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MARTA CABRERA

El Ple de l’Ajuntament va 
aprovar dijous de la setma-
na passada una moció amb 
la voluntat de regular l’ús 
dels pa� nets elèctrics i les 
bicicletes a l’espai públic. 
En els darrers mesos, moltes 
persones han començat a 
utilitzar patinets elèctrics 
pels seus desplaçaments a 
la ciutat i això, unit a l’in-
crement de l’ús de les bici-
cletes, suposa un repte per 
la mobilitat a la ciutat.

La moció, presentada 
per Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC), proposa 
redactar una nova ordenan-
ça per regular la circulació 
d’aquests vehicles i tam-
bé realitzar una campanya 
per fomentar-ne l’ús. “La 
introducció de noves for-
mes de desplaçament, més 
sostenibles, és una realitat 
i costa trobar un encaix 
entre el vianant, la bicicleta 
i el pa� net elèctric”, va afi r-
mar el portaveu republicà, 
Xavier Corbera. Per la seva 

banda, el portaveu del Par� t 
dels Socialistes de Catalu-
nya (PSC), Rafael Güeto, va 
avançar que “s’ha iniciat 
un debat tècnic per veure 
quina és la millor forma de 
regular l’ús dels vehicles”. 
La moció es va aprovar per 
unanimitat.

Debat sobre el dret a vot 
dels residents estrangers
Durant el Ple, també es va 

aprovar un text a favor del 
dret a vot de tots els estran-
gers residents, una moció 
impulsada per l’Alterna� va 
d’Unitat Popular (AUP), que 
va recollir el suport del PSC, 
ERC i Inicia� va per Catalu-
nya Verds (ICV). “Convivim 
amb gent d’orígens diversos 
i entenem que cal equiparar 
els drets i deures per no 
tenir ciutadans de primera 
i de segona”, va defensar 

el regidor de l’AUP Aitor 
Sànchez.

Ciutadans (C’s) va votar 
en contra de la moció, ja 
que, segons el seu portaveu, 
José Abadías, cal respectar 
“el principi de reciprocitat 
–que els ciutadans espa-
nyols també puguin votar 
en els països d’origen dels 
residents estrangers–”.

Per la seva banda, Con-
vergència Democrà� ca de 
Catalunya (CDC), Veïns per 
Rubí (VR) i José Manuel 
Mateo i Maria Dolores Ma-
rín es van abstenir. En el 
cas de CDC, Víctor Puig va 
afi rmar que no té sen� t de-
manar canvis legals a l’estat 
espanyol i que el que cal és 
“aplicar la declaració d’inde-
pendència per poder fer tot 

Al ple van faltar els regidors no adscrits Sergi García, Jonatan Cobo i Noèlia Borque. / Mariona López

L’Ajuntament es compromet a regular 
l’ús de pa� nets i bicicletes a l’espai públic

MOCIONS 
APROVADES

-[C’s] Per la prevenció del con-
sum d’alcohol en menors
Sí: PSC, AUP, C’s, CDC, VR i dos 
regidors no adscrits
No: ERC
Abs.: ICV

-[AUP] Per a la millora del 
servei de recollida i tinença 
d’animals perduts a Rubí
Junta de Portaveus

-[AUP] Per al dret a vot de totes 
les persones residents
Sí: PSC, ERC, AUP i ICV 
No: C’s
Abs.: CDC, VR i dos regidors no 
adscrits

-[ERC] Per a la regulació de 
vehicles de mobilitat personal 
i cicles de més de dues rodes
Unanimitat

-[ICV] Per millorar l’atenció 
dels infants amb necessitats 
educatives especials en temps 
escolar lectiu i no lectiu
Sí: PSC, C’s, ERC, AUP, ICV, CDC i 
dos regidors no adscrits
Abs.: VR

MOCIONS 
RETIRADES

-[AUP, ERC I CDC] Per la com-
memoració del referèndum 
d’autodeterminació de l’1 
d’Octubre

això”, mentre que en el cas 
de VR va acusar l’AUP de fer 
una moció “electoralista” 
i va defensar el principi de 
reciprocitat entre estats.

