transformació de l’entorn 
de l’antiga masia de Can 
Fatjó, on es vol construir un 
mirador i que compta amb 
un pressupost de 2 milions 
d’euros. 

Més arbres i vegetació i la 
millora dels camins
Les accions que l’Ajunta-
ment ha anunciat que es 
faran en aquest espai natu-
ral són el reforç de masses 
arbòries i arbustives, la 
supressió d’espècies inva-
sores, la millora i estabilit-
zació de camins, la millora 
de la zona infantil i la zona 
d’esbarjo per a gossos i la 
introducció d’una zona de 
pícnic. 

El torrent de les Abelles 
està ubicat entre el pont 
del Ferrocarril, el carrer de 
la Perla, el passeig de la Ri-
era, el carrer de Luxemburg 
i l’avinguda Cova Solera, i 
té una superfície de 55 m2. 
Aquesta zona verda pre-

senta actualment camins 
espontanis desestructurats, 
residus i espècies invasores.

Actuacions impulsades pel 
Consell dels Infants
A banda de la rehabilitació 
del torrent de les Abelles, 
l’espai també inclourà, a la 
part més propera a la riera, 
una actuació que respon 
a una iniciativa del Consell 

L’Ajuntament haurà d’assumir la rehabilitació del 
torrent de les Abelles sense els fons europeus

La millora suposa una inversió de 400.000 euros. / Arxiu

dels Infants i els Adoles-
cents. Es tracta de la creació 
de quatre espais: una zona 
d’espera amb bancs, taules 
i paviments de sauló, una 
altra zona de pictogrames 
que reproduirà hexàgons 
i ruscs d’abelles, una zona 
de pícnic i nou arbrat i un 
espai de cal·listènia, una 
nova modalitat d’esport a 
l’aire lliure.

Al carrer Francesc Macià i a l’avinguda de Barcelona van caure branques i també algun arbre. / C.B.



La tipologia comercial 
on es registren més clo-
nacions de negocis són les 
entitats financeres (78%) i 
les botigues alimentàries 
i no alimentàries (23%), 
mentre que el sector on hi 
ha menys és la restauració, 
sense cap clonació, els 
serveis (2%) i la roba (5%).
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Més de la meitat dels comerços 
del centre de Rubí són singulars
REDACCIÓ

Rubí està per sota de la 
mitjana catalana en la clo-
nació de comerços, segons 
un estudi elaborat per la 
Diputació de Barcelona i 
la Xarxa Perfil de Ciutat. 
L’objectiu del treball és ana-
litzar el grau de similitud i 
singularitat entre els princi-
pals eixos comercials d’una 
trentena de municipis de 
Catalunya, ja que en els 
darrers anys s’ha registrat 
una tendència a l’alça en la 
clonació de negocis. 

Així, un cop analitzats 
els eixos comercials del cen-
tre de la ciutat, es desprèn 
que Rubí resisteix millor 
aquesta tendència que al-
tres ciutats. Mentre a Cata-
lunya la mitjana de botigues 
clonades és del 16%, a Rubí 
aquest percentatge baixa 
fins al 13%, dels quals el 
8,5% són superclònics i el 
4% clònics. Pel que fa al 87% 
restant, el 51% són comer-
ços i botigues singulars, el 
23% són replicats i el 14% 
estan buits.

 www.britishhouse.es - info@britishhouse.es -       935860825        635901918 - Av. Barcelona 21, RUBÍ

British House inicia el nou curs i 
ho celebra amb una festa al carrer

Aquesta setmana British House 
ha tornat a obrir les seves portes 
i aquest dissabte dóna el tret de 
sortida al curs 2022-2023 amb 
l’inici de les classes per a nens, joves 
i adults. Altres cursos començaran 
a mitjans de setembre, i d’altres a 
l’octubre. L’escola ens recorda que 
està obert el període d’inscripcions 
amb diferents promocions. 
Apunteu-vos ara per a no quedar-
vos sense plaça!
Per a celebrar l’inici del nou curs, 
ahir l’escola va fer una festa de 
benvinguda amb activitats en 
anglès per als més petits i jornada 
de portes obertes per als pares 
per tal de poder conèixer les 
instal·lacions i metodologia de ben 
a prop. Si no heu pogut assistir a 
la jornada de portes obertes, no 

patiu! Podeu concertar una visita 
personalitzada trucant ara l’escola. 
British House ofereix a Rubí una 
gran varietat d’horaris amb classes 
presencials o online d’1 o 2 dies a 
la setmana, de dilluns a divendres 
de 9 a 22 h i dissabtes de 10 a 14 
h. Així doncs, es poden fer cursos 
grupals o individuals, de nivell o 
conversa, de preparació d’exàmens 
oficials, d’idiomes per a l’empresa, i 
cursos intensius tot l’any. 
A més, a banda de l’anglès,  l’equip 
internacional de British House 
també imparteix cursos de francès, 
alemany, italià, portuguès, rus, 
xinès, japonès, i català i castellà 
per a estrangers. El seu projecte 
internacional posa especial èmfasi 
en la comunicació i la cultura arreu 
del món des de les classes dels 

més petits a partir d’1 any d’edat 
fins als adults. Els grups de British 
House són molt 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 a provar una 
classe gratuïtament del curs que 
més li interessi. Us podeu posar 
en contacte amb British House, 
trucant al 935860825 o enviant 
un WhatsApp al 635901918, 
també els podeu visitar a l’escola 
central (Av. Barcelona 21, 1a 
planta) o entrar al web: 
www.britishhouse.es
Per al nou curs, tots els rubinencs 
i rubinenques a aprendre idiomes 
amb British House! No us quedeu 
sense plaça!

IDIOMES!

Assegura el futur dels 
teus fills i filles!

Idiomes a partir d’1 any d’edat. Presencial o online! 

20 YE
AR

S

growing together!

Més de la meitat del comerç del centre és singular. / M.C.

El gimnàs Curves de Rubí celebrarà 
el 30è aniversari de la marca
El gimnàs Curves, situat al 
carrer Cervantes, 70, ce-
lebrarà aquest mes el 30è 
aniversari de la companyia 
Curves, una marca de gim-
nasos adreçada exclusiva-
ment a les dones. 

Curves es va crear el 
28 de setembre per apro-
par el fitness al col·lectiu 
femení, combinant l’en-
trenament de força, amb 
l’exercici aeròbic i els es-
tiraments en només 30 
minuts. 

