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El col·lectiu ciclista alça la veu
a Rubí contra la inseguretat

Localpres-Ajuntament

Prop de 4.000
persones
participen en
l’homenatge
als dos ciclistes
rubinencs
que van morir
atropellats
el 21 d’agost

Pàg. 4

Els alumnes rubinencs
tornen a les escoles

L’Aula Cultural
acull una
exposició de la
pintora local
Carme Llop

M. Cabrera

CULTURA - Pàgina 12

Més de 10.000 alumnes han tornat a les escoles i instituts aquesta setmana.

Pàg. 3

Bea Ortiz i Elena
Ruiz disputen
la ﬁnal de
l’Europeu de
waterpolo
ESPORTS - Pàgina 15
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HELLO
INTERNATIONAL

SCHOOL
ANGLÈS, FRANCÈS I ALEMANY
· 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

SERVEIS
GRATUÏTS
· Servei de Biblioteca
· Servei de Videoteca
· Test de nivell
· Material escolar
· Aula de Cinema

Ma
i ob tricula
des tindr ’t ja,
com às u
pte n
del

50%

anys
ensenyant

CLASSES DE REFORÇ I
TÈCNIQUES D’ESTUDI
· Tots els nivells
Primària, E.S.O., Batxillerat
· Totes les assignatures
Matemàtiques, física, química, llengües,...

· 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

ACTUALITAT

Tornada a l’escola anticipada i
sense mesures contra la pandèmia

Primer dia d’escola en una aula del centre educatiu Torre de la Llebre. / M.C.

MARTA CABRERA

Els alumnes d’infantil i primària de Rubí van retornar
dilluns a les classes més
d’hora que mai després que
la Generalitat de Catalunya
hagi avançat el retorn a les
aules al 5 de setembre. Els
estudiants de secundària,
per la seva banda, es van
reincorporar el dimecres.
Un total de 10.201 alumnes han arrencat el curs
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escolar, dels quals 582 han
anat per primera vegada a
l’escola. 1.979 fan educació
infantil, 4.574 estudien primària i 3.648 són estudiants
de secundària. El principal
canvi en l’oferta educativa
d’aquesta etapa és l’obertura d’una nova línia a l’institut La Serreta, que servirà
per cobrir la demanda.
Les escoles bressol també han arrencat el curs,
amb una ocupació plena.

Per primer cop, el curs de
P2 serà gratuït als centres
públics, una altra de les
grans apostes del govern
català en l’àmbit educatiu.
A la llar d’infants La Lluna
hi ha 126 alumnes, mentre
que al Sol, solet i La Bruna
hi ha 126 a cadascun.
El retorn a les aules s’ha
produït sense cap incident i
amb la notícia positiva d’un
acord d’última hora entre
el govern i els sindicats de

professors per desconvocar les vagues que hi havia
previstes en l’arrencada del
curs 2022-2023.
També és una bona notícia el fet que per primer
cop en tres anys els centres
educatius no han d’aplicar
cap mesura contra la pandèmia, després de tres cursos
marcats pels conﬁnaments.
“Esperem que aquest sigui
un curs ple de la tan esperada normalitat”, ha explicat
l’alcaldessa de Rubí, Ana M.
Martínez, que considera
“una bona notícia per les
famílies que aquest dilluns
s’hagi pogut iniciar el curs”.
Martínez va fer aquestes
declaracions coincidint amb
el primer dia d’escola a La
Torre de la Llebre. Precisament, durant les darreres
setmanes l’Ajuntament ha
fet obres de manteniment i
millora en aquesta escola de
Rubí. L’actuació forma part
d’un paquet de mesures per
millorar els centres educatius amb un pressupost de
390.000 euros.

L’acte institucional de la
Diada de Catalunya recupera
les activitats de les entitats
dels cossos de seguretat,
amb l’acompanyament musical de la cobla La Principal
del Llobregat, que posarà
música a tot l’acte.
Tot seguit, es farà la tradicional ofrena ﬂoral institucional a l’escultura Dempeus,
de l’artista Pepa de Haro.
Com sempre, hi haurà l’actuació de l’Esbart Dansaire,
amb el Ball de l’Homenatge,
i posteriorment l’Obrador
Coral interpretarà el Cant
dels Segadors. Més tard serà
el torn de les ofrenes ﬂorals
dels partits polítics, entitats
i associacions locals.
Un cop acabi l’ofrena
ﬂoral, la Societat Coral Unió
Rubinenca i
l’Obrador Coral
interpretaran
el Cant de la
Senyera i l’Himne de Rubí. Per
finalitzar, hi
haurà un pilar
d’homenatge
a càrrec dels
Castellers de
Les entitats tornaran a participar a la Diada. / Arxiu Rubí. / DdR
L’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya,
que se celebrarà diumenge
11 de setembre, recuperarà
les activitats de les entitats i
començarà més d’hora.
Després de dos anys
amb alguns canvis en la
programació per culpa de
la pandèmia, la Diada d’enguany recupera el gruix de
les activitats de caràcter cultural que organitzen algunes
entitats de la ciutat.
L’activitat arrencarà a
les 9.30 h a la plaça Onze de
Setembre, punt habitual de
la celebració, amb la salutació de l’alcaldessa, Ana M.
Martínez, als representants

Quatre ciutadans s’han presentat per
ocupar el càrrec de Síndic de Greuges
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha
rebut quatre candidatures
per ocupar la plaça de nou
Síndic de Greuges de Rubí i
ara aquest procés s’haurà
de sotmetre a votació ciutadana, tot i que aquesta no
serà vinculant. Fins aquest
divendres, la ciutadania pot
votar per un dels quatre
candidats a Síndic de Greuges a través de la plataforma
digital Rubí Participa.

En aquest apartat web,
els rubinencs podran consultar el currículum i els
projectes de Jordi Díez,
Carles Aluju, Ingrid Llorens
i Maria José Quintana, que
són les quatre persones que
s’han presentat per ocupar
aquest càrrec.
Un cop revisades tècnicament les quatre candidatures i prioritzades per
part de la ciutadania, els
candidats hauran de defensar el seu projecte davant

Cursos
de català
De tots els nivells
Presencials o en línia
I amb activitats fora de l'aula

cpnl.cat

la Junta de Portaveus, que
serà qui en darrera instància decidirà qui serà el nou
Síndic de Greuges. L’òrgan
tindrà en compte els criteris
d’elegibilitat i les incompatibilitats establertes al
reglament, així com el perﬁl
i els coneixements adequats
per al desenvolupament
de les funcions pròpies del
càrrec de Síndic de Greuges.
També es tindrà en compte
el resultat de les votacions
de la ciutadania.

