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Queixes veïnals pels sorolls constants
provinents dels tallers de Ferrocarrils
Les persones que viuen als carrers propers, al barri de Ca n’Alzamora,
es queixen que durant la nit el soroll no els permet dormir
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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
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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

El soroll del Centre d’Operacions
d’FGC no deixa descansar els veïns
MARTA CABRERA

Fa anys que el Centre d’Operacions de Ferrocarrils de la
Generalitat genera sorolls
que molesten al veïnat de
la zona, principalment els
del carrer Antoni Sedó i
vies pròximes, que queden
molt a prop dels tallers
d’FGC. Fa uns mesos, però,
el soroll s’ha incrementat i
això, sumat a l’estiu calorós
que ha fet, ha provocat un
trasbals als veïns de la zona,
que tenen molts problemes
per agafar el son. “Hi ha com
una mena de ventiladors
engegats dia i nit, és un
soroll continu, un brunzit
que abans no s’escoltava”,
ha explicat una de les veïnes
afectades, Neus Escudero.
Des de la finestra de
casa seva, al carrer Doctor
Ferran, el Departament
d’Acció Climàtica i Agenda
Rural va fer un estudi acústic
a ﬁnals de l’any passat. El
resultat és que el soroll que
es registra supera els nivells
que marca l’ordenança mu-

Darrerament, el soroll del COR s’ha incrementat encara més. / Cedida

nicipal. L’informe detalla
sorolls de tipus continu generat pels motors dels trens
aturats i també una percepció clara de l’ús d’una pistola
pneumàtica. “No pots dormir amb la ﬁnestra oberta,
he canviat les ﬁnestres per
insonoritzar-les, hi ha veïns
que ho aguanten amb taps,
però ﬁns i tot així. Durant

el dia és continu i molesta,
però t’aguantes, però a
la nit... està tot en silenci
i el brunzit és constant”.
Pendents que FGC prengui
mesures correctores
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya no ha
contestat quin és l’origen
del soroll ni tampoc si hi

NIT DE LA RECERCA

Què ens amaga
la llum?
Té ombra la llum?
Com construir una cúpula?
Pot canviar de color el foc?
Us convidem a investigar
sobre aquestes i altres
qüestions a l’Institut La
Serreta.
Inscripció
prèvia:
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7 d’octubre de 2022
de les 19:00
ﬁns les 21:00
Institut La Serreta
C\ Lepant, 1, Rubí

ha algun projecte per reduir-ne l’impacte. En el Pla
de Contaminació Acústica d’FGC 2018-2023, que
inclou diverses mesures
per reduir l’impacte sonor a les vies dels trens, ni
tan sols s’esmenta el Centre d’Operacions de Rubí.
I el problema ve de lluny,
perquè si tenim en compte
el mapa acústic de soroll
elaborat per l’Ajuntament
i que data del 2012, una
part del carrer Antoni Sedó
ja superava els valors límit
d’immissió recomanats.
L’Ajuntament ha explicat
que va traslladar la queixa
dels veïns sobre els sorolls
a FGC i va fer al·legacions
al Pla d’Acció de Contaminació Acústica, que es van
desestimar. Tot i això, Ferrocarrils es va comprometre a
contactar amb l’Ajuntament
per tractar la qüestió, però
de moment no ho ha fet. El
consistori aﬁrma que tornarà a demanar una reunió per
demanar mesures concretes de reducció dels sorolls.

Continua la recollida
de signatures dels
pensionistes i Rubí Sanitat
Després de l’aturada de l’estiu, el col·lectiu Rubí per
unes Pensions Públiques
Dignes i Rubí Sanitat continua amb la campanya de
recollida de signatures per
impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca desprivatitzar la sanitat.
L’objectiu és recollir a tot
l’estat espanyol mig milió de
ﬁrmes i que la qüestió es pugui debatre i votar al Congrés
dels Diputats. Entre les propostes de l’acció, es demana
l’atenció sanitària per a totes
les persones de l’estat, independentment de la seva situació administrativa, suprimir
totes les lleis que permeten
a empreses privades prestar
serveis de la sanitat pública,
crear un sistema de farmàcia
i productes sanitaris públic,
reforçar l’atenció primària i
garantir una atenció sanitària de qualitat en els centres
per a gent gran i persones
dependents.
D’altra banda, el moviment pensionista local ha
decidit sumar-se a la mani-

festació programada a Madrid el pròxim 15 d’octubre
contra la posada en marxa
de plans de pensions privats lligats als treballadors,
per l’increment del temps
d’accés a les pensions de
25 a 35 anys o per l’empobriment dels pensionistes i
dels treballadors en general
arran de l’augment de l’IPC
del 2022. / DdR

PISOS EN
VENDA A RUBI
DES DE

99.800 �
INFORMA´T

Ref. 12616/D

93 588 54 99

www.finquesvallhonrat.es
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La rehabilitació de dos
edificis d’habitatges
públics podria rebre
fons europeus

L’Ajuntament engega les inspeccions per quantiﬁcar
els pisos buits de grans tenidors que hi ha a Rubí
CRISTINA CARRASCO

REDACCIÓ

El projecte de l'Ajuntament de
Rubí per rehabilitar energèticament dos edificis d'habitatges
públics als carrers Belchite i Pontevedra ha estat preseleccionat
per rebre ﬁnançament dels fons
europeus Next Generation, a través del Programa de barris de la
Generalitat.
Els immobles que opten a la
subvenció europea són propietat
de l'empresa municipal Proursa. El
del carrer Belchite acull 22 habitatges de lloguer i el del carrer Pontevedra, 39. El projecte, elaborat per
l'Ajuntament, té com a objectiu
reformar els ediﬁcis i reduir-ne el
consum energètic i la necessitat
de climatització.
També s'inclouen actuacions
a la urbanització dels Nius, ja que
la convocatòria també contempla
destinar una part dels diners a la
millora de la via pública.
Les reformes proposades pel
consistori estan valorades en 2,6
milions d'euros, dels quals 1,6 podrien ser subvencionats pels fons
europeus. La resta s'assumirien
amb recursos municipals.

E

Aquest mes de setembre, el consistori ha engegat el programa
d’inspecció d’habitatges buits, que
permetrà conèixer les dades reals
de pisos sense ocupar que hi ha a
Rubí que són propietat de grans
tenidors. Així ho ha anunciat la regidora d’Habitatge, Ànnia Garcia,
qui ha explicat que, prèviament,
els serveis tècnics municipals han
fet una feina de depuració per veure quins habitatges podrien estar
buits i quins ho estarien segons els
criteris que marca la llei.
En aquesta primera fase, s’ha
previst inspeccionar un paquet
de 150 habitatges propietat de
grans tenidors, dels quals una
vintena ja s’han revisat. A partir
dels resultats d’aquest procés, es
tramitaran els expedients per a
la inclusió d’aquests pisos en el
Registre municipal d’habitatges
buits que es va posar en marxa
l’any passat i en el qual ja consten
59 pisos.
Garcia ha destacat que l’obtenció de dades reals sobre pisos
desocupats permetrà aplicar el
recàrrec de l’IBI del 50% a grans
tenidors que mantinguin els ha-

Ànnia Garcia, regidora d’Habitatge, durant la roda de premsa. / C.C.

bitatges buits durant més de dos
anys.
Campanya ‘Obre la porta al lloguer’

D’altra banda, la regidora d’Habitatge també ha apuntat que
l’Ajuntament ha engegat la campanya ‘Obre la porta al lloguer’

amb l’objectiu de mobilitzar els
habitatges buits que hi ha a la
ciutat cap al mercat de lloguer
social. La iniciativa, que s’adreça
principalment a petits propietaris,
vol difondre els incentius i garanties als quals poden accedir les persones propietàries que lloguen el

seu habitatge a través de la Borsa
de Mediació per al Lloguer Social.
Aquests inclouen l’Avalloguer,
que és un règim de cobertura
de la Generalitat dels possibles
impagaments de les persones
llogateres de ﬁns a sis mesos; una
assegurança multirisc durant tot
el període del contracte; una assegurança de defensa jurídica en
cas d’impagaments; la tramitació
de tots els serveis que ofereix la
Borsa de Mediació i el control del
bon ús dels immobles. A més, des
del 2021, també tenen dret a una
boniﬁcació del rebut de l’impost
de béns immobles (IBI) de ﬁns al
60% de la quota íntegra, amb un
límit de 250 euros per habitatge.
Ara, el govern local ha afegit nous
incentius com una nova línia d’ajuts
per a l’execució d’obres de reforma
que es destinin a lloguer social.
Segons la regidora d’Habitatge, Ànnia García, l’ajut, de ﬁns a
8.000 euros, “permetrà que les
persones que tenen un habitatge
buit, però que necessiten fer-hi
alguna reforma per garantir la seva
habitabilitat disposin d’una ajuda
per fer-ho”. Les sol·licituds per
accedir a l’ajut es poden tramitar
ﬁns al 21 d’octubre.

