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Inversió de més d’1,5 milions per millorar 
habitatges a Ca n’Oriol i la Zona Nord
REDACCIÓ

L’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, que depèn de 
la Generalitat, té previst 
destinar gairebé 100 milions 
d’euros a millorar habitat-
ges d’una quarantena de 
barris d’arreu del territori, a 
excepció de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, que té 
els seus propis mecanismes. 
Junts per Rubí ha assenyalat 

en un comunicat que dos 
d’aquests barris seran Ca 
n’Oriol i la Zona Nord, a la 
nostra ciutat, i la inversió 
corresponent és de més 
d’1,6 milions d’euros.

La proposta es va pre-
sentar fa uns dies a Lleida 
i, segons ha explicat la con-
sellera de Drets Socials, 
Violant Cervera, la decisió 
s’ha pres amb el consens 
dels ajuntaments, que són 

els qui han establert les 
zones prioritàries: “Les sub-
vencions permetran millo-
rar la qualitat de vida de 
moltes persones, millorant 
les condicions de vida als 
barris i contribuint a teixir 
una societat més inclusiva i 
més cohesionada”.

Millores en accessibilitat i 
eficiència energètica
La convocatòria d’aquests 
ajuts es fa amb el finança-
ment dels fons europeus 
i serviran per rehabilitar 
edificis d’habitatges amb 
criteris d’eficiència energèti-
ca. Es podran subvencionar 

actuacions d’urbanització, 
reurbanització, accessibili-
tat o millora de l’entorn físic, 
com per exemple la instal·
lació d’ascensors, accions de 
sanejament o la millora de 
zones verdes i comunitàries.

El percentatge de l’ajut 
va directament vinculat a la 
millora de l’estalvi energè-
tic provocat per l’actuació, 
amb percentatges que van 
del 30% al 60%. També es 
preveuen subvencions del 
100% en el cas de col·lectius 
vulnerables.

Segons informa la Gene-
ralitat, l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya iniciarà 
la segona fase del programa 
d’aquí a uns mesos, amb la 
publicació de la convocatò-
ria dels ajuts adreçada als 
ajuntaments i a les comu-
nitats de propietaris dels 
barris seleccionats, com és 
el cas de Ca n’Oriol i la Zona 
Nord.

Els ajuts es 
podran fer servir 

per instal·lar 
ascensors o 

millorar les zones 
comunitàries

L’Ajuntament ha realitzat 
obres de millora de la se-
guretat i l’accessibilitat a 
l’entrada de l’institut JV Foix. 
Els treballs han consistit en la 
configuració d’un espai segur 
a la zona d’accés a l’institut, 
creant una plaça per separar 
el trànsit del pas dels via-
nants amb  uns elements de 
formigó. També es plantaran 
a partir d’octubre arbres al 
centre per tenir ombra du-
rant les hores de sol.

S’ha mantingut un espai 
perquè els autobusos pu-
guin aturar·se i s’ha habilitat 

una zona d’aparcament, a 
un nivell més elevat que 
la calçada, amb l’objectiu 
d’augmentar la seguretat. 
L’actuació va acompanya-
da de la configuració d’un 
nou eix viari que obliga els 
conductors a reduir la velo-
citat. Les obres les ha dut a 
terme Asfaltos Barcino per 
48.167,45 euros.

La millora complementa 
l’acció que es va dur a terme 
fa uns mesos de restringir el 
trànsit de camions durant 
l’horari d’entrada i sortida 
de l’institut. / DdR

Obres de millora en 
la seguretat i accessibilitat 
a l’institut JV Foix

Conjunt d’habitatges a la Zona Nord. / Arxiu
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Rubí és el segon municipi de la 
comarca amb més beques menjador
També és on més creix la taxa d’incidència de l’ajut, un 
indicador que alerta sobre el risc de pobresa de les famílies
REDACCIÓ

Rubí és el segon municipi 
del Vallès Occidental que 
rep més beques menjador 
en relació amb els seus 
habitants, amb una taxa 
d’incidència del 31,5%, no-
més superada pel 39,2% de 
Badia del Vallès. Això situa 
la ciutat gairebé 10 punts 
percentuals per sobre de 
la mitjana de la comarca 
en un indicador que alerta 
sobre el risc de pobresa 
de les famílies amb fills 
en edat escolar. Les dades 
corresponen al curs 2021-
2022 i han estat elabora-
des pel Consell Comarcal 
del Vallès Occidental.

Rubí també destaca per 
ser el municipi on més han 
crescut les beques menja-
dor en el darrer curs, un 
5,2% més, quan la mitjana 
comarcal s’ha situat en 
el 2,4%. Durant el darrer 
curs van ser 2.313 infants 
els que van rebre un ajut 
per pagar el menjador i 
en nombres absoluts això 
suposa que només Saba-
dell i Terrassa, dues ciutats 
molt més grans, reben més 
ajuts.

Pel que fa a la distri-
bució d’aquests ajuts, a 
Rubí el 87% de les beques 
menjador van a parar a 
alumnes que estudien a 
centres públics, mentre 
que el 13% ho fan en es-
coles concertades. Molt 
majoritàriament són ajuts 
dirigits a alumnes d’infan-
til i també de primària, 
mentre que a secundària 
es donen moltes menys 
beques. Un 40% del total 
van destinades als quatre 

Centres de Complexitat 
Educativa que hi ha a la 
ciutat.

S’accepten 8 de cada 10 
sol·licituds
No hi ha dades especí-
fiques de Rubí sobre la 
denegació de sol·licituds, 
però les xifres generals de 
la comarca indiquen que 
un 80% de les peticions 
són ateses. Gairebé el 90% 
de les denegacions són 
perquè la família supera 

la renda establerta i en 
el cas de les sol·licituds 
concedides, 9 de cada 10 
cobreixen el 70% del cost 
del menjador. La resta 
ofereixen una cobertura 
del 100%.

Font: Consell Comarcal del Vallès Occidental

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí obri-
rà entre el 19 i el 30 de 
setembre el període per 
demanar les subvencions 
per al transport escolar 
discrecional no obligatori 
de l’alumnat matriculat a 
l’escola Joan Maragall i a 
l’Insti tut JV Foix per al curs 
2022-2023. Poden demanar 
la subvenció les famílies 
dels alumnes del segon 
cicle d’educació infantil, 
educació primària i educa-
ció secundària obligatòria.

La peti ció es podrà for-
malitzar en línia o de forma 
presencial. El tràmit tele-
màti c es podrà realitzar a 
través de la seu electrò-
nica, però per fer-ho cal 
disposar d’un certificat 
electrònic o estar donat 
d’alta al servei idCAT mòbil 
per identi fi car-se. 

Pel que fa a la tramitació 
presencial, l’Ajuntament 
habilitarà un punt de suport 
a l’Ofi cina Municipal d’Esco-
larització (OME) del carrer 

Doctor Robert, 20, de 9.30 
h a 14 h i sense cita prèvia. 
Les demandes també es po-
dran entrar demanant hora 
a l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania (OAC) del carrer 
Narcís Menard. Enguany, 
els centres educatius no 
recolliran sol·licituds.

El consistori té previst 
destinar 68.000 euros a 
aquests ajuts.

Ajuts al transport 
escolar pels centres 
Joan Maragall i JV Foix

L’Associació de Solidaritat 
i Ajuda Veïnal (ASAV) ha 
organitzat conjuntament 
amb l’empresa d’asseguran-
ces AXA una sorti da aquest 
dissabte a Port Aventura. 
Es tracta d’una jornada fa-

miliar pensada perquè les 
famílies dels treballadors 
de l’empresa i els usuaris 
d’ASAV es coneguin i visquin 
experiències en un entorn 
lúdic i festi u amb els infants 
com a protagonistes.

Fa anys que la multi na-
cional francesa col·labora 
amb ASAV promovent que 
les seves famílies partici-
pin en projectes en què 
se senti n part acti va de la 
comunitat. / DdR 

Jornada familiar a Port Aventura de 
famílies d’ASAV amb treballadors d’AXA 
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Rubí tallarà l’avinguda de l’Estatut per 
la Setmana Europea de la Mobilitat
MARTA CABRERA

L’avinguda de l’Estatut serà 
aquest diumenge una via 
sense vehicles coincidint 
amb la celebració de la 
Setmana Europea de la 
Mobilitat, entre el 16 i el 22 
de setembre. Les persones 
podran passejar pel carrer 
com si fos una avinguda i 
formarà part del recorre-
gut de la Bicicletada del 
Mercat. 
El carrer estarà tallat des de 
la plaça de l’Agricultura fins 
al carrer Bassas i s’hi faran 
diverses activitats, entre 
les quals hi haurà un punt 
informatiu sobre les noves 
freqüències del bus urbà. 