PISOS EN
VENDA A RUBI
DES DE

99.800 �
INFORMA´T

Ref. 12616/D

93 588 54 99

Els quatre rubinencs que s’han presentat.

www.finquesvallhonrat.es
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Els paradistes del
Mercat recuperen la
tradicional Bicicletada
L’Associació d’Adjudicataris
del Mercat Municipal recupera la tradicional Bicicletada, que en els dos darrers
anys no s’havia pogut fer per
culpa de la pandèmia.
El 18 de setembre, en
el marc de la Setmana de
la Mobilitat Sostenible,
se celebrarà la 22a edició
d’aquesta emblemàtica activitat sobre les dues rodes,
dirigida a persones de totes
les edats, amb un recorregut
més curt per als més petits.
L’objectiu de la proposta és
realitzar una festa popular
que connecti el Mercat amb

la ciutadania a través d’una
activitat saludable. La passejada estarà acompanyada
per la companyia La Tal i
compta amb la col·laboració
de Rubí Bike i l’Ajuntament.
Les inscripcions es poden fer ﬁns al 16 de setembre a la parada de l’Herboristeria Majó i el preu de
la inscripció és d’un euro.
Després d’acabar la passejada, a la plaça del Mercat,
es donarà un entrepà de
botifarra i beguda a tots
els participants i hi haurà
sortejos de productes del
Mercat. / DdR

La Bicicletada no es fa des del 2019, abans de la pandèmia. / Arxiu

Més de 4.000 persones participen
en l’homenatge als ciclistes rubinencs
LARA LÓPEZ

Milers de persones es van
concentrar dissabte al matí
a Rubí en l’acte d’homenatge
als dos ciclistes rubinencs
morts en un accident de
trànsit el 21 d’agost a Castellbisbal. L’esdeveniment,
organitzat per la Federació
Catalana de Ciclisme i l’Ajuntament de Rubí, va començar amb un recorregut en
bicicleta des de la rambla
del Ferrocarril ﬁns a la plaça
Pere Aguilera, on ciclistes
d’arreu de Catalunya i rubinencs van mostrar el seu
condol davant la tragèdia i
van reclamar més seguretat
pels ciclistes.
Pedro Cancio, president
del Club Ciclista Rubí, va
recordar els desapareguts
Miguel Moya i José María
de la Torre i altres companys
ferits a l’accident, un dels
quals continua hospitalitzat.
Cancio va exigir l’enduriment
de les penes pels conductors
implicats en l’atropellament
de ciclistes i de vianants i

Especialidad
Arroz con Bogavante
Menú diario

Menú Domingo

de Martes a Viernes

13,50€*

10,50€

*Incluye arroz con
bogavante o paella

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

Visita de l’alcaldessa i
membres del Club Ciclista
Rubí al Senat
L’alcaldessa, Ana M. Martínez,
diversos membres del govern i
representants del Club Ciclista
Rubí van visitar el Senat, on
dijous es va aprovar la proposició de llei per modiﬁcar el codi
penal en matèria d’imprudència
en la conducció de vehicles de
motor. La reforma preveu protegir ciclistes i vianants, els collectius més vulnerables en cas
d’accident, i reforça l’esperit de
la reforma del 2019 per endurir
les penes en cas d’imprudència.
Concentració davant de l’Ajuntament. / Localpres-Ajuntament

que les denúncies que es fan
des dels clubs ciclistes sobre
actituds agressives al voltant
no quedin sense sanció: “La
convivència a la carretera
és perfectament possible,
com ho demostra el fet que
la majoria de conductors
respecten les normes”, però
Cancio va aﬁrmar que hi ha
persones que no els respecten: “Volem sortir a practicar
el nostre esport sense haver

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 mantener la esencia del
bar con sus platos y
tapas, además podemos encontrar una
extensa carta, desde bocadillos fríos o

de témer per les nostres
vides”. A l’acte també hi va
intervenir Joaquim Viaplana,
president de la Federació
de Ciclisme de Catalunya,
que va reclamar mesures
concretes per protegir els
ciclistes a la carretera.
La Federació de Ciclisme
de Catalunya es presentarà
com acusació popular en el
cas d’atropellament mortal
i demana a la Fiscalia que

calientes, así como
gran variedad de platos combinados para
todos los gustos.
También, de martes a viernes, hacen
menú de mediodía
por 10,50 € y el domingo podemos
encontrar un menú
especial con Bogavante que incluye,
una ensalada y arroz
caldoso con bogavante o paella por
13,50 € incluye el
pan, bebida y postre.

exigeixi al jutge la pena màxima prevista per la llei per
al presumpte autor. El consistori també té intenció de
presentar-se com a acusació
particular. L’alcaldessa, Ana
M. Martínez, va reclamar
“penes d’acord amb la gravetat del delicte” i mesures
urgents per protegir els collectius més vulnerables a la
carretera. “Cal més sensibilització”.

Recomendamos
hacer reserva
los domingos
Horario:
De martes a
domingo de
8:00 a 22:30 h

LUNES
FESTIVO
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PROJECTE D’ACCIO COMUNITARIA

GRANS NEXES
SOLIDARITAT
RESPECTE
DETECCIO
ATENCIO
COL·LABORACIO
COMPANYIA

TU POTS SER UN GRAN NEXE,

SUMA-T’HI!

www.rubi.cat/gransnexes • gransnexes@ajrubi.cat • 637 831 092
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El PP carrega contra el govern per
“inacció davant la inseguretat”
El president i candidat del
Partit Popular (PP) a Rubí,
Juan José Giner, ha demanat
a través d’un comunicat la
dimissió de la regidora de
Seguretat Ciutadana, Marta
Oliva, per “la inacció davant
de l’augment de la inseguretat al municipi”.
Giner considera que tant
el PSC com En Comú Podem,
els dos partits que governen a Rubí, “treuen ferro al
problema de la inseguretat,
al·legant que són fets aïllats”,
però el dirigent popular insis-

teix que és “un dels temes
que generen més debat,
perquè Rubí és una de les
ciutats amb major índex de
criminalitat de Catalunya”.
Per aquest motiu, el president del PP a Rubí considera que “l’actual govern
municipal té abandonada
la població rubinenca, ja
que no pren mesures per
afrontar la situació”. També
ha criticat la falta d’efectius
policials al carrer i la pèrdua
de la unitat canina i la policia
rural, entre altres. / DdR

L’Ajuntament està treballant per
redactar un Pla contra la sequera
Els grups municipals es van
retrobar després de les vacances per celebrar la primera sessió plenària del nou
curs polític, corresponent
al mes d’agost. El Ple es va
celebrar dilluns a la tarda i
va ser un tràmit, ja que es
van aprovar tots els tràmits
administratius de l’executiu
i no hi havia cap moció.
Entre aquestes qüestions, hi havia modiﬁcacions
de crèdit per impulsar el
projecte de l’estadi del 25 de

L

Setembre o la rehabilitació
del torrent de les Abelles. En
el torn de precs i preguntes,
el regidor de Veïns per Rubí,
Toni García, va alertar que
aquest estiu algunes zones
de reg han funcionat malament i ha hagut “malbaratament d’aigua”. L’alcaldessa
ho va aproﬁtar per avançar
que l’Ajuntament està redactant un Pla contra la sequera
que es presentarà aviat per
tal que es pugui aprovar en
el proper Ple. / M.C.