Hello International School vuelve a rodar
con un nuevo curso lleno de actividades

l próximo mes de octubre las aulas del centro Hello International
School volverán a llenarse de alumnos. Un año más (y ya
hace 31), este centro de enseñanza
de idiomas ofrece todo tipo de soluciones para las personas que quieran
aprender inglés, francés, alemán, o
cualquier otro idioma.
Hello International School ofrece clases para niños desde los tres
años y adultos, con grupos formados en función de la edad y el nivel
de conocimientos de los alumnos.
Además, con el fin de facilitar el
acceso de todo el mundo al aprendizaje, el centro ofrece clases en
diferentes horarios: mañana, tarde
y noche, adaptándose en cada caso
a las necesidades de las personas
interesadas.
Además del aprendizaje de las
lenguas, Hello International School
está especializado en la preparación
para los exámenes de los distintos

más de repasar los contenidos, estas
clases también sirven para impartir
técnicas de estudio, que ayudan a
los jóvenes a ser más eficientes y
mejorar sus resultados académicos.
Todos estos servicios que Hello
pone a tu disposición tienen un
precio sin competencia, con tarifas
adaptadas a las necesidades de la
economía familiar.
La matrícula Hello International
School está abierta durante todo el
año. Para más información se puede
contactar con el centro, situado en
la calle J. Bartrina, nº 13-15, bajos
12, a través del teléfono 935886022.
títulos oficiales que certifican los
conocimientos en cada uno de los
idiomas. Estos exámenes se preparan en cursos específicos, en los que
los alumnos trabajan las materias
que serán objeto de examen.
Pero además de los servicios a
particulares, en este veterano centro
de estudios también se ofrecen ser-

vicios específicos a empresas: clases
en las mismas oficinas, de todos los
niveles y con contenidos específicos
para el sector de negocio.
Y pensando en los más pequeños, desde hace ya unos años, Hello
International School ofrece clases
de repaso y refuerzo, para alumnos
de todas las materias escolares. Ade-

Text cedit por Pere Solà
Gerente del centro de idiomas
HELLO INTERNATIONAL
SCHOOL
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Gran èxit de la 22a edició
de la Bicicletada del Mercat
REDACCIÓ

L’Associació d’Adjudicataris
del Mercat de Rubí va organitzar dissabte la 22a edició
de la Bicicletada de Rubí amb
un gran èxit. Després de dos
anys sense poder celebrar
l’activitat, els rubinencs van
poder tornar a gaudir d’un
passeig familiar pel centre de
la ciutat amb bicicleta, que a
més va passar per l’avinguda
de l’Estatut, tallada diumenge al trànsit per celebrar
la Setmana Europea de la
Mobilitat.
En total, van participar
en la Bicicletada 425 persones, entre infants i adults,

que van estar acompanyats
per la Companyia La Tal, que
va dinamitzar l’activitat amb
música i somriures. L’activitat també va comptar amb
el suport de 30 voluntaris,
imprescindibles per poder
organitzar la Bicicletada.
Quan els participants
van arribar de nou a la plaça del Mercat, es va fer la
tradicional botifarrada popular, un circuit infantil i el
sorteig de 45 premis, gràcies
a les parades del Mercat, la
botiga Rubí Bike i l’empresa
Catalana Occident.

na de la Mobilitat Europea,
l’Ajuntament ha organitzat
una Declaració institucional
per demanar la construcció
de la segona estació de Ferrocarrils de la Generalitat a
La Llana. L’acte arrencarà a
partir de les 11 h a la masia
de Can Serra i comptarà
amb la participació la Cambra de Comerç de Terrassa i
l’entitat FEM Vallès.

Després de dos anys, els paradistes han pogut tornar a celebrar la Bicicletada. / J.A. Montoya

Declaració de La Llana
Dins dels actes de la Setma-

L’Ajuntament dona la
benvinguda als 7 nous
agents de Policia Local
L’Ajuntament ha donat
la benvinguda als 7 nous
agents de la Policia Local
que es van incorporar al
cos a l’agost. L’acte ha anat
a càrrec de l’alcaldessa,
Ana M. Martínez, que els
ha encoratjat a treballar
pels rubinencs: “Confio que
ens ajudeu a avançar cap
a un model de policia més
proper amb la ciutadania”,
ha afirmat.
Els nous agents són 5
homes i dues dones i a la

trobada també hi ha participat una agent que es va
incorporar l’any passat. Els
policies realitzaran un any
de pràctiques abans de la
seva incorporació com a
funcionaris de carrera.
D’altra banda, el consistori ha recordat que està
en marxa el procés per a la
selecció de 5 nous membres
del cos. Les proves d’accés
van tenir lloc al juny i s’hi
van presentar gairebé 200
persones. / DdR

II JORNADA
DE GOVERN
OBERT
DE RUBÍ

Els Mossos desmantellen
dues plantacions de
marihuana a la ciutat
Els Mossos d’Esquadra han
desmantellat dues plantacions de marihuana i han
detingut una persona relacionada amb el tràfic de
drogues a Rubí.
En el mateix dispositiu,
els Mossos han desmantellat una tercera plantació
a Ciutat Vella, a Barcelona,
amb el suport de la Guàrdia Urbana. A més, s’han

efectuat quatre entrades a
domicilis i una persona està
investigada. La detenció s’ha
fet a Rubí, al carrer Joan
Maragall.
En total, s’han desmantellat 800 plantes de marihuana i s’han intervingut
més de 5.000 euros en efectiu, a més de maquinària i
estris pel manteniment de
les plantacions. / DdR

#dadesobertes i formació
Inscripcions a transparencia@ajrubi.cat

Dimecres 5 d'octubre
de 17 a 18.30 h
Biblioteca Mestre
Martí Tauler

Ens podràs
seguir en
directe al canal
Youtube
de l'Ajuntament
de Rubí
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‘Juguem i respectem’, un projecte
per fomentar el joc infantil i la
convivència a l’espai públic
REDACCIÓ

‘Juguem i respectem’ és
un projecte que vol ampliar el ventall de propostes
lúdiques dels infants de la
ciutat i alhora fomentar l’ús
compartit de l’espai públic i
potenciar la responsabilitat
compartida a través del joc.
Dilluns va arrencar aquesta
experiència pilot que es repetirà cada tarda de dilluns a
divendres a la plaça de Neus
Català i Pallejà, a les Torres,
fins a finals d’any. L’activitat
tindrà lloc entre les 17 h i
les 20 h.
‘Juguem i respectem’
posa a disposició dels infants del barri dues maletes
que contenen material per
a una trentena de jocs, pensats per edats compreses
entre els 3 i els 14 anys.
La maleta conté propostes de jocs de taula, jocs
de moviment i d’habilitat,
activitats de construcció i
propostes per treballar la
psicomotricitat. Tot aquest

ACTUALITAT
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material s’haurà de demanar en préstec i retornar-lo.
A més, caldrà disposar del
carnet per accedir i retornar
els jocs. D’aquesta manera,
es busca implicar als infants
i adolescents en la cura i
manteniment del material.
Hi haurà una maleta a
disposició al local de l’Associació de Veïns de Les Torres,
on els infants les podran
anar a demanar i retornar.
Aquest sistema busca crear
vincles entre els diferents
membres de la comunitat
del barri. Està previst que
aquesta acció es repliqui en
breu a la plaça de la Constitució, on hi haurà una altra
maleta en un establiment
col·laborador.
Dimecres passat al matí,
es va realitzar la presentació del projecte als infants
de l’Escola Montessori. La
idea és que els nens i nenes es vagin familiaritzant
amb el sistema de préstec
i assumeixin els valors que
fomenta la iniciativa.

Un treball sobre l’albinisme a l’Àfrica,
Premi Miquel Segura de Recerca
REDACCIÓ

Carla Bello, del Col·legi
Maristes Rubí, ha guanyat
el 22è Premi Miquel Segura
de Recerca amb el treball
‘Les persones amb albinisme a l’Àfrica subsahariana’.
Bello ha investigat la discriminació de les persones
en aquesta zona del món
i s’interroga sobre si hi ha
plans d’acció concrets i reals per protegir-les. El jurat
n’ha valorat la metodologia
emprada, la capacitat de
síntesi i les conclusions
obtingudes.
Els tres finalistes
d’aquesta 22a edició dels
guardons han estat: ‘Find
my pet: self-sufficient mobile application simplifie
the process of meeting pets
again with their owners’
de Luis Castillo, del Col·legi
Maristes Rubí (1r finalista);
‘Desenvolupament d’un
sistema de doble detecció
molecular per PCR pels
virus de la pesta porcina
clàssica i de la pesta porcina
africana’, de Hafsa Oulad El

Fotografia de les autoritats, amb els guanyadors i finalistes del premi. / Ajuntament de Rubí-Localpres

Hadj i Natàlia Cardó, del JV
Foix (2n finalista); i ‘Programació i anàlisi d’una xarxa
neuronal artificial amb la
capacitat de reconèixer
paisatges’ (3r finalista), de
Mouad El Messaori i Druss
Sentís, del Duc de Montblanc. La present edició
del premi ha registrat una
participació de 20 treballs.
L’acte de lliurament
dels premis va tenir lloc
el dimarts al Castell de

Rubí i també va servir per
fer un reconeixement a
l’alumnat que ha obtingut
les millors notes d’accés a
la universitat dels centres
de secundària de Rubí. Es
tracta de Nicole Rodríguez,
Guilia Rossi i Carla López,
de La Serreta; Carla Bello,
Ingrid Salas i Luis Castillo,
del Col·legi Maristes Rubí;
Judith Agel, Judit Galobart
i Emma Pascasio, de L’Estatut; Aina Cánovas, Ahlam

Barrouhou i Maria Arias, del
Duc de Montblanc; Andrea
Antonio, Angelines Noemí
Castillo i Júlia Molner, del
Torrent dels Alous i Iris
Puigdoménech, Hafsa Oulad El Hadj i Natàlia Cardó,
del JV Foix.
Abans del lliurament
dels guardons, es va oferir
la xerrada ‘Una pinzellada
de les Humanitats’, una conferència a càrrec de l’historiador Eduard Puigventós.

el curs.
Segons ha explicat Carles Reverter, pare d’una
alumna de l’institut, ara
mateix no se sap quan poden arribar els ordinadors
i en algunes assignatures
diversos alumnes estan
treballant amb un sol ordinador o alguna tauleta: “El
Departament sap quants
alumnes hi haurà cada any,
per tant, no pot ser que no
ens sàpiguen dir quan arri-

baran els ordinadors. Serà
molt temps o poc temps?
Perquè sí que ha de ser molt
temps, potser val la pena
comprar-ne un, però com
després arribi, què en fas? A
més, hi ha gent que no pot
comprar-ne un. És injust”.
El director del centre
educatiu, Joan Arjona, reconeix que els ordinadors
que han de fer servir els
alumnes del primer cicle
encara no han arribat, tot

i que ha explicat que està
previst ho facin “durant el
primer trimestre”. Mentrestant, afirma, les classes es
fan amb normalitat, sense
els ordinadors o fent servir
projectors: “No sempre es
fan servir els ordinadors
a l’aula. No podem fer-hi
res, és força habitual que
hi hagi aquestes situacions,
perquè la distribució dels
ordinadors és lenta”, ha
puntualitzat. / M.C.

