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KINGYO - SUKUI

Nueva Inauguración
Buffet Libre a la Carta

+ de 100 platos a escoger

      Menú de lunes a viernes mediodía
Adulto ............................. 12,95 €
Infantil ............................. 10,95 €

Menú noche, fin de semana y festivo
Adulto ............................... 17,90 €
Infantil ................................12,90 €

93 247 33 32
Carrer Ample, Nº 8, Nv. 3
08191 · Rubí, Barcelona
www.kingyorubi.pedidomovil.es

Hasta el 31 de 
Octubre de 2022
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L’Ajuntament impulsa la Declaració de Can Serra per exigir a
la Generalitat que construeixi la segona estació de Ferrocarrils 
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Unitat per demanar la construcció 
de l’estació de tren de La Llana

El jove pilot Izan 
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Catalunya en 
categoria Open2
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El col·lectiu 
independentista 
celebrarà el 5è 
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93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

PISOS EN 
VENDA A RUBI 

DES DE
 

99.800 �
INFORMA´T
Ref. 12616/D

REDACCIÓ

El Departament de Salut ha 
iniciat aquesta setmana la 
vacunació del segon recor-
datori de la vacuna de la 
covid-19 a les persones que 
viuen en residències, als 
professionals que hi treba-
llen i als majors de 80 anys.

D’aquí a uns dies, quan 
s’hagi protegit els col·lectius 
més vulnerables, està pre-
vist obrir la vacunació per 
als majors de 60 anys per 
tal que puguin demanar dia 
i hora per rebre el recorda-
tori de la vacuna de la co-
vid-19 a través de La Meva 
Salut o contactant amb el 
CAP de referència, com 
s’ha fet fins ara. Segons els 
criteris estatals i europeus, 
es recomana la vacunació a 
les persones majors de 60 
anys, professionals sanitaris 
i col·lectius de risc.

Les noves vacunes con-
tra la covid estan actualitza-
des per protegir contra les 
variants actuals d’òmicron: 
“Per a la segona dosi de 

record de la vacuna contra 
la covid s’utilitza una vacuna 
bivalent amb soques adap-
tades a la variant òmicron, 
en concret la BA4 i la BA5”, 
ha dit la secretària de Salut 
Pública, Carmen Cabezas.

Segons ha detallat el 
conseller de Salut, Josep M. 
Argimon, enguany aquesta 
campanya de vacunació es 
preveu molt més tranquil-
la que les anteriors, quan 
l’escassetat de vacunes va 
complicar molt la logística 
per arribar tothom. 

Vacunació grip
En paral·lel a la vacunació 
de la covid-19, es farà tam-
bé la vacunació de la grip, 
que inclou les embarassa-
des i altres col·lectius de 
risc, a més dels majors de 
60 anys. 

Aquest cop, la vacuna-
ció començarà abans del 
què és habitual i es farà 
amb vacunes d’alta càrrega, 
reforçades per proporci-
onar protecció durant tot 
l’hivern.

Comença la vacunació de 
la covid-19 per als majors 
de 80 anys i residències

Rubí ha recuperat la Nit del Comerç 
dedicada al teixit comercial de la ciutat
REDACCIÓ

Rubí va celebrar dimarts al 
vespre la Nit del Comerç, un 
acte organitzat per l’Ajun-
tament dedicat al teixit 
comercial rubinenc. L’esde-
veniment, que va aplegar a 
La Sala més d’un centenar 
de persones vinculades al 
sector, va servir per do-
nar la benvinguda als esta-
bliments que recentment 
han obert a la ciutat i va 
reconèixer la trajectòria 
d’aquells que celebren un 
aniversari rellevant. “Rubí té 
un comerç que val la pena, 
que arriba a centenari pel 
servei ofert, que es renova, 
s’adapta i evoluciona per 
oferir el millor tracte a la 
ciutadania. N’estem orgullo-
sos. Sou una peça clau de la 
nostra activitat econòmica, 
generadors d’ocupació i, 
sense cap mena de dubte, 
un dels principals motors 
de progrés del municipi”, va 
apuntar l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez.

L’acte va comptar amb 
la presència de Sergi Vila-
mala, gerent de Serveis de 
Comerç de la Diputació de 
Barcelona; Miquel Ortuño, 
president de Comerç Rubí; 
Alfred Martí, president de 
l’Associació de Bars i Res-
taurants i representants de 
l’Associació d’Adjudicataris 
del Mercat Municipal.

Els propietaris i propi-
etàries dels establiments 
de recent creació Ayalatin, 
Comercial Zade, EE Actitud, 
Jojel Uniformes, La Gàbia 
del Berlín, La Tafanera del 
Pàmpol, Mirieia Rey Cake 
Designer, Papereria Albil.
Be, Petitets, Senyor Miyagi 
i Sílvia García Estètica Avan-

çada van rebre de mans de 
l’alcaldessa la guia ‘Benvin-
gut comerç’, un document 
recull tot allò que pot ser 
útil als nous establiments. 

També han obert recent-
ment Bar Can Pirri, Beauty 
Studio, Can Tente, Casa da 
Fabi eco, Don asador, Este-
tica y Bienestar Ruth, Kebo-
la Studio, Miyagi, Mundo 
Vegano, Papeleria Century 
21, Perruquería Bhair, Sweet 
Tuca i Ungles.

La màxima edil també 
va entregar una placa com-
memorativa a propietaris 
de set establiments que 
celebren un aniversari signi-
ficatiu: Grilma 2, Garden La 
Noguera i Pagès Perruque-
ria (25 anys);  Carnisseries 
Nati (50 anys); Peixateria 
S.Guirao (75 anys) i Aluju 
Cansaladers i Bodegàs Rosàs 
(100 anys). La vetllada, que 
va culminar al Celler amb un 
sopar relacional, va incloure 
l’actuació de la cantant rubi-
nenca Carolina Alabau.

Alguns dels propietaris dels nous comerços que han obert a la ciutat. / J.A. Montoya

Bodeges Rosàs i Aluju Cansaladers compleixen 100 anys. / J.A. Montoya

Torna el Fora Estocs dels comerciants 
aquest dissabte a l’illa de vianants
Aquest dissabte 1 d’octu-
bre tindrà lloc una nova 
edició del Fora Estocs, 
que organitza l’associació 
Comerç Rubí, amb el su-
port de l’Ajuntament i la 
Diputació. El Fora Estocs 
es durà a terme a l’illa de 
vianants al llarg de tota la 

jornada comercial. 
Com és habitual, les 

botigues exposaran els 
seus articles, que són els 
excedents de la tempo-
rada d’estiu a preus molt 
rebaixats, en les parades 
que estaran situades a 
l’illa de vianants. / DdR
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Crida per manifestar-se a 
Madrid per demanar la pujada 
dels sous i pensions amb l’IPC
El col·lecti u de pensionistes 
ha fet una crida als pensi-
onistes rubinencs i a tots 
els treballadors per tal que 
se sumin a la mobilitza-
ció prevista a Madrid el 15 
d’octubre. Es tracta d’una 
manifestació per demanar 
un augment dels salaris 
i de les pensions lligat a 
l’IPC, que durant els darrers 
mesos ha experimentat un 
creixement molt signifi cati u: 
“No és només un problema 
dels pensionistes, sinó de 
tota la classe treballadora”, 
ha afi rmat Martí n Pretel, un 
dels portaveus del col·lecti u, 
que demana als treballadors 
que també s’impliquin en la 
reivindicació. Per aconse-
guir-ho, durant els propers 
dies el col·lectiu visitarà 
algunes de les empreses 
més importants de la ciutat i 
contactarà amb els sindicats.

Entre altres reivindica-
cions, també demanen una 
auditoria dels diners de la 
seguretat social i que deixi 
d’augmentar el pressupost 

de despesa militar, així com 
un increment en les parti -
des socials. Les persones 
interessades a anar a la 
manifestació poden reservar 
la seva plaça per anar amb 
autocar contactant amb 
l’enti tat a través del telèfon 
659 976 662.

A banda d’aquesta mobi-
lització, Rubí per la Sanitat i 
el Moviment per unes Pen-
sions Públiques Dignes con-
tinuen recollint signatures 
tots els dimarts a la tarda a 

l’illa de vianants a favor de la 
ILP que reclama acabar amb 
la privati tzació de la sanitat 
pública. Ja han arribat a les 
mil signatures.

A més, el col·lecti u tam-
bé recull a la Sala Neus Cata-
là tots els dijous de 10 h a 11 
h i de 19 h a 20 h les reclama-
cions que els usuaris posen 
al CAP Mútua de Terrassa. 
Els documents s’escanegen 
i s’envien directament al 
CatSalut per obtenir una 
resposta. / M.C.

Membres del col·lecti u de pensionistes i Rubí Sanitat. / M.C.

Hello International School, una 
opción inteligente para aprender 
idiomas en nuestra ciudad

Hello International School no es 
el único centro de idiomas de 
Rubí, pero sí puede llevar a gala 
que es un centro único en esta 

ciudad. Su peculiaridad radica en que destaca 
por ofrecer una enseñanza muy personalizada 
y participativa, impartida en grupos homo-
géneos y reducidos. Ello tiene lugar porque 
en este centro el propósito es, desde hace ya 
31 años, conseguir que los alumnos lleguen a 
dominar la lengua que estudian de una manera 
amena, personal y humana. Para ello, nada 
como la transmisión de conocimientos de 
persona a persona, es decir, una relación de 
profesor a alumno directa, sin mediaciones 
tecnológicas, que no hacen sino ralentizar o 
hacer que el aprendizaje se realice de forma 
más lenta e imprecisa.

Hello International School intenta que el 
alumno se encuentre estimulado para ser él el 
primer interesado en estudiar el idioma, Para 
conseguirlo, la fi losofía del centro es hacer 
unas clases participativas, prácticas y comu-
nicativas, basándose en la comprensión y la 
expresión del idioma, tanto en el aspecto oral 
como en el escrito, y pudiendo estudiar con 
un cómodo horario de mañana, tarde y noche.

Todas las actividades desarrolladas en el 
centro las realizan profesionales de contras-
tada valía.

Otras disciplinas que se llevan a cabo en 
Hello International School son la preparación 
de los alumnos para exámenes ofi ciales (First 
Certifi cate, CAE, Profi ciency, etc.), las clases 
dedicadas a personal de empresa, tanto en 
el centro como en las propias empresas, así 
como un servicio de traducción e interpre-
tación realizado por traductores e intérpretes 
profesionales.

En resumen, nos encontramos con una 
academia donde priman las relaciones huma-
nas y donde la simpatía se traduce en buenos 
resultados.