Multes de 300 euros per negar-se
a despenjar estelades d’un ediﬁci
MARTA CABRERA

El col·lectiu independentista de Rubí ha denunciat
públicament que alguns
rubinencs han rebut multes
de 300 euros per no retirar
banderes estelades d’un
ediﬁci privat que està abandonat. Així ho han explicat
els membres del moviment,
format per l’ANC, Òmnium,
el CDR, ERC, l’AUP i Junts.
Els fets van passar durant
la vigília de la diada de
Sant Jordi, quan un grup
d’activistes del CDR estava
penjant estelades en un
balcó d’un habitatge privat i
deshabitat a la plaça Doctor
Guardiet. El col·lectiu diu
que no hi va haver cap avís
a la policia ni queixa per part
del propietari, però que la
Policia Local va aparèixer i
els va demanar despenjar
les estelades. Ells es van
negar i se’ls va identiﬁcar.
Mesos després, a aquestes persones els ha arribat una multa. Segons han
explicat, la sanció és per

La façana de l’ediﬁci abandonat on es van instal·lar les banderes el 22 d’abril. / C.B.

una “infracció greu per incompliment de les ordes
o requeriments formulats
per les autoritats municipals o els seus agents”. El
col·lectiu, en un comunicat,
considera que penjar banderes en un balcó privat no
comporta cap dany a béns
públics i no contravé cap
ordenança, es queixen que
la Policia Local va actuar de
forma “desproporcionada
i arbitrària” i per “motius
ideològics”.

Durant el Ple, que va
tenir lloc poc després de la
concentració dels activistes, el dilluns a la tarda, el
portaveu d’Esquerra Republicana, Xavier Corbera, va
mostrar la seva preocupació: “Sembla un biaix de la
policia i volem saber quins
són els fets ocorreguts i
perquè la policia obliga a
retirar la bandera d’un espai
privat si aquest no ha fet
cap denúncia”. També es va
queixar per aquesta qüestió

la regidora de l’AUP, Betlem
Cañizar, que va denunciar
que “no es tracta per igual
a tots els col·lectius o entitats”.
Per la seva banda, l’alcaldessa, Ana M. Martínez,
va tancar el debat aﬁrmant
que es tracta d’una sanció administrativa: “És una
qüestió que no es pot resoldre al Ple, es tindrà en consideració el prec, però és un
procediment administratiu
en el qual jo no hi entraré”.

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

’acadèmia d’idiomes Hello
International School torna a
obrir, després de les vacances estivals, les seves portes
a tots aquells rubinencs i rubinenques
de qualsevol edat que vulguin aprendre
idiomes. L’escola, amb més de 30 anys
d’experiència a la nostra ciutat, suposa una
opció de garantia sòlida d’aprenentatge,
tal com demostra el fet que nombrosos
estudiants continuïn dipositant la seva
conﬁança en el centre.
Estudiar una llengua estrangera i, el
que és més important, aprendre-la, s’ha
convertit en una eina fonamental per viure
en la societat que ens envolta. I és que,
en el senzill fet d’estar a casa fent servir
l’ordenador, la necessitat de saber idiomes
es fa present, sobretot l’anglès, per la
seva extensió, però també prenen força
l’alemany i el francès, que a més del camp
lúdic, també tenen un pes molt important
en el camp educatiu i en el professional.
Amb aquesta ﬁlosoﬁa, Hello International School ofereix ja la possibilitat de
matricular-se en els seus cursos ordinaris
d’anglès, francès i alemany, disponibles

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

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

Seguiment continu
Per altra banda, Hello International
School es decanta, sense oblidar les
noves tecnologies, cap al mètode més
efectiu demostrat ﬁns ara per aprendre
un idioma, és a dir, l’assistència a un centre d’estudis. L’acadèmia d’idiomes farà
que es tingui una disciplina d’assistència
a les classes i un seguiment continu de
les mateixes per part dels professors, a
més de ser un ensenyament més dinàmic,
participatiu i, en deﬁnitiva, més amè.
Aquest sistema educatiu coherent,
conjuntament amb un equip de profes-

sors preparats i una bona organització
administrativa, són claus per tal que
Hello International School sigui una opció encertada i intel·ligent per estudiar
idiomes estrangers a Rubí. Una opció
perquè els alumnes puguin aprofitar al
màxim el potencial d’aprenentatge que
el centre ofereix.
Altres matèries
Hello International School amplia el seu
ventall de serveis i ofereix també la possibilitat de fer classes de repàs i reforç
escolar de totes les matèries de Primària,
ESO i Batxillerat, com a resposta a la
demanda feta pels propis pares i mares
d’alumnes. Aquestes classes es duran a
terme durant tot el curs escolar.
Text cedit por Pere Solà
Gerente del centro de idiomas

HELLO INTERNATIONAL SCHOOL

ACTUALITAT
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REDACCIÓ

L’Ajuntament ha iniciat les
obres de millora del parc
de Ca n’Alzamora, que consisteixen en l’ampliació i
reforma de l’actual zona
de jocs infantils. L’actuació
va ser una de les propostes
ciutadanes més votades a
l’edició 2020 dels Pressupostos Participatius.
El parc de Ca n’Alzamora
disposa actualment d’una
zona de jocs amb tres estructures de fusta malmeses
i un tancament perimetral
també de fusta igualment
deteriorat i parcialment
desaparegut. A més, inclou
una zona de sauló que presenta deﬁciències superﬁcials per efecte de l’aigua.
La remodelació consisteix en l’ampliació de la zona
de jocs infantils en 188 m²
cap a la zona de sauló, amb
la instal·lació de cinc noves
estructures lúdiques –una
xarxa d’escalada, un balancí,
una taula de manipulació
de sorra i dos gronxadors– i
l’arranjament i conservació

Comencen les classes
d’idiomes a British House!