Des de principis de juny, 
els vehicles de gran tonat-
ge ja no poden circular 
per aquesta via i això s’ha 
notat pel que fa al volum 
de trànsit: “El benefici que 
comporta aquesta mesura 
és important i tot i que en-
cara passen molts vehicles, 
el que volem és que aques-
ta via acabi sent un carrer”, 

ha explicat l’alcaldessa de 
Rubí, Ana M. Martínez. 

La pacificació de l’avin-
guda de l’Estatut és un pro-
jecte llarg i complex i el go-
vern no s’atreveix a dibuixar 
un horitzó temporal sobre 
quan podrà ser una realitat. 
En part, perquè dependrà 
de si alguna de les accions 
aconsegueix finançament 
dels fons europeus. El que 
sí que és més o menys segur 
és que a principis del 2023 

el projecte de la primera 
fase de transformació hau-
ria d’estar aprovat, perquè 
ara s’està treballant en la 
redacció. 

Declaració per reivindicar 
la segona estació
Aquesta no serà l’única ac-
ció destacada de la Setmana 
Europea de la Mobilitat a 
Rubí. La màxima respon-
sable municipal ha avançat 
que el 23 setembre a la ma-

sia de Can Serra es proposarà 
una declaració institucional 
per reivindicar, conjuntament 
amb l’entitat Fem Vallès, la 
construcció de la segona 
estació de La Llana de Fer-
rocarrils de la Generalitat. 
Aquesta és una reivindicació 
històrica de Rubí, però que de 
moment continua arracona-
da en un calaix.

La convivència entre via-
nants i bicicletes
Després de declarar la ma-
jor part de la ciutat Zona 30, 
augmentar les freqüències 
del bus urbà i iniciar el pro-
jecte de transformació de 
l’avinguda de l’Estatut, Mar-
tínez creu que el repte més 
important que té la ciutat en 
mobilitat és la convivència 
entre els vianants i les bi-
cicletes: “Cal fer possible el 
desplaçament en bicicleta i 
que la convivència amb els 
vianants millori. Reforçar el 
transport públic, la bicicleta 
i els trajectes a peu, aquests 
són els tres àmbits als quals 
destinarem més esforços”. 

El trànsit rodat a l’avinguda no podrà circular. / Arxiu

El Celler acull el tast final 
dels millors vins criança

El Celler de Rubí ha tornat a 
acollir el tast final dels Pre-
mis Vinari, on es decideixen 
els millors vins de Catalunya, 
després que el tast que es va 
fer a Rubí al juliol escollís els 
millors joves. 

Els avaluadors, una vin-
tena de professionals del 
món de l’enologia, han estat 
els encarregats de decidir 
quins són els millors vins. Un 
veredicte que es farà públic 
el 7 d’octubre en un acte a 
Vilafranca del Penedès. 

Després, arribarà el 
torn de celebrar la desena 
edició de la Fira del Vi de 
Rubí, al novembre, on es 
podran tastar els vins pre-
miats: “Els Premis Vinari i 

la Fira del Vi s’han fet grans 
caminant plegats. I això 
ens omple d’orgull... i ens 
marca el camí”, ha explicat 
l’alcaldessa, Ana M. Mar-
tínez. Pel que fa a l’entitat 
organitzadora del concurs 
enològic, Vadevi, la seva 
responsable, Alba Balcells, 
ha destacat que gràcies als 
Premis Vinari el consum de 
vi català ha augmentat: “Fa 
10 anys els catalans bevien  
dues de cada deu ampolles 
de vi català, ara ja superem 
les quatre”.

Després del tast de vi, 
dilluns a la tarda, va tenir 
lloc el sopar relacional, al 
qual van assistir diverses 
autoritats. / DdR

Després del tast es va fer un sopar. / Localpres-Ajuntament

PsicPsicóólogaloga
IntegradoraIntegradora

Maribel Fernández
maribelfernandezav@gmail.com
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El Servei de Gent Gran Acti va 
ha presentat una nova edició 
del programa d’activitats 
Gaudeix de la vida en gran!, 
adreçat a persones de més 
de 60 anys. Enguany, el pro-
grama recupera la celebració 
ciutadana del Dia Internaci-
onal de les Persones Grans, 
l’1 d’octubre, amb música i 
paella popular a la rambla 
del Ferrocarril. Els tiquets 
(dos per persona) es podran 
recollir  al Punt d’Informació 
de la plaça Pearson els dies 
23, 27, 28 i 30 de setembre 
de 10 h a 12 h i el dia 28 de 
16.30 h a 18.30 h.

La programació suma 
acti vitats organitzades per 
dues les entitats de gent 
gran de la ciutat: l’Aula d’Ex-
tensió Universitària de Rubí 
(AEUR) i l’Associació de Gent 
Gran de Rubí i el seu Entorn. 
Així, l’AEUR inaugura el curs 
2022-2023 el 4 d’octubre 
al pati de l’Ateneu amb la 
proposta ‘Paraules i música’, 
amb l’escriptor rubinenc 
Enric Larreula. Per la seva 
banda, l’Associació de Gent 
Gran celebrarà al novembre 

el seu 45è aniversari amb 
un reconeixement a les per-
sones que celebren 90 anys. 

Les acti vitats formati ves 
giren al voltant del benes-
tar de les persones grans i 
inclouen tallers de nutrició, 
esti mulació cogniti va i higie-
ne postural. També s’incideix 
en la formació tecnològica 
per reduir la bretxa digital 
amb sessions i tallers d’infor-
màti ca i aplicacions digitals. 

Les passejades per l’en-
torn de Rubí es posen en 
marxa el 7 d’octubre i seran 
rutes per conèixer millor 
l’entorn natural, la història 
i l’arqueologia del municipi. 
Les visites culturals seran al 
Museu Molí Paperer de Ca-
pellades (28 de novembre), 
al Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (18 de novembre), 
al Parc Arqueològic Mines de 
Gavà (16 de desembre) i al 
Jardí Botànic Marimurtra de 
la Costa Brava (20 de gener).

Les inscripcions es poden 
fer a través del web www.
rubi.cat/inscripcionsgent-
gran o bé trucant  al telèfon 
637 83 10 92. / DdR

El nou programa d’acti vitats 
per a majors de 60 anys 
arrencarà a l’octubre

SE NECESITA LIMADOR O PULIDOR 
DE METAL CON EXPERIENCIA

Jornada laboral intensivo mañanas
Contacto | 638 137 001 de 09:00 a 13:00 horas 

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

T. 93 699 78 33

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

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

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

SE NECESITA MECÁNICO PARA TALLER
DE AUTOMOCIÓN EN RUBÍ

Interesados llamar al teléfono: 

647 977 151

CONTACTE:

Busco Senyor 
per cultivar hort 
sense químics

649 117 927

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

MARTA CABRERA

L’Ajuntament de Rubí va 
aprovar el març en sessió 
plenària el nou Pla de salut 
2022-2025, però no ha estat 
fins ara que el consistori 
l’ha presentat formalment 
a la ciutadania. L’alcaldessa, 
Ana M. Martí nez, va donar 
els detalls del document en 
una trobada dilluns a la tar-
da amb tècnics municipals, 
representants dels Centres 
d’Atenció Primària, membres 
del Consell de la Gent Gran, 
la plataforma Rubí Sanitat, 
persones de l’àmbit farma-
cèuti c i membres del Consell 
de la Salut. 

“És una mirada àmplia 
sobre la salut i es recull un 
repte molt important, el de 
la salut mental, perquè des-
prés del què hem viscut crec 
que ha pres més rellevància 
que mai la necessitat de fer 
prevenció en aquest àmbit”, 
ha explicat la màxima res-
ponsable municipal. 

La salut mental, especi-
alment en l’àmbit juvenil, 

és un dels punts destacats 
del document que s’ha 
presentat i es preveuen ac-
cions com ara impulsar una 
xarxa d’agents comunitaris 
de salut mental, la posada 
en marxa d’una Taula de sa-
lut jove o un nou edifi ci de 
salut mental. Però aquestes 
són només algunes de les 
més de 20 propostes que 
recull el document. 