Texto cedido por Pere Solà 
Gerente del centro de idiomas 

HELLO INTERNATIONAL SCHOOL

Mobilitzacions a B Braun per reclamar
un augment dels sous dels treballadors 
La filial B Braun Medical, 
de prop de 1.300 treballa-
dors, ha iniciat un seguit 
de mobilitzacions per recla-
mar un augment del salari 
equivalent a la pujada de 
l’IPC del 2021. B Braun va 
oferir a Medical i a Surgical 
un augment del 2,5% més 
una compensació de 500 
euros, però els treballadors 
de Medical, prop de 1.300, 
no van acceptar l’oferiment 
i reivindiquen un augment 
global del 6,5%, que es cor-

respon amb la pujada de 
l’IPC : “B Braun és una mul-
ti nacional farmacèuti ca que 
està guanyant molts diners i 
els treballadors estem molt 
descontents perquè el 2,5% 
és insufi cient”, ha explicat 
el secretari general d’Al-
ternati va Sindical de Clas-
se, Ángel Martí nez, que és 
també membre del Comitè 
d’Empresa.

Davant d’aquesta situ-
ació, la plantilla va votar 
iniciar tot un seguit de pro-

testes que van començar el 
dimecres amb tres aturades 
de 20 minuts que es repeti -
ran aquest divendres i el 3 
d’octubre.

A més, els sindicats han 
convocat una manifestació 
el 10 d’octubre al migdia en 
què tallaran la carretera co-
marcal. Si no hi ha resposta 
per part de l’empresa, es 
faran aturades de produc-
ció d’una hora i també està 
convocada una jornada de 
vaga pel 18 d’octubre. / M.C.
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CRISTINA CARRASCO

El Consell de la Gent Gran 
de Rubí conti nua molt ac-
ti u i amb moltes ganes de 
treballar per la gent gran 
de la ciutat, però també 
pel conjunt de la població. 
“Estem treballant i treballa-
rem per millorar la qualitat 
de vida de la gent gran de 
Rubí”, explica Miquel Raso, 
president del Consell, que 
diu que aquest col·lectiu 
supera el 16% de la població 
i que té unes problemàti -
ques pròpies com la solitud 
i l’aïllament de les persones 
grans o la pèrdua de mobili-
tat progressiva.

En aquest senti t, el Con-
sell ha parti cipat durant més 
de dos anys molt activa-
ment en l’elaboració del Pla 
Local de Salut, recentment 
presentat.

“Vam detectar que bar-
ris com el 25 de Setembre i 
Les Torres concentra molta 
de la gent gran de la ciutat i 
que moltes d’aquestes per-
sones estan soles”, explica 
Antoni Ruiz. Així van plan-
tejar la necessitat de dotar 
els tres caps de la ciutat 
–Anton Borja, Sant Genís i 
Mútua Terrassa– de la fi gura 
d’un psicòleg, que pogués 

escoltar i atendre els casos 
de gent gran que viu en 
solitud. Una demanda que 
ja és una realitat i de la qual 
se’n senten molt sati sfets. 
Així, asseguren que el Pla 
Local de Salut compta amb 
una base social al darrere 
molt important i que està 
per sobre de les ideologies 
políti ques.

“Però continuem tre-
ballant perquè queda molt 
per fer” apunta Josep Cahís, 
qui detalla que també estan 
participant en el projecte 
‘Grans nexes’ per fer front 
a la solitud no volguda de 
la gent gran, impulsat pels 
Serveis Socials i el Servei de 
la Gent Gran Acti va. “La idea 
és construir una xarxa local 

de prevenció i detecció de 
la solitud i l’aïllament, una 
xarxa formada per veïns, 
comerciants, voluntaris, 
enti tats...” assenyala Xavier 
Aguilà.

Mobilitat
Una altre exemple de la 
feina del Consell de la 
Gent Gran és un taller de 
mobilitat en el qual estan 
treballant. “La proposta 
neix perquè la gent gran, 
especialment després de la 
pandèmia, necessita mou-
re’s, trobar-se, recuperar 
espais de passeig, caminar”, 
apunta Miquel Raso. Així 
han plantejat tres iti neraris 
senzills d’un quilòmetre i 
poc, per La Llana, el Torrent 

“Treballem i treballarem per millorar 
la qualitat de vida de la gent gran”

Xavier Aguilà, Miquel Raso, Antoni Ruiz i Josep Cahís, membres del Consell de la Gent Gran. / C.C.

dels Alous i Ca n’Oriol. Ara 
els estan estudiant i detec-
tant possibles defi ciències 
o mancances respecte a 
aspectes com ombres, vo-
reres, circulació intensa o 
lavabos per tal d’acabar de 
dissenyar-los.

De moment, ja han ti n-
gut una sessió de feina amb 
tècnics de l’Ajuntament per 
estudiar la viabilitat i el 
proper 13 d’octubre a les 
10 h faran una sorti da des 
de la Biblioteca per com-
provar sobre el terreny els 
recorreguts. La sorti da està 
oberta a tothom que vulgui 
sumar-se. Es dividiran en 
tres grups i es recolliran les 
diferents aportacions que 
puguin sorti r.

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

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

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

Sra. s'ofereix 
per neteja de 
cases per hores

670 936 618

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

T. 93 699 78 33

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

El Consell de la Gent Gran de Rubí, sati sfet per les seves aportacions al Pla 
Local de Salut, conti nua fent noves propostes per la població amb més edat

A B O G A D O S

www.sangerabogados.com

L’alcaldessa, Ana M. Mar-
tínez, i el regidor de Medi 
Ambient, Andrés Medrano, 
van rebre dijous de la set-
mana passada a l’Ajuntament 

l’alumnat que participa en 
el programa Erasmus+ so-
bre medi ambient. La visita 
s’emmarca en la beca Eras-
mus + KA2 que ha obti ngut 

l’insti tut Torrent dels Alous 
per un projecte educati u al 
voltant del medi ambient en 
col·laboració amb Alemanya 
i Dinamarca. / DdR

L’alcaldessa rep l’alumnat del programa Erasmus+

Els estudiants, amb les autoritats a la porta del consistori. / Ajuntament-Localpres
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Inscripcions a transparencia@ajrubi.cat

I I JORNADA DE
GOVERN OBERT
DE RUBÍ
Dimecres 5 d'octubre
de 17 a 18.30 h
Bibl ioteca Mestre
Martí Tauler

Ens podràs
seguir en

directe al canal
Youtube

de l 'Ajuntament
de Rubí

#dadesobertes i formació
Programa:

17 h: Benvinguda, a càrrec de
Il.lma Sra. AnaMaría MartínezMartínez, Alcaldessa de Rubí
Sra. ElenaMontesinos Pujante, Regidora de Ciutadania, Transparència, Participació Ciutadana,
Cooperació Internacional i Memòria Històrica de l'Ajuntament de Rubí

17.10 h: Intervenció: El programa europeu OpenCohesionSchool per a escoles de secundària.
A càrrec de la Sra. Xesca Serra Cursach, Cap de l’Àrea de Dades Obertes, Direcció General de Dades
Obertes, Transparència i Col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

17.20 h: Ponència/taula rodona: L’Ajuntament de Rubí i les dades obertes. Oportunitats per al món de
l’educació.
Sra. Mercedes Aguilar Jurado, Cap del Servei d’Informàtica i Administració Electrònica de l’Ajuntament de
Rubí
Sr. Jesús Gómiz Gálvez, tècnic del Servei d'Informàtica de l'Ajuntament de Rubí.
Sra. Mar Lobato Díaz, tècnica de la Unitat de Govern Obert de l'Ajuntament de Rubí

18 h: Ponència: Eines útils per utilitzar dades obertes als centres educatius.
Sra. Eli Vivas Soto (@eli_vivas), periodista de dades i cofundadora de Storydata.

18.20 h: Col·loqui amb assistents

18.30 h: Cloenda

Presentació de l'acte: Sra. Belén Tierno Nebot, periodista de Ràdio Rubí

Rubí recorda les vícti mes 
de la rierada en el 60è 
aniversari del tràgic succés

El 60è aniversari de la riera-
da del 1962 ha aplegat veïns 
i veïnes, enti tats i represen-
tants políti cs a la placeta del 
Vint-i-cinc de setembre, on 
vat tenir lloc diumenge l’acte 
de record i homenatge a les 
vícti mes del tràgic succés.

La commemoració va ar-
rencar amb la interpretació 
de la peça popular gallega 
‘O son do ar’, a càrrec de 
Frederic Miralda (clarinet), 
Guillem Alcañiz (guitarra) 
i Joaquim Alabau (contra-
baix), mestres de l’Escola de 
Música Pere Burés. 

L’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, va recordar les 
prop de 600 víctimes de 
la rierada i va apuntar que 
la història del Rubí actual 
arrenca el 26 de setembre 
del 1962, l’endemà de la 
catàstrofe. “Aquell va ser 
el dia que l’engranatge de 
solidaritat, amor per la ciu-
tat i ajuda al veí i veïna no 
va defallir fi ns a aconseguir 

Familiars de les vícti mes de la rierada del 1962 van parti cipar en l’ofrena 
fl oral. / J.A. Montoya

Front comú per reclamar la construcció 
de l’estació de tren de La Llana
L’Ajuntament de Rubí i l’enti -
tat Fem Vallès van formalit-
zar divendres la Declaració 
de Can Serra, que insta a la 
Generalitat de Catalunya a 
construir una segona estació 
de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya (FGC) a 
Rubí, al polígon de La Llana. 
A fi nals del 2021, la presi-
denta de Ferrocarrils, Marta 
Subirà, va descartar la cons-
trucció de la segona estació 
en els pròxims 5 anys, tot i 
que el projecte està inclòs 
al Pla de Mobilitat del Vallès, 
que caduca el 2026.

La Declaració de Can 
Serra recorda que aquest 

projecte està previst des 
del 2010 i que el projecte 
contempla la seva ubicació 
al carrer Castell, a 1,8 km de 
l’altra estació, i que donaria 
suport a més de 4.000 per-
sones durant un dia feiner. 
El text indica que en els 
darrers anys ha augmentat 
considerablement el nom-
bre d’usuaris a FGC, especial-
ment després de l’entrada en 
servei de noves estacions a 
Sabadell, Terrassa i Sant Cu-
gat. Per aquest moti u, Rubí 
reivindica la nova estació, 
que podria suposar un incre-
ment d’usuaris que ara ma-
teix no uti litzen el transport 

públic en una època en què 
les autoritats fan una crida 
a la mobilitat sostenible per 
combatre el canvi climàti c.