British House Kids, escola infantil

Les obres van començar el dilluns. / Ajuntament

de la torre de fusta existent.
Tot aquest espai quedarà
delimitat amb una nova
tanca de taulons de fusta.
A més, es crearà una nova
zona de joc amb una tirolina de 20 m, que comptarà
amb paviment esmorteïdor.
Dins l’actuació, s’inclou
la instal·lació de noves pa-

pereres, bancs i cadires,
així com la plantació de diversos arbres i arbustives.
L e s o b re s d e l p a rc
tenen un pressupost de
86.628,33 sense IVA i van
a càrrec de Parcs i Jardins
Catalunya. El termini aproximat d’execució és de
quatre mesos.

TOVALLOLES
JOCS DE LLIT
MANTES
EDREDONS
COBRELLITS
BARNUSSOS
DRAPS DE CUINA
DAVANTALS
ESTOVALLES
PIJAMES
CAMISOLES
BATES
ROBA INTERIOR
FUNDES NÒRDIQUES

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

Aquesta setmana British
House ha donat 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. Apunteu-vos
ara per a no quedar-vos sense
plaça!
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, tant de
matí com de tarda en diverses
franges horàries. British
House ofereix cursos per a

British House Languages, escola central

adolescents fàcils de combinar
amb el seu horari escolar, i ens
recorden que es poden fer
cursos grupals o individuals,
de nivell o de 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 d’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!
20

YEARS

Comencen les obres per millorar
el parc de Ca n’Alzamora

growing together!

Idiomes a partir d’1 any d’edat. Presencial o online!
www.britishhouse.es - info@britishhouse.es -

935860825

635901918 - Av. Barcelona 21, RUBÍ
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R

ubí està vivint aquest 2022 un malson amb els accidents de trànsit.
Primer va ser el fatídic atropellament a l’abril d’una jove de Vilafranca
a la c-1413. La noia tornava del festival
Primavera Pop quan va ser atropellada per
un conductor que va fugir. Ella va morir a
l’acte, el presumpte responsable va ser
detingut posteriorment al barri del Pinar
i actualment està en llibertat amb càrrecs
a l’espera del judici.
Poques setmanes després, a ﬁnals de
maig, va morir una rubinenca que anava de
passatgera en un accident de motocicleta al

EDITORIAL

Any negre a la carretera
Papiol quan un turisme va xocar de cara amb
la moto en què viatjava la noia. D’aquest cas,
no es tenen més detalls. I fa poc tres setmanes es va produir un tercer accident mortal
que va afectar la ciutat quan un conductor
va atropellar un grup de ciclistes rubinencs a
Castellbisbal, que va acabar amb la mort de
dos d’ells. La persona que conduïa el turisme

va fugir del lloc dels fets i se’l va detenir l’endemà a Martorell. Actualment està en presó
preventiva a l’espera del judici.
Més enllà de l’enduriment del codi penal
per imposar penes més dures contra els conductors imprudents, l’únic que es pot fer per
evitar aquestes tragèdies és la prevenció. I no
parlem només de campanyes de publicitat i

sensibilització ciutadana, que també, parlem
de com reeducar les persones que tenen
conductes temeràries. Els dos presumptes
responsables de sengles atropellaments tenien antecedents per delictes de trànsit i no
és un fet casual. Cal posar el focus d’atenció
en aquests comportaments, entendre que
les mesures actuals són insuficients i que
això té un cost en vides humanes. A més, cal
assenyalar que els controls policials fa anys
que són escassos i que la sensació general a
la carretera és que els conductors temeraris
gaudeixen de total impunitat. Hi ha molta feina
a fer per evitar més morts a la carretera.

ARTICLE D’OPINIÓ

Som aquí per guanyar
Xavier Corbera
Candidat a l’alcaldia
de Rubí

Si avui escric aquestes paraules i em presento per ser l’alcalde d’aquesta ciutat és
perquè vull guanyar. Guanyar serà la porta
que ens permeti aproﬁtar les oportunitats
que ens ofereix la nostra ciutat i que avui
no som capaços fer. Tenim indústria, bones
comunicacions i talent. Guanyem i canviem
el rumb de Rubí.
Us ho preguntava fa unes setmanes:
què voleu que sigui Rubí? Un suburbi de
Barcelona o una ciutat plena de vida, de
present i de futur?
Aquest curs polític serà clau i deﬁnirà la
propera dècada. Al mes de maig tenim una
cita de vital importància, les eleccions municipals, i serà on decidireu el vostre futur. Una
clara dicotomia: La continuïtat dels darrers

anys amb aquesta inèrcia que tots patim
des de fa massa temps; o la possibilitat d’un
canvi de rumb amb persones preparades i
amb un projecte de ciutat que miri present
i futur.
Soc optimista de mena
i miro el futur
convençut que
l ’a p o s t a d e
la ciutat serà
per un canvi,
per una nova
manera de fer
que enceti una
nova era a la
nostra ciutat.
Massa anys
anant a remolc
i sent grisos donaran pas a la
iniciativa, a la

El Tuit de la setmana

7 de setembre

trescomacatorze
@rllorens314

Dipòsit legal: B 35129-1993

Cosas curiosas
que abandonan
en los
contenedores de
#rubicity para
que lo puedan
aprovechar otros.
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Amb la col·laboració:

projecció i a la il·lusió de sentir-se orgullosos
de viure i treballar a Rubí.
Posaré dos exemples i ho faig perquè
les paraules buides de contingut no van
amb nosaltres.
Aquest estiu
he llegit dues
notícies amb
dos indicadors
que cal tenir
en compte per
veure la inèrcia d’aquests
darrers anys.
La primera fa
referència al
fet que Rubí
és, juntament
amb Mataró,
de les úniques
ciutats on han
augmentat les

ocupacions mentre que a la resta han disminuït. L’altra notícia fa referència a la disminució del pes de la indústria en la creació de
llocs de treball i que som una de les ciutats
de l’estat amb el sector serveis més precari.
Hi ha dues maneres d’afrontar aquesta
situació. Amb el Vapor Nou, per exemple,
el PSC vol fer-ne pisos. En canvi, des d’Esquerra treballem per crear un HUB de la
Formació Professional i acompanyament a la
reindustrialització. Un és el camí fàcil, l’altre
és més complexa però molt més estratègic
per a la ciutat.
El segon exemple són els Antics Cinemes.
Sense projecte ni idees des de fa massa
anys, per Esquerra és una prioritat que ha
de regenerar tot un espai que té inﬂuència
en el barri i en la ciutat.
Prioritats, criteris clars, transparència i
planiﬁcació. La bona gestió és més necessària que mai.
Comença el canvi, i comença amb tu.