El Pla de salut 2022-2027 
té la intenció de millorar la 
xarxa de serveis sanitaris, 
crear places per a residèn-
cies de gent gran, fomentar 
una xarxa veïnal de detecció 
i cura, elaborar un pla de 
conti ngència per a malalti -
es transmissibles d’alt risc, 
impulsar el pla de millora 
de la qualitat de l’aire o 
seguir impulsant l’atenció a 

L’Ajuntament presenta el Pla de salut

El Pla de salut es va presentar dilluns a la tarda a la Biblioteca. / M.C.

la pobresa energèti ca, entre 
altres.

Després de presentar el 
document, que s’ha elaborat 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, s’ha fet una taula 
rodona sobre els reptes futurs 
que té la ciutat en l’àmbit de la 
salut. Durant la presentació, hi 
ha estat present el diputat de 
Salut Pública i Consum de la 
Diputació, Jesús Naharro.

El document traça les línies a seguir en salut dins l’àmbit municipal 
pels propers 5 anys i asumeix reptes com el de millorar la salut mental



àmbits de la cultura, l’esport, 
veïnals, comercials i agrupa-
cions políti ques van entregar 
cadascun el seu ram de fl ors. 

Finalitzada l’ofrena, la 
Societat Coral Unió Ru-
binenca i l’Obrador Coral 
de Rubí van actuar con-
juntament, donant pas a 
l’exhibició dels Castellers 
de Rubí, que van aixecar 
un pilar de tres en el qual 
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Fotografi a de la visita amb les autoritats locals. / Ajuntament-Localpres

Rubí celebra la Diada amb molta 
cultura tradicional i sense parlaments
LARA LÓPEZ

La plaça Onze de Setembre 
va acollir novament la ce-
lebració de la Diada Naci-
onal a Rubí, recuperant les 
actuacions dels Castellers 
de Rubí i les enti tats sarda-
nistes després de dos anys 
marcats per les restriccions 
sanitàries. L’equip de govern, 
parti ts políti cs i enti tats cul-
turals, veïnals, esporti ves i 
de comerciants van parti ci-
par en la tradicional ofrena 
fl oral davant de l’escultura 
Dempeus, de Pepa de Haro. 
Enguany, no hi va haver 
manifest institucional ni 
intervencions de parti ts po-
líti cs o enti tats, com era ha-
bitual abans de la pandèmia. 
L’Ajuntament va explicar que 
algunes enti tats ho havien 
demanat explícitament.

L’acte va comptar amb 
l’actuació de la cobla La 
Principal de Llobregat, que 
va marcar l’inici amb la in-
terpretació d’una cançó tra-
dicional de sardanes. Tot 
seguit, l’alcaldessa, Ana M. 
Martí nez, i els portaveus de 
tots els grups políti cs amb 
representació al consistori, 
a excepció de Ciutadans, van 
lliurar un ram de fl ors en re-
presentació de l’Ajuntament. 

Després de la prime-
ra ofrena, tres ballarines 
de l’Esbart Dansaire de 
Rubí van interpretar el Ball 
d’homenatge. A continua-
ció, la Societat Coral Unió 
Rubinenca, l’Obrador Coral 
de Rubí i la cobla van inter-
pretar ‘Els Segadors’.

Parti ts políti cs sense re-
presentació al consistori i 
fi ns a 28 enti tats locals dels 

Anglès per a nens i nenes 
a partir d’1 any

Preparació 
FCE, CAE i Proficiency

Anglès 
ESO i Batxillerat

Idiomes per a empreses
(Bonificats per FUNDAE)

Cursos intensius
1 nivell en 12 setmanes

Anglès, alemany, francès, 
japonès, xinès i italià

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

British House Kids, escola infantil British House Languages, escola central

NOUS CURSOS D’IDIOMES!

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

20 YE
AR

S

growing together!

British House ha donat el tret 
de sortida al curs 2022-2023 
amb l’inici de les classes per 
a nens, joves i adults, en les 
seves 2 escoles especialitzades 
a Rubí: British House Kids i 
British House Central. 
Molt sovint les famílies es 
pregunten quan és el millor 
moment per a portar els seus 
fills i filles a aprendre una segona 
o tercera llengüa. Avui hem 
entrevistat la Griselda Grau, 
Directora de British House, 
qui ens ha explicat que com 
més aviat millor i que el secret 
està en que els nens i nenes 
estiguin exposats a l’dioma 
en un context d’immersió 
lingüística com en un pais de 
parla anglesa. A banda d’això, 
un punt molt important, 

és la forma d’ensenyar i la 
metodologia que es fa servir a 
l’aula. Per exemple, en el cas 
de British House, la Griselda 
ens explica que l’escola és 
especialista en l’ensenyament 
a petits des d’1 any d’edat, 
perquè la seva metodologia 
lúdica i d’immersió total fa que 
l’aprenentatge sigui natural i 
motivador, de la mateixa forma 
que aprenem la nostra llengua 
materna. 
La Directora ens comenta 
que a British House han estat 
pioners en l’early learning 
(ensenyament precoç) de 
l’anglès amb molt d’èxit any 
rere any. Els més petits van a 
classe contents, i en un entorn 
emocional positiu i motivador, 
l’aprenentatge té lloc sense 

esforç, i els nens i nenes estan 
immersos en l’anglès des del 
primer dia.
Des de British House aprofiten 
per a recordar-nos que 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!

Aprenentatge d’idiomes natural 
i motivador a British House!

Ofrena fl oral de l’Olímpic Can Fatjó. / J.A. Montoya

l’enxaneta va desplegar una 
llarga senyera. Una ballada 
de sardanes va posar punt 
final a l’acte de la mà de 
l’Escola de Sardanes Flor 
de Neu i el Foment de la 
Sardana. 

Una commemoració de 
la Diada de Catalunya que 
recupera la parti cipació de 
les habituals entitats de 
cultura popular.

L’Esbart va interpretar el Ball d’homenatge. / J.A. Montoya

Una delegació d’alcaldes i diverses 
autoritats d’Hondures visiten la ciutat
Rubí va rebre el 9 de setem-
bre una delegació d’alcal-
des de diversos municipis 
d’Hondures que es va reunir 
amb les autoritats de l’Ajun-
tament i amb l’enti tat Rubí 
Solidari. Concretament, 
van visitar el municipi els 
alcaldes de Macuelizo i San 
Luis, tots del departament 
de Santa Bárbara, acom-
panyats pel governador 
de Santa Bárbara i alcalde 
d’Arada, el director de l’Ins-
titut Nacional de Jubilats 
i Pensionistes del Poder 
Executi u i un representant 
de l’Associació de Municipis 
d’Hondures.

En la reunió manti nguda 
amb Rubí Solidari, el col-
lecti u hondureny va agrair la 
col·laboració econòmica que 
es va fer fa dos anys coincidint 
amb una marxa de migrants 

hondurenys als Estats Units. 
L’Ajuntament, per la seva 
banda, es va comprometre a 
donar suport al poble hondu-
reny a través del Fons Català 
de Cooperació. / DdR
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Fem dels entorns escolars àrees de protecció
de la salut infantil

El setembre del 2019 l'AUP vam presentar  la
proposta del Seminari Mobilitat i Infància al Ple.
Aprovada amb els vots a favor de tot el consistori
llevat Ciutadans, inclou propostes que van des de la
planificació urbana (el POUM) fins a la pacificació dels
entorns escolars o la instaŀlació d’aparcaments per
patinets i bicis en els centres educatius.

Xarxa de carrils bici radial , connexions amb
les ciutats veïnes, i més
Cal desenvolupar una xarxa de carrils bici radial que
connecti les diverses zones de la ciutat, i no en forma
d'anella. També resta pendent unir per carril bici Rubí
amb totes les ciutats veïnes. 
A més, hem proposat contribuir a la implantació de
bicis elèctriques a les zones d'urbanitzacions, així com
promoure el servei d'última milla en bicicleta per
alliberar el nucli urbà de furgonetes de repartiment.

Bus a demanda, ampliació d'horaris i
connexió amb els municipis veïns

El nou contracte de transport urbà  de l'Ajuntament
recull el bus a demanda , que és una de les propostes
que també demanàvem com a AUP. Volem també la
parada a demanda per les nits i per seguretat.
Cal també allargar l'horari dels autobusos més enllà de
les 22h, així com reclamar a la Generalitat connexions
fluïdes amb municipis veïns, especialment del Baix
Llobregat

La qualitat de les nostres vides està lligada a la qualitat de l’espai comú. Tenim ben viva encara a
la memòria la transformació de l’espai públic arran del descens del trànsit motoritzat durant la
covid: reducció del soroll, millor qualitat de l’aire, possibilitat de jugar, relacionar-se, passejar o
anar en bici per la calçada de forma sana i segura. Avui, però, repensar el model de mobilitat, i en
conseqüència, canviar els usos de l’espai urbà continua sent una assignatura pendent a Rubí.