A més, a banda de fer 
exercici, els centres espor-
tius destaquen per crear un 
ambient en comunitat, un 
lloc segur on les dones po-
den transformar el seu estil 
de vida de forma segura. 

En els propers dies, el 
centre de fitness donarà a 
conèixer quines seran les ac-
tivitats que es faran per cele-
brar els 30 anys. De moment, 
està programat un passeig 
per les sòcies que tindrà lloc 
el 24 de setembre. / DdR

Del total de botigues 
que es poden trobar a l’eix 
comercial del centre de la 
ciutat, 31 són clonades, i 
per tant, també hi són en al-
tres zones de Catalunya. Per 
exemple, a Nou Barris hi ha 
17 botigues que també estan 
a Rubí, a Sabadell, 15, i a San-
ta Coloma de Gramenet, 14. 

Impulsen una 
campanya 
per promoure 
l’emprenedoria 
entre les dones
L’Ajuntament, a través de 
Rubí Empresa, ha posat en 
marxa el projecte ‘Impuls 
en femení’ amb l’objectiu 
de fomentar l’emprenedo-
ria entre les dones i donar 
suport a les empreses lo-
cals liderades pel col·lectiu 
femení. 

La iniciativa consisteix 
en un itinerari formatiu 
personalitzat, assessora-
ment i seguiment indivi-
dualitzat dels projectes 
empresarials de dones que 
liderin empreses ubicades 
a Rubí. 

‘Impuls en femení’ es 
desenvoluparà a l’octubre 
amb reunions setmanals i 
té una durada de 3 mesos, 
durant els quals es faran 
12 sessions de treball. Per 
poder participar en el pro-
grama cal ser autònoma, 
l’empresa ha de ser de 
Rubí, tenir menys de 10 
treballadors i un volum de 
negoci de menys de 2 mili-
ons d’euros. / DdR Imatge del gimnàs Curves / Cedida



No només hi ha cotxes mal aparcats, pe-
rillosos per als vianants per la velocitat, 
a la plaça dels Nens. S’ha d’estar en ple 
estiu amb finestres tancades per cotxes 
sorollosos i contaminants amb els fums, 
envaint voreres on no podrien entrar 

bombers ni emergències. Què més ne-
cessita l’Ajuntament per resoldre aquesta 
situació que els veïns pateixen des de fa 
temps a la plaça dels Nens? 

A.L.

FOTODENÚNCIA

Prou cotxes a la plaça dels Nens
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T ot i que el calendari marca que la 
tardor no comença fins al 23 de 
setembre, quan es produeix l’equi-

nocci d’estiu, està socialment acceptat que 
després del 31 d’agost acaba l’estiu per 
diverses raons. 

En primer lloc, perquè comença la tardor 
meteorològica, un fenomen que s’acostu-
ma a produir a finals d’agost i principis de 
setembre i que suposa una baixada gene-
ralitzada de les temperatures. Aquest any 
n’hem tingut una bona mostra, dimecres 
les tempestes van ser fortes i intenses al 
litoral i prelitoral català i això s’ha notat en 

L’estiu que (no) s’acaba
EDITORIAL

els termòmetres. Malauradament, aquestes 
pluges no ajuden a combatre la llarga se-
quera, perquè són intenses i torrencials, i a 
més, són molt perilloses, tant per la caiguda 
d’arbres com per la calamarsa. Aquests fenò-
mens meteorològics, insòlits a casa nostra, 
són un avís molt clar que el canvi climàtic 
no és cap broma.  

Un altre dels motius pels quals diem 
que s’acaba l’estiu a finals d’agost és perquè 
s’acaben les vacances, un període inevita-
blement relacionat amb l’estiu i la calor. 
Aquest any, a més, l’estiu també s’acaba 
abans d’hora pels infants, que tornen a les 
aules el 5 de setembre amb l’avançament 
del curs escolar. 

El retorn de les vacances comporta la 
tornada a la feina i a les rutines. A Rubí, el 
curs polític es preveu molt intens, perquè 
el calendari marca eleccions municipals 
aquesta primavera i tots els partits ja tenen 
a punt la maquinària electoral. Ho hauran 
de fer en un context estrany, especialment 
per la inflació, i amb el fantasma d’una gran 
recessió, alimentada per la guerra a Ucraïna 
i la incògnita sobre què passarà amb el gas 
rus a l’hivern. 

En qualsevol cas, això està per arribar 
i en realitat encara queden tres setmanes 
d’estiu. Gaudim-lo!

CARTES DE LA CIUTADANIA
Quien sal de noche...luego...
52 años, fui joven, disfruté al máximo 
mi adolescencia y juventud, y de vez en 
cuando lo sigo haciendo... Siempre me ha 
gustado salir de noche, aunque ahora por 
unas circunstancias o por otras lo hago 
menos. 

Me acuerdo hace más o menos 30 o 35 
años que mis padres me decían que para 
salir de noche luego había que estar des-
pierto temprano par estudiar o trabajar. Es 
decir, quien sirve para salir de noche tiene 
que servir luego para ser responsable... 

Cierto, pero yo le di la vuelta y lo sigo 
haciendo : quien sirve para ser respon-
sable también sirve para salir de noche y 
disfrutar al máximo de la vida, que como 
dice aquel, son dos días.

José Antonio Ávila López

Un lector de targetes al CUAP
L’altre dia vaig haver d’anar a urgències, 
res greu, però em va sorprendre molt que 
quan arribes al mostrador del CUAP Mútua 

has de donar les dades a la noia que hi ha a 
recepció perquè pugui introduir-les a l’or-
dinador. Als hospitals, per exemple, hi ha 
una màquina que llegeix el codi de barres 
de la targeta sanitària i el procediment és 
molt àgil. 

Al CUAP de Rubí, has d’enganxar la 
targeta a la mampara que hi ha instal·lada 
a recepció i la recepcionista ha d’apuntar 
manualment totes les dades del pacient.  
I dic jo, és que quan van “obrir” el “nou” 
CUAP no hi havia pressupost per posar un 
lector de targetes a recepció? 

Francament, és només una anècdota 
sense més importància, perquè l’atenció 
que vaig rebre per part del metge i les 
infermeres va ser molt bona. Però crec 
que no costaria tant facilitar i agilitzar la 
feina a la gent que està a recepció i als 
propis pacients que van a urgències amb 
un lector, com ja fa temps que es fa en 
altres hospitals i centres sanitaris que hi 
ha per la zona. 