Queixes a l’institut JV Foix perquè encara
no han arribat els ordinadors de 1r d’ESO

Cada tarda fins a finals d’any, en aquesta plaça hi haurà activitats per
fomentar el joc al carrer. / Ajuntament

Els alumnes de 1r d’ESO del
JV Foix han arrencat el curs
escolar i encara no tenen a
la seva disposició els ordinadors portàtils que facilita
el Departament d’Educació
als estudiants. Fa uns anys
que la Generalitat, dins del
Pla d’Educació Digital de Catalunya, cedeix als centres
ordinadors per tal que els
alumnes puguin utilitzar-los
a les classes, però aquests a
vegades no arriben durant

TAPAS Y PARTIDOS DE FÚTBOL
Pl. Progreso, 9 | T. 93 699 66 98

Rubí commemorarà diumenge
els 60 anys de la tràgica rierada

Cambridge University fa els exàmens
de First Certificate a British House

Sessió d’exàmens de Cambridge University

Vista aèria de la destrucció que va causar durant la nit del 25 de setembre del 1962 la força de l’aigua, que va
arrassar el barri de l’Escardívol. / Arxiu

REDACCIÓ

El diumenge farà 60 anys
que després d’unes pluges
intenses durant la nit del 25
de Setembre, la riera de Rubí
va engolir habitatges sencers
i es va endur per davant centenars de vides humanes.

Per recordar la tragèdia i
homenatjar les víctimes,
l’Ajuntament ha organitzat
una ofrena floral aquest diumenge a les 18 h a la placeta
del Vint-i-Cinc de Setembre,
el barri que va acollir la
majoria de persones que
es van quedar sense res

aquella fatídica nit. L’ofrena
està oberta a la participació
de tothom. L’acte comptarà
amb la participació de l’Escola de Música Pere Burés,
l’escola 25 de Setembre i
l’institut Torrent dels Alous.
En cas de pluja intensa, l’acte
es podria ajornar.

Impulsen un projecte per millorar
els comerços locals amb els
alumnes d’interiorisme d’edRa
CRISTINA CARRASCO

Establiments comercials i
de restauració de la nostra
ciutat poden des d’aquest
divendres apuntar-se per
participar en un projecte
per potenciar el comerç de
proximitat. Es tracta d’una
iniciativa que comptarà amb
la participació dels alumnes
del Grau Superior d’Interiorisme de l’Escola d’Art i
Disseny EdRA i que està subvencionat amb 18.000 € per
la Diputació de Barcelona.
Segons ha explicat l’alcaldessa, Ana M. Martínez,
el projecte uneix dos grans
actius de la ciutat com són
el teixit comercial i l’escola
EdRA. Els comerços interessats a participar es poden
inscriure a la web rubi.
cat/rdissenyem. L’alumnat
d’Interiorisme de l’escola
d’art avaluarà els comerços i
triarà una desena d’aquests
per treballar en propostes
que millorin la imatge interior o exterior del comerç,
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Alumnes del grau d’Interiorisme d’edRa milloraran els comerços locals a
través d’una subvenció de la Diputació. / Ajuntament de Rubí-Localpres

que millori la percepció
dels productes en venda, i
en definitiva, que serveixin
per fer més competitiu el
negoci.
Martínez ha assenyalat
que algunes de les propostes de millora podrien estar
enllestides per la campanya
de Nadal. Un cop, finalitzades es presentaran als
comerciants i es podran

consultar a la web del projecte. Els botiguers podran
decidir si apliquen o no les
mesures proposades.
La màxima autoritat
municipal s’ha mostrat il·
lusionada amb aquesta
iniciativa ressaltant que “la
idea és impulsar el comerç
de proximitat, però a la vegada també donar suport al
talent local”.

L’escola d’idiomes British
House, com a partner de
Cambridge University Press
i centre preparador dels
exàmens de la Universitat
de Cambridge, ha rebut un
any més als examinadors
d’aquesta Universitat a les seves
instal·lacions. Aquest fet suposa
un gran avantatge per als seus
alumnes de First Certificate
(FCE), per als del Certificate in
Advanced English (CAE) i per
als del Certificate in Proficiency
in English (CPE), perquè no han
de desplaçar-se a Barcelona a fer
els seus exàmens orals, i a més,
al fer-los en un entorn conegut
i a prop de casa, els dóna molta
més confiança i és molt més
còmode.
Aquest és només un dels tants
trets distintius de l’escola British
House que aquest mes ha

Classe de preparació de First Certificate

començat el seu 22è curs a Rubí.
Tots aquests anys de trajectòria
permeten a British House
preparar al seu alumnat per a les
certificacions oficials en tots els
idiomes:
• Anglès: KET, PET, FCE, CPE,
IELTS, TOEFL i Trinity.
• Francès: DELF i DALF
• Alemany: Goethe i TestDaf
• Japonès: Nôken
• Italià: CILS i CELI
• Català: nivells A2, B1, B2,
C1 i C2
• Castellà: DELE
A banda dels cursos de
preparació a exàmens oficials,
British House ofereix una gran
varietat de cursos d’idiomes amb
classes presencials, o online, d’1
o 2 dies a la setmana.
Els grups de British House
són molt reduïts i la seva
metodologia
de
TOTAL

IMMERSION fomenta la
comunicació en l’idioma en tot
moment.
Des de British House
aprofiten per a recordarnos 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!

TOTS ELS IDIOMES
A BRITISH HOUSE!

ANGLÈS: FCE, CAE & CPE i més!

FRANCÈS: DELF i DALF

ALEMANY: GOETHE i TESTDAF

ITALIÀ: CILS i CELI

JAPONÈS: NÔKEN

CATALÀ C2
per a professors

20

YEARS

ACTUALITAT

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

L’AUP reclama millorar la conexió a
peu entre les urbanitzacions i el centre
MARTA CABRERA

L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) proposarà al Ple de
setembre millorar la conexió
entre les urbanitzacions i
el centre de la ciutat per
aquelles persones que volen
anar a peu o amb vehicles
de mobilitat sostenible. La
proposta concreta és actuar
sobre dues vies: el Camí de
Sant Muç i el Camí Antic de
Rubí, dues carreteres que
uneixen les urbanitzacions
amb el nucli urbà i que ara
mateix només són segures
per als cotxes. “Demanem
que les dues vies s’adeqüin
per a la mobilitat a peu i
per vehicles de mobilitat
personal o bicicletes, per
connectar les urbanitzacions
amb el centre de Rubí”, ha
explicat Nico Gibert, membre de l’AUP.
La formació assembleària considera que caldria fer
una actuació completa per
dotar aquestes dues carreteres de voreres, carrils bici
segregats, il·luminació i ar-

Un patinet circulant al Camí de Sant Muç. / M.C.

El metrominut, una eina per fomentar
la mobilitat a peu al nucli urbà

L’Alternativa ha impulsat el Metrominut Rubí, una campanya
de sensibilització i divulgació per incentivar els trajectes a
peu dins del nucli urbà. Es tracta d’un mapa en format gràﬁc en què s’indica el temps que es triga en anar caminant
entre diferents punts de la ciutat: “La idea és fomentar els
destplaçaments a peu evidenciant, en forma de línia de metro, que al nucli urbà les distàncies no són tan grans com per
no poder-les recórrer a peu”, ha dit Marina Dolset, de l’AUP.

brat. “Són vies directes que
estan molt a prop del centre
de Rubí, pràcticament a 20
minuts caminant”.
Com l’AUP preveu que
aquesta actuació serà lenta, ja que caldria expropiar
terrenys, proposa que mentrestant l’Ajuntament estudiï de quina forma es poden
fer accessibles aquests dos
camins per a la mobilitat a
peu o sostenible: “La clau
és que puguis anar tranquil,
ara mateix és impossible.
Volem que la gent que vol
anar a peu al centre ho pugui fer. Ara mateix tothom
està obligat a agafar el cotxe
i l’única via adaptada és el
camí d’Ullastrell, que no és
una alternativa real perquè
el temps per arribar al centre és d’una hora”, apunta
Gibert.
Una de les possibles
solucions provisionals seria
pintar a la calçada un camí
per a vianants i plantejar-se
limitar el sentit de la circulació, tant al Camí de Sant Muç
com al Camí Antic de Rubí.