A més desplaçar-nos a peu, en transport públic, en bici o en cotxe està marcat per l’edat, el
gènere, l’origen, la salut o la situació econòmica, a més del lloc on vivim. Això vol dir que les
dificultats que tenim per desenvolupar una mobilitat sostenible generen inequitat: manca de
voreres, d’iŀluminació, de carrils bici, d’ombres als carrers, de zones pacificades, de més i millors
connexions en transport públic, entre d’altres. Una dada parla per si sola: a Rubí, segons dades
de l’Ajuntament, el 65% dels desplaçaments es fan a peu però només un 16% de les voreres
tenen l’amplada suficient per a considerar-ses accessibles i segures (1,8m).

La mobilitat, 
una assignatura pendent a Rubí

Llibertat no és tenir la capacitat
d'anar a qualsevol lloc en cotxe.

Llibertat és poder anar a qualsevol
lloc, sense haver d'utillizar-lo. 
Aquest és el segell d'una gran

ciutat
JANETTE SADIK-KHAN

Betlem Cañizar Bel,
la nostra regidora

Millorem la connexió a peu i en
VMP entre les urbanitzacions i el
nucli urbà

Desplaçar-se a peu, en cadira de rodes,
amb infants, cotxets infantils o fins i
tot en bici o patinet des de les
urbanitzacions cap al nucli urbà és
complicat o fins i tot arriscat: manquen
vies segures, adequades i curtes. 
Hi ha tres accessos principals a les
urbanitzacions, i només un d'ells té
voreres (insuficients) i iŀluminació.

Proposem al govern de la ciutat, en el
Ple de setembre, adequar aquestes
dues vies de forma provisional amb
voreres, carrils bici segregats i segurs i
iŀluminació mentre no s'executin les
infraestructures pendents i definitives.
A la nostra web, www.auprubi.cat, 
 podreu trobar exemples de com fer-ho
i més informació. 

El metrominuto és una iniciativa que es va crear a Pontevedra per fomentar els
desplaçaments a peu, una mobilitat sostenible i sana. L'AUP Rubí treballem
per promoure aquesta nova mobilitat: el nostre metrominuto en pot ser una
bona eina. Rubí té més punts significatius però la selecció que hem fet és
iŀlustrativa de com pot ser de senzill desplaçar-nos a peu sempre que puguem. 
Sobretot, si impulsem l'Ajuntament per assolir carrils bici, més transport
públic, voreres accessibles o iŀluminació, entre d'altres.  
El mapa s'ha realitzant calculant una velocitat mitjana de 5 km/h
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Fem dels entorns escolars àrees de protecció
de la salut infantil

El setembre del 2019 l'AUP vam presentar  la
proposta del Seminari Mobilitat i Infància al Ple.
Aprovada amb els vots a favor de tot el consistori
llevat Ciutadans, inclou propostes que van des de la
planificació urbana (el POUM) fins a la pacificació dels
entorns escolars o la instaŀlació d’aparcaments per
patinets i bicis en els centres educatius.

Xarxa de carrils bici radial , connexions amb
les ciutats veïnes, i més
Cal desenvolupar una xarxa de carrils bici radial que
connecti les diverses zones de la ciutat, i no en forma
d'anella. També resta pendent unir per carril bici Rubí
amb totes les ciutats veïnes. 
A més, hem proposat contribuir a la implantació de
bicis elèctriques a les zones d'urbanitzacions, així com
promoure el servei d'última milla en bicicleta per
alliberar el nucli urbà de furgonetes de repartiment.

Bus a demanda, ampliació d'horaris i
connexió amb els municipis veïns

El nou contracte de transport urbà  de l'Ajuntament
recull el bus a demanda , que és una de les propostes
que també demanàvem com a AUP. Volem també la
parada a demanda per les nits i per seguretat.
Cal també allargar l'horari dels autobusos més enllà de
les 22h, així com reclamar a la Generalitat connexions
fluïdes amb municipis veïns, especialment del Baix
Llobregat

La qualitat de les nostres vides està lligada a la qualitat de l’espai comú. Tenim ben viva encara a
la memòria la transformació de l’espai públic arran del descens del trànsit motoritzat durant la
covid: reducció del soroll, millor qualitat de l’aire, possibilitat de jugar, relacionar-se, passejar o
anar en bici per la calçada de forma sana i segura. Avui, però, repensar el model de mobilitat, i en
conseqüència, canviar els usos de l’espai urbà continua sent una assignatura pendent a Rubí.

A més desplaçar-nos a peu, en transport públic, en bici o en cotxe està marcat per l’edat, el
gènere, l’origen, la salut o la situació econòmica, a més del lloc on vivim. Això vol dir que les
dificultats que tenim per desenvolupar una mobilitat sostenible generen inequitat: manca de
voreres, d’iŀluminació, de carrils bici, d’ombres als carrers, de zones pacificades, de més i millors
connexions en transport públic, entre d’altres. Una dada parla per si sola: a Rubí, segons dades
de l’Ajuntament, el 65% dels desplaçaments es fan a peu però només un 16% de les voreres
tenen l’amplada suficient per a considerar-ses accessibles i segures (1,8m).

La mobilitat, 
una assignatura pendent a Rubí

Llibertat no és tenir la capacitat
d'anar a qualsevol lloc en cotxe.

Llibertat és poder anar a qualsevol
lloc, sense haver d'utillizar-lo. 
Aquest és el segell d'una gran

ciutat
JANETTE SADIK-KHAN

Betlem Cañizar Bel,
la nostra regidora

Millorem la connexió a peu i en
VMP entre les urbanitzacions i el
nucli urbà

Desplaçar-se a peu, en cadira de rodes,
amb infants, cotxets infantils o fins i
tot en bici o patinet des de les
urbanitzacions cap al nucli urbà és
complicat o fins i tot arriscat: manquen
vies segures, adequades i curtes. 
Hi ha tres accessos principals a les
urbanitzacions, i només un d'ells té
voreres (insuficients) i iŀluminació.

Proposem al govern de la ciutat, en el
Ple de setembre, adequar aquestes
dues vies de forma provisional amb
voreres, carrils bici segregats i segurs i
iŀluminació mentre no s'executin les
infraestructures pendents i definitives.
A la nostra web, www.auprubi.cat, 
 podreu trobar exemples de com fer-ho
i més informació. 

El metrominuto és una iniciativa que es va crear a Pontevedra per fomentar els
desplaçaments a peu, una mobilitat sostenible i sana. L'AUP Rubí treballem
per promoure aquesta nova mobilitat: el nostre metrominuto en pot ser una
bona eina. Rubí té més punts significatius però la selecció que hem fet és
iŀlustrativa de com pot ser de senzill desplaçar-nos a peu sempre que puguem. 
Sobretot, si impulsem l'Ajuntament per assolir carrils bici, més transport
públic, voreres accessibles o iŀluminació, entre d'altres.  
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10
 m

in
7

 m
in

5
 m

in
10

 m
in

12
 m

in

8 m
in

20 min

15 min

10 min

25 m
in

10
 m

in

15
 m

in
15

 m
in

8 min

8
 m

in

7
 m

in

5 m
in

15
 m

in
6

 m
in

9 m
in

20 m
in

10 min 10 m
in

10 m
in

8
 m

in

8 min

8 m
in12

 m
in

8
 m

in

8 min12 min15 min 8 min

8 min

20 min

10
 m

in

 15 min

 15 min

 30 m
in

 50 m
in

11 min



Divendres, 16 de setembre de 2022 OPINIÓ10

A poc a poc torna la normalitat en la 
vida cultural de la ciutat, després 
d’una època molt marcada per 

restriccions de la pandèmia. És el cas de 
la celebració de la Diada de Catalunya, on 
el protagonisme va tornar a ser –amb el 
permís de l’ofrena fl oral– per les enti tats de 
la cultura popular: dansaires, sardanistes, 
cantaires, castellers, etc. van recuperar el 
seu espai per l’Onze de Setembre. 