Suport als infants amb ne-
cessitats especials
El Ple va aprovar, amb l’abs-
tenció de VR, reclamar a la 
Generalitat que apor�  els 
recursos necessaris perquè 
els centres puguin donar 
suport als infants amb ne-
cessitats especials durant 
les hores no lec� ves: menja-
dor, acollida i extraescolars. 
La moció, impulsada per ICV, 
també demana que l’Ajun-
tament cobreixi aquestes 
necessitats amb una línia 
de subvenció a les AMPA ja 
prevista per aquest curs.

Tot i que el govern va 
votar a favor de la proposta, 
no es va comprometre a 
oferir recursos propis a tra-
vés d’aquestes subvencions, 
ja que segons la regidora 
socialista Marta García, de 
moment cap AMPA ha fet 
aquesta pe� ció.

Per Junta de Portaveus, 
es va aprovar un text pre-
sentat per l’AUP que dema-
na que els animals perduts 
es quedin a Rubí durant 48 
hores abans de traslladar-
los a Olesa de Bonesvalls, on 
l’empresa que s’encarrega 
del servei de recollida d’ani-
mals domès� cs perduts o 

abandonats té les seves 
instal·lacions.

No hi va haver tant con-
sens amb la moció presen-
tada per C’s per conscienciar 
els joves sobre l’alcoholis-
me. ERC va votar en contra 
perquè considera que crimi-
nalitza el jovent, mentre que 
ICV es va abstenir en consi-
derar que el que demana la 
moció ja s’està realitzant des 
de l’Ajuntament.

Font del Ferro serà el proveïdor 
preferent de fl ors i plantes
El Ple va donar llum verda a 
la transformació de Font del 
Ferro en un mitjà propi per-
sonifi cat de l’Ajuntament. 
La modificació permetrà 
al consistori comprar pro-
ductes i contractar serveis 
a l’empresa sense les limi-
tacions contractuals que 
tenen els proveïdors privats 
amb l’administració.

Per la regidora de Ser-
veis a les Persones, Marta 
García, això suposa “una 
oportunitat per tal que 
Font del Ferro sigui el prin-
cipal proveïdor de flors i 
plantes de l’Ajuntament i 
que l’empresa pugui prestar 
serveis de manteniment de 
jardineria sense necessitat 
d’una licitació”. D’aquesta 
forma, segons la regidora 
socialista, l’Ajuntament 

de govern per aquesta ini-
cia� va i va afi rmar que cal 
avançar cap a una “mu-
nicipalització progressiva 
del servei de manteniment 
de zones verdes i enjardi-
nades”.

Font del Ferro ges� ona 
un Centre Especial de Tre-
ball que fa ac� vitats eco-
nòmiques de viver, man-
teniment d’espais verds i 
enjardinament; un Servei 
de Teràpia Ocupacional 
i un Servei Ocupacional 
d’Inserció. 

Actualment, l’empresa 
s’encarrega del manteni-
ment de les jardineres del 
centre, de la plaça Pep Rovi-
ra, del parc dels Francesos, 
del vial d’Anton Borja i dels 
sacs del balcó de la façana 
de l’Ajuntament. / M.C.

Els treballadors de Font del Fer-
ro s’encarreguen de mantenir les 
jardineres. / Mariona López

“dona exemple sobre les 
capacitats de les persones 
amb diversitat funcional”.

El portaveu de l’Alterna-
� va d’Unitat Popular, Jordi 
Muntan, va felicitar l’equip 
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Xavier

Carme Forcadell, Diputada del 
Parlament de Catalunya i Expresidenta 
de la institució. PRESA POLÍTICA.

     Dijous, 

15 novembre, 19.00 h
Rubí, Biblioteca Mestre Martí Tauler

Presència de Roger Torrent, 
President del Parlament de Catalunya.