ECONOMIA
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Rubí tanca el mes
d’agost amb un lleuger
repunt de l’atur
REDACCIÓ

Les dades d’ocupació del
mes d’agost a Rubí no són
positives, com acostuma a
passar per aquestes dates,
coincidint amb la ﬁnalització de les vacances d’estiu.
La ciutat ha tancat el mes
amb 4.505 persones inscrites com a demandants
d’ocupació, 95 més que al
juliol, segons les dades del
Departament d’Empresa
i Ocupació. Tot i això, el
balanç interanual és molt
positiu, ja que cal tenir en
compte que en el mateix
mes de l’any anterior hi
havia gairebé 400 persones
més que no tenien feina.
Del gruix de les persones que busquen ocupació,
la major part són dones,
ﬁns a 2.665, per 1.840 homes. Pel que fa a l’edat, a
partir dels 40 anys l’atur
és molt superior a la resta
de franges d’edat, sent les
dones de més de 54 anys
el col·lectiu que més pateix
l’atur amb un total de 966
desocupades. Pel que fa als
homes, la franja d’aturats

Les dades
interanuals són
bones: en un any
hi ha 400 persones
menys aturades
entre els 40 i els 54 anys és
la més nombrosa, amb 714
afectats.
En relació als grans sectors, l’atur ha crescut en
cadascun d’ells, però com
és habitual ho ha fet de
forma més intensa al sector
serveis, on 3.115 persones
busquen feina, per les 765
de la indústria. A la construcció, consten 340 persones desocupades.
L’atur augmenta de forma
generalitzada
Rubí no és l’única ciutat en
què ha augmentat l’atur
el darrer mes, sinó que es
tracta d’una conjuntura
global. Al Vallès Occidental no hi ha cap municipi
sense dades negatives. Especialment, cal destacar el
municipi de Sabadell, on el
repunt ha estat important,

Tres empreses de Rubí rebran
un ajut de més de 300.000
euros dels fons europeus
Les empreses Robin Hat,
Coldtech Manufacturing
España i Decopak Europ
han estat seleccionades de
forma provisional com a
beneﬁciàries de la convocatòria Activa Financiación
del Ministeri d’Indústria,
Comerç i Turisme, ﬁnançada pels fons europeus Next
Generation.
La convocatòria ofereix
subvencions i préstecs per
promoure la transformació
digital de les empreses industrials, tant de projectes
d’investigació industrial i
desenvolupament tecnològic com d’innovació de
processos i d’organització
d’empreses. Les companyies tindran 24 mesos per
implementar les actuacions
ﬁnançades.
Dels 70 projectes que
s’han presentat i han estat
escollits en l’àmbit estatal,

tres són d’empreses locals.
L’ajut més important és
el que rebrà Decopak per
centralitzar totes les àrees
de negoci en una plataforma digital focalitzada en
la indústria 4.0. El projecte
ha rebut una subvenció de
164.918 euros i un préstec
de 54.972 euros. L’empresa
aportarà 59.974.
Coldtech rebrà 74.567
euros en un préstec i la
mateixa quantitat en una
subvenció per impulsar un
sistema bidireccional de
procés d’estampació i presa
de decisions intel·ligents.
L’aportació de la companyia
serà de 37.286 euros.
Per últim, Robin Hat
rebrà una subvenció de
96.476 euros pel desenvolupament i gestió de la prova
pilot Robin Cam. L’empresa
aportarà 117.917 euros al
projecte. / DdR

de 363 nous aturats. A Sant
Cugat, per exemple, l’atur
ha crescut de 120 persones,
mentre que a Cerdanyola ho
ha fet en 102. El global a la
comarca és de 1.377 aturats
més, el que vol dir que hi ha
46.772 persones sense feina
al Vallès Occidental.

Font: Departament d’Empresa i Ocupació
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PATRIMONI

Sortides a la masia de Can
Mir i Can Rosés organitzades
pel Centre d’Estudis Rubinenc
El Centre d’Estudis Rubinencs (CER) comença la segona temporada de visites
a masies i llocs d’interès
de l’entorn de Rubí. La primera sortida serà el 10 de
setembre amb la visita a la
masia de Can Mir, situada
a Castellnou i que data del
segle XIII. Les places per
participar-hi es van exhaurir
només tres dies després
d’obrir la inscripció.
Sí que queden places
per la segona sortida, que
serà el 2 d’octubre a la masia de Can Rosés, que data
del segle XII. Les dues sor-

tides són gratuïtes i estan
guiades per l’historiador
Lluís García, expert en la
història rural de Rubí. A les
visites també hi haurà els
propietaris de cadascuna de
les cases pairals.
Sortida a Vallvidrera
D’altra banda, encara amb
data per determinar, el CER
organitza una sortida gratuïta al pantà de Vallvidrera, a
la mina Grott, la vila Joana
i el centre d’interpretació
del Parc de Collserola. L’excursió també estarà guiada
per un professional. / DdR

Masia de Can Mir. / Jordi Vilalta

SE NECESITA LIMADOR O PULIDOR
DE METAL CON EXPERIENCIA
Jornada laboral intensivo mañanas
Contacto | 638 137 001 de 09:00 a 13:00 horas

COMUNICACIÓ

Nova temporada de Ràdio Rubí
amb emissió en directe des de l’estudi
REDACCIÓ

L’emissora municipal Ràdio
Rubí ha arrencat aquest
dilluns la nova temporada
2022-2023 amb diverses
novetats, entre les quals
destaca el nou sistema ‘Visual Ràdio’, l’emissió de
contingut audiovisual en directe des de l’estudi. Aquest
contingut es podrà veure
durant la realització d’alguns
programes des de la pàgina
web www.radiorubi.cat.
D’aquesta forma, l’emissora
suma la imatge com a eina
informativa sense perdre
l’essència de la proximitat
del mitjà radiofònic.
A banda d’aquesta novetat, Ràdio Rubí ha apostat
per ampliar la programació
matinal amb el magazín
‘Rubí al dia’ de 8 h a 13 h,
que inclou un recorregut per
l’actualitat local i general de
8 h a 9 h, la tertúlia de 9 h a
10 h, les claus informatives
de 10 h a 11 h i l’entreteniment d’11 h a 13 h.
Pel que fa a la franja de
la tarda, la gran novetat és
una tertúlia a les 16 h per actualitzar la informació més
destacada de la jornada i
recollir reflexions i opinions,
a banda del ja consolidat
informatiu vespre a les 20 h.
Els esports continuaran
tenint entitat pròpia amb
informació als butlletins
horaris, amb els programes
esportius als informatius de
les 14 h i les 20 h, a la web i
les transmissions dels partits
de la Unió Esportiva Rubí.