ERC proposa instal·lar càmeres al bus
per multar els cotxes mal aparcats
Esquerra Republicana de
Catalunya presentarà al Ple
de setembre una moció per
demanar que s’instal·lin
càmeres de seguretat als
busos locals per garantir
una bona circulació.
Segons apunta la formació política, sovint els busos
es troben amb situacions
que diﬁculten la seva circulació com a conseqüència
de vehicles mal estacionats
que provoquen retards en

Els vehicles mal
estacionats sovint
impedeixen la
circulació del bus i
provoquen retards
les línies de transport públic. ERC defensa que a
través de la càmera de seguretat es podrien enregistrar
les matrícules d’aquests
vehicles i que la Policia Local
actués d’oﬁci sancionant els

infractors que no compleixen el codi de circulació.
Regularització de migrants
La formació republicana
també presentarà una moció perquè l’Ajuntament
doni suport a la Iniciativa
Legislativa Popular #RegularizaciónYA, que demana
una regularització extraordinària de totes les persones
migrants que es troben a
l’estat espanyol. / DdR

C’s demana al govern una actuació urgent
contra les plagues de rates i paneroles
El grup municipal de Ciudadanos (Cs) presentarà
al Ple de setembre, que
se celebrarà dijous vinent,
una moció on insta al govern municipal a elaborar
i executar de forma urgent
un pla per controlar i acabar amb les plagues de
rates i paneroles que alguns
veïns de diferents zones
de la ciutat han denunciat
durant els últims mesos.
Segons Cs, “s’acumulen

les denúncies veïnals per
l’aparició de rosegadors i
insectes”. En aquest sentit,
la formació assenyala focus
de rates a barris com el 25
de Setembre, Ca n’Oriol, El
Pinar, Rubí 128 i Can Fatjó, i
de paneroles al centre, Sant
Jordi Parc, La Plana de Can
Bertran, el 25 de Setembre
i urbanitzacions.
Ciudadanos apunta que
la brutícia, la manca de
manteniment de zones ver-

des, els solars abandonats i
la calor afavoreix l’aparició
d’aquestes plagues i que el
deteriorament de carrers i
la manca de manteniment
de vies, parcs i jardins de la
ciutat les ha agreujat.
Per tot això, la formació
demana a l’executiu local
actuar de forma urgent per
acabar amb aquests focus.
També recorda que pot ser
un risc per la salut de la
ciutadania. / DdR

PUBLICITAT
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Escola de Música Núria Garriga, un centre pioner
que ha format grans músics professionals
L’Escola de Música Núria Garriga és un centre d’educació
musical pioner a la ciutat,
que compta amb una sòlida
experiència docent i que ha
format a centenars de músics
i artistes professionals al llarg
dels anys. Núria Garriga, fundadora i directora general, i
Víctor Sánchez, director de
Màrqueting i Comunicació del
centre ens expliquen el perquè de l’èxit d’aquesta escola.

- Com va néixer el centre?
El nostre concepte educatiu
neix fa més de 30 anys, l’any
1985, amb la missió de fomentar la música i la cultura
a Rubí, i finalment l’any 2003
obrim l’escola on està ubicada
a dia d’avui. Fins aleshores,
a la ciutat només hi havia
una única opció per estudiar
música. Fundem l’Escola de
Música Núria Garriga per

portem en funcionament,
hem tingut la sort de formar
a un gran nombre de músics,
artistes i fins i tot actors, que
han acabat graduant-se amb
expedients brillants i s’han fet
un nom reconegut en aquest
complicat món artístic.
- Què ofereix l’escola?
Oferim, per sobre de tot, formació musical professional.
Comptem amb el millor talent
al nostre equip de professors,
amb impressionants trajectòries musicals i també amb una
llarga experiència en l’àmbit
docent i titulacions superiors
dels principals conservatoris
nacionals i internacionals.
Els nostres cursos d’instruments i veu estan dividits
en dues àrees: clàssica i moderna. L’estudi de l’instrument i llenguatge musical és
comú a ambdues àrees, però

Concert Festa Major 2022

cobrir aquesta necessitat de
formar a alumnes a nivell més
professional. També apropem
els més petits a la música, i els
acompanyem en els seus primers contactes amb els diferents instruments i sons. Ens
avalen molts anys de docència
musical, però també els nostres valors, com la innovació
educativa, el rigor, l’adaptabilitat i el foment cultural.
Durant tots aquests anys que

les obres que conformaran el
repertori i tècniques a treballar són diferents segons el
camí triat per l’alumne. Tots
els nostres cursos (disponibles a www.nuriagarriga.
com) segueixen el nostre
propi mètode d’ensenyament,
pensat per a persones de tots
els nivells i totes les edats, des
de ben petits fins a adults, i
no només per a persones que
vulguin perseguir estudis

superiors. Molts alumnes
estudien música com a hobby,
però creiem que aquest motiu
no justifica oferir una formació de menor qualitat. Volem
que els alumnes aprenguin
realment.
Per a aquells alumnes que
sí que volen seguir una trajectòria professional, els preparem per a les proves d’accés
a titulacions superiors, tant
de grau professional com superior, acompanyant-los des
de l’elecció del repertori més
adequat fins a l’estudi tècnic
i la part interpretativa.

- És car estudiar música?
La nostra oferta formativa té
uns preus molt competitius.
Tot i ser una escola privada
i no rebre ajudes ni subvencions, la nostra missió és el
foment cultural i que el poder
adquisitiu sigui un impediment per a aquells col·lectius
més vulnerables. Oferim solucions adaptades com classes
grupals per reduir-ne el preu,
però sense sacrificar la qualitat que ens caracteritza.

- En què consisteix aquest
mètode educatiu propi?
És un mètode educatiu que
neix a les nostres aules ja fa alguns anys, i que no hem deixat
de perfeccionar des d’aleshores. El mètode Garher es basa
en l’adaptabilitat. A diferència
de la formació reglada, que és
inflexible, nosaltres adaptem
els programes d’estudi oficials a les necessitats i objectius
de cada alumne. No tots els
alumnes són iguals, per tant,
la formació s’ha d’adaptar a
cada persona, i no al revés. El
mètode Garher ens permet
distingir ràpidament el nivell
real de l’alumne, i agafar el
punt de partida corresponent.
La meta principal és que
l’alumne aprengui de veritat
a tocar un instrument o a

Núria Garriga - Fundadora

cantar en el cas de la veu, no
que estudiï i se n’oblidi al poc
de no tocar com passa amb els
mètodes educatius tradicionals. A més, complementem
la formació d’instrument
amb el llenguatge musical,
una assignatura bàsica per a
qualsevol músic. Al llarg dels
anys, hem comprovat l’èxit
d’aquest mètode, havent format a compositors professionals, intèrprets i músics que
han obtingut els resultats més
alts possibles durant la seva
formació superior. Gràcies al
mètode Garher, fet a mida per
a cada estudiant, és la forma
de poder adaptar-nos a tots
els nivells, a alumnes amb
necessitats especials com
TDAH o Asperger, i a totes les
edats, des dels més petits fins
als més grans.
- A partir de quina edat es
pot començar?
Seguint el mètode Garher, ja
des del primer o segon any de
vida es pot començar a aprendre música. Per als infants
menors de 3 anys oferim el
programa de Sensibilització,
a través del qual descobreixen els sons, els diferents
instruments i desenvolupen la
sensibilitat artística i creativa.
Per als nens a partir dels 3 o
4 anys, segons nivell, poden
començar el programa d’Ini-

ciació, que treballa aspectes
més avançats respecte al
programa de Sensibilització,
com l’expressió corporal, la
interpretació instrumental en
grup o el ritme. En aquestes
edats compreses entre els 3
i 7 anys, es troben en la fase
de socialització primària,
són modelables, i nosaltres
els transmetem la creativitat,
el pensament analític o la
sensibilitat emocional. Però
també tenim molts alumnes
que comencen de més grans,
alguns als 14, d’altres als 40,
d’altres als 64. Començar a
qualsevol edat és factible amb
el mètode educatiu adequat,
com el nostre, on es fa rellevant la capacitat que tenim
d’adaptar-nos al nivell de
cada alumne.
- Què us diferencia d’altres
centres?
La principal diferència és que
no som una escola oficial,
és a dir, no podem expedir
títols oficials de 5è i 6è de
grau professional o de grau
superior. Els alumnes interessats poden completar
4t de grau professional a la
nostra escola, emetrem el
justificant d’estudis, i després
han d’accedir a una escola
oficial, sent les més properes
les de Sant Cugat, Terrassa i
Bellaterra. Nosaltres prepa-

rem als alumnes per accedir
a aquests centres si així ho
desitgen, així com d’altres
institucions de grau superior
de gran prestigi com El Liceu,
al qual hem estat vinculats
durant molts anys.
D’altra banda, oferim activitats fora de les aules, organitzant concerts, concursos i càstings, per tal que els alumnes
tinguin l’oportunitat única de
tocar dalt dels escenaris. Així,
treballem molts aspectes que
no es poden treballar a les
aules: tocar en públic, control
dels nervis, posada escènica,
concentració, capacitat de
tocar en grup i habilitats
d’actuació i interpretació,
entre d’altres.
A més, la nostra escola és
l’única a Rubí que forma part
de l’associació d’escoles de
música de Catalunya EMACAT,
la qual ens permet formar
part d’una xarxa de reconegudes escoles on podem compartir coneixements, estar al
dia de les novetats i canvis
que afecten l’educació musical, i organitzar activitats conjuntament. Finalment, destaquem també l’ambient càlid i
familiar del centre. Fomentem
un tracte proper amb mares
i pares, alumnes, professors,
tècnics i col·laboradors.
- Voleu afegir alguna
cosa més?
Animem a visitar-nos a tothom a qui li agradaria aprendre a tocar un instrument, a
cantar o a compondre. A l’escola els informarem amb més
detall de tota la nostra oferta i
de les opcions per a cada cas
particular. També convidem
als lectors a seguir-nos a xarxes socials, a YouTube, i a assistir a tots els esdeveniments
que organitzem durant l’any,
com concerts i activitats, per
gaudir junts del que més ens
apassiona: fer música!