A l’acte hi van assisti r re-
presentants de tots els grups 
municipals i l’alcaldessa, Ana 
M. Martí nez, com a màxima 
responsable municipal, va 
reclamar la construcció de 
l’estació. “Si volem incre-
mentar l’ús del transport 
públic, cal que serveis com 

el ferroviari ofereixin una 
millor cobertura i que esti -
guin ben dimensionats. I en 
aquest senti t, la construcció 
de noves estacions allà on 
són necessàries és vital. La 
nostra ferma decisió és no 
deixar morir el projecte de 
l’estació de La Llana, treure’l 
del calaix on ha estat relegat 
i insisti r a la Generalitat per-
què doti  econòmicament i 
l’executi ”. / DdR

Autoritats i representants d’enti tats i organitzacions del territori van 
parti cipar en la Declaració de Can Serra. / Ajuntament de Rubí-Localpres

recuperar certa normalitat” 
va a assenyalar, tot afegint 
que “encara entre llàgrimes, 
Rubí va demostrar que és un 
poble únic. Un poble que 
ofereix la mà, un plat a taula, 
un sostre a qui ho necessita, 
capaç de superar qualsevol 
repte que s’interposi en el 
seu camí”.

L’acte també va comptar 
amb la participació d’una 
representació de l’alumnat 
dels dos centres d’educació 
públics del barri, l’escola 
25 de setembre i l’insti tut 
Torrent dels Alous. Els joves 
van llegir el poema de Joan 
Margarit ‘Els qui venen’.

L’homenatge va culmi-
nar amb l’ofrena fl oral en 
record de les vícti mes del 
25 de setembre del 1962. 
L’ofrena institucional, en 
nom de l’Ajuntament de 
Rubí, va precedir desenes 
d’ofrenes d’associacions, 
enti tats i ciutadans a tí tol 
individual. / DdR



Marxa de torxes i una botifarrada per 
celebrar cinc anys de l’1 d’Octubre

MARTA CABRERA

Les entitats i partits polítics 
independentistes de Rubí 
han organitzat per la vigília 
de l’1 d’octubre un conjunt 
d’activitats per commemo-
rar el cinquè aniversari del 
referèndum d’autodetermi-
nació del 2017, que va ser 
una jornada de mobilització 
popular sense precedents a 
Catalunya.

Òmnium, l’Assemblea Na-
cional Catalana, el Consell per 
la República, el CDR, Esquerra 
Republicana, Junts i l’AUP, 
organitzats sota la Platafor-
ma 1 d’Octubre, han decidit 
commemorar el referèndum 
amb diverses activitats el 30 
de setembre, per tal que la 

ciutadania pugui participar 
el dissabte en els actes que 
s’organitzaran a Barcelona.

Les activitats, que arren-
caran a les 20.30 h, consis-
tiran en la col·locació d’una 
placa a la plaça de la Nova 
Estació, que el col·lectiu va 
rebatejar com a plaça 1 d’Oc-
tubre, ja que la que es va 
instal·lar l’any passat ha estat 
malmesa. Posteriorment, la 
rubinenca Maria José Munu-
era llegirà el manifest unitari, 
hi haurà una actuació mu-
sical a càrrec del cantautor 
rubinenc Joan Antoni Tort i 
tot seguit es farà una Marxa 
de torxes fins a la plaça del 
Doctor Guardiet. Allà, al solar 
del Centre Democràtic Re-
publicà, a partir de les 21.30 

h, es farà una botifarrada, 
ambientada per l’actuació 
musical de professors de l’Es-
cola de Música Pere Burés, i 
alguns rubinencs que van ser 
protagonistes els dies abans 
del referèndum perquè van 
amagar les urnes explicaran 
la seva experiència. “Volem 
que sigui un acte obert a 
tothom, reivindicatiu, per 
iniciar i reprendre el camí 
de la lluita per la llibertat. 
No volem planys, sí que ens 
queixem de la repressió, però 
volem mirar endavant, la 
lluita continua”, ha explicat 
Martí Pujol, portaveu de la 
Plataforma 1 d’Octubre.

Pujol ha destacat que, 
tot i que durant la darrera 
Diada no hi va haver unitat 

entre les entitats i els partits 
polítics independentistes, en 
l’àmbit local sí que es manté 
aquesta unitat i que aquest 
ha de ser el camí a seguir: “A 
molts pobles i ciutats, com a 
Rubí, aquesta unitat sí que 
es manté. Crec que cal fer 
un esforç i que junts és la 
millor manera de continuar 
endavant per aconseguir la 
república catalana”. Precisa-
ment aquest dimecres s’ha 
obert una nova esquerda dins 
del govern català després que 
el president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, hagi cessat 
el vicepresident Josep Puig-
neró, de Junts, un fet que 
podria provocar la ruptura 
de l’executiu.

Fons pels represaliats
A més de commemorar el 
referèndum, la botifarrada 
servirà per recollir fons per als 
rubinencs que tenen causes 
pendents derivades de mani-
festacions o actes relacionats 
amb el procés independen-
tista. En concret, servirà per 
ajudar econòmicament un 
jove rubinenc que té un judici 
al març relacionat amb una 
de les manifestacions que es 
van fer a Barcelona i a qui la 
Fiscalia demana tres anys de 
presó, segons ha explicat la 
plataforma.

Membres de la Plataforma 1 d’Octubre. / M.C.

L’Ajuntament organitza una nova Jornada de Govern Obert
La segona edició de la Jor-
nada de Govern Obert tin-
drà lloc el 5 d’octubre a la 
Biblioteca de 17 h a 18.30 
h. Aquesta edició segueix la 
línia de treball iniciada l’any 
passat: apropar les eines de 
govern obert a la ciutadania. 
Si bé la primera edició va fer 
un recorregut per les dife-

rents plataformes que ofereix 
l’Ajuntament en matèria de 
govern obert, aquesta edició 
tindrà com a fil conductor les 
dades obertes i la formació.

Amb el títol ‘#Dadesober-
tes i formació’, les diferents 
intervencions tractaran les 
dades obertes de l’Ajunta-
ment i altres administracions 

i quina utilitat poden tenir de 
cara a centres educatius. 

La jornada es comple-
menta amb una gimcana 
de dades que realitzaran 
alumnes de 1r i 2n de Batxi-
llerat el mateix dia al matí. Es 
tracta d’una activitat on els 
participants han de resoldre 
un plantejament fent ús del 

portal de dades obertes de 
l’Ajuntament.

Per assistir a la jornada, 
cal fer inscripció prèvia a 
través del correu transpa-
rencia@ajrubi.cat. També 
es podrà seguir la trobada 
pel canal de Youtube de 
l’Ajuntament, a partir de les 
17 h. / DdR

La regidoria de Joventut 
de Rubí ha posat en marxa 
l’elaboració del Pla Local de 
Joventut 2022-2025, un do-
cument que recull les línies 
de treball de l’Ajuntament 
en matèria de joventut per 
als propers quatre anys. Ac-
tualment, el Pla de Joventut, 
que caducava el 2021, està 
prorrogat.

L’elaboració del nou do-
cument, que es treballa amb 
la Fundació Ferrer i Guàrdia, 
té quatre fases: diagnosi, 
disseny, implementació i 
avaluació. Ara, es treballa 
en la fase de diagnosi per 
recollir les opinions de les 
persones joves del municipi 
que tenen entre 12 i 29 anys. 
A través d’una enquesta de 
48 preguntes, es pregunta 
als joves pel seu nivell de 
coneixement dels equipa-
ments municipals i els seus 
hàbits de salut, oci i mobili-
tat, entre altres.

El procés preveu realitzat 
més de 300 enquestes, amb 

Enquesta entre el jovent 
rubinenc per elaborar el Pla 
de Joventut 2022-2025

la col·laboració dels centres 
educatius de la ciutat, per 
obtenir una mostra prou 
representativa del col·lectiu 
juvenil local. Aquesta fase 
culminarà amb una jornada 
participativa, el 12 de no-
vembre, a l’Espai Jove Torre 
Bassas. En aquesta trobada 
presencial, els joves podran 
avaluar els recursos que 
tenen en el municipi i fer 
propostes per millorar-los 
o crear-ne de nous: “Volem 
que aquest document sigui 
un text per les persones jo-
ves elaborat amb la partici-
pació activa de les persones 
joves. Però això és impres-
cindible conèixer la realitat 
dels i les joves de Rubí”, ha 
dit la regidora de Joventut, 
Annabel Cuesta.

Un cop completada la 
primera fase del procés, 
s’iniciarà el disseny de les 
accions que han de donar 
resposta a les necessitats i 
potencialitats expressades 
durant la diagnosi. / DdR

Divendres, 30 de setembre de 2022 ACTUALITAT8

Més eficiència 
de l’enllumenat 
a l’avinguda 
de l’Estatut
El servei de Manteniment de 
l’Espai Públic va substituir 
l’enllumenat d’un total de 55 
fanals a l’avinguda de l’Esta-
tut per lluminàries més efi-
cients, de tipus LED. El canvi 
comportarà un estalvi ener-
gètic de 57.700 kWh a l’any i 
un estalvi econòmic anual de 
prop de 12.500 euros. El cost 
d’execució de la renovació 
ha estat de 33.550 euros i 
s’ha realitzat mitjançant el 
contracte de manteniment 
de l’enllumenat públic. / DdR

Obres per 
millorar 
l’accessibilitat al 
carrer Sabadell
L’Ajuntament ha iniciat les 
obres de remodelació del 
carrer de Sabadell, en el 
tram comprès entre el car-
rer de Sant Gaietà i la plaça 
de Celso Emilio Ferreiro. Els 
treballs, que tenen un ter-
mini d’execució de 5 mesos 
permetran millorar aquesta 
zona. L’actuació l’executa 
l’empresa Curnal Invest per 
un import de 435.498,30 
euros i és finançada parci-
alment pels fons europeus 
Next Generation. / DdR
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Els qui defensen l’augment de la 
despesa militar i les retallades socials

En els últims anys els pre-
sidents dels Estats Units, 
amb Trump i Joe Biden de 
manera destacada, han 
exigit als governs dels 
estats que participen en 
l’OTAN un notable incre-
ment de la seva aporta-
ció a la despesa militar 
de l’aliança militar, fixant 
l’objectiu del 2% del PIB de 
cada país.

El president del govern 
d’Espanya en un acte de 
submissió i servilisme al 
govern dels Estats Units 
va anunciar el passat 14 de 
març, abans de la celebra-
ció de la recent cimera 
de l’OTAN a Madrid, el 
compromís d’incremen-
tar la despesa militar 
anual fins al 2% del PIB. 
Aquest percentatge so-

bre la previsió del PIB 
el 2022 equival aprox. 
La despesa de defensa 
pressupostada per a 
aquest any és de 10.155 
milions d’euros que re-
presenta el 0,8% del PIB. 
Per tant, assolir el 2% del 
PIB en despesa militar 
suposa un increment 
aproximat de 14.900 
milions d’euros més a 
l’any, en el cas de consi-
derar només la xifra de 
la despesa de defensa.