M.A. González

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

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

Raül Cabús
@raulcabus

Visto hoy en @Primark de @santcugatcc: 
Entra un chico con vestido. Tres señoros se ríen y el responsable 
de seguridad dice: “Me sale un hijo así y lo deslomo”. 
Lo mismo de siempre, cero sorpresas, luego decimos que si es 
necessario el orgullo… #santcugat #primark @OCL_H



Aquest desaparegut molí 
fariner (amb masia annexa) 
que aprofitava, igual que 
altres de Rubí, les aigües 
de la riera, es situava entre 
aquest curs d’aigua i el camí 
de can Jardí, al lloc on ara 
es troba el Centre de Jardi-
neria La Noguera, que ha 
pres el seu nom.

Aquest molí ,  durant 
l’edat mitjana, era una 
possessió del monestir de 
Sant Cugat del Vallès, que 
en rebia censos en espè-
cies, i pertanyia al terme 
parroquial de Santa Maria 
de Campanyà. El trobem 
documentat des del se-
gle XIII, concretament del 
1234, quan Guillem de 
Noguera va perdre, davant 
el monestir els drets de 
moltura del molí. Una mica 
més tard, el 1252, Gilabert 
de Noguera va reclamar el 
molí i els seus béns a l’abat 
santcugatenc. Posterior-
ment, a finals del mateix 

segle, segons Miquel Rufé, 
Arnau de Turricella, que vi-
via al terme de la parròquia 
de Sant Pere de Rubí, tenia 
cura del molí i hi va establir 

el santcugatenc Jaume No-
guera, per, posteriorment, 
el 1337, fer-ho a Guillem 
Sabater i la seva esposa 
Ròmia. En aquells temps 

es deia, per tant, molí de 
Turricella. Ja al segle XV, 
concretament el 1409, tro-
bem com a propietària 
Agnès Alberich, que va 

arrendar el conjunt a Pere 
Dalmau. El 1609, justament 
dos-cents anys després, el 
mas i el molí foren adquirits 
per la senyora Llebra, de la 
Torre de la Llebre, i el 1694 
passarien a ser possessió 
d’Agraïda Trullàs (com ens 
explica Lluís Garcia al seu 
treball sobre masies desa-
paregudes de Rubí publicat 
al Butlletí núm. 78 del CER 
i del GCMR). Al molí solien 
arribar camperols proce-
dents de poblacions veïnes 
per tal de poder moldre 
els cereals collits als seus 
camps.

També disposava d’una 
bassa alimentada per un 
rec que venia de la zona de 
ca n’Alzamora i que regava 

els horts de la masia i els 
de la Torre de la Llebre, 
al qual, com hem vist, hi 
pertanyia des de principis 
del segle XVII. 

El 1856 el mas i el molí 
van deixar definitivament 
de formar part del terme 
de Sant Cugat per passar 
al de Rubí, en virtut de la 
Reial Ordre de 24 d’octu-
bre de 1855, que afectà 
diverses possessions. Va ser 
aleshores quan va deixar de 
funcionar el molí.

El 1962 el conjunt fou 
molt malmès per la rierada, 
que va provocar la destruc-
ció del rec i de la bassa.

Finalment, al voltant del 
1980 el molí va desaparèi-
xer del tot. 
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L’antic molí de la Noguera
Jordi Vilalta
Llicenciat en Història

El Rubí d’abans

Antic molí de la Noguera. / Cedida

Al molí solien arribar 
camperols procedents de 

poblacions veïnes 
per tal de poder moldre 

els cereals collits 
als seus camps
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Un espectacle d’humor de Bruno Oro 
encetarà la nova temporada de La Sala
REDACCIÓ

L’actor i imitador Bruno Oro 
representarà el 8 d’octubre 
al teatre municipal La Sala el 
monòleg ¿Sí o no?. Es tracta 
d’una proposta escènica 
sobre l’art de perdre’s i on la 
interacció amb el públic, que 
haurà de respondre sí o no 
a diverses qüestions, pot al-
terar el curs de l’espectacle.

Amb aquesta proposta 
d’humor, La Sala arrencarà 
una nova temporada, que 
anirà del 8 d’octubre al 15 
de gener i que inclou 13 
espectacles per a tota mena 
de públic. Durant la pre-
sentació de la temporada, 
l’alcaldessa, Ana M. Martí-
nez, va destacar que entre 
les diverses propostes “hi 
haurà diferents homenatges 
a la ciutat i als seus veïns i 
veïnes”.

La màxima edil va desta-
car l’espectacle de l’Esbart 
Dansaire de Rubí, que tindrà 
lloc el 18 de novembre, i que 
serà molt especial perquè 
l’entitat celebra el seu cen-
tenari. L’actuació comptarà 
amb la participació de dos 
esbarts centenaris més: 
l’Esbart Català de Dansaires 
i l’Esbart Manresà.

També va ressaltar l’es-
trena de l’espectacle Arrels, 
de la Cia Wecolorsmusic, un 
musical basat en la vida de 
l’Alan Montoliu que tracta el 
cas de l’Alan amb una mirada 
esperançadora. L’obra posa 
sobre l’escenari la realitat 
de les persones transgènere 
amb l’objectiu de provocar 
la reflexió i l’autoanàlisi del 
públic. La representació 
d’aquest espectacle serà el 
21 d’octubre.

Pel que fa a la resta de 
la programació, diumenge 
9 d’octubre es represen-
tarà l’espectacle familiar 
Miranius, sobre l’aventura 
d’habitar el món amb els 
animals com a protagonis-
tes. La programació infantil, 
que organitza La Xarxa, es 
completa amb l’espectacle 
El mêtre (20 de novem-

bre), Coco, el musical (26 de 
novembre) i la tradicional 
Marató de contes (18 de 
desembre).

Una altra de les grans 
propostes de la tempora-
da és La dona del tercer 
segona, amb l’actriu Àurea 
Márquez com a protago-
nista, que es podrà veure 
diumenge 23 d’octubre. 

Diumenge 16 d’octubre, 
l’escenari de La Sala acollirà 
Fiat lux, de Marta Torrella i 
Helena Ros, un projecte de 
dues cantants per explorar a 
cappella les sonoritats de 
diferents estils de músiques 
vocals.