10

OPINIÓ

Divendres, 23 de setembre de 2022

Q

uan parlem de contaminació sempre pensem en la qualitat de l’aire
i com aquesta pot afectar directament a la nostra salut. Però no acostumem
a pensar en altres tipus de contaminació,
com per exemple la contaminació acústica. En totes les grans ciutats, i Rubí ho és,
aquest és un factor molt present en la nostra
vida. El més freqüent és que els sorolls que
contaminen el nostre entorn provinguin del
trànsit de vehicles: motocicletes, turismes,
camions, furgonetes, etc.
Però no és ni molt menys l’única font
de sorolls. Fa uns mesos, l’Ajuntament va

EDITORIAL

Contaminació acústica
recollir propostes ciutadanes relacionades
amb el soroll per elaborar una ordenança
municipal i moltes de les queixes estaven
relacionades, a banda del trànsit, amb el
soroll de les terrasses de bars i restaurants,
els lladrucs dels gossos a les nits o el soroll
d’algunes activitats concretes, com és el cas
del Centre d’Operacions de Rubí. El taller de

Ferrocarrils, que durant la nit fa tasques de
manteniment dels combois i la maquinària,
fa anys que molesta els veïns de la zona.
Aquest estiu, el soroll ha molestat encara
més que altres anys els veïns que pateixen
contaminació acústica, perquè les elevades
temperatures han fet que durant la majoria
de les nits els veïns dormissin amb la ﬁnestra

oberta per refrescar-se una mica. Majoritàriament el soroll continu és sinònim de dormir
malament i descansar poc i, per tant, impacta directament en la salut de les persones.
Així com diem que cal evitar la contaminació
atmosfèrica, hauríem de prendre consciència que el benestar de les persones també
depèn de la qualitat d’aquest descans i que
entre tots i totes ajudem a fer de la nostra
ciutat un lloc menys sorollós i més tranquil
pel bé de tots. I és especialment greu si la
font de soroll és d’una activitat d’una administració pública, que té tots els recursos per
evitar la contaminació acústica.

CARTES DE LA CIUTADANIA
Una plaza digna para la ciudadania. La pl.
Pearson
¿Cuantas personas circulan cada día entrando y saliendo a la estación de Rubí de los
FFCC y pasan por la plaza Pearson? Tal vez
las personalidades políticas que gestionan la
ciudad, ¿pasan alguna vez por allí? ¿Utilizan
los Ferrocarriles? Actualmente es un espacio
que si no fuera por los árboles está totalmente descuidado.
Las entradas a la ciudad
son muy importantes entre
otros aspectos porque ofrecen la primera imagen que
da la ciudad. Es el lenguaje
urbanístico que debe acoger,
recibir a los que llegan. Ya
sean de casa o de fuera.En
los últimos años se han hecho
algunas intervenciones al
respecto por los accesos en
vehículos en las entradas a
Rubí. Algunas rotondas han
alojado letras escultóricas
con el nombre de Rubí, que
dan la bienvenida y muestran

orgullo Rubinense.
La singularidad arquitectónica de la estación (nominada como ﬁnalista PREMIOS F.A.D
de arquitectura 1993) y el acceso superior de
la estación a la rambla del Ferrocarril inaugurada en 2007, contrastan con la contigua
plaza Pearson, que tiene un aspecto descuidado, de una plaza casposa. Está olvidada y
el único gran valor son los árboles

El Tuit de la setmana

20 de setembre

Albert Roma Monrós
@monros_roma

Dipòsit legal: B 35129-1993

No passa sovint
que entrevistis
al teu pare.
#rubicity
#terrassa
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Amb la col·laboració:

Los parterres de la vegetación y de la
fuente están degradados. Recientemente
hay bancos nuevos, pero las patas volverán
a hundirse y los bancos ya se inclinan por los
desniveles del terreno a la que caen cuatro
gotas. El parque infantil en la parte superior
queda desangelado, con hierbajos descontrolados y con el solitario elefante azul, una
pieza de puzle suelta con la pintura desconc-

hada. La iluminación nocturna, ni enfatiza el
espacio ni ilumina suﬁcientemente.
El suelo, la tierra del parque, se llena
de surcos y charcos cuando llueve. Hay que
andar con ojo y zigzaguear barro y los desniveles. Es el punto más importante a cuidar.
Pavimentar con materiales sostenibles que
permitan el drenaje y den una estabilidad que
la lluvia no altere constantemente.
La pérgola, paralela a la
calle de abajo con lamas de
madera, rotas, caídas, despintadas y todas las carcasas de
la iluminación están sucias y
llenas de pegotes de excrementos de aves e insectos.
Tota la ciudadanía de Rubí
merecemos espacios dignos y
la plaza Pearson necesita una
intervención urgente. Poder
estar orgullosos de todos
nuestros accesos a la ciudad,
también los accesos de las
personas de a pie que utilizan
el transporte público.
Laura García Colomo

PUBLICITAT
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La marca Curves celebra este mes
de septiembre su 30 cumpleaños

Mar Sánchez

Gerente de Centre
Curves Rubí

- Este mes es el aniversario de la marca, como
lo celebrará, ¿qué actividades están previstas?
Sí, el 28 de septiembre
se cumplirán 30 años
de la apertura del primer Curves en Estados
Unidos. Por eso este mes,
es un mes de celebración para nosotros, y lo
estamos celebrando de
la mejor manera que
podemos hacerlo, que
ayudando a las mujeres
a cuidarse. Queremos
que todas las mujeres
de nuestra comunidad
se beneficie de todo lo
que le ofrece un entrenamiento de fuerza como
el de Curves, esto lo estamos haciendo de dos
maneras, una externa
con una promoción es-

pecial para las primeras
30 mujeres que decidan
unirse a nosotros, y otra
interna, regalando 30
semanas gratis para que
30 amigas de nuestras
socias puedan probarlo
de manera gratuita.

Curves lleva 30 años
acercando el fitness al
colectivo femenino de una
manera fácil, segura
y eficaz. Mar Sánchez,
gerente de Curves Rubí,
nos explica cuál es el secreto
de este método implantado
con éxito en países de todo
el mundo.

Además, realizamos diferentes actividades dentro
del centro con nuestras
socias y estamos planeando realizar una actividad
exterior, una caminata el
próximo sábado 24 de
septiembre, para vestir
nuestra ciudad de morado. Y por supuesto, la
celebración en el Club del
aniversario Mundial, que
es el 28 de este mes.

-Curves es un gimnasio especialmente diseñado para mujeres,
¿por qué?, ¿y cuál es
su metodología?

Curves es un centro diseñado especialmente para
mujeres. El entrenamiento Curves combina entrenamiento de fuerza con
cardio y estiramientos en

tan solo 30 minutos, para
desarrollar masa muscular, acelerar el metabolismo, quemar grasa y
tonificar. Con una entrenadora que te ayudará a
ponerte en forma, ganar
fuerza y perder peso.

Es un entrenamiento
superseguro que puede
realizar cualquier mujer, de cualquier edad y
con cualquier patología.
- Además, también se
puede completar el
ejercicio con un plan
alimenticio con asesoramiento personalizado, ¿explícanos de
que se trata?

Sí, tenemos un plan de
alimentación, es Curves
Complete, que incluye:
Ejercicio + Plan de Comida Saludable + Asesoramiento.
Curves Complete es
una Web, en la cual tú
puedes prepararte tus
menús semanales totalmente personalizados,
de una manera sencilla,
puedes imprimir la lista de compra y las recetas y sin contar calorías
El plan de alimentación
está dividido en 3 fases
en cada una de ellas se
come una cantidad concreta de calorías diarias.
Lo más importante es
que se combina con el
tipo correcto de ejercicio:
entrenamiento de fuerza
+ entrenamiento cardiovascular + estiramientos.
Es un plan de comida
saludable que protege el
músculo e incrementa
tu metabolismo.

CURVES RUBÍ CENTRE C/Cervantes, nº 70 Telf: 93 586 23 79 | 606 523 038

Y con sesiones semanales personalizadas con
un Asesor Curves Complete Acreditado por la
Clínica Cleveland !Quema más grasa que haciendo solo dieta!

uno de los objetivos principales de todas.
Es un entrenamiento
supercompleto, el hacer
deporte hace que tu
estado anímico mejore
y te sientas más activa.

portancia que tiene el
cuidar nuestro cuerpo
y ha decidido empezar
en este momento.
En nuestro caso en
concreto, tomamos todas las medidas nece-

¿Cómo animaría a las
rubinenses a apuntarse
a Curves? (beneficios
del deporte, mejorar ansiedad, la autoestima…)

¿Qué más se puede pedir dedicando solo 30
minutos al día? ¡Animo
a todas las rubinenses
a dedicarse un tiempo
para ellas y cuidarse, por
ello las invito a venir a
conocernos!

sarias, y por suerte, no
hemos tenido ningún
problema en todo este
tiempo, nunca tuvimos
que cerrar por ningún
contagio ni nada.
Han sido unos años
complicados, por todo
lo que ocurría a nuestro alrededor, pero he
de agradecer a todas
mis socias su apoyo durante este tiempo, por
seguir a nuestro lado,
ya que sin ellas no seguiríamos aquí.
En este momento puedo decir que prácticamente ya hemos vuelto a la
normalidad y se nota en
la gente, tiene más ganas
de volver a los gimnasios
y a nuestra vida anterior.