Davant l’oposició de 
diverses organitzacions 
polítiques amb repre-
sentació al Congrés de 
diputats, també d’una 
minoria en el si del go-
vern, i de nombroses 
organitzacions socials 
i cíviques a l’objectiu 

d’augmentar la despesa 
militar, els portaveus del 
govern han concretat un 
període de transició que 
ha de finalitzar abans 
del 2029. Per al 2022, el 
Consell de ministres va 
aprovar a principis de 
juliol un augment de la
despesa militar de 1.000 
milions d’euros més a 
través d’un crèdit a càr-
rec dels pressupostos 
aprovats amb l’objectiu 
d’evitar que aquesta de-
cisió passés pel Congrés.

És intolerable que Pe-
dro Sanchez i la seva ma-
joria al govern, amb el 
suport de les dretes i ex-
trema dreta, arrossegui 
la ciutadania d’Espanya, 
la classe treballadora, 
una espiral bel·licista 

amb enormes riscos i 
perills, al servei dels inte-
ressos de l’imperialisme 
nord-americà i de les oli-
garquies dels països que 
formen part de l’OTAN. 
I en l’immediat, amb di-
ners públics, financin les 
compres d’armament 
militar als Estats Units i 
les seves aventures irres-
ponsables i tràgiques.

La recaptació pública 
ha de servir al benes-
tar social, a garantir els 
drets socials en salut, 
educació, protecció so-
cial, pensions, etc. Amb 
més raó en les actuals 
circumstàncies econò-
miques, davant els de-
sequilibris provocats 
per la pandèmia, com 
el notable increment 

de la inflació el 2021 i els 
primers mesos del 2022, 
aguditzats pels efectes 
de les sancions econò-
miques aplicades pels 
governs dels països de 
l’OTAN contra Rússia, i 
que colpegen com un 
bumerang contra el ben-
estar i els drets socials 
dels pobles de la Unió 
Europea i s’estenen a 
altres regions del món. 

Com expressa el sen-
tit comú de la majoria 
de les gents: No cal in-
crementar la despesa 
militar, el que s’ha de 
fer és reduir-lo dràstica-
ment, i aportar aquests 
recursos per a escoles 
i hospitals públics, per 
garantir el poder ad-
quisitiu de les pensions 

NO ENS REPRESENTEN!

15 setembre 2022

Plataforma per la Pau, 
contra les guerres, OTAN NO

públiques, garantir les 
prestacions suficients 
per a les persones vul-
nerables, per un parc 
d’habitatge públic, etc.

Exigim als represen-
tants de la ciutadania al 
Congrés dels diputats, 
parlaments autonòmics,
ajuntaments, etc., rebut-
jar l’augment de la des-
pesa militar, i qualsevol 
retallada de les despeses 
socials que promoguin 
els diferents governs.

Cridem la ciutadania 
a mobilitzar-se, a parti-
cipar en la preparació 
de la mobilització anun-
ciada per al 15 d’octubre 
en defensa dels drets 
socials, laborals i contra 
l’augment de la despesa 
militar.

PRIMERES SIGNATURES:

ACP | AIREs | PCO

Podem Catalunya

Procés Constituent- Associacio pel 
canvi social pacific i democratic

PSUC Viu | Socialismo 21

Entitats socials i cíviques

Entitats polítiques

Persones

Per adherir-se a aquesta Carta Pública cal comunicar-ho a l’email 
cumbreotan.no@gmail.com, indicant el nom de l’entitat i, en el cas 
d’adhesions individuals, el nom i cognoms, professió o activitat i re-
presentativitat social o política.

Conchi Abellán Carretero.
Coordinadora Autonómica Podem Cataluña

Sonia-Amable Abellán.
Responsable de Movimiento Popular

Alejandro Andreassi Cieri.

Félix Andreassi. Programador

Maurici Arbona Miñana. Jubilado

Manuel Arnau Calvo. Vocal acción social ACP

Christine Arnaud. Profesora

Antonio Barbarà Molina. Médico y Fundador 
de MAREA BLANCA de Cataluña y estatal

Antonia Barón Fernández. Jubilada

Josep Bertomeu Curto

Nuria Blanco de Andrés. Jubilada y miembro 
del Frente Antiimperialista Internacionalista

Luis Blanco Maldonado. Miembro de la IAC

Fátima Blasco Cantera. Auditora del Estado 
jubilada

Elena Bravo Simón. Funcionaria jubilada

Carmen Burgos Gómez. Activista social

Josep Busquets Urpí. Jubilat - Moviment per 
la Pau / Militant cooperativista

Luis Cabo Bravo. Delineante industrial, 
ex-dirigente del PCE, hoy jubilado

José Cabrero Palomares. 
Exparlamentario andaluz. IULV-CA

Antonio Calderón. Economista

Rosa Cañadell Pascual. Profesora jubilada, 
activista en favor de la educación pública

Juan-Ramón Capella. Catedrático emérito de 
filosofía del derecho

Rafael Castillo Quesada

María José Coma Menéndez. Profesora jubilada

Carlo Congiu. Pensionista

Jorge Cortegana López. Delegado sindical 
CGT SEAT Martorell

Francisco Crespín Gómez

Francisco Crespo Velasco. 
Enginyer Tecnic jubilat i activista social

Isabel de la Cruz García. Profesora

Daniel de Culla. Poetas del Mundo

Concepción Elejabeitia Tabera. 
Jubilada del ayuntamiento de Madrid

Horacio Espinosa Zepeda. 
Antropólogo, OACU

Miren Etxezarreta Zubizarreta. 
Economista, profesora universidad jubilada. 
Vinculada a movimientos sociales

Oscar Expósito Gandara. Economista

Carmen Fernández. Jubilada

Rosa Fernández

Jorge Fernández Fernández. 
Activista internacional defensor 
de derechos humanos

Juan-J. Fernández Ortega. Jubilado

Carlos Fernández Roldan. Activista social

Antoni Ferret Soler. Jubilado. 
Afiliado CCOO y Barcelona en Comú

Teresa de Fortuny. Llicenciada en Física, 
antimilitarista, antifeixista.

Ramón Franquesa Artés. Profesor Economía 
Mundial Universidad de Barcelona

Antonio Fuertes Esteban. 
Activista de ATTAC

Xavier García Fernández. 
Profesor de secundaria y miembro 
del Comité Central del PCE Miguel

Ángel Gea Rifá

Andreu Miquel Ginestet Menke. Alemania

Claudia González. Antropóloga

Luis González. Informático, emérito. 
Plataforma Aturem la guerra

Jesús Gómez Gutiérrez. 
Escritor y traductor literario

Charo Gomez Perez. Activista Alianza 
contra la Pobreza Energética.

José Luis Gordillo Ferré. Profesor de filosofía 
del derecho de la UB

Rosendo Guijarro Merino. Jubilado, exconce-
jal y militante de Solidaridad internacional

María Hernández. Profesora jubilada

Mariano Hernández García

Jose Iglesias Fernández. Economista jubilado. 
Vinculado a los movimientos sociales

Pedro Jiménez Muñoz. Secretario 
Memorial democrática de SEAT y 
activista en defensa pensiones publicas

Rosana Juberías Torrubia

Eyre Landa Ochoa de Alda. Funcionaria

Lourdes Ligori Català. 
Activista Plataforma SAD Cataluña

Salvador López Arnal. Profesor jubilado, 
colaborador de El Viejo Topo

Cristina López Detomasi. Trabajadora social

Fernando Lopez-Egea Lopez. 
Activista social Valencia

Encarna López Gil.

Pedro López López. Profesor Universidad 
Complutense de Madrid, activista social

Guillermo López Infantes. Jubilado, Paterna, Valencia

Eduardo Luque Guerrero. Periodista

Bernardo de Llobet Collado. Profesor de 
Secundaria jubilado, miembro del 0 ́7 contra 
la Deuda externa

María Maffioli. Activista social

Miguel Manzanera Salavert. 
Doctor en Filosofía

Patrizia Manzo Apice. Activista social

Marisol Martinez

Angels Martinez Castells

Claudio Martini. Miembro PCO-Partido Causa 
Operaria

Joan Mestres Giménez. Activista contra el 
Paro y por el Trabajo Digno

Manuel Monereo Pérez. Politólogo

Antonio Montalvo Gutiérrez. 
Auxiliar administrativo. Ciudadano.

Pedro Montes. Economista

Luisa Montijano

Antoni Montserrat. Economista y militante 
del PSUC Viu

Domingo Moreno Velázquez

Antonio Morilla Hidalgo. Delegado Sindical 
de Cobas en FCC limpieza Edificios y Locales 
de Badalona

Pablo Moschini Ibarra. 
Miembro de la Coordinadora de asambleas de 
trabajadores/as en paro de Cataluña

Nora Muñoz Tupone. Jubilada.

Dolores Nauffal

María Luisa Oñate

Silvia Olivera Fernández. 
Administrativa sanitaria

Pere Ortega. Centre Delàs d’Estudis per la 
Pau Rafael

Pedro Juan Ortiz. Madrid.

Manuel Pardo de Donlebún Montesino. 
Militar retirado, miembro de Asociación por 
la Memoria Militar Democrática y del Frente 
Antiimperialista Internacionalista.

Mela Peñalver Gómez. Jubilada

Josep M. Pijuan Utges. 
Activista social en la solidaritat i els moviment 
de pensionistes. Rubí

Miquel-Dídac Piñero Costa. 
Librero jubilado. L’Escala (Alt Empordà). 
Comunista libertario

Rafael Rodríguez Marrero. 
Director de instituto e insumiso. 
Fuerteventura (Canarias)

Carlos Rosetti Manacorda. Activista social

Carlos Ruiz Escudero. Jubilado

Teresa Sagrado Vives. 
Técnica laboratorio, Valencia

Josefina Salazar Farré. 
Portavoz Plataforma SAD Catalunya

Waleed Saleh. Profesor Honorífico de la UAM

Ana Sola Pascual. Activista Plataforma SAD

Julio Néstor Sosa Benia. Docente jubilado. 
Militante social

Raquel Tejero. Asistente técnica

Diosdado Toledano González. Activista social

Fernando «Topo» Saz. 
President d’Ecologistes en Acció de Catalunya

Jordi Trujillo Agulló. Activista social 
movimiento de parados, pensionista y vecinal

Angel Tubau. Información Obrera

Pep Valenzuela. Periodista, confundador 
de l’informatiu local malarrassa.cat

Juan Luis Vallina Ariznavarreta.