Diumenge 27 de novem-
bre serà el torn del Concert 
de Sardanes a càrrec de 
la Cobla Ciutat de Girona; 
dijous 29 de desembre, del 
Concert de valsos i danses 
amb l’Orquestra Simfònica 
del Vallès i diumenge 8 de 
gener, de la proposta de 
dansa El trencanous amb 
l’International Ballet Com-
pany. La temporada estable 
es tancarà el 15 de gener 
amb l’obra Quanta, quanta 
guerra, basada en la novel·la 
de Mercè Rodoreda.

Les entrades de tots els 
espectacles ja es poden ad-
quirir des de la plataforma 
digital Koobin. A més, la 
taquilla del teatre amplia 
l’horari d’atenció a la ciu-
tadania i obrirà també tots 
els dimecres no festius de 
17 a 20 h.

30 anys de La Sala
Enguany, el teatre munici-
pal La Sala commemora el 
seu 30è aniversari, ja que 
es va inaugurar el 18 de 
setembre del 1992. “Rubí 
ha crescut també en clau 
escènica i ho ha fet al vol-
tant del teatre municipal La 
Sala. Som conscients que 
aquests 30 anys d’especta-
cles a La Sala no haurien es-
tat possibles sense l’estima 
que sentim els rubinencs i 
les rubinenques pel nostre 
teatre municipal”, ha apun-
tat l’alcaldessa de Rubí.

Bruno Oro, durant el seu espectacle d’humor. / Cedida

El festival fotogràfic La Nuu 
arribarà aquesta tardor a 
París a través del festival 
Les Nuits Photo, segons 
ha explicat el comissari 
de la mostra, Carles Mer-
cader, als micròfons de 
Ràdio Rubí. Es tracta d’un 
festival dedicat al gènere 
de pel·lícula fotogràfica i 
precisament per aquest 
motiu han demanat a La 
Nuu que hi projecti una de 
les seves propostes desta-
cades: l’Screen. 

El Premi Screen se cele-
bra dins del festival La Nuu 
i guardona els millors tre-
balls fotogràfics internacio-
nals en format audiovisual. 

L’any passat es van selecci-
onar 8 propostes finalistes 
i el guanyador va ser Eugeni 
Gay Marín per l’obra ‘Desde 
la isla cuántica’. El festival 
de la capital francesa se 
celebrarà entre el 4 i el 5 de 
novembre a la Bibliothèque 
François Villion de París.

Pel que fa a La Nuu, el 
comissari ha avançat que 
s’exposaran 12 fotografies 
en format gegant de diver-
sos artistes internacionals 
i que la programació es 
completarà amb visites 
guiades, tallers, xerrades i 
conferències, a més d’una 
nova edició del ja consoli-
dat Premi Screen. / DdR

Una selecció del Premi 
Screen de La Nuu s’exposarà 
a un festival de París

La productora de Rubí i 
Terrassa La Lombarda ha 
recollit un nou guardó pel 
film ‘El último tren al rock 
and roll’. Es tracta del premi 
a millor producció nacional 
del IX Festival de Cinema de 
Calzada de Calatrava, una lo-
calitat de Castella-la Manxa. 

La pel·lícula, dirigida per 
Ignacio Malagón, es va pre-

sentar també al Festival de 
Cinema de Sitges, a la secció 
Brigadoon, a més d’altres 
festivals cinematogràfics. ‘El 
último tren al rock and roll’, 
impulsada a través d’una 
campanya de micromece-
natge, es pot veure a través 
de les plataformes audiovi-
suals Filmin, Netflix, FlixOlé i 
Amazon Prime Video. / DdR

El Festival de Cinema de 
Calzada de Calatrava premia 
‘El último tren al rock and roll’

Membres de la productora recollint el premi. / Cedida

La Sala acollirà de nou el Cicle Gaudí de cinema de 
producció catalana, que impulsa l’Acadèmia del Cinema 
Català. Les primeres projeccions previstes del cicle seran 
Escape room, d’Héctor Claramunt (16 de setembre) i 
Toscana, de Pau Durà (14 octubre).

Torna el Cicle Gaudí de cinema a Rubí
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La Festa de Sant Roc canvia de data: 
se celebrarà el 16, 17 i 18 de setembre

MARTA CABRERA

La Festa Major Petita de 
Sant Roc canvia aquest any 
de data i de nom. Els dies 
triats per celebrar aquesta 
festa popular, que s’ha re-
batejat com a Tocs de Sant 
Roc, són el 16, 17 i 18 de 
setembre, segons ha pogut 
saber Diari de Rubí.

La decisió es va prendre 
per majoria a la Taula de 
Cultura Popular i Tradicio-
nal a principis d’any amb 
l’objectiu d’augmentar la 
participació ciutadana, ce-
lebrant-ho en unes dates 
en què gairebé tots els ru-
binencs han tornat de les 
vacances. Tot i que l’Ajunta-
ment encara no ha comuni-
cat oficialment la nova data 
ni ha fet pública la progra-
mació, aquesta serà molt 
similar a les festes de Sant 
Roc anteriors, amb algunes 
excepcions. Per exemple, 
no hi ha programada l’au-
dició de sardanes, perquè 
l’entitat organitzadora, el 
Foment de la Sardana, ja ha-
via contractat la cobla amb 
antelació pel 4 de setembre i 

no ha pogut reprogramar-la. 
També el 4 de setembre era 
el dia que s’havia de cele-
brar la Trobada Gegantera, 
que finalment ha quedat 
ajornada fins al 2023, se-
gons ha explicat la Colla de 
Gegants de Rubí.

Pel que fa a la resta d’ac-
tivitats habituals de Sant 

la Trobada de Bèsties del 
Foc, les visites al campanar, 
el sopar popular, els tallers 
de cultura popular o les 
havaneres, entre altres. 
A més, el Casal Popular 
acollirà la representació 
de l’espectacle ‘Peyu, l’ho-
me orquestra’ el 18 de 
setembre.

Tocs de Sant Roc inclourà les activitats que fins ara es feien el primer cap de setmana de setembre. / Arxiu

El Foment de la Sardana or-
ganitza una nova audició de 
sardanes aquest diumenge 
a les 18.30 h a la plaça del 
Doctor Guardiet. Es tracta 
de l’activitat que l’entitat 
local fa cada any coincidint 
amb els actes de celebració 
de Sant Roc, però enguany 
aquesta serà l’única activi-
tat de Sant Roc que es farà 
per aquestes dates.