Los beneficios del entrenamiento de fuerza
son muchos, generar
más muscular para proteger los huesos, estar
más fuerte y ágil, esto te
ayuda evitar ciertas enfermedades y a mejorar
muchas otras, como la
diabetes, osteoporosis,
controlar la ansiedad,
artrosis, etc.
También te activa el
metabolismo, además de
quemar grasa y ayudarte
a bajar de peso, que después de las vacaciones es

Después de estos años
complicados por la pandemia, ¿Cómo ha sido la
vuelta a la normalidad?

La verdad es que la pandemia ha marcado un
antes y un después,
mucha gente dejó de
hacer deporte en lugares cerrados por miedo
al contagio, pero también mucha otra se ha
dado cuenta de la im-
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El guitarrista Pere Soto arrenca la
nova temporada de jazz a l’Ateneu

Jazz Rubí organitza una nova
temporada de concerts de
jazz a l’Ateneu, que arrencarà aquest diumenge. El
primer concert de la 10a
edició del Cicle de Jazz estarà protagonitzat pel guitarrista Pere Soto, que actuarà
a les 12.30 h.
Es tracta d’un dels millors guitarristes del país,
de reconeixement internacional, que oferirà una
actuació basada en compo-

sicions d’altres guitarristes
que van fer història en el
món del jazz, com Django
Reindhart, Jim Hall, Rene
Thomas, Kenny Burrell, Pat
Martino o George Benson.
La de diumenge serà la darrera actuació de Soto abans
de tornar a Mèxic, el seu lloc
de residència habitual. El
prestigiós guitarrista estarà
acompanyat pel contrabaixista Curro Gálvez i el bateria Enrique Heredia. / DdR

LITERATURA

Trobada amb Eduard Màrquez, autor
de l’obra ‘El silenci dels arbres’ al Racó
‘El silenci dels arbres’ és el
llibre protagonista del Club
del Racó del Llibre durant
aquest mes de setembre. Es
tracta d’un llibre que es va
publicar per primera vegada el 2003 i que feia molts
anys que estava descatalogat, ﬁns que ara ha sortit
reeditat en la prestigiosa
editorial L’Altra, qui ha anunciat una novetat del mateix
autor de cara al novembre.
‘El silenci dels arbres’ és
una novel·la breu, delicada

CULTURA
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i aparentment senzilla,
ambientada a Sarajevo
durant el terrible setge
que va patir la ciutat. Una
lectura imprescindible per
entendre els mecanismes
d’una guerra i de la supervivència sota circumstàncies extremes.
La trobada amb l’autor
del llibre, Eduard Márquez, serà el proper dijous
29 de setembre a les 20 h
a la llibreria El Racó del
Llibre. / DdR

FESTES

La cultura popular i tradicional catalana
protagonitza Tocs de Sant Roc
LARA LÓPEZ / REDACCIÓ

La plaça del Doctor Guardiet va ser l’epicentre el
passat cap de setmana dels
Tocs de Sant Roc, nom amb
el que ha estat rebatejada
la Festa Major Petita de
Sant Roc. Unes festes que
han canviat també de data
(del primer al tercer cap
de setmana de setembre),
però que mantenen les
entitats de cultura tradicional i popular catalana
com a protagonistes i que
han tingut una molt bona
acollida per part del públic.
La programació va arrencar divendres amb un
berenar al Celler i la 10a
Trobada de Bèsties de Foc,
una rua itinerant dels Diables de la Riera, Diables de
Rubí i Rubeo Diablorum,
colles locals, i d’altres grups
convidats, a més de l’entitat
Les Anades d’Olla i el seu
Bòjum.
La colla de Diables de
la Riera va presentar la

Sra. s'ofereix
per neteja de
cases per hores
670 936 618

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

www.diariderubi.com

seva nova bèstia, una cuca
de foc anomenada Ibur
(“Rubí” a la inversa), amb
el tret característic d’uns
ulls que canvien contínuament de color. L’Ibur va ser
apadrinada per la Colla de
Diables de Rubí. Divendres
es va tancar amb un sopar
popular i el concert de La
Coixinera.
Dissabte va ser el plat
fort de les festes, amb activitats des del matí ﬁns a
passada la mitjanit. El dia
es va iniciar amb activitats
infantils, visites guiades
al campanar de l’església
de Sant Pere i al Museu
Etnogràfic Vallhonrat, seguit d’un vermut musical
i una guerra d’aigua amb
el Bòjum.
Al vespre, després de la
tradicional missa de Sant
Roc, totes les entitats de
cultura popular catalana
van participar en els Tocs
de Sant Roc, amb les actuacions dels Gegants i Gegantons de Rubí; sardanes
de la mà de Foment de la
Sardana; l’Esbart Dansaire
de Rubí; la Colla de Diables
de Rubí amb l’Ibur; els Castellers de Rubí; la Colla de
Diables Rubeo Diablorum i
el Bòjum.
Ja de nit, el públic va
assistir als Versots, rimes
satíriques sobre l’actualitat
de la ciutat, a càrrec de
les colles de Diables de la
Riera, Rubeo Diablorum i
Diables de Rubí. Les entitats locals van criticar amb
força el govern, els grups
de l’oposició i van reclamar
més presència de la cultura popular i tradicional
catalana a les activitats de
lleure de la ciutat. Uns ver-

La cuca de foc Ibur es va presentar durant la festa. / J. A. Montoya

Actuació de l’Esbart Dansaire de Rubí. / J. A. Montoya

sots que han generat certa
polèmica perquè alguns
ciutadans i entitats han
considerat que, més enllà
de la sàtira, eren ofensius.
La festa va continuar amb
els espectacles de foc i amb
la tenebrosa i remarcable
actuació dansada de Les
Bruixes d’Arrel. Un sopar
popular i la sessió dels DJs
del Va Parir Tour de Ràdio
Flaixbac van cloure la jornada.
Diumenge va tenir lloc
la Tronada de Sant Roc amb

pirotècnia a primera hora
del matí; seguida de la V
Trobada d’Imatgeria Local
i de Gegants Històrics a la
Plaça Onze de Setembre.
Hi van participar les entitats
locals de gegants i les AFA
de Ca n’Alzamora, 25 de Setembre i les Anades d’Olla.
Les activitats van ﬁnalitzar amb l’actuació de ‘Peyu,
l’home orquestra’ al Casal
Popular, la Tabalada amb
els Tronats del Tabal i altres
grups, un correfoc infantil
i un concert d’havaneres.

HISTÒRIA
‘Protestants, la història silenciada’, un documental que mostra
el paper d’un rubinenc en l’expulsió d’Espanya del Pla Marshall
La productora Clack presenta
aquest dissabte el documental ‘Protestants, la història silenciada’, a la Primera Església
Protestant de Rubí, situada al
carrer Colom 4-6. És un audiovisual que explica a través de
diversos testimonis el paper
que el rubinenc Samuel Vila
(Rubí, 1902 - Terrassa 1992)
va jugar en la decisió de vetar
a Espanya a l’accés del Pla
Marshall, impulsat pels EUA

a mitjans del segle passat per
reconstruir Europa després
de la II Guerra Mundial. El
règim franquista va reprimir
i perseguir el protestantisme
i la situació de les esglésies
protestants era calamitosa.
Segons el documental, davant
els problemes que tenien
els protestants, quan el pastor baptista Samuel Vila va
coincidir amb el president
dels EUA, Harry S. Truman,

en un congrés a Atlanta li va
traslladar la falta de llibertat
religiosa a Espanya. Truman
va enviar un emissari a Espanya, qui va corroborar aquest
fet i Espanya va quedar fora
del Pla Marshall.
La presentació tindrà lloc
a les 19 h i hi haurà un colloqui amb l’historiador Ramon Batalla, el teòleg i editor
Eliseo Vila, i el membre de la
comunitat Joan Vallès. / DdR

CULTURA
EQUIPAMENTS

Arrenca la nova programació d’activitats a
l’Ateneu i a l’Espai Jove Torre Bassas
REDACCIÓ