Agustín Velloso Santisteban. 
Profesor de universidad jubilado

Alberto Vergara Ugarriza. 
Médico epidemiólogo

Núria Vidal de Llobatera Pomar. 
Biòloga, membre d’EeA i XNCA

Simon Wynne-Hughes

Alianza de Mareas y 
Movimientos Sociales 
de Cataluña

Assemblea 15M Sarrià - St. Gervasi

Associació de Veïnes i Veïns del 
Clot-Camp de l’Arpa

Co.bas

Colectivo Prometeo de Córdoba

Coordinadora Asambleas de 
Trabajadores/as en paro de 
Cataluña

Ecologistes en Acció de Catalunya

Marea Blanca

Marea Colomense

Marea Pensionista de Cataluña-
COESPE

Observatorio de Antropología del 
Conflicto Urbano (OACU)

Plataforma SAD Catalunya

Rubí Solidari

SODEPAU-PV
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D es de fa uns mesos els ciutadans 
estem pati nt un augment generalit-
zat de preus derivat d’una infl ació 

galopant que està encarint pràcti cament 
tots els productes del mercat. L’augment 
de l’IPC provoca que paguen més per la 
cistella de la compra, que el rebut de la 
llum o el gas s’hagi multi plicat o que anar 
a dinar fora de casa sigui cada vegada més 
car. I això cal sumar l’increment de l’euríbor 
que repercuteix directament a l’alça en les 
hipoteques del ti pus variable.

L’any passat la infl ació va ser de gaire-
bé el 6%, però la majoria de treballadors 

Cada dia més pobres
EDITORIAL

subjectes a conveni només han vist in-
crementat el seu sou poc més d’un 2%, i 
molts ni això. I el mateix ha passat amb les 
pensions, que han ti ngut un augment del 
2,5%. Les previsions del 2022 indiquen que 
s’acabarà l’any amb una pujada del 10%.

Les matemàtiques no enganyen i 
aquests números són un indicati u clar de 

l’empobriment de la classe treballadora i 
els pensionistes. Avui, la gran majoria de 
rubinencs, com la resta de catalans i espa-
nyols, són més pobres que fa un any i tenen 
molta menys capacitat d’estalvi.

És per això que col·lecti us com el Movi-
ment per unes Pensions Públiques Dignes 
estan cridant a la mobilització ciutadana 

(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          27 de setembre

Marta Casas Cortada
@MCasasCortada

Soc més de cagar-me en els cotxes però cada 
cop que camino per l’illa de vianants augmenta 
el meu odi (racional) cap als conductors de 
patinets. És que NI UN, NI UN!!! circulant com 
toca. Fins i tot a l’illa de vianants els vianants 
som l’última merda. #Rubicity

per tal que pensionistes i treballadors 
es mobilitzin perquè la pujada de sous i 
pensions vagi lligada a l’IPC. També seran 
freqüents durant els propers mesos con-
fl ictes laborals en grans empreses com el 
que s’està vivint a B Braun, on una part 
dels treballadors han refusat una proposta 
d’augment per sota del 5%.

Si no es reverteix aquesta situació, la 
gent treballadora, els pensionistes i les 
peti tes i mitjanes empreses cada dia seran 
una mica més pobres, mentre que les elits 
econòmiques conti nuaran guanyant més i 
més diners cada dia.

Quan el rei francès Enric II (això 
pels historiadors) el 1552 va orde-
nar que a totes les vies i camins 
del país s’hi plantessin oms per 
tal que fessin ombra als viatgers, 
ja iniciava un cert camí per a l’ús 
dels arbres en el disseny urbà. 
Anys després Napoleó ho va refor-
çar fent plantar plataners a tort i a 
dret per tal que les tropes fruïssin 
de bones ombres en les marxes 
cap a noves conquestes. Al nos-
tre país, el 1852 (regnat d’Isabel 
II), amb una ordre taxati va del go-
vern Narváez es va obligar a posar 
arbres a totes les carreteres, copi-
ant el model francès. A Catalunya, 
tot i que les ordres centralistes no 
ens han agradat mai, vàrem pas-
sar per l’adreçador (és un costum 
que no perdem) i es van plantar 
milers d’arbres a la major part de 
camins del territori. Tot i ser una 
ordre imposada i a contracor, des-
prés feia goig anar per les carrete-
res arbrades, que travessaven els 

pobles, i conferia als seus carrers 
una qualitat d’espai representa-
ti us d’aquella època. 

L’arribada de l’automòbil als 
anys 60, va fer que els manai-
res de torn donessin prioritat al 
nou símbol del consumisme (us 
sona?) en perjudici dels exem-
plars centenaris que vorejaven 
carreteres i carrers. Desenes de 
milers d’arbres van ser talats sen-
se cap mirament. Tal va ser la dè-
ria que semblava que, com si de 
cop i volta, els feixistes veiessin 
en els pobres vegetals els símbols 
de la república que calia erradicar.  
En pocs anys la teranyina verda 
alta i frondosa que abastava bona 
part del territori va desaparèixer 
per converti r-se en una altra de 
negra (d’asfalt) i plana. Els carrers 
despullats del verd semblaven 
polls desplomats sense cap mena 
de gràcia.

Per què ho van fer? No va ser 
per raons políti ques, no. Resulta 

que la ti ra d’aprenents de pilot 
dels bòlids acabats d’aparèixer, 
s’estavellaven contra els majes-
tuosos arbres de les vores de les 
rutes acabades d’asfaltar. La sim-
plicitat de pensament dels políti cs 
de l’època (hem millorat?) va por-
tar a la brillant deducció que ells, 
els arbres, n’eren els culpables. 
Ni un bri de dubte en pensar que 
les màquines estaven mal disse-
nyades o que el poc senderi dels 
que duien el volant era el perill de 
debò. Calia fer desaparèixer els 
culpables dels accidents com si els 
que conduïen no hi ti nguessin res 
a veure. Polir-se’ls i no en parlem 
més, era el més ràpid i econòmic, 
els vegetals per les amanides, que 
el progrés no en vol saber de ro-
manti cismes, ni de paisatge.  Els 
tecnòcrates del règim no estaven 
per pensar en solucions intel-
ligents. Només Barcelona i alguns 
carrers solts d’alguna altra ciutat 
es van alliberar de «l’arboricidi».

Amb la mort del dictador hi va 
haver una certa febre re-planta-
dora, però es va acabar ben aviat. 
Els lletraferits experts en botà-
nica, per una banda, i les noves 
corrents de disseny urbà per una 
altra, van frenar aquella embran-
zida, tant, que la van anul·lar. Per 
l’imaginari popular l’urbanisme 
modern (places dures) s’havia 
despistat i havia oblidat plantar 
arbres en els espais públics i, si 
els col·locava, eren esquifi ts més 
a prop dels bonsais que de la fron-
dositat. Semblava com si l’assig-
natura de verd urbà o no estava 
en el programa d’estudis d’Urba-
nisme o el dia que la donaven, els 
alumnes feien campana. S’han 
projectat places i carrers on una 
variable de disseny tan senzilla 
com la de gaudir d’una bona om-
bra a l’esti u i un bon sol a l’hivern 
ha quedat relegada a l’ostracisme. 
Uns cops ha estat per la visió de 
l’il·luminat de torn i d’altres per 

la consigna (políti ca) d’aconseguir 
més espai per altres usos (aparca-
ments) en detriment dels pobres 
vegetals.

L’arribada del canvi climàti c, 
tan anunciada, ens agafa amb els 
pixats al ventre. A certes hores 
(moltes) els avis (i qualsevol al-
tre) no poden sorti r al carrer sota 
l’amenaça que quedin fosos, la 
tensió se’ls dispari i pateixin una 
deshidratació fl agrant. Segons 
diversos arti cles del Nati onal Ge-
ographic, en les zones urbanes i 
arbrades (ben arbrades) la tem-
peratura pot baixar entre 4 i 5 
graus i pot arribar a 10 graus se-
gons en quins indrets. No és una 
dada per desesti mar, resem per-
què, on s’ensenya disseny urbà, 
incorporin algun cientí fi c expert 
en ombres, corrents d’aire i escal-
for i després els políti cs contrac-
ti n els seus assessors entesos en 
termòmetres, venti ladors i arbo-
ricultura.

Sovint sento a parlar d’urbanisme, tant en entorns professionals 
com en dinars de família com en la barra dels bars. A vegades pen-
so que és com el futbol, amb menys seguidors, però amb el mateix 
apassionament. En les converses hi sents de tot. Des dels experts 
irreducti bles fi ns als afi cionats convencibles debaten judicis a voltes 
seriosos i a voltes superfl us amb infi nitat de punts de vista dife-
rents. S’ha de dir que la riquesa d’arguments (i a vegades besti eses) 
és sorprenent. El cabàs de disciplines que envolta la parauleta ur-

banisme és enorme. Les sensibilitats a la forma de viure, a la salut, 
a la políti ca, al medi ambient, a l’economia, a la sociologia, a la 
demografi a, a la història, a la jurisprudència, a l’arquitectura, i mol-
tes (moltí ssimes) altres més, formen part d’aquestes discussions. 
Cada u ho veu des d’una perspecti va diferent i tenir un punt de vista 
únic és impossible. Per tant, no m’atreveixo a parlar d’Urbanisme 
a seques (i servidor de vostès té els coneixements limitats) i el que 
serà rigorós i profund per uns, serà «innesencial» i superfl u pels 
altres. Necessito incorporar un adjecti u que m’allunyi de l’expert 
sever, taxati u i infl exible, que em portaria directament a una única 
mirada, per quedar-me en la dimensió més terrenal, que som la 
majoria de ciutadans, i poder escriure amb la llibertat d’usar termi-
nologia pedestre i a vegades poc convencional lluny d’una especia-

litat concreta. He triat casolà perquè crec que és el que pot defi nir 
millor aquesta pretensió. Per què? Em sembla que encaixa. Casolà 
és sinònim d’amateur i, en conseqüència, antònim de professional, 
d’expert, de saberut i dona un caire voluntariós i sense pretensions. 
Si algun cop em passo de llest i caic en la petulància tan pròpia 
d’experts profunds, que no ho vull ser i tampoc en sé prou, no m’ho 
perdoneu, no serveix de gaire demostrar un gran coneixement si 
només els doctes t’entenen. També em permetrà abordar temes 
que, per la seva baixa importància (per segons qui), només formen 
part de tertúlies de sobretaula de cunyats i barra de bar, potser ja 
és hora de redreçar-los un xic.

Aquesta és la voluntat d’aquest arti cle i dels que seguiran. Un 
cop justi fi cat el tí tol, comencem amb el primer tema per tractar.