Segons ha explicat l’en-
titat sardanista, tot i que 
la festa de Sant Roc aquest 
any se celebra els dies 16, 

17 i 18 de setembre per-
què així ho va acordar la 
Taula de Cultura Popular i 
Tradicional, el Foment de 
la Sardana no ha pogut 
reprogramar l’activitat per 
fer-la coincidir amb la festa 
oficial. Així doncs, el 4 de 
setembre la cobla Ciutat de 
Cornellà oferirà una audició 
amb gairebé una desena de 
peces sardanistes, entre les 
quals cal destacar, entre 
altres, la sardana ‘Noces 
d’or a Rubí ’, d’Heribert 
Segalà. / DdR

Tornen les sardanes amb 
la cobla Ciutat de Cornellà 
aquest diumenge

La Colla de Geganters de 
Rubí ha comunicat que anul-
la la Trobada de Gegants 
que s’havia de celebrar 
aquest diumenge 4 de se-
tembre. L’entitat local ha 
explicat que la decisió s’ha 
pres per motius aliens als 
Geganters i que l’activitat 
s’ha reprogramat pel 17 de 

setembre del 2023
La Trobada de Gegants 

de Rubí que s’havia de fer 
aquest diumenge era pre-
cisament per celebrar els 
30 anys de l’activitat. Així, 
la XXX Trobada s’organitzarà 
l’any vinent coincidint amb 
la festa Tocs de Sant Roc 
2023. / DdR

Els Geganters de Rubí anul·len 
la Trobada de Gegants 
prevista pel 4 de setembre

Membres de la productora recollint el premi. / Cedida

Com en molts altres municipis catalans, 
la devoció per Sant Roc té el seu origen 
en els brots de pesta que hi va haver 
a Catalunya entre els segles XV i XVII. 
Molts municipis van fer un vot de poble 
pregant al sant, famós per guarir ma-
lalts, perquè els deslliurés de la pesta. 
Per això es va començar a celebrar una 
festa en el seu honor a Rubí coincidint 
amb el 16 d’agost, dia de Sant Roc.

Més tard, la festivitat va estar 
impulsada per la Germandat de 

Sant Roc, que va decidir desplaçar 
la festa a l’últim cap de setmana 
d’agost. La decisió es va prendre 
per tal de donar temps als pagesos 
a acabar la collita, ja que en aquella 
època, a més de segar, havien de 
trillar i recollir les garbes de palla 
de l’era. Com Rubí era un municipi 
principalment agrícola, el darrer cap 
de setmana d’agost era ideal per 
fer la celebració, ja que les feines 
relacionades amb la sega del blat 

ja havien finalitzat, però encara no 
havia començat la verema.

Durant molts anys, sobretot arran 
de la Guerra Civil, la festa va patir 
un declivi, tot i que es va continuar 
celebrant amb una vetllada el darrer 
diumenge d’agost. A finals dels anys 
90, es va reimpulsar la celebració i 
des d’aleshores s’ha celebrat pràcti-
cament cada any durant el primer cap 
de setmana de setembre, coincidint 
amb el final de les vacances d’agost.

Sant Roc, un vot del poble de Rubí contra la pesta

També canvia 
el nom de la 

celebració, ara 
es dirà Tocs de 

Sant Roc

Roc, es mantenen: estan 
previstos els típics Versots, 
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REDACCIÓ

L’Espai Expositi u de l’Anti ga 
Estació comença el nou 
curs amb una mostra en 
homenatge a la pintora 
nord-americana Georgia 
O’Keeff e, a càrrec de l’alum-
nat del taller d’art d’Anna 

PINTURA 

Homenatge a Georgia O’Keeff e dels alumnes 
del taller d’art d’Anna Tamayo a l’Anti ga Estació

Tamayo. La mostra es po-
drà visitar a parti r del 8 de 
setembre i fi ns al 23 d’oc-
tubre els dijous, divendres i 
dissabtes d’11 h a 14 h i de 
17 h a 20 h i els diumenges 
i festi us d’11 h a 14 h. 

L’exposició dedicada a 
la pintora americana és una 

de les mostres periòdiques 
que promou la pintora rubi-
nenca Anna Tamayo amb els 
alumnes del seu taller. Les 
mostres se centren sempre 
de manera monogràfi ca en 
algun arti sta o esti l, que les 
persones parti cipants rein-
terpreten a parti r del seu 

Marbre
Granit

Silestone
Pedra natural 

i arti�cial

Mármoles 
Martínez
Peralta

Av. de la Llana, 63
(Polígon Industrial “La Llana”)

T. 93 697 20 95
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!

punt de vista i dels conei-
xements que adquireixen 
durant el taller. 

O’Keeff e: fl ors, gratacels i 
paisatges
La pintora Georgia O’Keeff e, 
nascuda el 1887, va culti var 
un art molt personal, en 
què confluïen la tradició 
indígena americana, el mo-
dernisme, l’abstracció de 
l’art déco i el surrealisme. 
Després d’entrar en con-
tacte amb el cercle artí sti c 
de Nova York i conèixer 
les avantguardes, l’artista 
va consolidar el seu propi 
llenguatge, amb les flors 
de gran format com a pro-
tagonistes. Amb una clara 
simbologia eròti ca, les fl ors 
van prendre un senti t femi-
nista just quan la revolució 
feminista esclatava. 

O’Keeff e també va des-
tacar per fer pintures de 
gratacels, a més de paisat-
ges del sud-oest dels Estats 
Units. Durant la seva llarga 
trajectòria –va viure fi ns als 
98 anys– va arribar a produir 
2.000 obres d’art. Georgia O’Keeff e, en una fotografi a captada per Alfred Sti eglitz.

ENTITATS 

LITERATURA

El Centre Rubinenc d’Alter-
nati ves Culturals (CRAC) ofe-
rirà a parti r d’aquesta tardor 
prop d’una quarantena de 
cursos sobre salut i benes-
tar, música, art i expressió, 
recursos i humanitats i infan-
ti ls i juvenils, com és habitu-
al en la programació anual 
de l’equipament cultural. 

En l’àmbit de la salut i el 

benestar, hi haurà propos-
tes d’aikido, autodefensa 
feminista, ioga, judo, pilates, 
zumba, running i mindful-
ness, entre altres. Pel que fa 
a art i expressió, destaquen 
els cursos de dibuix i pintura, 
dansa, ball, restauració de 
mobles o dansa lírica. De 
música hi haurà propostes 
per aprendre a tocar la ba-

teria, l’ukelele i la guitarra, 
mentre que en l’àmbit del 
llenguatge, hi ha cursos de 
castellà, de català, d’àrab, 
francès i anglès, entre altres. 