El mateix passarà durant aquest cap de 
setmana amb la festa Tocs de Sant Roc, que 
s’ha desplaçat en el calendari amb la inten-
ció de créixer en popularitat. Durant tres 

Les enti tats recuperen l’espai
EDITORIAL

dies, la ciutat s’engalanarà amb tot ti pus 
d’acti vitats relacionades amb els gegants, 
els castells, els correfocs, les tabalades, 
la dansa i moltes més acti vitats que han 
estat dissenyades per la Taula de la Cultura 
Popular i Tradicional. 

Des d’aquestes línies, convidem a la 
ciutadania a gaudir d’aquesta festa, molt 

propera, i que preparen amb gran cura les 
enti tats durant tot l’any. 

També retorna a la normalitat un dels 
esdeveniments més destacats de la tardor 
rubinenca, la caminada nocturna, que si 
bé és una acti vitat més de lleure també 
té un vessant cultural. L’any passat es va 
poder celebrar, però ho va fer de forma 

(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          13 de setembre

Dani #39AnysDeRock
@danicardogirona

No sé si el transport públic està seguint la normativa climàtica 
però és un crimen anar amb Metro per Barcelona i amb 
@FGC cap a #rubicity, calor i obligació de mascareta no 
son compatibles, sense comentar que des de la rebaixa del 
transport públic anem com arengades #OleTu

adaptada a les circumstàncies. Ara, recu-
pera els punts d’interès tan característi cs 
de l’acti vitat i torna a oferir més d’un miler 
d’inscripcions, a més de la boti farrada i 
l’animació al punt de sorti da i arribada. 
Tampoc ens oblidem de la Bicicletada del 
Mercat, emblemàti ca, i que enguany recor-
rerà a més una avinguda de l’Estatut tallada 
al trànsit amb moti u de la celebració de la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible. 

És una fantàsti ca notí cia que les enti tats 
puguin recuperar a poc a poc el seu paper 
destacat i tornin a reimpulsar la vida co-
munitària dels rubinencs. 

CARTES DE LA CIUTADANIA
La falta de mitjans de lleure a Rubí
Portem ja molts anys que a Rubí no tenim 
cinemes ni res per als joves, tampoc per 
a la gent de mitjana edat i menys per als 
més grans. Als anys 60, 70 i 80, Rubí era un 
exemple de zones d’oci per a altres poblaci-
ons del voltant, solien venir al cinema, a les 
discoteques, als restaurants i bars musicals. 
I això que Rubí era coneguda com a ciutat 
dormitori, aquesta varietat d’acti vitats era 
el que li donava vida al nostre Rubí i també 
a la restauració local. Aleshores la població 
a penes superava els 40.000 habitants, ara 
que dupliquem aquest nombre de població, 
hem d’anar a fora a buscar aquests llocs d’oci. 

La veritat és que no entenc el perquè 
d’aquesta situació, hi ha poblacions més 
peti tes, com per exemple Molins de Rei, que 
compta amb tres discoteques, quatre casals i 
situat al centre del poble. 

Què passa amb Rubí, conti nua sent una 
ciutat dormitori o realment què passa?

Els joves i no tan joves hem de sorti r de 
Rubí per gaudir del nostre temps lliure i a més 
tota aquesta economia es queda fora de Rubí. 

Per això em pregunto de nou ‘el perquè 
d’aquesta situació’, quan Rubí no es mereix 
això i a més és una ciutat amb potencialitats. 
Una ciutadana enutjada.

M.R. Pons

Facilitats o difi cultats
És evident que la pandèmia està deixant un 
gran rastre de modifi cacions en el funcio-
nament de les empreses i les insti tucions, 
potser més en les insti tucions.

En un moment que pràcti cament no 
existeix cap mena de limitació, si exceptu-
em les mascaretes en el transport públic, 
centres sanitaris, farmàcies, etc. poca cosa, 
deixa en evidència el que ha signifi cat la 
pandèmia.

Això no obstant, en el nostre ajun-
tament de Rubí, a hores d’ara encara és 
necessari demanar una cita prèvia per pre-
sentar una instància. Fa quatre dies en una 
recepció a la sala de plens de l’ajuntament 
de Rubí no va existi r cap limitació, qualsevol 
que volgués podria entrar a veure un acte 
que en aquell moment es feia, més tard 
una gran quanti tat d’aquestes mateixes 
persones ens l’amuntegàvem a l’escala de 
l’ajuntament per fer-se una foto, sense cap 
previsió amb el tema pandèmia.

En canvi, quatre dies després per pre-
sentar una instància a l’ajuntament és ne-

cessari demanar una cita prèvia, per què?, 
cita prèvia que després de gesti onar-la per 
l’ordinador et donen data pel dia 26 de 
setembre, quan tu la gesti ones el dia 13 
de setembre, es fa molt difí cil entendre i 
pensar que no et poden atendre abans per 
un acte administrati u que dura 5 minuts 
13 dies més tard, realment si fos una cosa 
urgent seria un desastre, i una vergonya.

Per què aquesta falta d’atenció ciuta-
dana, per què aquestes limitacions quan 
la majoria de la societat ja està funcionant 
d’altra manera, és a dir funcionament 
normalitzat? Per què l’ajuntament de Rubí 
no es posa al dia i facilita les coses a la 
ciutadania?

No és acceptable mantenir els mateixos 
paràmetres avui 13 de setembre del 2022 
que el 13 de setembre del 2021 o del 2020.

Hi ha algun moti u perquè això es faci 
així, o és un element més del nostre ajun-
tament per posar obstacles a la ciutadania? 
Una més.

J.M. Pijuan



a protagonista de este 
relato guarda muchas 
similitudes con los in-

gredientes de una historia 
real llevada a la gran pan-
talla en 1962, una crónica 
de superación, coraje y 
lucha como la de nuestra 
pequeña que a día de hoy 
sigue batallando para em-
pezar de nuevo.  Y así he-
mos querido llamarla, Ana 
Sullivan, en honor a aquella 
maestra americana ciega 
que ayudó a otros a comu-
nicarse a través del tacto.

No sabemos mucho de 
nuestra particular Ana Su-
llivan, mas que se trata de 
una gata adulta de apro-
ximadamente 9 años que 
habitaba en el que era su 
único hogar, un jardín, 
donde alguien le propor-

cionaba alimento, hasta 
aquel día que fue atrope-
llada causándole graves 
lesiones.

El diagnóstico de ese fatal 
accidente fue desolador, 
sufría rotura de mandíbu-
la, fisura en el paladar y 
perdió uno de los sentidos 
más preciados, la vista, 
lo cual obligó a tener que 
enuclearle los ojos.  Per-
maneció tiempo sin poder 
alimentarse por sí sola, 
por lo que tuvo que ser 
ayudada por una sonda, 
pero afortunadamente ya 
está recuperada.

A día de hoy, podemos 
decir que se trata de una 
gata muy mansa y dócil, en-
seguida se arranca con sus 
ronroneos y se deshace en 

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí

Medicina  general
Radiologia digital

Ecografia
Traumatologia

Cirurgia
Acupuntura

Teràpia neural 
Homeopatia

Dermatologia
Hospitalització 
Laboratori propi

Perruqueria 
Alimentació 
Accessoris 

Urgències 24 h
Servei a domicili 

Els nostres serveis

Els nostres centres
HOSPITAL 24H  

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

08191 Rubí 

CENTRE VETERINARI 
T. 93 588 28 87

C. Gimnàs 15 08191 
Rubí (L’Escardívol) 

Ctra. Sant Cugat 5, 

El milagro de Ana Sullivan
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mimos, pero se comporta 
algo miedosa porque no 
conoce el entorno ni los 
nuevos ruidos.

Por ello buscamos una 
familia bondadosa que 
sea capaz ayudarle a em-
pezar desde cero, brin-
dándole esa seguridad y 
conocimiento para que 
adquiera el control de un 
nuevo espacio, el que será 
su hogar y vaya ganan-
do confianza en sí mis-
ma, porque tenemos la 
certeza de que así será.
¿Eres esa familia capaz de 
sacarla de un mundo de 
sombras y oscuridad?

Si quieres conocerla, con-
tacta con Rodamons de 
Rubí a través de email, web, 
Instagram o Facebook.

¿Eres esa familia 
capaz de sacarla 
de un mundo 
de sombras 
y oscuridad?