L’Urbanisme i els arbres (1)

URBANISME CASOLÀ (O D’ESTAR PER CASA)
Josep Milà i Alba
Arquitecte, dibuixant 
i escriptor a estones 
rubinenc
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FOTOGRAFIA

REDACCIÓ

Amb l’arribada del mes 
d’octubre Rubí tornarà a 
convertir-se en la capital 
catalana de la fotografia 
de gran format. La vuitena 
edició de La Nuu oferirà un 
recorregut expositiu per la 
ciutat amb fotografies d’una 
dotzena d’artistes de renom 
internacional: Assaf Iglesias, 
Erik Estany Tigertröm, Jordi 
Esteva, Julie van der Vaart, 
Lorena Morin, Blanca Viñas, 
Israel Ariño i Clara Gassull, 
Tomoko Daido, Kumar Anu, 
Zhang Kechun, Helena Civit 
Kopeinig i Ann-Sophie De-
proost.

Les fotografies es po-
dran observar a l’aire lliure 
en diferents punts de la 
ciutat, com ara les places 
Salvador Allende, Doctor 
Guardiet, de la Nova Es-
tació, a l’Escardívol o a la 
Biblioteca, entre altres in-
drets. En aquesta edició, La 
Nuu planteja una mostra 
fotogràfica per reflexionar 
sobre la necessitat creativa 
de l’ésser humà. De fet, els 
fotògrafs seleccionats per 
al festival funcionen com a 
poetes que transmeten el 
món a través de les seves 
imatges.

El festival La Nuu torna 
a portar a Rubí fotografies 
en format gegant

Les dues colles de l’Escola de 
Sardanes Flor de Neu, Galzeran 
i Petits Galzeran, van participar 
en el 32è Concurs de Colles 
Trofeu Vila de Sitges, que es va 
celebrar a la plaça de la Fragata 
de la població del Garraf. 

El concurs, que organitza 
l’Associació Amics de la Sarda-
na de Sitges, va comptar amb 
la participació de 17 colles en 
diferents campionats (Campi-
onat Nacional Juvenil i Campi-
onat Territorial de Barcelona 
Comarques i Colles Lliures) i 
en diferents categories (vete-
rans, grans, juvenils i infantils). 

Les dues colles rubinen-
ques anaven com a colles 
lliures. Petits Galzeran va 
quedar primera en catego-
ria infantil i Galzeran, ter-

L’Escola de Sardanes Flor de 
Neu participa al Trofeu Vila de Sitges

SARDANES

cera en la categoria grans. 
A més, la colla infantil va 
endevinar el tiratge i el 
repartiment de la sardana 
revessa. 

El proper desplaçament 
de les colles de l’Escola de 
Sardanes Flor de Neu serà 
el 2 d’octubre a Cornellà de 
Llobregat. / DdR

La colla Petits Galzeran, durant la seva actuació. / Cedida

Activitats complementàries
Pel que fa a la programa-
ció del festival, arrencarà 
aquest dissabte a les 11 h 
amb activitats fotogràfi-
ques per a tota la família a 
la plaça de l’Antiga Estació, 
amb la col·laboració del Gra. 
A les 11.30 h hi haurà una 
visita guiada per l’exposició, 
amb el punt de sortida a 
la mateixa plaça. Aquesta 
activitat tindrà lloc tots els 
dissabtes del mes.

Posteriorment, a les 20 
h s’inaugurarà oficialment 
el festival amb un recital 
poètic a càrrec de DA:MA.

Durant tot el mes hi 
haurà diverses activitats, 
entre les quals destaca una 
xerrada de l’escriptor, fotò-
graf i cineasta Jordi Esteva 
el 14 d’octubre; l’activitat La 
Nit portuguesa amb Román 
Yñán i Gabriel Ventura el 22 
d’octubre i la presentació 
del projecte ELLAS, a càr-
rec d’Ainhoa Resano, el 28 
d’octubre.

El festival es clourà el 29 
d’octubre amb la celebració 
de la Nit SCREEN, el concurs 
internacional de fotografia 
en format digital vinculat 
a La Nuu.

Fotografia d’Israel Ariño i Clara Gassull, que es podrà contemplar a la 
plaça Doctor Guardiet. / Cedida

Prepara’t per a aconseguir el nivell C2 de català que el Departament d’Educació 
demana a tot el professorat. Informa-te’n ara!

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

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

20 YE
AR

S

growing together!

CURS DE CATALÀ C2
ESPECIAL PROFESSORAT

aCurs intensiu
aGrups reduïts
aPresencial 
o online
aDiferents 
horaris

British House Kids, escola infantil

Nous cursos 
d’idiomes a British House!

British House comença el 
mes d’octubre carregat de 
novetats. Aquest mes s’obren 
nous cursos d’idiomes nivell 
inicial: anglès, francès, 
alemany, italià, japonès i 
castellà per a estrangers. 
A més, com a novetat, 
British House ha preparat 
conjuntament amb professors 
experts, un curs adreçat a 
mestres i professors d’escoles 
catalanes que necessitin 
assolir i certificar el seu nivell 
C2 de català, segons nova 
normativa del Departament 
d’Educació. 
British House ofereix a Rubí 
una gran varietat d’horaris 
amb classes presencials o 
online d’1 o 2 dies a la setmana, 
de dilluns a divendres de 9 

a 22 h i dissabtes de 10 a 14 
h, tant de matí com de tarda 
en diverses franges horàries. 
British House ofereix cursos 
per a nens i adolescents fàcils 
de combinar amb el seu horari 
escolar, i ens recorden que 
es poden fer cursos grupals 
o individuals, de nivell o 
de conversa, de preparació 
d’exàmens oficials, d’idiomes 
per a l’empresa, i cursos 
intensius tot l’any. 
Els grups de British House 
són molt reduïts i la seva 
metodologia de TOTAL 
IMMERSION fomenta la 
comunicació en l’idioma en 
tot moment. 
Les inscripcions estan 
obertes i tothom està 
convidat a provar una classe 

gratuïtament del curs que 
més li interessi. Encara sou a 
temps d’apuntar-vos també 
als cursos que van començar 
al setembre, i British House 
us dóna suport amb classes de 
reforç gratuïtes per a posar-
vos al dia de les classes que no 
heu pogut assistir.
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

Aquest curs, tots els rubinencs 
i rubinenques a aprendre 
idiomes amb British House! 
No us quedeu sense plaça!

British House Languages, escola central
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La llibreria L’Ombra ence-
tarà el pròxim dimecres 5 
d’octubre la desena edició 
del seu Club de Lectura. 
Aquesta activitat, oberta 
i gratuïta, es consolida 
així com a referent ciu-
tadà en l’àmbit literari. 
Durant aquests deu anys 
han passat pel club alguns 
dels millors escriptors ca-
talans, des d’Eva Baltasar 
fins a Jordi Puntí o Tina 

El Club de Lectura de L’Ombra 
arriba a la desena edició

Vallès, entre molts altres. 
Aquesta tardor, el Club de 
Lectura començarà amb 
una lectura molt britànica. 
Es tracta d’una novel·la 
victoriana, ‘Les confessions 
del senyor Harrison’, una 
obra on l’autora, Elizabeth 
Gaskell, explica la vida d’un 
poble que vol ser ciutat a 
través de la mirada d’un 
jove metge que acaba d’ar-
ribar-hi. / DdR

LITERATURA

L’Aula d’Extensió Universitària 
(AEUR) arrencarà ofi cialment 
el curs el 4 d’octubre a les 18 
h als jardins de l’Ateneu amb 
l’acti vitat ‘Paraules i música’, 
a càrrec de l’escriptor Enric 
Larreula i The Black Birds.

La música serà també 
protagonista a través del se-
minari ‘Música: diàleg entre 
arts’, a càrrec del catedràti c 
Francesc Cortés, que serà 
el 6 d’octubre a les 18 h a 
l’auditori Vallhonrat. El 10 
d’octubre es projectarà el 
documental ‘L’escriptor d’un 
país sense llibreries’, seguit 
d’un col·loqui amb l’escriptor 
Juan Tomás Ávila Laurel i el 
director Marc Serena.

L’AEUR inaugura el curs amb 
una festa als jardins de l’Ateneu

La primera visita cultural 
arribarà el 13 d’octubre a 
l’Espai Subirachs. Les inscrip-
cions es poden fer a www.au-
larubi.cat. El 17 d’octubre hi 
haurà la conferència ‘Impacte 
dels compostos plastificats 
en la salut humana i el medi 
ambient’, a càrrec de l’inves-
ti gadora Eljarrat Esebag.

Les dues darreres acti vi-
tats del mes seran la confe-
rència ‘Òpera: d’on ve i cap a 
on va?’, a càrrec de Francesc 
Cortés, el 26 de setembre; 
i la visita cultural al Museu 
Memorial de l’Exili de la Jon-
quera, el 27 d’octubre. Les 
inscripcions es poden fer a 
747 Viatges. / DdR

ENTITATS

ENTITATS

La Hermandad Virgen de la 
Luna en Catalunya celebrarà 
diumenge vinent 2 d’octu-
bre la romeria de la Virgen 
de la Luna a la nostra ciutat. 

La celebració arrencarà 
amb una missa a les 10 h 
a l’església de Sant Pere. 
Posteriorment, tots els par-
ti cipants, encapçalats per la 
fi gura de la verge, es traslla-
daran al parc de Ca n’Oriol, 

El Racó del Llibre acollirà 
dijous vinent 6 d’octubre la 
presentació del llibre ‘El fa-
bricant de records’, de Martí  
Gironell, una novel·la guar-
donada recentment amb el 
Premi Prudenci Bertrana. 
La presentació ti ndrà lloc a 
les 19.30 h i anirà a càrrec 
de l’escriptora Núria Pradas. 

Presentació del llibre ‘El fabricant 
de records’, al Racó del Llibre

L’obra explica la història 
del fotògraf d’origen ita-
lià Valentí  Fargnoli, que a 
principis de segle va arrelar 
a Girona i que va deixar un 
llegat extraordinari d’imat-
ges que retrata el nostre 
país i la seva gent durant 
les primeres dècades del 
passat segle XX. / DdR

L’espai de llibres Lectors 
al Tren! arrenca la nova 
temporada d’acti vitats amb 
la presentació de l’àlbum 
il·lustrat ‘Viatges en trens 
de primera classe’, de Dani 
Torrent i editat per Trique-
ta. La presentació, que 
serà aquest divendres 30 
de setembre a les 19 h, 
comptarà amb l’autor, que 
estarà acompanyat per 
Víctor Mascato, editor de 
Triqueta. 