Presentació de Xavier Corbera, candidat a l’alcaldia de Rubí.

Rubí, ciutat sostenible, agradable per 
viure-hi, i eficient per treballar-hi.

MARTA CABRERA

El conseller d’Ensenyament, 
Josep Bargalló, va visitar di-
vendres passat la ciutat per 
conèixer de prop quines són 
les necessitats educa� ves de 
Rubí. El conseller, que va es-
tar a l’Ajuntament i va signar 
en el llibre d’honor, va fer un 
recorregut per l’ins� tut Tor-
rent dels Alous i posterior-
ment per l’Escola del Bosc. 
Allà, es va comprometre a 
presentar en un termini de 
dos mesos una anàlisi de 
quina és la situació de les 
infraestructures educa� ves 
i quines necessitats hi ha de 
reforma, millora, ampliació 
o nova construcció.

En aquest sentit, l’al-
caldessa de Rubí, Ana M. 
Mar� nez, va avançar que en 
cas que la Generalitat no pri-
oritzi l’Escola del Bosc, que 
actualment està en mòduls 
prefabricats, el consistori 
estaria disposat a avançar el 
seu fi nançament per tal que 
l’inici de les obres fos com 
més aviat millor: “L’Ajunta-

ment es corresponsabilitza-
rà de la planifi cació i acom-
panyarà a la Generalitat en 
la construcció d’un edifi ci 
que creiem que és necessari 
per dignificar un projecte 
educatiu impecable”, va 
explicar Mar� nez.

El conseller va afi rmar 
que la Generalitat veu amb 
bons ulls aquesta inicia� va 
en cas que l’administració 
catalana no marqui com a 

prioritat la construcció de 
l’Escola del Bosc: “En cas 
que l’Ajuntament i la Ge-
neralitat no coincidim en la 
priorització de les accions, 
l’Ajuntament ens pot facili-

L’Ajuntament proposa a la Generalitat avançar 
el fi nançament per construir l’Escola del Bosc

tar algun � pus de solució i 
pressupostàriament podem 
conveniar que l’Ajuntament 
actuï primer i posteriorment 
la Generalitat li retorni la 
seva actuació”.

Segons la màxima res-
ponsable municipal, aques-
ta opció sempre ha estat 
sobre la taula i, de fet, va 
lamentar que fi ns ara no hi 
hagués hagut vies d’inter-
locució entre l’Ajuntament 

i la Generalitat en matèria 
educa� va.

Sobre la possibilitat que 
l’Escola del Bosc s’acabi 
convertint en un institut-
escola, Bargalló va explicar 
que primer és necessària “la 
planifi cació i l’anàlisi demo-
gràfi ca, sembla que a Rubí, 
a diferència d’altres pobles 
de Catalunya, els alumnes 
de Primària es man� ndrien 
estables i, com a la resta del 
territori, s’incrementarien 
els estudiants de secun-
dària”.

En qualsevol cas, el con-
seller ha afirmat que un 
institut-escola hauria de 
tenir, com a mínim, dues lí-
nies per poder ser un centre 
educa� u de qualitat.

Per últim, Josep Bar-
galló, va aprofi tar la visita 
als dos centres d’ensenya-
ment per lloar el projecte 
educatiu tant del Torrent 
dels Alous –que enguany 
ha estrenat edifi ci, tot i que 
encara manquen algunes 
obres– com de l’Escola del 
Bosc. El conseller també 

El conseller Josep Bargalló, amb l’alcaldessa, Ana M. Marínez, en la seva visita a Rubí. / Cedida

va voler agrair l’esforç a la 
comunitat educativa: “El 
sistema educa� u a Rubí pot 
tenir mancances, retards 
en inversions i ha pa� t les 
retallades pressupostàries, 
però té uns grans claustres 
professionals, unes direc-
cions molt potents, unes 
AMPA que sempre hi són i 
un ajuntament que vetlla 
perquè tot funcioni bé”.