CONTACTO RODAMONS DE RUBÍ
www.rodamonsderubi.com

instagram.com/rodamons_de_rubi

facebook.com/rodamonsderubi

rodamonsderubi@hotmail.es 

El milagro de Ana Sullivan
Un fatal accidente la dejó ciega,
¿quieres saber su historia?

www.rodamonsderubi.comrodamonsderubi@hotmail.es



  Divendres, 16 de setembre de 2022 CULTURA12

La Nocturna torna a oferir punts 
d’interès i 1.200 inscripcions

HISTÒRIA NATURA FESTES

POESIA

Exposició sobre la resistència 
i la deportació femenina
El Museu Municipal Castell 
(MMUC) inaugura aquest di-
vendres una exposició sobre 
les dones de la resistència i 
les que van ser deportades 
durant la Segona Guerra 
Mundial. La mostra s’endinsa 
especialment en la història 
de les republicanes espanyo-
les que van passar pel camp 
de concentració de Ravens-
brück, al nord d’Alemanya, 
durant l’època nazi. 

El contingut de l’expo-
sició combina informació 
històrica dels fets amb textos 
i dibuixos de les mateixes 
protagonistes. ‘Resistents i 
deportades’ és un muntat-
ge produït per l’associació 
Amical de Mauthausen amb 
la col·laboració de la Unió 
Europea, la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de 
Barcelona. Es podrà visitar 
fins al 22 de desembre. / DdR

Homenatge a Vicent Andrés 
Estellés a l’Hostal del Gall
Òmnium Rubí organitza una 
trobada poètica i gastro-
nòmica per homenatjar el 
poeta Vicent Andrés Estellés, 
un dels poetes valencians 
més destacats del segle XX. 

La Festa Estellés se ce-
lebrarà per primer cop a 
Rubí en format sopar, ja que 
l’any passat es va fer la festa, 
però no l’àpat. Serà el 21 de 
setembre a les 20 h al restau-
rant Hostal del Gall, al carrer 

Xercavins. El sopar té un preu 
de 18 euros i inclou menjar 
amb diferents elements de la 
gastronomia valenciana. Hi 
haurà un micròfon obert per-
què qualsevol persona pugui 
recitar un poema d’Estellés i 
l’activitat es complementarà 
amb una actuació del can-
tautor valencià Andreu Valor. 
Per participar, cal inscriure’s 
a través del web omnium.
cat/rubi. / DdR

La festa del barri 
del Progrés arriba 
aquest dissabte 
amb molta música
El barri del Progrés celebra 
aquest dissabte la seva festa 
del barri, organitzada per 
l’Associació de Veïns del 
Progrés. La celebració, que 
es farà a la plaça del Progrés, 
arrencarà al matí a les 11 h 
amb una xocolatada infantil 
i seguirà a la tarda amb l’ac-
tuació a les 16 h de DJ Farsa 
Set (Bocino&Trompeto). Al 
vespre serà el torn de l’ac-
tuació del Centro Aragonés 
de Rubí (19 h) i d’AJR Friends 
de l’Associació de Jazz Rubí 
(19.30 h). A la nit, estan 
previstes les actuacions de 
música urbana de Kuerbo 
(21 h) i de l’artista Marcos 
Farré (22.30 h). / DdR

Marcos Farré tancarà la festa amb 
un concert. / Cedida

MARTA CABRERA

Rubí d’Arrel i el Centre Ex-
cursionista de Rubí han 
organitzat la quinzena edi-
ció de La Nocturna, que 
enguany recupera la nor-
malitat després que l’any 
passat s’hagués d’adaptar 
a la pandèmia. 

Així, es recuperen els 
característics punts d’inte-
rès, s’ofereixen un total de 
1.200 inscripcions, arribant 
als nivells prepandèmia i 
una de les principals nove-
tats serà en la sortida: “Serà 
a partir de les 20 h, a mesu-
ra que la gent vagi arribant 
podran anar sortint tal com 
arribin. Sí que demanem 
sobretot a la gent que es 
registri abans de començar 
a caminar”, ha explicat el 
president del Centre Excur-
sionista, Jordi Puig. 

També hi ha altres nove-
tats, com ara la instal·lació 
d’un punt de microteatre a 
prop de la masia Can Pi de 
la Serra, amb la participació 

de diverses persones, i un 
espectacle d’art visual a 
càrrec de la productora La 
Lombarda, a la masia de Can 
Serrafossà. 

El Centre d’Estudis Ru-
binencs oferirà un punt 
d’història a l’ermita de Sant 
Genís, mentre que el punt 
de natura estarà aquesta 
vegada al torrent Fondo. El 
recorregut, amb sortida a 
l’escola Rivo Rubeo, avança-
rà fins a la zona de Sant Ge-
nís fins a Can Pi de la Serra 
i tornarà pel castell de Sant 
Genís en la seva opció més 
curta, de 7 km. El recorregut 
d’11 km pujarà fins a la serra 
de l’Oleguera, passarà per 
Can Riquer fins a Castell-

bisbal i tornarà pel mateix 
recorregut que el curt.

També es recupera la 
botifarrada
La Nocturna tindrà lloc el 
8 d’octubre i com sempre 
caldrà inscriure’s prèvia-
ment. Les inscripcions es 
podran fer a partir del 20 
de setembre al web rubicer.
cat. El preu per als adults 
es manté en els 6 euros i 
pels menors de 14 anys, en 
3 euros. Com sempre, es 
donarà un euro solidari, que 
enguany, juntament amb 
els diners recollits el 2021, 
servirà per millorar la xarxa 
d’itineraris naturals. 

La inscripció inclou la 
tradicional botifarrada un 
cop finalitzada la caminada, 
que l’any passat tampoc es 
va poder fer. El punt d’inici 
i de sortida, on hi haurà 
una barra de bar, estarà 
dinamitzat pel col·lectiu La 
SoniK, que ha programat les 
actuacions musicals de Pe-
brots Escalivats i DJ Casqui.

La caminada serà 
el 8 d’octubre i 
les inscripcions 
començaran el 
20 de setembre 

al web del Centre 
Excursionista

Cobles:

JOVENÍVOLA DE 
SABADELL

CIUTAT DE GIRONA

LA PRINCIPAL DEL
LLOBREGAT

Berenar

Concurs de colles
improvisades

Dissabte, 24 de setembre de 2022
Pl. Dr. Guardiet, a les 17:30 h.

08191 - Rubí
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FESTES

La Colla Gegantera del Club Amics de Rubí 
va parti cipar dissabte a la XXXVII Trobada 
Gegantera de Lliçà d'Amunt, al Vallès Orien-
tal, on van coincidir amb les colles de Lliçà 
d'Amunt i de Vall, Santa Eulàlia de Ronçana 
i Calafell. 

La jornada va començar al matí amb 
la plantada i un esmorzar de germanor. 
Després, les fi gures van desfi lar pels carrers 
del nucli anti c del municipi fi ns a la plaça de 
Catalunya, on cada colla va realitzar el seu 
ball, es van fer els parlaments i va tenir lloc 
el ball fi nal conjunt de totes les colles. / DdR 

GEGANTS

AGENDA  CULTURALAGENDA  CULTURAL
16 DE SETEMBRE

-Cinema: ‘Escape Room’
Cicle Gaudí. A les 20h a La 
Sala. Preu: 4,5€|3€.
-Sorti da de la 10a Trobada 
de Bèsti es del Foc
Tocs de Sant Roc. A les 21h 
des del Celler fi ns la pl. Dr. 
Guardiet.
-Reunió de l’Associació 
d’Amics de l’Astronomia
A les 21.30h a l’Ateneu. Org.: 
Amics de l’Astronomia.
-Bateig de la cuca de foc 
Ibur
Tocs de Sant Roc. A les 22h 
a la pl. Dr. Guardiet.
-Sopar popular a la fresca
Tocs de Sant Roc. A les 22h a 
la pl. Dr. Guardiet. Preu: 6€.
-Música: ‘La Coixinera’
Tocs de Sant Roc. A les 23h 
a la pl. Dr. Guardiet.

17 DE SETEMBRE

-Mercat de la numismàti ca 
i el col·leccionisme
De 8h a 14h a la pl. Mercat. 
-Hora del conte en anglès: 
‘Mousy and the big red ball’
A les 11h a la Biblioteca. 
A carrec de Kids&Us. Per a 
infants d’1 a 7 anys.
-Festa del barri del Progrés
D’11h a 22.30h a la pl. Pro-
grés. Org.: AV Progrés.
-Jornada de portes obertes 
al Museu Vallhonrat
Tocs de Sant Roc. Visites gui-
ades a les 11h i a les 12.15h.
-Tallers d’enti tats de cultura 
popular i tradicional
Tocs de Sant Roc. A les 11h 
a la pl. Dr. Guardiet.
-Vine al rellotge del cam-
panar!
Tocs de Sant Roc. A les 11h 
a la pl. Dr. Guardiet. 
-Remulla’t amb en Bòjum
Tocs de Sant Roc. A les 13h 
a la pl. Dr. Guardiet.
-Missa en honor a Sant Roc
Tocs de Sant Roc. A les 
19.30h a l’església de Sant 
Pere.