Tots dos explicaran als 
assistents aquest àlbum 
que proposa un viatge i que 
parla de trens, de somnis, 
de desti ns i de com canvi-
ar-los. A més, Torrent mos-
trarà alguns dels dibuixos 
originals de l’àlbum. / DdR  

Presentació de
l’àlbum il·lustrat 
‘Viatges en trens
de primera classe’

L’artista rubinenc Miquel 
Mas exposarà les seves ‘Na-
tures imaginàries’ a l’Espai 
Francesc Alujas a parti r de 
dimarts vinent. Aquesta 
acolorida exposició de Mas 
és la penúltima del cicle 
organitzat aquest 2022 amb 
motiu dels 60 anys de la 
primera exposició del poli-
facèti c creador.

L’espectador hi podrà 
veure obres basades en les 
clàssiques natures mortes, 
però amb un llenguatge 
propi, una aposta per la in-
vesti gació i l’experimentació 
fi ns a aconseguir el punt en 
el qual s’entrellacen la fi gu-
ració i l’abstracció. Colors 
forts, contrastats i la uti lit-
zació de tècniques mixtes, 
la pintura i el collage.

L’arti sta Miquel Mas exposa ‘Natures
imaginàries’ a l’Espai Francesc Alujas

La colla dels Gegants de 
Rubí ha participat aquest 
cap de setmana en les Fes-
tes de la Mercè, a Barce-
lona. Així, dissabte 24 de 
setembre, dia gran de la fes-
ta, els geganters rubinencs 
van formar part al matí  de 
l’acti vitat Matí  Gegant com 
a portadors i acompanyants 
dels Gegants de la Pedrera 
de la capital catalana.

La delegació rubinenca 
va parti cipar en la plaça de 
Sant Jaume a la Mostra de 
Ball de gairebé tots els ge-
gants barcelonins i en la pos-
terior cercavila gegantera. Ja 
a la tarda, van formar part 
de la Cavalcada de la Mercè, 
la gran trobada de gegants 
de Barcelona i rodalies i al-
tres grups parti cipants.

Diumenge, els geganters 
rubinencs van assisti r a la 

La colla dels Geganters de Rubí 
parti cipa a les Festes de la Mercè

Celebració de la romeria de la Virgen de la Luna

CULTURA POPULAR BREUS

Tot i que l’obertura de 
l’exposició serà dimarts, la 
inauguració tindrà lloc el 
dijous 6 d’octubre a les 19 
h. La mostra es podrà veure 
fi ns al 28 d’octubre. 

L’horari de visita de 
l’equipament és dilluns, 
dimecres i dijous de 17 h a 
20 h; dimarts de 10 h a 13 
h i divendres de 10 h a 13 h 
i de 19 a 21 h. / DdR

Mas amb algunes de les obres de la sèrie ‘Natures imaginàries’. / Cedida

Gegants i gegantons de Rubí, a la Festa de la Mercè. / Joan-Miquel Merino

ART

on ti ndrà lloc una jornada 
festi va i de convivència amb 
actuacions musicals, balls, 
jocs i regals pels infants. 

La Banda de Música de 
Rubí, així com altres enti tats 
andaluses i ciutadans en 
general, parti ciparan en la 
tradicional celebració, que 
aplega devots de la Virgen 
de la Luna d’arreu de Cata-
lunya. / DdR

celebració dels 200 anys 
d’història del Passeig de 
Gràcia, amb una gran fes-
ta modernista. En Roc, la 
Paula, i els gegantons Laia 
i Galderic van formar part 
de la festa, que va comptar 
amb la plantada de totes 

les colles participants en 
l’emblemàtic Passeig i la 
posterior cercavila de ge-
gants.

La propera acti vitat de 
l’entitat serà aquest dis-
sabte a la Festa del Vi i la 
Verema, a Verdú. / DdR

La companyia de teatre 
amateur Esbarjo presenta-
rà aquest cap de setmana 
al teatre municipal La Sala 
l’obra ‘Un dios salvaje’, de 
Yasmina Reza. Es tracta d’un 
muntatge en el qual dues 
parelles completament di-
ferents es reuneixen a casa 
d’una d’elles per parlar des-
prés que els seus fi lls s’hagin 
barallat. Malauradament, la 
cordialitat inicial aviat serà 
substi tuïda per una discus-
sió que anirà in crescendo.

La companyia, dirigida 
per la rubinenca Mariona 
Checa, actuarà a La Sala 
el dissabte 1 d’octubre a 
les 21 h i el diumenge 2 
d’octubre a les 18.30 h. El 
preu de l’entrada és de 7 
euros i aquestes es podran 
adquirir una hora abans de 
l’espectacle a la taquilla del 
teatre. / DdR

El grup Esbarjo
presenta ‘Un dios 
salvaje’ al teatre
municipal La Sala

Imatge de la venerada Virgen de 
la Luna. / Cedida

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!
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El rubinenc ja és matemàticament campió de Catalunya. / Cedida

AGENDAAGENDA
DIVENDRES 30 DE SETEMBRE
-El documental del mes: ‘El secreto del 
doctor Grinberg’
A les 19 h a l’Ateneu. 
-Presentació de l’àlbum il·lustrat ‘Viat-
ges en trens de primera classe’. A les 
19 h a l’espai Lectors al tren! 

DISSABTE 1 D’OCTUBRE
-Mercat de la Numismàtica. De 8 h a 
14 h a la plaça del Mercat. 
 -Impressió 3D. A les 11 h a la Bibli-
oteca. 
 -Paella popular i música. Dia Internaci-
onal de les Persones Grans. A les 13.30 
h a la rambla del Ferrocarril.
 -Teatre: ‘Un dios salvaje’. Cia. Esbarjo. 
A les 21 h a La Sala.
 -Commemoració 1 d’Octubre:
-20.30h col·locació una plaça a la plaça 
Nova Estació, lectura del manifest, 
actuació musical i marxa de torxes.
- 21.30 h al solar del Centre Democràtic 
(pl. Guardiet), botifarrada.

DIUMENGE 2 D’OCTUBRE
 -Romeria Virgen de la Luna. A les 10 h 
missa a l’església de Sant Pere i jornada 
de convivència a Ca n’Oriol. 
 -Teatre: ‘Un dios salvaje’. Cia. Esbarjo. 
A les 18.30 h a La Sala.

DILLUNS 3 D’OCTUBRE
 -Un curso de milagros.
 Dirigit per Xavi Demelo. A les 18.30 h 
al Centre de Raja Yoga (c. Sant Pere, 8).

DIMARTS 4 D’OCTUBRE
-Presentació del vídeo sobre salut 
mental, ‘Tots tenim molt a dir’ del 
Servei de Rehabilitació Comunitària i 

debat obert. A les 17 h a la Biblioteca. 
- Festa d’inici oficial del curs de l’Aula 
d’Extensió Universitària amb l’espec-
tacle ‘Paraules i música’.  A les 18 h a 
l’Ateneu.

DIMECRES 5 D’OCTUBRE
-Xerrada ‘La lluita contra les violències 
masclistes i pels drets LGTBIQ+’
A les 18.30 h a la Biblioteca. 
-Evolución del cosmos. A càrrec de 
Daniel Gambús. A les 18.30 h al c. 
Sant Pere, 8 i per Zoom. Org.: Societat 
Teosòfica de Rubí. 

DIJOUS 6 D’OCTUBRE
-Presentació del llibre ‘El fabricant 
de records’ de Martí Gironell, amb 
l’escriptora Núria Pradas. A les 19.30 
h al Racó del Llibre. 

EXPOSICIONS
-Véronique Curto. Inauguració 3 d’oc-
tubre a les 16 h a la Biblioteca. 

-Indústria de guerra aeronàutica a 
Rubí
Al local del Centre d’Estudis Rubinencs 
de la Biblioteca. 

Resistents i deportades
Fins al 22 de desembre al MMUC.

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.

El jove pilot rubinenc Izan Do-
mínguez, amb tan sols 14 anys i a 
falta d’una carrera per finalitzar la 
competició, ja és automàticament 
campió de Catalunya en la catego-
ria Open2 amb cilindrada 250 cc. 
Domínguez, que estudia 3r d’ESO 
a l’institut Duc de Montblanc, va 
començar en el món del motoci-
clisme fa dos anys i ja va començar 
a destacar. Aquesta ha estat la 
primera vegada que disputava el 
Campionat de Catalunya i s’ha 
coronat al més alt del podi.

La seva progressió ha estat tan 
destacada que ha estat convidat a 
disputar les tres últimes carreres 
de la KTM Cup R4C del Campionat 
d’Espanya. La primera es va dispu-
tar a mitjans de setembre al circuit 
de Xest i el pilot rubinenc va poder 
començar a fer quilòmetres sobre 
la seva RC390. Tot i que va patir 
dues caigudes, les sensacions van 
ser bones, ja que va estar lluitant a 
un segon dels llocs de mitja taula. 
Les properes carreres seran a Jerez 
i Aragó. / C.C.

El pilot rubinenc Izan Domínguez, 
campió de Catalunya en Open2

MOTOCICLISME | CAMPIONAT CATALUNYA MINIGPMARXA | ANIVERSARI

Després dels dos anys de pandè-
mia i d’oferir la proposta de Marxa 
Familiar, el Centre Excursionista de 
Rubí recuperarà la Marxa Infantil 
de la Regularitat en el format 
habitual i celebrarà els 50 anys 
d’aquesta activitat a la ciutat.

Aquest diumenge 2 d’octubre a 
les 11 h tindrà lloc l’acte inaugural 
d’aquest 50è aniversari a l’auditori 
Vallhonrat. L’acte consistirà en una 
taula rodona conduïda pel perio-
dista rubinenc Rubén Cabús en la 
qual prendran part els fundadors 
de la Marxa i tres generacions 
d’una mateixa família que han 
estat partícips de l’activitat. A 
més, s’inaugurarà l’exposició dels 
50 anys de Marxa, que es podrà 
visitar en el mateix espai del 2 al 
16 d’octubre.

Finalment, el 23 d’octubre es 
realitzarà la Marxa Infantil i de 
forma paral·lela, dins dels actes 
commemoratius, també es realit-
zarà la Marxa per adults per a totes 
aquelles persones que vulguin 
reviure l’experiència de la Marxa. 
Els adults participants rebran com 
a obsequi una samarreta comme-
morativa. / DdR

Acte inaugural del
50è aniversari de 
la Marxa Infantil de 
la Regularitat
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Vidres plans, miralls, mampares de 
bany, vidrieres artístiques, persianes, 

mosquiteres, instal·lacions comercials.

Vidres plans, miralls, mampares de 
bany, vidrieres artístiques, persianes, 

mosquiteres, instal·lacions comercials.