La gran novetat de l’emissora és la incorporació d’emissió en directe en vídeo. / Cedida

laboracions de la mà d’entitats, col·lectius i altres personalitats. La tarda obre una
finestra a nous programes
temàtics que reflecteixen la
diversitat de Rubí. A les 18
h s’estrenen nous espais de
gastronomia, estil de vida o
tendències. Programes nous
que se sumen a aquells que

ja estan consolidats com
per exemple ‘Etiketas’, ‘Les
Divines’, ‘Sobreviviendo a
Murphy’, ‘Desbocats’, ‘El
Brunch’ o ‘Els Coneguts’.
Al vespre i la nit serà el
torn de programes de continguts musicals i culturals:
‘Long Play’, ‘Actualicat’, ‘Jazz
per nictàlopes’, ‘Rubisound’

i ‘BlueBeats’, que enguany
celebra el 20è aniversari en
antena.
Per últim, durant els
caps de setmana tornen els
programes consolidats com
‘Ara i sempre’, ‘Punto de
Encuentro’, ‘Presencia Cristiana’, ‘L’Església Evangelista’
o ‘Sardanes d’autor’.

Nous espais
Com sempre, l’emissora
comptarà amb diverses col·

www.diariderubi.com

29 anys informant
de l’actualitat local
i donant suport
al comerç de Rubí.
Des de 1993 al teu costat!

ANUNCIA’T!
administracio@diariderubi.cat
publicitat@diariderubi.cat
Telèfon 609 03 22 89

PUBLICITAT
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PINTURA

El pintor Leix Urbano
guanya el segon premi al
Handi Art de Dinamarca

El pintor rubinenc Leix Urbano ha quedat en segona posició a la ﬁra Handi Art 2022,
celebrada a Dinamarca el 24
d’agost. És la tercera vegada
que l’artista local queda en
segon lloc en aquest concurs,
en què hi poden participar les
persones amb discapacitat.
Leix Urbano ha dedicat el
premi a l’artista i professora

L’artista local Carme Llop mostra
‘L’enigma de l’ombra’ a l’Aula Cultural

Pepa de Haro, de qui va rebre
molts consells quan era petit
i s’iniciava en el món de la
pintura.
Després de molts anys
de dedicació, l’artista té un
bon fons d’obra que voldria
exposar en alguna sala de
Rubí, però de moment no ha
obtingut una resposta positiva de l’Ajuntament. / DdR

Les pintures es podran visitar ﬁns al 30 d’octubre a l’Aula Cultural.

REDACCIÓ

L’artista Leix Urbano amb el segon premi. / Cedida

L’artista rubinenca Carme
Llop oferirà a partir del 15
de setembre una exposició
sota el títol ‘L’enigma de
l’ombra’. Es tracta d’una
trentena de pintures a l’oli

en què la pintora local
retrata els paisatges que
l’han inspirat per pintar en
els darrers temps.
Llop recrea paisatges
de llocs que l’atrauen i a
través de la seva pintura
transforma la impressió

Els nenúfars són un dels motius recurrents de la pintura de Llop.

del paisatge en moments
íntims de reﬂexió. És amb
el treball de dies davant
del llenç, amb pinzellades
pausades i l’aplicació de
la llum, les ombres i el
tractament de color com la
pintura acaba transmetent

allò que l’artista percep en
els paisatges.
La mostra es podrà visitar fins al 30 d’octubre
els dijous, divendres i dissabtes d’11 h a 14 h i de 17
h a 20 h i els diumenges i
festius d’11 h a 14 h.

Miquel Mas exposa a La Claraboia obres petites

NOVETAT!
Ara també amb
pintura d´automoció

Botiga especialitzada
en pintures industrials
i decoratives,
troba’ns a Google Maps
Ctra. de Sabadell, km.12,7,
nave 11 - Rubí
T. 93 586 10 94
www.colorpaintrubi.com

L’artista rubinenc Miquel
Mas inaugura aquest divendres a les 19 h a La Claraboia
una nova exposició en el
marc de la celebració dels
60 anys de la seva primera
exposició.
Aquest cop, el pintor
ofereix una mostra d’obres
de petit format de tècnica
i temàtica diversa. Des de
dibuixos a llapis representats
per la sèrie ‘Humans’ i petites
‘Natures mortes’, ﬁns al color
de les ‘Natures imaginàries’,
entre altres. És la tercera ex-

Mármoles
Martínez
Peralta

Marbre
Granit
Silestone
Pedra natural
i artificial
Av. de la Llana, 63

(Polígon Industrial “La Llana”)

T. 93 697 20 95

posició de la commemoració
de les sis dècades d’exposicions del versàtil artista, capaç
d’adaptar-se a diversos estils:
des de l’hiperrealisme ﬁns
a l’abstracció, passant per
múltiples ‘ismes’.
La mostra es podrà visitar
els divendres i dissabtes de
19 h a 21 h i els diumenges
de 12 h a 14 h i de 19 h a 21 h.
Mas també té previst fer una
exposició a l’Espai Cultural
Francesc Alujas i una altra
al Museu Vallhonrat en els
pròxims mesos. / DdR

Miquel Mas, amb una de les obres que exposarà. / Cedida

CULTURA
SANT ROC

El canvi de data de Sant Roc busca revifar
la festa de la cultura popular i tradicional
MARTA CABRERA

L’alcaldessa de Rubí, Ana M.
Martínez, acompanyada pel
regidor de Cultura, Moisés
Rodríguez, ha presentat
oficialment la nova festa de
Sant Roc –que a partir d’ara
es dirà Tocs de Sant Roc–.
La principal novetat és
el canvi en el calendari, ja
que la festa es desplaça del
primer fins al tercer cap de
setmana de setembre: “A
partir d’ara es mantindrà en
aquesta nova data i es dirà
Tocs de Rubí”, ha dit l’alcaldessa, que ha afegit que els
canvis s’han introduït per
“reactivar la festa, millorant
la participació i ajudant les
entitats que l’impulsen”. Per
la seva banda, Rodríguez ha
subratllat que Tocs de Sant
Roc serà “el tret de sortida
al curs cultural”.
Programació
El programa arrencarà el
16 de setembre amb una
retrobada al vespre al Celler i
la 10a Trobada de Bèsties de
Foc, que sortirà en cercavila
amb la participació de 7 colles. Els Diables de Rubí aprofitaran aquesta activitat per
presentar la seva nova bèstia
de foc: la Cuca de Foc Ibur. La
nit acabarà amb un concert a
càrrec de La Coixinera.

Cartell de Tocs de Sant Roc 2022.