-Versots
Tocs de Sant Roc. A les 21h 
a la pl. Dr. Guardiet.
-Espectacle de foc i dansa
Tocs de Sant Roc. A les 
21.30h a la pl. Dr. Guardi-
et. A càrrec de Les Bruixes 
d’Arrel.
-Sopar popular
Tocs de Sant Roc. A les 22h a 
la pl. Dr. Guardiet. Preu: 6€.
-Gresca de nit
Tocs de Sant Roc. A les 
22.30h a la pl. Dr. Guardiet. 

18 DE SETEMBRE

Tronada de Sant Roc
Tocs de Sant Roc. A les 9h 
de la pl. Dr. Guardiet al c. 
Sant Jaume.
-Bicicletada del Mercat
A les 10h a la pl. Mercat. 
Org.: Associació d’Adjudica-
taris del Mercat.
-Passejada de la imatgeria 
local i els gegants històrics
Tocs de Sant Roc. A les 
11.30h del c. Sant Cugat a 
la pl. Onze de Setembre. A  
les 12h, ballada dels entre-
mesos a la pl. Dr. Guardiet.
-Teatre: ‘L’home orquestra’
Tocs de Sant Roc. A càrrec 
del Peyu. A les 17.30h al 
Casal Popular. Preu: 12€. 
-Tabalada de Sant Roc
Tocs de Sant Roc. A les 
18.30h a la pl. Catalunya 
i fins a la pl. Onze de Se-
tembre
-Correfoc infanti l
Tocs de Sant Roc. A les 
19.30h a la pl. Onze de Se-
tembre i fi ns a la pl. Salvador 
Allende.
-Havaneres: ‘Mar endins’
Tocs de Sant Roc. A les 
19.30h a la pl. Dr. Guardiet. 

20 DE SETEMBRE

-Hora del conte: ‘El senyor 
Riu’
A les 18h a la Biblioteca. A 
càrrec de Blai Senabre. Per 
a infants majors de 4 anys. 

21 DE SETEMBRE

-Hora del conte: ‘Desmun-
tant Gianni Rodari’
A les 18h a la Biblioteca. A 
càrrec de Rah-mon Roma. 
Per a infants majors de 4 
anys. 
-Sopar Estellés
Sopar, poesia i música amb 
Andreu Valor. A les 20h al 
restaurant del Gall. Preu del 
sopar: 18€. Org.: Òmnium 
Rubí. 

22 DE SETEMBRE

Història del tennis taula 
a Rubí
A les 19 h a la Biblioteca. A 
càrrec de Gregorio Gómez. 

Indústria de guerra aero-
nàuti ca a Rubí
Al local del Centre d’Estudis 
Rubinencs de la Biblioteca. 
Inauguració 16 de setembre 
a les 19h. 

Resistents i deportades
Fins al 22 de desembre al 
MMUC.

Obres de petit format de 
Miquel Mas
Fins al 25 de setembre a La 
Claraboia. 

Els paisatges reflexius de 
Carme Llop
Fins al 29 d’octubre a l’Aula 
Cultural.

Homenatge  a  Georg ia 
O’Keeff e
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! 
fi ns al 30 de setembre. 

Els gegantons del Club Amics de Rubí 
parti cipen a la Trobada de Lliçà d'Amunt

Tocs de Sant Roc omplirà la ciutat 
de cultura popular i tradicional
REDACCIÓ

La cultura popular i tradi-
cional prendrà el protago-
nisme durant tot el cap de 
setmana amb la celebració 
de Tocs de Sant Roc, una 
festa que ha canviat el nom 
i la data en el calendari amb 
l’objectiu d’augmentar la 
parti cipació dels rubinencs.

Les activitats seran les 
habituals de les anteriors ce-
lebracions de Sant Roc, amb 
molta presència de la cul-
tura tradicional. Hi haurà el 
correfoc infanti l, la trobada 
de les bèsti es del foc, la cer-
cavila d’imatgeria històrica, 
els clàssics Versots a càrrec 
de les colles de diables, les 
populars havaneres, un so-
par popular i música, entre 
moltes altres acti vitats. 

Entre les novetats tam-
bé destaca la presentació 
d’una nova bèstia de foc 
dels Diables de Rubí: la 
cuca de llum Ibur, que sor-
tirà a passejar per primer 
cop a la ciutat durant la 

trobada de bèsties del foc 
prevista per divendres.

En total, són més d’una 
vintena d’entitats les què 
col·laboren amb la pro-
gramació de Tocs de Sant 
Roc, impulsada per l’Ajun-
tament de Rubí i la Taula 
de Cultura Popular i Tra-
dicional.

Amb la nova data, 
els organitzadors 
esperen que hi 

parti cipi més gent

El Club Amics de Rubí, a Lliçà d’Amunt. / Cedida

El foc serà un dels protagonistes de Tocs de Sant Roc. / Arxiu

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!

A B O G A D O S

www.sangerabogados.com

EXPOSICIONS
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JOCS ESPORTIUS | FORMACIÓ

Una quinzena de disciplines integren 
l’oferta dels Jocs Esporti us Escolars
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha obert les 
inscripcions per als Jocs Es-
porti us Escolars 2022-2023, 
que organitza amb la col-
laboració de 14 enti tats es-
porti ves de la ciutat. Aquest 
curs, l’alumnat rubinenc 
podrà tornar a gaudir en 
horari extraescolar de prop 
de 15 disciplines.

Els infants de primària, 
en el format de Jocs Espor-
ti us, podran escollir entre 
atleti sme, escacs, gimnàsti -
ca esporti va, minihandbol, 
minibàsquet, dansa espor-
ti va, pati natge artí sti c, pre-
esport, futbol sala, tennis de 
taula, taekwondo, futbol 7, 
hoquei línia, minivoleibol, 
esports per a capacitats 
diverses i natació artí sti ca.

Pel que fa als joves de 
secundària, en el marc de 
les Lligues Esporti ves per a 
Joves, podran parti cipar en 
les lligues d’atleti sme, es-
cacs, gimnàsti ca esporti va, 
handbol, bàsquet, dansa 
esporti va, pati natge artí sti c, 

futbol sala, tennis de taula, 
taekwondo, futbol 7, hoquei 
línia, voleibol, esports per a 
capacitats diverses i natació 
artí sti ca.

Segons el nombre de 
persones apuntades, les 
competi cions seran en for-
mat local o comarcal. En 
aquest segon cas, es jugaria 
amb equips de Castellbis-
bal, Sant Cugat, Terrassa, 
Vacarisses, Viladecavalls, 
Ullastrell o Matadepera.

Les inscripcions es poden 
fer durant setembre i octu-
bre al centre educati u o a 
l’Ofi cina dels Jocs Esporti us 
Escolars, a l’Escardívol, de 
dilluns a dijous de 9 h a 13 h i 
de 16 h a 19 h, i els divendres 
de 9 h a 13 h.

Com en anteriors edici-
ons, el foment de valors ti n-
drà un pes important a totes 
les competi cions i es premi-
aran les bones acti tuds com 
el respecte o la puntualitat. 

Els Jocs Esporti us Escolars es desenvolupen durant el curs en horari 
extraescolar. / Ajuntament

L’equip de la UP Las Torres-
Rubí format pels rubinencs 
Víctor García, Francisco J. 
Flores ‘Rume’ i Quimet Me-
dina s’ha proclamat campió 
d’Espanya de petanca en la 
modalitat de dobletes. En el 
camí a la fi nal, els de Rubí van 
guanyar el Sòller, el Virgen 
de la Salud i l’Henares. I a la 
fi nal, es van imposar al Prat, 
que comptava amb el també 
rubinenc Sergi Rodríguez 
a les seves fi les, per 13-11.

Lliga Provincial
Pel que fa a la Lliga Provincial, 
el primer equip no va jugar 

perquè se celebrava el Cam-
pionat d’Espanya, mentre 
que el femení va sumar la 
segona victòria consecuti va 
després de derrotar el Mal-
grat de Mar per 8-1.