Pel que fa a les propos-
tes infanti ls i juvenils, hi ha 
cursos d’àrab, de manga, 
de ioga, de dibuix i pintura, 
d’aikido, guitarra i piano. 

Les inscripcions per par-

ticipar en aquests cursos 
estan obertes fi ns al 15 de 
setembre i es poden fer a 
través d’un formulari al web 
del CRAC o presencialment a 
l’equipament cultural, ubicat 
al carrer Sant Joan, 5. El preu 
dels cursos és només de 12 
euros a l’any, a excepció 
dels socis que tenen accés 
gratuït. / DdR

El CRAC oferirà gairebé una quarantena 
de cursos a la tardor amb preus molt populars

El Museu Vallhonrat 
regalarà un conte als infants 
que compleixin 6 anys
La Fundació Museu Vallhon-
rat obsequia a tots els infants 
rubinencs que compleixin 6 
anys amb el conte ‘Vine al 
Museu Vallhonrat’. Es tracta 
d’una publicació infantil 
escrita per l’escriptora Núria 
Julià i amb dibuixos de la 
il·lustradora Elena Boixader. 
El conte té uns textos senzills 
acompanyats per una dese-
na de dibuixos plens de color 
que permeten un recorregut 
per les diferents sales i el 
jardí del museu.

El personatge central 
del conte és la torre d’aigua 
construïda en el jardí, que 
dona la benvinguda a un 

grup d’alumnes i els acom-
panya durant la seva visita, 
adaptant la seva indumen-
tària a cada temàti ca de la 
sala. També hi ha un apartat 
fi nal d’acti vitats didàcti ques.

Per recollir el compte, 
els infants hauran de passar 
per la recepció de Finques 
Vallhonrat, al passeig Fran-
cesc Macià, 80, amb un 
document acreditati u. 

D’aquesta forma, la Fun-
dació Museu Vallhonrat 
pretén conti nuar treballant 
per potenciar la cultura i 
part de la història local per-
què els infants rubinencs la 
coneguin. / DdR 

Portada del llibre que regala el museu. / Cedida
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El Servei Local de Català 
posa en marxa un nou tri-
mestre de cursos de català 
per a adults el proper mes 
de setembre. Les persones 
que s’hi vulguin matricular i 
que durant l’últi m any hagin 
estat alumnes del servei, 
podran fer-ho de manera 
preferent els dies 12 i 13 de 
setembre.

La matrícula del nou 
alumnat es podrà forma-
litzar els dies 14, 15 i 16 
de setembre. En tots dos 
casos, el procediment és 
en línia. En cas de voler fer 
els tràmits presencialment, 
caldrà demanar cita trucant 
al 637 389 764 fi ns al 9 de 
setembre. També es pot 
sol·licitar més informació 
al correu electrònic rubi@
cpnl.cat.

Abans de fer el procés, 
es recomana fer els passos 
previs a la inscripció a tra-
vés del web www.cpnl.cat/
inscripcions. Si l’alumne no 
ha cursat cap formació al 
Consorci per a la Normalit-

La matrícula dels cursos 
de català es pot formalitzar 
en els propers dies

zació Lingüísti ca (CPNL), cal 
saber quin és el seu nivell 
de coneixements per poder 
assignar-li un curs adequat 
a les seves necessitats. En 
aquest cas cal fer una prova 
de col·locació o bé aportar 
un certi fi cat validat. El nou 
alumnat pot fer la prova 
de col·locació presencial-

ment o en línia entre el 5 
i el 9 de setembre. Tota la 
informació sobre el procés 
de matrícula i preinscripció 
es pot consultar a la pàgina 
web del CPNL.

Els cursos de català que 
s’impartiran són tots els 
nivells orals i escrits (A1, 
A2, B1, B2, C1 i C2). Hi haurà 
cursos presencials, al Centre 
Cívic del Pinar, i també en 
línia. / DdR

LLENGUA

Taichi - Ioga 
Reflexoterapia

Centre Raja Ioga

Dilluns tarda 18 h.
Dimecres matÍ 10 h.

Carrer Sant Pere, 8

AGENDAAGENDA
DIVENDRES 2 DE SETEMBRE

-Reunió de l’Associació d’Amics de l’Astronomia
A les 21.30 h a l’Ateneu. Org.: Associació d’Amics de l’As-
tronomia de Rubí.

DISSABTE 3 DE SETEMBRE

-Mercat de la numismàti ca i el col·leccionisme 
A parti r de les 8 h a la plaça del Mercat. Org. Ass. Numis-
màti ca  de Rubí. 

DIUMENGE 4 DE SETEMBRE

-Audició de sardanes 
A les 18.30 h a la pl. Dr. Guardiet. A càrrec de la Cobla 
Ciutat de Cornellà. Org.: Foment de la Sardana de Rubí.

DIMECRES 7 DE SETEMBRE

-El Bhagavad Gita
Conferència de Pere Bel. A les 18.30 h a la Societat Teosò-
fi ca (c. Sant Pere, 8).

DIVENDRES 9 DE SETEMBRE

-Coaching esporti u: ‘Tècniques moti vacionals per dirigir 
equips’
A les 11 h a l’estadi municipal de Can Fatjó.  A càrrec de 
Francesc Martí nez. Org.: Olímpic Can Fatjó.

DISSABTE 10 DE SETEMBRE

-Rubí Brilla al Mercat
A les 10 h a la pl. del Mercat. 

EXPOSICIONS

Homenatge a l’artista Georgia O’Keeffe
Exposició dels alumnes del taller d’Anna Tamayo. Inau-
guració 8 de setembre a les 19 h. Fins al 23 d’octubre 
a l’Antiga Estació.

Homenatge a Maria Rius
Exposició de la il·lustradora Maria Rius. A l’Espai de 
Llibres Lectors al tren fins al 30 de setembre. 

La revolució neolítica. La Draga, el poblat dels prodigis
Exposició sobre el neolític. Al Castell fins al 4 de se-
tembre.

Els cursos, que 
són presencials 
i també en línia, 

ofereixen tots
 els nivells

Quan jo era joveneta i havia dʼagafar cada dia el tren 
per anar a Barcelona, un amic va inventar una parau-
la per descriure lʼestat en què entràvem tots els que 
anàvem amunt i avall de la ciutat cap al poble i a 
lʼinrevés, uns a estudiar, uns a treballar, dʼaltres ves a 
saber a què. 