L’endemà les activitats
seguiran amb una matinal
amb tallers de les entitats
de cultura popular i tradicional, jocs tradicionals
i les visites al rellotge del
campanar. Per participar en
les visites organitzades, cal
inscriure’s de forma prèvia
a través del telèfon 93 588
75 74. També es farà una
activitat de portes ober-

tes al Museu Vallhonrat.
Pel migdia està previst un
vermut musical i l’activitat
‘Remulla’t amb en Bòjum’.
A la tarda serà el torn
de la tradicional missa en
honor a Sant Roc, a les
19.30 h a l’església de Sant
Pere. A les 20.30 h hi haurà
l’activitat Tocs de Sant Roc
a la plaça Doctor Guardiet
i a les 21 h els populars

TEATRE

El Casal Popular acull el nou espectacle
d’humor del Peyu: ‘L’home orquestra’
L’escenari del Casal Popular
acollirà el 18 de setembre,
coincidint amb la festa
Tocs de Sant Roc, l’espectacle ‘L’home orquestra’ del
Peyu, un dels humoristes
més destacats del panorama català durant els darrers
anys. El muntatge és una
paròdia-homenatge a les
orquestres que tota la vida
hem vist a les festes majors
dels pobles.
El Peyu fa un recull dels
seus millors textos i els
posa en escena amb el
fil conductor d’una festa
major amb l’objectiu final
d’entretenir el públic a
través de l’humor. Lluny
d’una posada en escena
complexa, l’espectacle té
un estil directe que facilita la improvisació amb
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El Peyu, durant l’espectacle ‘L’home orquestra’. / Cedida

el públic i on el Peyu pot
explotar les seves facetes
més humorístiques.
Les entrades per veure
‘L’home orquestra’ es poden comprar per 12 euros

a través de la web del Casal
Popular. L’espectacle, que
tindrà lloc a les 17.30 h,
forma part del calendari
dels actes pel centenari del
Casal Popular. / DdR

Versots, a càrrec de les
tres colles locals de diables. L’espectacle de foc i
dansa de les Bruixes d’Arrel
està previst a les 21.30 h i
després hi haurà el sopar
popular a la fresca, que
tindrà un cost de 6 euros.
La darrera activitat del dia
serà Gresca de nit, a càrrec
de VaParir Tour.
L’últim dia de la celebració, el 18 de setembre,
arrencarà a les 9 h amb
la Tronada de Sant Roc.
Més tard, a la plaça Onze
de Setembre hi haurà la V
Trobada d’imatgeria local i
trobada de gegants històrics i a les 12 h està prevista
la Ballada dels entremesos.
A les 17.30 h el Casal
Popular acull la representació de ‘Peyu, l’home orquestra’. Més tard, se celebrarà la Tabalada de Sant
Roc i el correfoc infantil. Per
tancar els actes de celebració, a les 19.30 h hi haurà
les clàssiques havaneres, a
càrrec de Mar Endins.

AGENDA
9 DE SETEMBRE
-Reunió de l’Associació
d’Amics de l’Astronomia
A les 21.30 h a l’Ateneu. Org.:
Associació Amics de l’Astronomia de Rubí.
10 DE SETEMBRE
-Rubí Brilla al Mercat
A partir de les 10 h a la pl. del
Mercat.
-La Trocalleria
A partir de les 10.30 h a la pl.
del Mercat.
11 DE SETEMBRE
-Diada de Catalunya
A les 9.30 h a la pl. Onze de
Setembre. Ofrena floral i
activitats de les entitats.
14 DE SETEMBRE
-Dimecres Manetes
Autoreparació de petits aparells elèctrics i electrònics. A
les 18 h a l’Ateneu.

15 DE SETEMBRE
-Sueños de Dragón
A càrrec de Caryanna Reuven.
A les 18 h a la Biblioteca.
EXPOSICIONS
Obres de petit format
Exposició de pintura de Miquel Mas. Fins al 25 de setembre a La Claraboia. Inauguració 9 de setembre a les 19 h.
Els paisatges reflexius
Exposició de pintura de Carme Llop. Fins al 29 d’octubre
a l’Aula Cultural.
Homenatge a Georgia
O’Keeffe
Exposició dels alumnes del taller d’Anna Tamayo. Fins al 23
d’octubre a l’Antiga Estació.
Homenatge a Maria Rius
Exposició de la il·lustradora
Maria Rius. A Lectors al tren
fins al 30 de setembre.
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PETANCA | LLIGA

La UP Las Torres Rubí
arrenca la nova temporada
El primer equip de la UP
Las Torres Rubí ha tornat a
la competició a la màxima
categoria de la petanca
catalana amb l’objectiu de
guanyar el títol, però no va
tenir fortuna en el primer
partit. Els de Rubí van caure
a les pistes del Castelldefels
per 4-5 tot i el gran esforç
que van fer durant el partit.
El segon equip, que juga
a Primera Divisió, va visitar
el Polinyà, que es va acabar
enduent el duel amb un
marcador de 10-6.
En canvi, el femení va
estrenar-se amb un triomf
a Primera Divisió. El partit
contra el Nova Lloreda de

Badalona va acabar 4-5 favorable a les rubinenques.
Per últim, el tercer equip
sènior, que juga a Quarta
Divisió, va descansar en
aquesta primera jornada.
María Rodríguez, al torneig
de seleccions
D’altra banda, la jugadora
del club María Rodríguez va
formar part de la selecció
espanyola en el Torneig
Internacional Juvenil de seleccions que es va disputar
al Maresme el passat cap
de setmana. L’actual campiona d’Espanya va quedar
eliminada abans just abans
d’arribar a la semiﬁnal. / UP

María Rodríguez, en la competició. / Federació Catalana de Petanca

HOQUEI LÍNIA | SUPERCOPA D’ESPANYA

El Femení del Cent Patins
guanya la Supercopa d’Espanya

Les jugadores del Cent Patins, amb la Supercopa d’Espanya. / Cedida

L’equip Sènior Femení del
Cent Patins ha aconseguit
guanyar la Supercopa d’Espanya, l’únic títol que encara no havia guanyat mai.
La temporada per a l’equip
rubinenc no podria haver
començat millor que alçant
aquesta copa després de
completar un torneig gairebé perfecte.
El Cent Patins va imposar-se primer a la semiﬁnal
contra el CPLV per 1-2 en
un partit molt ajustat. Amb

el triomf es van classiﬁcar
per a la ﬁnal, on van trobar
el Tucans Vitaldent. Les
rubinenques van saber imposar-se al conjunt de Sant
Adrià, que va anar a remolc
tot el partit. Lucía Moreno,
Nayade Rodríguez i Judit
Pareja van ser les autores
dels tres gols del conjunt
de Rubí, que va deixar la
porteria a zero gràcies a la
bona actuació de la portera.
Pel que fa al Sènior Masculí, no va poder accedir

a la ﬁnal de la competició
perquè va caure eliminat a
semiﬁnals contra el Molina
Sport per 4-1.
Els dos equips es preparen ara per l’inici de la lliga.
El Femení s’enfrontarà a la
pista Francesc Calvo contra
el CPL Valladolid el 17 de
setembre, el mateix rival i
el mateix dia que també ho
faran els seus companys del
Sènior Masculí. El partit del
Femení serà a les 18 h i el
del Masculí a les 20 h. / HCR