El segon equip va acon-
seguir el seu primer triomf 
contra el Can Bassa de Gra-
nollers a casa. No va ser un 
partit fàcil, però els rubi-
nencs van guanyar 9-7. El ter-
cer equip va debutar a la lliga 
visitant les pistes del Sant 
Francesc a Sant Cugat, parti t 
que va estar molt renyit i que 
fi nalment van guanyar locals 
per 9-7. / UP Las Torres

Tres rubinencs, campions 
d’Espanya de petanca

PETANCA | CAMPIONAT D’ESPANYA BÀSQUET | TORNEIG

El CEB Sant Jordi 
organitza la VI 
edició del Torneig 
Ciutat de Rubí

El Club Esportiu de Bàs-
quet (CEB) Sant Jordi de 
Rubí celebra aquest cap de 
setmana la sisena edició 
del Torneig Ciutat de Rubí 
al pavelló municipal de La 
Llana. 

Es tracta d’un campi-
onat en format triangular 
en què cada equip jugarà 
dos parti ts. Hi parti ciparan, 
a més de l’equip local, el 
CB Matadepera, el CB Can 
Parellada, l’UESC Sant Cu-
gat, el CB SFERIC Terrassa, 
el CB Sabadell Sud i el JET 
Terrassa. / CEB

Víctor, ‘Rume’ i Quimet han guanyat el campionat nacional. / FEP

Gustavo Javier Cortés 
Díaz es el gerente, y tam-
bién profesor, del centro 
Panther’s Martial Arts. 
Cuenta con 27 años de 
experiencia como profe-
sor, tanto en el ámbito 
militar como en el civil, en 
Sudamérica, EEUU y ahora 
en España. Cortés Díaz es 
Maestro Internacional de 
Tae Kwon Do (certifi cado 
en Corea) y Jiu Jitsu (cer-
tificado en Brasil), espe-
cialista en auto-defensa y 
seguridad y múltiple me-
dallista internacional. Hoy 
nos cuenta un poco más 
sobre el centro que ha 
abierto en Rubí.

- ¿Cuándo comenzaron 
las clases?
Comenzamos a principios 
de agosto, al regreso de 
mi gira por Sudamérica 
y USA, visitando algunas 

de mis escuelas asociadas 
para dictar seminarios y 
tomar exámenes de gra-
duación. Eso incluyó ca-
pacitaciones para la U.S. 
Air Force y Rangers de 
Texas, donde tengo algu-
nos alumnos enseñando.

-¿Qué tipo de diciplinas se 
imparten?
En nuestra escuela en 
Rubí estamos enseñan-
do Tae Kwon Do defen-
sivo para niños y MMA 
recreativo para adultos 
(una combinación de Tae 
Kwon Do, Jiu Jitsu y aut-
defensa). Las clases están 
orientadas al desarrollo 
de la seguridad y auto-
confi anza, sin descuidar el 
acondicionamiento físico.

-¿Pueden ir niños y adultos?
Por supuesto, nuestra mi-
sión es ayudar a nuestros 

estudiantes a alcanzar sus 
objetivos. Algunos vienen 
porque quieren estar en 
forma, otros (mujeres 
especialmente) para sen-
tirse más seguras y los 
niños, a pasárselo bien y 
aprender valores que los 
formarán como adultos 
ejemplares. También te-
nemos un grupo que se 
especializa en la competi-
ción deportiva.

-¿Se puede ir a alguna 
clase de prueba? 
Están todos invitados a co-
nocernos y probar una de 
nuestras actividades, que 
seguro que los hará sentir 
muy bien física y mental-
mente. Para reservar una 
clase de prueba gratuita, 
contactad a través del te-
léfono 623 045 066 o por 
mail gustavo_panther@
yahoo.com.ar.

Tae Kwon do  
Jiu Jitsu 

Autodefensa

Niños y adultos 
Ambos sexos

Avenida 
Castellbisbal, 74Gustavo Javier Cortés Díaz

Gerente y profesor del centro 
Panther´s Martial Arts gustavo_panther@yahoo.com.ar

Tel. 623 045 066

Imatge de la passada edició del 
torneig. / Cedida
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El rubinenc Juan Carlos Arias 
ha aconseguit guanyar la 
cursa d’automobilisme de 
les 2 hores de Barcelona, 
inclosa en les proves GT4 
South European Series. La 
carrera s’ha disputat simul-
tàniament amb la prova 24 
hores de Barcelona, en les 
primeres dues hores de la 
competi ció.

El pilot local s’ha procla-
mat campió en la categoria 
GTC en la primera vegada 
que parti cipa en la prova. Va 
ser una cursa amb un nivell 

El pilot Juan Carlos Arias guanya les dues
hores de Barcelona en la categoria GTC

AUTOMOBILISME | PROVA

Juan Carlos Arias ha guanyat en el seu debut a la prova. / Cedida

El palista rubinenc Roger 
Quesada ha quedat en si-
sena posició en el Torneig 
Interterritorial de Joves 
de tennis taula, que s’ha 
disputat aquest cap de set-
mana a Saragossa. Quesada, 
que juga al CTT Borges, ha 
competit representant la 
selecció catalana en la ca-
tegoria infanti l. Pel que fa 
a la classifi cació per equips, 
Catalunya ha quedat en 
quart lloc. / DdR

Roger Quesada queda sisè en el
Torneig Interterritorial de Saragossa

TENNIS TAULA | TORNEIG 

molt alt i amb difi cultats per 
les elevades temperatures: 
“Assolir la meva primera vic-
tòria aquí ha sigut increïble 

i inesperat. Lluitàvem contra 
cotxes més ràpids i equips 
amb molt pressupost. Ha si-
gut realment especial”. / DdR

Albert Martí nez es va proclamar millor 
jugador veterà del Torneig Anual del 
Creuer d’escacs. El jugador de La Rubi-
nenca va superar tots els seus rivals i es 
va endur el trofeu. 

D’altra banda, Javier Planella va gua-
nyar el torneig disputat a Esparreguera 
en la seva categoria i Antoni Muñoz va 
quedar en quarta posició a la general i 
primer a la seva categoria en un torneig 
a Ripollet. / La Rubinenca

Albert Martí nez, campió del Torneig 
Anual del Creuer en categoria veterans

ESCACS | TORNEIG

Albert Martí nez, amb el trofeu. / Cedida

Roger Quesada. / Cedida

Bea Orti z i Elena Ruiz, amb la resta de la selecció. / RFEN

WATERPOLO | EUROPEU

Les waterpolistes rubinen-
ques Bea Orti z i Elena Ruiz 
han sumat un nou èxit amb 
la selecció espanyola de 
waterpolo a Split, a Croàcia. 
Després de guanyar la plata 
als Jocs Olímpics de Tòquio 
el 2020 i quedar-se fora de 
les medalles al Mundial del 
2021, el combinat espanyol 
ha tornat de nou al podi per 
la porta gran, amb una me-
dalla d’or després de vèncer 
Grècia per 9-6.

Per Elena Ruiz, de no-
més 17 anys, és el primer 
or en una gran competi ció 
internacional, mentre que 
Bea Orti z ja sabia el que era 
guanyar un Europeu, perquè 
estava a l’equip espanyol 
que va aconseguir aixecar 
el tí tol a Budapest el 2020.

La final contra Grècia 
va arrencar amb una bona 
dinàmica per a les jugadores 
de Miki Oca, però al segon 
parcial l’equip contrari va 

retallar distàncies fi ns a es-
tablir el 4-3 al descans. 

Durant el tercer temps 
només hi va haver un gol, 
que va aconseguir Elena Ruiz 
de penal. En el darrer perí-
ode i quan faltaven quatre 
minuts, Grècia va empatar 
el marcador, però els gols de 
Bea Orti z i Maica García van 
donar l’avantatge necessari 
per acabar el partit sense 
patir i endur-se el títol al 
sarró. / DdR

Bea Orti z i Elena Ruiz guanyen 
l’Europeu amb la selecció

Elena Ruiz fi txa 
pel CN Sabadell
La waterpolista rubinenca 
Elena Ruiz diu adeu al CN 
Rubí, club on s’ha format, i 
fi txa per un dels grans equips 
del panorama europeu, el CN 
Sabadell. Ruiz s’ha consolidat 
com una de les jugadores 
més destacades de la selec-
ció espanyola i ha estat la 
màxima golejadora a Divisió 
d’Honor les dues darreres 
temporades.

Club Balmes-Rubí, Carretera de Terrassa 55, local bajo B 
Tel. 696 579 909 / 639 358 487



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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