En dos mesos, 
la Generalitat 

presentarà una 
llista de prioritats



Divendres, 2 de novembre de 2018 ACTUALITAT4

Trobada entre l’Ajuntament i l’estat per parlar 
sobre el soroll de l’AP-7 i les línies d’alta tensió
M. CABRERA

La delegada del govern es-
panyol a Catalunya, Teresa 
Cunillera, va visitar dilluns 
la ciutat per tractar amb 
l’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Martínez, qüestions com 
la instal·lació de pantalles 
acús� ques a l’AP-7, la re� rada 
o trasllat de les línies d’alta 
tensió i la consolidació de la 
plan� lla municipal. “Serem 
còmplices d’aquest ajunta-
ment i de l’alcaldessa perquè 

aquests temes es posin sobre 
la taula i per trobar vies de 
col·laboració”, va afi rmar Cu-
nillera, que es va comprome-
tre a traslladar les necessitats 
“al ministeri corresponent, 
agilitzant els tràmits”.

El cas de la instal·lació 
de pantalles acús� ques per 
evitar sorolls de l’autopista 
és una reivindicació històrica 
de la ciutat, especialment 
dels veïns de Can Vallhonrat. 
A principis del 2018, el Par� t 
Popular va anunciar que faria 

Teresa Cunillera i Ana M. Mar� nez es van reunir al despatx de l’al-
caldessa. / M.C.

un estudi per col·locar panta-
lles a l’altura de Mas Gener, a 
Sant Cugat, ciutat que també 
pateix aquesta problemà� ca. 
Cunillera va afi rmar que amb 

el govern socialista, qualsevol 
acció que es faci per reduir el 
soroll de la B-30 i l’AP-7, “si 
es fa a Sant Cugat, també es 
farà a Rubí”.

En relació a les línies d’al-
ta tensió, l’alcaldessa va re-
cordar que hi ha un conveni 
en vigor signat entre l’Ins� tut 

Català de l’Energia, Red Elèc-
trica Espanyola i l’Ajuntament 
per tal de re� rar les torres 
d’alta tensió de Can Fatjó i 
també va recordar que el 
consistori “no renunciarà a 
aquest conveni”.

Aposta pel diàleg
D’altra banda, Teresa Cunille-
ra va fer una defensa aferris-
sada del diàleg per superar 
les diferències entre Espanya 
i Catalunya. “Cal construir un 
espai de convivència on tots 
hi capiguem”, i per fer-ho, va 
apuntar, “cal paciència, intel-
ligència i constància”.

Per la seva banda, Ana M. 
Mar� nez va defi nir l’arribada 
de Pedro Sánchez a la presi-
dència del govern espanyol 
com “una llum d’esperança”.

La delegada del 
govern espanyol 

visita Rubí 
per parlar dels 

temes pendents

L’Associació de Veïns Els 
Avets ha convocat una as-
semblea informa� va per al 
diumenge 11 de novembre 
per tal de tractar temes 
d’interès per al veïnat de la 
urbanització.

Entre aquests, hi ha 
l’obertura de l’abocador de 
Can Balasc, molt a prop del 
barri, i les conseqüències que 
provoca aquest equipament 
a la urbanització, com ara 
contaminació, pudors o aug-
ment del trànsit. També es 
plantejaran altres qües� ons, 
com les línies d’alta tensió o 
el manteniment defectuós 
de la via pública, segons 
explica Agus�  Sánchez, presi-
dent de l’en� tat veïnal.

La convocatòria és a les 
12 hores al local de l’AV, situ-
at a la plaça dels Ocells.

Sánchez ha recordat que 
l’associació de veïns serveix 
per defensar els interessos 
del veïnat i per reivindicar 
millores pel barri i la ciutat. 
En aquest sentit, recorda 
que enguany s’ha aconse-
guit la fi nalització de tot el 
sistema d’aigües residuals, 
que connecten amb la xarxa 
principal del clavegueram, 
ja que fins ara les aigües 
residuals estaven a cel obert 
i això comportava problemes 
de salubritat, com pudors, 
mosquits o rates.