FUTBOL | AMISTÓS

Un empat i una
derrota en els
primers amistosos
de l’Olímpic
L’Olímpic Can Fatjó ja ha
tornat de les vacances i ha
reprès els entrenaments
per preparar-se per l’inici
de la lliga, que aquest any
arrenca el 18 de setembre.
En aquesta primera jornada, l’Olímpic visitarà a les
12 h l’estadi de la UD San
Lorenzo, a Terrasa.
A banda dels entrenaments, l’equip està disputant diversos partits
amistosos, el primer dels
quals va ser dissabte contra
la Damm CF a casa. Els de
Can Fatjó van empatar 1-1
contra l’equip de Primera
Nacional i el gol local va ser
obra de Javilín.
El conjunt de Can Fatjó
va disputar un segon partit
amistós contra el Sabadell
Nord, que va tenir un resultat de 2-1 favorable al
conjunt sabadellenc. El gol
dels rubinencs el va aconseguir Mauri. El proper
partit, també amistós, serà
al municipal de Can Fatjó
contra el Mercantil. / J.V.

Busco Senyor
per cultivar hort
sense químics

AHORRE IMPUESTOS
CON UN BUEN
ASESORAMIENTO FISCAL
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,
P ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

CONTACTE:

649 117 927

Vols anunciar-te?
Truca’ns al
609 03 22 89

www.diariderubi.com

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí
Club Balmes-Rubí, Carretera de Terrassa 55, local bajo B
Tel. 696 579 909 / 639 358 487

ESPORTS
WATERPOLO | EUROPEU

Bea Ortiz i Elena Ruiz, a un pas de l’or
REDACCIÓ

Les waterpolistes rubinenques Bea Ortiz i Elena Ruiz
estan a només un partit
de proclamar-se campiones d’Europa. Dimecres
al vespre van superar els
Països Baixos per 7-10 i van
aconseguir classificar-se
per la ﬁnal. L’or és el gran
objectiu de les jugadores
de Miki Oca, que no ho han
tingut gens fàcil per superar
el conjunt neerlandès.
L’actuació de la jove
jugadora del CN Rubí Elena
Ruiz va ser estel·lar, amb
quatre gols, convertint-se
en la segona jugadora amb
més minuts, només per
darrere de Bea Ortiz. La
veterana jugadora del CN
Terrassa va tornar a exercir
de líder de l’equip i va sumar
al seu compte particular dos
gols per ajudar la selecció
espanyola a aconseguir el
bitllet per la ﬁnal europea,
que es disputa a Split, a
Croàcia.
Espanya s’enfrontarà
a la ﬁnal a Grècia, que va
imposar-se en l’altra se-

Bea Ortiz i Elena Ruiz, celebrant la classiﬁcació per la ﬁnal de l’Europeu. / RFEN

miﬁnal a Itàlia per 12-9. El
partit es disputarà aquest
divendres a les 20.30 h i es
podrà seguir en directe per
Teledeporte.
Revalidar l’Europeu de
Budapest
Bea Ortiz i les seves companyes intentaran reeditar l’èxit de l’Europeu de
Budapest 2020, quan van
superar Rússia a la ﬁnal i es
van endur la medalla d’or,
l’única d’aquest metall que

ha pogut guanyar Ortiz en
competició internacional
oﬁcial. Pel que fa a Elena
Ruiz, sumarà la seva segona

medalla després de guanyar
la plata als Jocs Olímpics de
Tòquio, però encara no sap
què és penjar-se un or.

SPEEDSOFT | TORNEIG INTERNACIONAL

Un equip de Rubí queda
segon en un torneig
internacional d’speedsoft
L’equip de Rubí Smoked
Monkeys ha aconseguit
la segona posició en el
Torneig Internacional de
Catalunya d’Speedsoft.
Es tracta d’una disciplina
esportiva derivada de l’airsoft que consisteix en l’enfrontament de dos equips
de cinc persones que han
d’aconseguir capturar una
bandera. Per fer-ho, estan
equipats amb pistoles amb
les quals han de disparar
als integrants de l’equip
enemic, simulant un enfrontament militar.

L’equip, format per 7 jugadors, dels quals 6 són de
Rubí, va participar al gener
al Torneig Europeu de Canàries, però no va poder
guanyar. Durant tot aquest
temps han estat entrenant
per millorar i aquest cap
de setmana van participar
en el torneig internacional,
disputat a Lleida. Els Smoked Monkeys van guanyar
els 9 enfrontaments i van
quedar en segon lloc perquè
un altre equip també va
guanyar tots els duels, però
va sumar més punts. / DdR

El CN Rubí prepara la presentació
de la nova temporada 2022-2023
El CN Rubí presentarà la nova temporada 2022-2023
el proper 2 d’octubre a les 12 h. L’entitat rubinenca
aproﬁtarà la presentació de tots els equips del club per
lliurar els reconeixements de la temporada anterior als
seus esportistes. A més, després de l’acte es realitzarà
la tradicional botifarrada. / CNR

TENNIS | CAMPIONAT DE CATALUNYA

La rubinenca Sonia Delgado guanya el
Campionat de Catalunya en la categoria +40
La tennista rubinenca Sonia
Delgado ha guanyat el Campionat de Catalunya de tennis en la categoria de majors
de 40 anys. El torneig va tenir
lloc a la seu del Club Tennis
d’Aro entre l’1 i el 4 de setembre. La jugadora de Rubí
va superar a la ﬁnal Mariona
Chenoll i es va endur el títol.
A més, a ﬁnals de juliol es va
proclamar a Lisboa subcampiona del món amb Espanya
en la categoria +40. / DdR
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Sonia Delgado, la segona a baix a la dreta, amb la copa de campiona. / FCT

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE
ASESORÍA LABORAL
TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA
GRADUADO SOCIAL
C/ VÍCTOR CATALÀ S/N
08191 RUBÍ
TELÉFONO 93 697 89 61

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

Els integrants dels Smoked Monkeys. / Cedida