Ell ho va batejar com a ʻFerrocatalepsiaʼ, anome-
nant així una espècie de temps ingràvid que passàvem 
al tren, en què miràvem o admiràvem els companys de 
viatge, dibuixant en lʼaire del vagó ple de gent trans-

portant tots els seus somnis i desencisos, futurs de colors 
per a tots ells i alhora també  pintàvem el viatge  cap a 
la nostra Ítaca particular. Han passat els anys i lʼestació 
com del ̒ Far Westʼ dʼabans ja no hi és... va deixar pas a 
una altra de nova, de vidre i acer molt més gran i on sʼhi 
aturen, sʼhi acomiaden i arriben molts més passatgers. 

Jo de totes maneres, personalment, enyoro mol-
tíssim lʼestació vella, la del ʻFar Westʼ, deu ser cosa 
meva o cosa dels records i la memòria capritxosa que 
sʼentossudeix en situar les imatges del nostre passat en 
una ubicació en particular... La pols de la pàtina dels 
dies passant a velocitats inimaginables darrere del vi-
dre de la fi nestra del comboi ens diu que aquests mi-
nuts lents entre estacions donen molt de sí i ha dʼésser 
una rubinenca qui nʼescrigui les memòries, entre anhels 

i contes. Sí, Sancristofol ha escrit i donat veu als pen-
saments  que hom teixeix entre els moments dʼespera, 
de retard o bé de viatge pròpiament dit. Ha cosit els 
pensaments perduts entre anades i vingudes, brodant 
amb negre sobre blanc aquests records i esperances en 
un futur que es dibuixa en aquests lapses de memòria 
entre les vies dels anys, on ens sorprèn la nostra capaci-
tat de fabular i inventar vides possibles, per esmunyir-se  
fi nalment en lʼhoritzó de la veu que avisa que ja som al 
nostre destí. 

Susanna ens regala ʻEl metro del Vallèsʼ i descriu 
amb encertades paraules tot el que alguna vegada hem 
imaginat dʼuna forma abstracta en els intervals de nú-
vols de borrasca, plovent mirallets humits on ens retro-
bem amb la nostra imatge dʼaleshores.

ANNA TAMAYO
Artista

ʻEl metro del Vallèsʼ
Ressenya del llibre de Susanna Sancristofol Cervelló
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Club Balmes-Rubí, Carretera de Terrassa 55, local bajo B 
Tel. 696 579 909 / 639 358 487

FUTBOL | CATALANA

La UE Rubí prepara l’arrencada a 
la lliga amb diversos partits amistosos
REDACCIÓ

La Unió Esportiva Rubí ja ha 
començat a disputar partits 
amistosos per preparar l’ar-
rencada de la lliga, que serà 
el 2 d’octubre a l’estadi de 
Can Rosés contra l’Alpicat. 

El primer partit va ser 
diumenge contra el Cerda-
nyola, que va acabar amb 
derrota pel Rubí, i la resta de 
partits de preparació seran 
contra el CF Torelló el 3 de 
setembre, la UE Castellar el 
10 de setembre, el CP Sarrià 
el 15 de setembre, el CE Eu-
ropa B el 18 de setembre i el 
CF Caldes el 25 de setembre. 
Els partits que es jugaran a 
casa seran contra el Torelló, 
el Sarrià i l’Europa B.

Els amistosos serviran 
perquè el conjunt rubinenc 
agafi el to físic per iniciar la 
lliga a Primera Catalana.

L’Olímpic tindrà un sènior 
femení federat
D’altra banda, l’Olímpic 
Can Fatjó ha informat que 

aquesta temporada tindrà 
un equip sènior federat en 
categoria femenina. Durant 
les darreres temporades, a 
l’Olímpic hi ha hagut equips 
mixts i també equips fe-
menins, però encara no hi 
havia un sènior federat. L’en-
carregat d’entrenar aquest 
conjunt serà Roger Sánchez, 
un jove entrenador de la 
casa, que confia fer una bona 

El rubinenc Arnau Puigmal 
va debutar a Primera Divisió 
a mitjans d’agost amb la UD 
Almeria en el primer partit 
de lliga. El rival, el Reial 
Madrid, va fer encara més 
especial aquest debut, que 
es va produir al minut 81 
de partit, quan Puigmal va 
substituir Kaiky.

El duel va acabar amb 
victòria del conjunt blanc, 
que va remuntar el gol inicial 
de l’equip andalús i es va 

endur el triomf per 1-2 de 
l’Estadio de los Juegos del 
Mediterráneo.

El migcampista de 21 
anys va arribar a l’Almeria 
la temporada passada, club 
amb el qual va aconseguir 
l’ascens a Primera Divisió 
després de jugar 34 partits i 
aconseguir cinc gols. Format 
al planter del RCD Espanyol, 
posteriorment va jugar a 
les categories inferiors del 
Manchester United. / DdR

El rubinenc Arnau Puigmal 
debuta a Primera 
Divisió amb l’Almeria

FUTBOL | PRIMERA DIVISIÓ

temporada amb les joves ju-
gadores que integren aquest 
equip. 

Olímpic i Veinti comencen 
la lliga a mitjans d’octubre
Pel que fa al sènior masculí 
de l’Olímpic, començarà la 
lliga el 18 d’octubre al camp 
del San Lorenzo, després de 
quedar enquadrat en el grup 
4B de Segona Catalana. 

Per la seva banda, tant 
el Juventud 25 de Septiem-
bre com el filial de la Unió 
Esportiva Rubí competiran 
en el grup 6 de Tercera Ca-
talana. El Veinti arrencarà la 
lliga el 18 d’octubre contra el 
Planadeu Roureda B, mentre 
que la UE Rubí B està previst 
que ho faci el proper 17 
d’octubre contra la Fundació 
Terrassa.Arnau Puigmal ha debutat a Primera Divisió. / Cedida

El primer partit contra el Cerdanyola va acabar amb derrota de la Unió Esportiva. / Mireia Sanz

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí
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La rubinenca Elena Ruiz, en una acció contra Hongria. / Cedida

WATERPOLO | EUROPEU

Les rubinenques Bea Ortiz 
(CN Terrassa) i Elena Ruiz 
(CN Rubí) estan disputant 
aquests dies l’Europeu de 
waterpolo a Split, a Croàcia, 
amb la selecció espanyola 
amb l’objectiu de pujar al 
podi del torneig. 