Les inscripcions per als nous
cursos, tallers i activitats familiars de l’Ateneu ja estan
obertes i inclouen propostes per a tots públics, des
de la infància fins a la gent
gran, amb la divulgació
cultural com a gran protagonista. En l’apartat de cursos i
tallers d’art i humanitats es
reprèn el Club de lectures
de filosofia contemporània, amb Wenceslao Galán,
i s’inicia un nou Club de
lectura criminal, a càrrec
d’Isabel Mercader. També
s’ofereixen els cursos d’urban sketching i aquarel·la.
Pel que fa a conferències
i seminaris, Marina Porras
oferirà el cicle Papers íntims. Diaris d’escriptors,
amb els autors Josep Pla,
Virginia Wolf i Joan Ferrater.
Repetirà la proposta Camps
de cotó 2.0, sobre el gènere
del jazz. També hi haurà
el cicle Vespres de jazz i
versos amb la participació

de Montse Flores, Raquel
Santanera i Víctor Bonet.
TAmbé es manté la proposta
Conta’m una òpera, el Cicle
de Jazz i la programació de
música clàssica.
L’Ateneu continua sent
la seu del Documental del
mes, el darrer divendres
de cada mes, i les arts escèniques també tindran el
seu espai amb la commemoració de l’any dedicat al
poeta i crític literari Gabriel
Ferrater, amb l’estrena de
l’obra ‘Planeta Ferrater’, el
29 d’octubre.
A més, tornen els tallers
d’art i creativitat per als infants a partir de 6 anys i als
jardins de l’Ateneu, hi haurà
teatre per a la família amb
els espectacles ‘Contes que
fan bullir el calder de la iaia
Maria’ o ‘Contes i dites de
tardor’, entre altres.
Els cursos, tallers i activitats familiars de l’Ateneu
requereixen inscripció prèvia que es pot fer al web
cursos.ajuntamentrubi.cat

o bé de manera presencial
a l’Ateneu.
Tardor Jove 2022
La programació Tardor Jove
2022, adreçada a adolescents i joves d’entre 12 i 29
anys, inclou tallers setmanals, activitats formatives
i esportives i grans esdeveniments vinculats a l’Espai
Jove Torre Bassas i impulsades per entitats locals. Així,
tindrà lloc el torneig Skate
Open 9 (15 d’octubre), el
Festival de Grafit i Art Urbà
Full Colors (22 i 23 d’octubre) i el Kastanyasso Festival
(28 d’octubre), entre altres.
També hi ha altres activitats vinculades a col·
lectius com el Fridays For
Future, que farà una passejada per l’entorn natural (30
de setembre) o una Jornada
Otaku (20 de desembre).
Del 26 de setembre al 16
de desembre, la Torre Bassas oferirà tallers setmanals
de costura, dibuix, teatre,
k-pop, o manualitats, entre

altres. També hi haurà tallers especials de cuina i un
de tècniques d’estudi.
Com sempre hi haurà
propostes sobre benestar
i salut mental. Així, el Dia
Internacional de la Salut
Mental, el 10 d’octubre, la
Torre Bassas realitzarà una
peça artística i un taller
sobre gestió emocional.
També es faran activitats
pel Dia Internacional de
l’Assetjament Escolar o pel
Dia Internacional de lluita
contra la Sida.
A més, s’han preparat
activitats per promoure el
pensament crític, entre els
quals hi ha tallers d’activisme en Drets Humans i
LGBTI, tallers d’autodefensa
feminista o un taller de gestió d’emocions.
Pel que fa a les propostes esportives, entre
l’octubre i el desembre els
joves podran practicar voleibol i futbol i s’estrena una
sessió teòrica i pràctica de
quidditch.

XERRADES

L’artista, amb el regidor de Dinamització Cultural, Moisés Rodríguez, durant
la inauguració de l’exposició. / Ajuntament-Localpres

GEGANTS

L’AEUR organitza una xerrada sobre Cap de setmana complet pels
l’artista Josep M. Subirachs
geganters del Club Amics de Rubí
L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí (AEUR) ha
organitzat la conferència
‘Subirachs, un artista polifacètic’, coincidint amb
la commemoració dels 60
anys de la Rierada. La xerrada tindrà lloc dilluns 26
de setembre a les 18 h a
l’Auditori Vallhonrat i anirà
a càrrec de Judit Subirachs
Burgaya, doctora en Història de l’Art a la Universitat
de Barcelona i conservadora d el’obra del seu pare

Josep M. Subirachs. Aquest
reconegut artista va er l’autor del monument situat al
carrer Cadmo dedicat a les
víctimes de la Rierada.
D’altra banda, l’AEUR
també ha organitzat pel dimecres 28 la xerrada ‘Cinccents anys de la primera
volta al món’, a càrrec de
Bernat Hernández, professor d’Història d’Amèrica.
L’acte serà a les 19 h. a la
Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler. / DdR

L’Aplec Sardanista queda ajornat
per la previsió de fortes pluges
L’entitat Aplec de Rubí ha
decidit ajornar la 24a edició
de l’Aplec Sardanista, previst
per a aquest dissabte a la
tarda, davant les previsions
de pluges per a tot el cap

de setmana. La nova data
encara està per determinar,
però l’entitat espera que
sigui possible gaudir de la
gran festa sardanista en els
pròxims mesos. / DdR

COL·LECCIONS

La Fundació Museu Vallhonrat ofereix
una col·lecció de contes locals
La Fundació Museu Vallhonrat ha apostat per innovar
i oferir una col·lecció de
contes infantils, de la mà
de l’escriptora Núria Julià i
la il·lustradora Elena Boixader. Els contes versen sobre
espais, fets i tradicions locals
amb la finalitat que la canalla identifiqui i conegui part
de la història local, treballi
les activitats i es generi un
espai intergeneracional de
conversa i aprenentatge.
La col·lecció s’inicia amb
el conte ‘Vine al Museu’, que
presenta les sales d’aquest
emblemàtic museu ple
d’història i de curiositats, i
que destaca per la sala dedicada a Pons Cirac.

El segon número de la
col·lecció, ‘1962, La rierada’,
ret homenatge al 60è aniversari de la tràgica rierada
al Vallès i explica el succés
que tantes famílies van viure
i patir. Altres contes seran
sobre l’artista Pons Cirac,
el medi ambient o el món
casteller, entre d’altres.
Els exemplars es faran
arribar gratuïtament a la
Biblioteca Municipal, als
centres de dia i residències
de la gent gran, a totes les
escoles de Rubí i els infants
podran recollir-lo de forma
gratuïta, a la recepció de
Finques Vallhonrat, en horari d’oficina, fins a esgotar
existències. / DdR

Exposició sobre la indústria aeronàutica
bèl·lica a Rubí a la Biblioteca

Carme Llop inaugura ‘L’enigma de
l’ombra’ a l’Aula Cultural
que el principal objectiu de
l’autora és expressar amb
elles un moment íntim, una
experiència de pau i reflexió
davant la immensitat de la
natura.
L’exposició es podrà visitar gratuïtament fins al 29
d’octubre a l’Espai Expositiu
Aula Cultural. L’equipament
obre els dijous i divendres,
de 17 a 20 h; i els dissabtes,
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.
/ DdR

SARDANES

EXPOSICIONS

ART

L’artista rubinenca Carme
Llop va inaugurar dijous de
la setmana passada a l’Aula
Cultural l’exposició ‘L’enigma de l’ombra’, un conjunt
de pintures paisatgístiques
que conviden el públic a
una contemplació íntima i
tranquil·la.
La mostra està formada
per una trentena d’obres
a l’oli realistes, però no
completament fidels als escenaris que hi apareixen, ja
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La Colla Gegantera del Club
Amics de Rubí va participar
dissabte a la Trobada Gegantera de Valldoreix, on van
coincidir amb els Caparrots
de Sant Cugat, els gegantons
de l’escola Ferran i Clua i els
nous gegants locals.
La jornada va començar
a la tarda amb la plantada
i el berenar al parc de Sant
Cebrià i una posterior cercavila pel centre urbà, que
va finalitzar al Casal amb els
balls i una xocolatada. Quan

va acabar, els capgrossos avis
van participar en l’Esclat de
Sant Roc a la plaça Doctor
Guardiet de Rubí.
A més, diumenge al matí
van estar presents a la Trobada d’Imatgeria de Rubí, on
van coincidir amb algunes de
les figures rubinenques i van
realitzar una cercavila pel
centre i una ballada davant
l’església de Sant Pere.
La propera sortida serà el
diumenge 9 d’octubre al matí
a Caldes de Montbui./ DdR

El Centre d’Estudis Rubinencs (CER) inaugurarà el 27
de setembre una exposició
sobre la indústria aeronàutica de guerra a Rubí durant
la Guerra Civil. La mostra
s’inaugurarà a les 18 h al local
que el CER té als baixos de la
Biblioteca.
Serà una mostra de maquetes d’avions de la Guerra
Civil i de la indústria secreta
de guerra que es va produir a
les naus de l’Escardívol entre
el 1936 i el 1939. La fàbrica,
que estava col·lectivitzada,
era el lloc on muntaven els
caces russos d’aquella època,
també anomenats Polikarpov I-15, que arribaven al

Port de Barcelona desmuntats. Un cop muntats a la fàbrica de Rubí, es traslladaven
a l’aeroport de Sabadell, sota
control militar.
A la fàbrica, també es
fabricaven els indicadors del
quadre de control, el tren
d’aterratge, la carcassa, les
ales i altres peces que faltaven o que no arribaven. També es confeccionava roba
pels soldats o projectils de
morter. La mostra, que es podrà visitar durant els propers
mesos, inclou un equip de
ràdio d’un avió caça, gorres i
ulleres dels aviadors i equips
de telegrafia i telefonia de
l’època. / DdR

Imatge d’un dels caça muntats a Rubí. / Pere Bel
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AGENDA

DIVENDRES 23 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.
DISSABTE 24 DE SETEMBRE
-Disseny industrial. Dissenyem per
construir el futur
A càrrec de Youngun Kim i Jordi Besora Moral. A les 11 h a la Biblioteca.

l’arquitectura
A les 19 h a la Biblioteca. Mostra
d’Arquitectura de Barcelona. A càrrec
d’Eulàlia Figuerola i Josep Milà.
DIMECRES 28 DE SETEMBRE
-‘Doctrina secreta’
Conferència a càrrec de Daniel Gambús. A les 18.30 h al c. Sant Pere, 8.
Org.: Societat Teosòfica de Rubí.