Tels. 619 823 974 - 93 112 69 27
cristaleriamedina@hotmail.es
Carrer Bartrina, 9 local - 08191 RUBÍ

El primer equip de la Unió 
Petanca Les Torres Rubí 
continua sense sumar cap 
victòria després de perdre 
4-5 contra el Prat. Des de la 
primera ronda es va veure 
que els visitants tenien molt 
de potencial i tot i els esfor-
ços rubinencs, aquests no 
van poder capgirar el mar-
cador. Aquest dissabte, els 
rubinencs disputaran contra 
el Gran Via la segona jornada 
de lliga, que s’havia ajornat. 

El femení, per la seva 
banda,  va pati r la primera 
derrota de la temporada 
després de visitar les pistes 
del Pineda de Mar. Les ru-
binenques ho van intentar, 
però van perdre 5-4. Tot i 
això, segueixen líders de la 
lliga. 

El segon equip masculí va 
sumar la primera victòria a 
domicili a Igualada, contra el 
Santa Lucía (7-9). Per últi m, 
el tercer equip va guanyar el 

derbi local contra el Vallès, 
el líder de la categoria. Els 
jugadors de la UP  Las Tor-
res van prendre avantatge 
en el marcador i al fi nal van 
guanyar 9-7.

D’altra banda, la jugado-
ra local May Casti lla s’ha pro-
clamat campiona del  XXXI 
Torneig Nacional Ciudad 
de Oviedo amb la selecció 
catalana, formant equip 
amb María Artacho. / UP 
Las Torres

El primer equip de la UP Las Torres Rubí 
conti nua sense guanyar a la lliga

PETANCA | LLIGA

El Juventud 25 de Septi-
embre va organitzar un dia 
festi u coincidint amb la com-
memoració dels 60 anys de 
la rierada del 1962. A més 
d’una boti farrada, hi va ha-
ver una exhibició de Kangoo 
Jumps i la presentació del 
primer equip al costat dels 
Promeses de l’enti tat. Com a 
colofó, va tenir lloc la segona 
jornada de Tercera Catalana, 
que enfrontava el Veinti  con-
tra el CF Matadepera. 

Abans de l’inici del par-
ti t, hi va haver un minut de 
silenci i una ofrena floral 
en commemoració del 60è 

aniversari de la rierada. 
El parti t va arrencar amb 

el conjunt local dominant 
i avançant-se 2-0 a l’equip 
visitant amb gols de Marcos 
i Marçal. Però el que sem-
blava un partit plàcid per 
al quadre local es va tòrcer, 
el Matadepera va passar a 
dominar la pilota i abans del 
descans va aconseguir posar 
l’empat al marcador. 

A la represa, els visitants 
es van avançar i Richard Gi-
ménez va moure la banque-
ta per fer despertar el Veinti . 
En només quatre minuts, 
els locals van capgirar el 

marcador amb tres gols se-
guits, dos obra d’Óscar i un 
de Younes. Al fi nal, el parti t 
va acabar amb Victòria pel 
Juventud 25 de Septi embre 
per 5-3.

Amb el triomf, el Veinti  
continua sent el líder del 
grup amb sis punts, empatat 
amb la Sabadellenca, el Rubí 
B i el Sant Quirze. 

En la propera jornada, 
serà precisament el Sant 
Quirze, el rival del conjunt 
rubinenc. El partit es dis-
putarà dissabte a les 17 h 
al Municipal Can Casablan-
ques. / J. González

Triomf del Veinti  en un parti t boig 
contra el Matadepera (5-3)

FUTBOL | TERCERA  DIVISIÓ

L’Horitzó B escalfa motors per la
nova lliga amb un torneig a Premià 

BÀSQUET | INCLUSIVE

L’equip de l’Horitzó B de bàs-
quet ha parti cipat aquest cap 
de setmana en un torneig a 
Premià de Mar per preparar 
els partits de la nova lliga 
Inclusive Bàsquet PRO, que 
arrencarà al novembre. Hi 
van participar, a més del 
conjunt rubinenc, el Prodis 
Terrassa, la Penya Barcelo-
nista de Vilassar de Mar, el 
Club Joventut de Badalona i 
el C. Mediterrani de Pineda 
de Mar. El torneig, que no 

era competi ti u, ha estat molt 
igualat i ha servit a l’organit-
zació per veure el nivell dels 
equips que parti ciparan a la 
lliga. L’Horitzó B va disputar 
tres partits ràpids, de 20 
minuts cadascun, amb resul-
tats desiguals. Els rubinencs 
van guanyar el Joventut de 
Badalona (6-5), van perdre 
contra la Penya Barcelonista 
de Vilassar de Mar (10-14), i 
va empatar contra el Prodis 
Terrassa (14-14). / CEH

L’Olímpic Can Fatjó pateix la primera 
derrota al seu camp davant el CD Badia

FUTBOL | SEGONA  DIVISIÓ

El primer equip de l’Olímpic 
Can Fatjó va pati r diumenge 
passat la seva primera der-
rota de la temporada en el 
seu camp enfront del CD 
Badia. El parti t va començar 
igualat fi ns que en el minut 
30 de la primera meitat, 
Marc Pascual va obrir el 
marcador per a l’equip de 
Badia. 

Deu minuts més tard, el 
mateix Marc Pascual tornava 
a marcar i ampliava el mar-
cador a favor del conjunt de 
fora. El 0-2 va suposar un dur 
cop per al conjunt de Can 
Fatjó, a qui se li complicava 
molt el parti t. 

En començar la segona 
meitat de l’enfrontament, 
va tornar a aparèixer Marc 
Pascual per sentenciar el 
parti t, un tercer gol en con-
tra que va deixar molt tocal 
a l’equip de l’Olímpic. Així 
i tot, els de groc van ser 
capaços d’intentar escurçar 
distàncies en el marcador 
i en l’últim minut ho van 
aconseguir amb un gran gol 
de Francesc Vega. 

Ara toca aixecar cap i 
treballar, centrats en la prò-
xima visita al camp municipal 

de la Ferreria, on els de Can 
Fatjó s’hauran d’enfrontar 
al Montcada CD. / J. Russo

Onze ti tular del conjunt de Can Fatjó. / Cedida

Presentació del primer equip del club, amb els més peti ts de l’enti tat. / Cedida

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, 
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El parti t es va disputar a la pista Francesc Calvo. / Cedida

El torneig és aquest divendres. / Cedida

HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

L’equip Sènior Femení del 
Cent Pati ns ha aconseguit la 
segona victòria consecuti va 
a la lliga. En aquest cas, les 
rubinenques es van enfron-
tar al totpoderós PC Tres 
Cantos madrileny, equip 
al qual van guanyar 1-0. El 
conjunt de Rubí va tenir 
diverses oportunitats clares 
per assolir un marcador més 

ampli, però la bona actuació 
de la portera rival i el pal ho 
van impedir.

El Tres Cantos també va 
tenir alguna oportunitat i en-
cara que no va crear massa 
perill a la porteria d’Anita, 
va lluitar durant tot el parti t. 
L’únic gol del duel va arribar 
després d’una jugada in-
dividual de Lucía Moreno, 

que va comptar amb l’ajuda 
d’una defensora. 

El triomf és un cop d’au-
toritat a la lliga i un pas en-
davant en la moral de les ju-
gadores de Marcus Fajardo. 
El proper parti t del Femení 
serà el desplaçament fi ns a 
Madrid per enfrontar-se a 
l’HL Las Rozas el 2 d’octu-
bre. / HCR 

El Femení del Cent Pati ns supera 
per la mínima el Tres Cantos

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

El Sènior Femení va guanyar el torneig de Porto. / Cedida

WATERPOLO | TORNEIG

El Femení del CN Rubí guanya 
el IV Torneig Ciutat de Porto

ESCACS | TORNEIG

Arriba el primer Obert de Tardor de la Rubinenca
L’Agrupació d’Escacs Ru-
binenca organitza aquest 
divendres a parti r de les 
21.30 h la primera edició 
de l’Obert de Tardor. L’en-
demà, l’1 d’octubre, està 
previst que quatre equips 
de La Rubinenca parti cipin 
a la Mini Copa Catalana 
d’edats per equips, concre-
tament en les categories 
de Sub-8 fi ns a Sub-20.

D’altra banda, pel que 
fa al I Quadrangular de 
Promoció, un equip local 
es va desplaçar dissabte 
passat a Pineda de Mar 
per competi r en la primera 
ronda. Hi van participar, 

a més de La Rubinenca, 
equips del Barad de Ter-
rassa, Caldes de Montbui 
i Pineda de Mar. 

Per part de la Rubi-
nenca, van competi r Jan 
Fernández, Joan Vilarasau 
i Diego Alameda, acom-
panyats de  jugadors més 
veterans. 

El torneig conti nuarà 
aquest diumenge a Rubí, 
a partir de les 9.30 h a 
l’Espai Cultural Francesc 
Alujas. Es disputarà la 
segona ronda de la com-
peti ció, amb els enfron-
taments Barad-Pineda i 
Caldes-Rubinenca. / AER

Els dos equips sèniors de 
waterpolo del CN Rubí van 
parti cipar el cap de setmana 
en el IV Torneig Internacio-
nal Ciutat de Porto dins de 
la seva preparació per la 
nova temporada. El Femení 
es va proclamar campió del 
torneig i, a més, dues juga-
dores van ser nominades a 
l’MVP, Amanda Triviño i la 
portera Èlia Jiménez. Pel que 
fa al Masculí, va quedar sub-
campió i Rui Ramos va ser el 
màxim golejador del torneig.
Aquest diumenge, el CN 

Rubí farà la presentació de 
tots els equips del club i 
de tots els esporti stes que 
aviat començaran la nova 
temporada.

Triatló
D’altra banda, pel que fa a la 
secció de triatló, el diumen-
ge es va celebrar l’Infi nitri 
Borriana Triathlon Festi val. 
A la prova, que es va dispu-
tar en aquesta localitat de 
Castelló, es van desplaçar 
sis triatletes del club. Toni 
Venteo va parti cipar en la 

prova curta i va quedar pri-
mer en la categoria V2 i 14è 
a la general. En la distància 
olímpica, Ricard Valenzuela 
va ser sisè en V2 i 62è a la 
general; Samuel Madrid 
va ser 29è en V1 i 77è a la 
general; i Francesc Riudaura 
va ser 43è en l’absoluta i 98è 
a la general. En la categoria 
Aquabike Fede Haba va ser 
primer en la categoria V2 
i 6è a la general i Juanjo 
Sánchez Tebar va quedar 
en quart lloc a V2 i 9è a la 
general. / CNR



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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