Les jugadores de Miki 
Oca van arrencar el cam-
pionat amb una victòria 
contundent contra Sèrbia 
per 3-32, amb tres gols de 
Bea Ortiz i dos d’Elena Ruiz. 
Però en el segon partit, van 
ensopegar contra Itàlia. 
Espanya va caure derrotada 
per 9-12, tot i els quatre 
gols d’Ortiz i el doblet de 
Ruiz.

Bea Ortiz i Elena Ruiz busquen una 
medalla al Campionat d’Europa

El tercer partit de la fase 
de grups, contra França, va 
servir perquè les jugadores 
de la selecció es refessin 
i van aconseguir el triomf 

per 4-16, amb tres gols 
d’Elena Ruiz. Al tancament 
d’aquesta edició, estava 
previst  que es disputés 
l’Espanya-Israel. / DdR 

El rubinenc Roger Quesada finalitza 
en vuitena posició l’Eurominichamp’s

TENIS TAULA | TORNEIG INTERNACIONAL

Roger Quesada, en un campionat amb la selecció. / Arxiu

El jugador rubinenc Roger 
Quesada ha aconseguit la 
vuitena posició en el cam-
pionat de tenis taula Euro-
minichamp’s en la categoria 
Sub-11, que s’ha disputat 
aquest cap de setmana a 
Schiltigheim, a França. Que-
sada ha arribat fins a quarts 
de final, on ha perdut contra 
el txec Ondrei Moravek 2-3.

El palista de Rubí, que 
representava la selecció es-
panyola, anava perdent per 
0-2 i va aconseguir remuntar, 
però en el cinquè joc va cedir 
per un marcador de 9-11. A 
vuitens de final, Quesada ha-
via derrotat el francès Nolan 
Johnston per 3-2 després de 
fer un gran partit.

PATINATGE | COPA DEL MÓN

La patinadora Claudia Aguado suma una 
medalla de bronze a la Copa del Món
Claudia Aguado ha aconse-
guit un nou triomf esportiu. 
La patinadora de Rubí s’ha 
penjat una medalla de bron-
ze en la Copa del Món de 
Patinatge Artístic, una com-
petició que s’ha disputat 
en dues jornades al maig, 
a Itàlia i Portugal, i una ter-
cera jornada a Alemanya, 
aquest agost. Aguado ha 
competit en la modalitat 
lliure de la categoria sènior 
representant la Federació 
Espanyola, juntament amb 
altres patinadors nacionals. Aguado, a la dreta, amb la medalla de bronze. / Cedida

CURSA DE MUNTANYA | UTMB

L’atleta rubinenca Mireia 
Pons ha finalitzat dins del 
top 10 en la seva primera 
participació en l’OCC de 
l’Ultra Trail Montblanc, una 
de les mítiques curses de 
muntanya que es disputen 
als Alps a l’agost. Pons ha 
completat els 56 km de la 
prova, amb un desnivell 
positiu de 3.476 m, en 6h 
35’ 45”, un temps que li ha 
servit per quedar en no-
vena posició en categoria 
femenina.

La prova OCC té aquest 
nom perquè recorre l’Orsiè-
res, el Champex i Chamonix 
i té la sortida a Suïssa i la 
meta a França. La guanyado-
ra d’aquesta cursa, que s’ha 
disputat aquest dijous, ha 
estat la barcelonina Sheila 

Mireia Pons acaba novena a la 
cursa OCC de l’Ultra Trail Montblanc

Avilés, amb una marca de 
6h10’16”. En categoria mas-
culina, el vencedor ha estat 
el lleonès Manuel Merillas, 
amb un temps de 5h 18’29”.

Abans de participar en 
la UTMB, Mireia Pons va 
participar a mitjans d’agost 
en la cursa de muntanya 

Sierre-Zinal, amb 31 km i 
un desnivell acumulat de 
2.200 m. Pons va finalitzar 
la prova en 29a posició 
amb un temps de 3h 24’. 
A finals de juliol, també va 
participar en els 25 km del 
Garmin Mountain Festival, 
competició que va guanyar. 

La Ultra Trial del Montblanc és una de les competicions internacionals 
de cursa de muntanya més prestigioses. / Cedida

Participació discreta dels jugadors de la 
Rubinenca a l’Obert Internacional de Sants

ESCACS | TORNEIG

La Rubinenca va participar en 
la darrera edició de l’Obert 
Internacional de Sants, que 
s’ha disputat a les cotxeres 
de Sants. Gerardo Palacios, 
Antoni Muñoz i Albert Mar-
tínez ho van fer en el Grup B; 
mentre que Jordi Arcas, Joan 
Vilarasau i Jan Fernández 
van competir en el Grup C. 
El jugador millor classificat 
de l’entitat va ser Antoni 
Muñoz, amb 5,5 punts de 
10 partides. Al Grup C cal 
destacar la progressió dels 
joves Vilarasau i Fernández. 
D’altra banda, la Rubinenca 
torna a l’activitat el 5 de se-

Membres de la Rubinenca, durant la competició. / Cedida

tembre reprenent la pràctica 
dels escacs totes les tardes a 

partir de les 17 h al local del 
CFA Pau Casals. / AER

WATERPOLO | TORNEIG

Els equips cadet femení i 
masculí de waterpolo del 
CN Rubí van participar en 
la competició Be Water My 
Friend Sub-15, disputada a 
Lloret de Mar. Els dos con-
junts van acabar en cinquè 
lloc i en el cas de l’equip 
femení va comptar amb la 
participació de jugadores del 
CN Sant Feliu. 

Pel que fa al triatló, Ri-
card Valenzuela va participar 
el 20 d’agost al XXVII Duatló 
Vila de Cantimpalos. El ru-
binenc va finalitzar la com-
petició en la sisena posició 

Els dos equips del CN Rubí queden
en cinquè lloc al torneig BWMF Sub-15

en la categoria V2M i la 46a 
de la general. D’altra banda, 
tres triatletes van participar 
diumenge al XII Aquatló de 

Blanes. Àgueda Martínez va 
quedar en sisè lloc, Andrea 
García va ser onzena i Gerard 
Blanco, 71è. / CNR

El Cadet Masculí del CN Rubí, a Lloret de Mar. / Cedida
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