-Aplec Sardanista de Rubí
A càrrec de les cobles Jovenívola
de Sabadell, Ciutat de Girona, La
Principal del Llobregat. A partir de
les 17.30 h a la pl. Dr. Guardiet. Org.:
Aplec de Rubí.

-‘Cinc-cents anys de la primera volta
al món’
A les 19 h a la Biblioteca. A càrrec de
Bernat Hernández. Org.: Aula d’Extensió Universitària de Rubí.

DIUMENGE 25 DE SETEMBRE
-Concert de jazz
A càrrec de Pere Soto Trio. A les
12.30 h a l’Ateneu.
Org.: Associació Jazz Rubí.

EXPOSICIONS
Indústria de guerra aeronàutica
a Rubí
Al local del Centre d’Estudis Rubinencs de la Biblioteca. Inauguració
27 de setembre a les 18h.

DILLUNS 26 DE SETEMBRE
-‘Subirachs, un artista polifacètic’
Commemoració dels 60 anys de la
rierada de Rubí. A les 18 h a l’auditori
del Museu Vallhonrat. A càrrec de
Judit Subirachs.
Org.: Aula d’Extensió Universitària
de Rubí.
DIMARTS 27 DE SETEMBRE
-Presentació del llibre ‘Innombrable’
A les 18 h a la Biblioteca. A càrrec
de Caryanna Reuven i Laura S.
Maquilón.
-Hora del conte: ‘Colorín, colorado,
mandala encantat’
A les 18 h a la Biblioteca. A càrrec de
La Maleta de Lili.
-Xerrada sobre el canvi climàtic i

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 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.

L’Olímpic Can Fatjó s’estrena a la
competició guanyant amb solvència
L’Olímpic Can Fatjó va arrencar
el passat cap de setmana la nova
temporada de lliga a Segona Catalana i ho va fer imposant-se a la UD
San Lorenzo amb claredat.
El conjunt rubinenc va tenir
un inici espectacular, ja que en el
minut 7 del partit Christian Cala
va obrir el marcador per a l’Olímpic. Minuts després, Eric Luna va
marcar el segon gol per a l’equip
de Can Fatjó.
Una errada defensiva va permetre el San Lorenzo marcar el
seu primer gol.
Després d’una segona part
molt intensa, quan faltava només
un minut pel xiulet final, Mauri
va aconseguir sentenciar el partit
amb el tercer gol de l’Olímpic amb
una magnífica definició de vaselina. / J. Russo

Els de Can Fatjó van celebrar la victòria al vestuari. / Cedida

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Gran victòria del Veinti a l’estrena de
la lliga, golejant el Planadeu-Roureda

El passat cap de setmana va arrencar la competició a Tercera
Catalana. El CF Juventud 25 de
Septiembre, enquadrat en el grup
6, va visitar diumenge Sabadell
per enfrontar-se a la UE PlanadeuRoureda.
L’equip de Richard Giménez no
va poder tenir una millor arrencada, ja que als 3 minuts de partit,
el seu equip es va avançar en el
marcador per mediació de Younes.

Va haver-hi domini total del conjunt rubinenc que, a la mitja hora,
novament Younes, establia el 0-2.
El quadre local amb prou feines inquietava la porteria de Rodrigo i abans del descans, Roli de
penal posava el 0-3 al marcador.
A la represa, el partit va baixar
la intensitat i el Veinti va continuar
amb el domini de la pilota. Óscar
Hidalgo, incorporat després del
descans, posava el 0-4 amb un
bon cop de cap.
Hi va haver múltiples ocasions
per al Juventud 25 de Septiembre, amb penal fallat inclòs, i
just abans del xiulet final, Pedro
tancava el marcador amb una
volea amb l’esquerra per establir
el definitiu 0-5.
Bona victòria del Veinti en el
seu primer partit que el situa,

momentàniament, com a líder
de la classificació.
Jornada festiva
El pròxim diumenge, 25 de setembre, se celebrarà una jornada
festiva en commemoració del
60è aniversari de la tràgica Riuada del Vallès, origen del barri
25 de Setembre. La celebració
arrencarà a les 9 h al Municipal
25 de Setembre i inclourà la
presentació oficial del primer
equip del Veinti, i un partit de
Promeses. L’acte també comptarà amb una botifarrada popular.
Els tiquets es poden retirar a les
oficines del club.
Per finalitzar, ja a les 12 hores, el primer equip de l’entitat
disputarà el partit contra el FC
Matadepera / J. González

SE NECESITA MECÁNICO PARA TALLER
DE AUTOMOCIÓN EN RUBÍ
Interesados llamar al teléfono:

647 977 151

ABOGADOS
www.sangerabogados.com
Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona
Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com

ESPORTS
HOQUEI LÍNIA | RECEPCIÓ

Recepció oficial al Femení del
Cent Patins després de guanyar
la Supercopa d’Espanya

L’equip d’hoquei línia, amb l’alcaldessa, a l’Ajuntament. / Ajuntament de Rubí-Localpres

L’Ajuntament de Rubí va rebre divendres passat l’equip
femení del Cent Patins per
celebrar la consecució de la
Supercopa d’Espanya, l’únic
títol que el conjunt rubinenc
encara no tenia a les seves
vitrines. Les jugadores de
Rubí van aixecar el títol fa
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dues setmanes a Madrid,
després de superar el CPLV
a la semifinal i el Tucans
Vitaldent a la final.
Durant la recepció, les
jugadores i el cos tècnic de
l’equip van tenir el privilegi
de signar en el llibre d’honor
de l’Ajuntament de Rubí.

L’endemà dissabte, les jugadores van rebre un altre
reconeixement, per part
de la Secretaria d’Esports i
Igualtat de la Generalitat,
en un acte institucional de
reconeixement de l’esport
femení que va tenir lloc a
Tarragona. / DdR

RECONEIXEMENT | ESPORT FEMENÍ

El CNR, present a ‘Entre totes, tot’,
la gran festa de l’esport femení català
La gran festa de l’esport
femení català ‘Entre totes,
tot’, celebrada el 17 de setembre al Palau d’Esports
de Tarragona, va aplegar
un total de 14 esportistes
d’elit de l’esport femení i 23
equips femenins.
Entre elles, s’hi trobaven
campiones i subcampiones
del món internacionals de la
talla de l’exjugadora de bàsquet Laia Palau, la campiona
del món de motociclisme
Laia Sanz, l’exjugadora del
FC Barcelona Melanie Serrano o la campiona del món
d’Ultra Trail Núria Picas.
A més, la trobada va
comptar amb la presència
d’equips d’elit de l’esport
femení, entre els quals hi
havia representants del
CN Rubí, encapçalats pel
president del club, David Ortiz, l’entrenador de l’equip
absolut, Karlos Lijero, i les
waterpolistes Elia Jiménez,
Clàudia Moreno i Maria
Sampaio.
L’acte també va estar
conduït per professionals
del periodisme esportiu fe-

L’esdeveniment va comptar amb presència rubinenca. / Cedida

mení com Laia Pedemonte,
Danae Boronat, Sònia Gelmà i Marta Carreras.
Triatló a Tossa de mar
També dissabte es va disputar l’única prova de la Lliga
Deporvillage TriTour amb
natació al Mar Mediterrani,
bicicleta a la muntanya i cursa a peu totalment plana.
Una prova molt completa
amb el marc de la ciutat em-

murallada de Tossa de Mar
al fons. Enguany, el CN Rubí
ha estat present amb dos triatletes: Toni Venteo, que va
disputar la modalitat d’Esprint (124a posició) i Víctor
Gasto, que va participar en
l’Olímpica (354a posició).
Diumenge es va disputar
la travessia a l’estany de
Banyoles, amb la presència
de tres nedadores i d’onze
nedadors rubinencs. / CNR

BÀSQUET | TORNEIG

Èxit de participació en la VI edició del
Torneig Ciutat de Rubí de Bàsquet
La sisena edició del Torneig
Ciutat de Rubí de Bàsquet,
organitzat pel CEB Sant Jordi
al pavelló poliesportiu de La
Llana s’ha disputat aquest
cap de setmana amb un gran
èxit de participació.
Més de 50 equips de 6
clubs diferents del Vallès
van participar en el torneig
i van gaudir d’aquesta festa
del bàsquet que simbolitza
l’inici de la temporada 20222023.

L’esdeveniment esportiu
va comptar amb la visita de
l’alcaldessa, Ana M. Martínez, del regidor d’Esports,
Juan López, i de diferents
representants de l’Ajuntament, que van expressar
la necessitat de construir
més instal·lacions esportives com el pavelló de La
Llana per encabir el creixent
nombre de practicants, especialment infants i joves,
de la ciutat.

El CEB Sant Jordi també
va manifestar la seva solidaritat amb el Club Ciclista
Rubí per la pèrdua de dos
dels seus integrants el passat 21 d’agost en un tràgic
accident, convidant al seu
president, Pedro Cancio, a
entregar algun dels records
als participants i dedicar unes
paraules als seus companys.
Des del CEB Sant Jordi, ja
estan pensant en l’edició de
l’any 2023. / CEB Sant Jordi

Un dels partits del torneig. / Cedida

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