Des de l’entitat veïnal, 
es fa una crida al veïnat 
per tal d’assis� r a la reunió 
i per associar-se perquè “la 
unió fa la força”, apunten. 
Els socis de l’AV Els Aveta 
paguen 1,5 euros al mes de 
quota. / DdR

La intensitat de la pluja que 
va caure durant la nit i la ma-
� nada de dimecres passat 
van provocar diverses inci-
dències a la ciutat. A les 8.27 
hores els Bombers van rebre 
un avís per una inundació en 
un local comercial del carrer 
Mare de Déu de Lourdes. 
L’establiment, un Bon Àrea, 
va necessitar una dotació 
per extreure l’aigua.

Els agents també van 
rebre un segon avís, a les 
9.18 hores, per una inunda-
ció a l’interior de l’església 
de Sant Pere. En aquest 
cas, alguns feligresos i una 
dotació de Bombers van 
ajudar a treure l’aigua i a 

desembossar l’embornal 
de l’edifi ci del costat, origen 
de la inundació. També va 
pa� r una inundació la Sala 
de Psicomotricitat de l’Es-
cola Pau Casals, tot i que en 
aquest cas no va requerir 
l’actuació dels Bombers. La 
inundació, que es va produir 
com a conseqüència de les 
obres de l’ascensor, va obli-
gar al centre a traslladar a 
una altra sala un espectacle 
d’ombres xineses previst per 
dimecres.

Per úl� m, la Policia Local 
va haver d’actuar a l’avin-
guda Barcelona perquè hi 
havia una branca d’un arbre 
a punt de caure. / DdR

L’AV Els Avets convoca una assemblea 
per tractar temes com l’abocador de 
Can Balasc o el manteniment del barri

Diverses inundacions per culpa de 
les fortes pluges de dimecres passat
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El peix de llotja és peix fresc, de temporada i de proximitat. Desembarca en els ports de Catalunya 
i arriba a les peixateries el mateix dia de la seva captura. Troba’l amb l’etiqueta Peix de Llotja.

Peix de llotja. Garantia de proximitat.

Unió Europea
Fons europeu
marítim i de la pesca
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L’Horitzó ofereix una xerrada als
alumnes del Regina Carmeli que faran 
les pràc� ques del Servei Comunitari
El president del Club Espor-
� u Horitzó, Josep Bernabeu, 
va oferir divendres de la 
setmana passada una xerra-
da als alumnes de 3r d’ESO 
del col·legi Regina Carmeli 
de Rubí. 

La xerrada és un pas 
previ a la preparació de les 
pràc� ques del Servei Comu-
nitari que aquests alumnes 
hauran de fer properament 
amb diverses en� tats de la 
ciutat. En aquesta xerrada, 

a la qual van assistir una 
quarantena de noies i nois 
de l’escola, es va explicar 
l’estructura de l’en� tat i les 
diverses alternatives que 
poden escollir els alum-
nes en el marc de l’esport 
adaptat que organitza el CE 
Horitzó.

L’esdeveniment es va 
coordinar amb Joan Ysern, 
responsable del Servei Co-
munitari de l’Escola Regina 
Carmeli. / DdR

L’en� tat Rubí Solidari dona 400 euros 
per ajudar els refugiats hondurenys
MARTA CABRERA

El col·lec� u Rubí per la Pau va 
convocar dijous de la setma-
na passada una concentració 
a la plaça de Pere Aguilera per 
tal de mostrar el seu suport a 
la caravana de refugiats hon-
durenys que estan migrant 
en les darreres setmanes. 
Durant els darrers dies, milers 
de ciutadans d’Hondures han 
començat a migrar cap al 

nord, creuant Guatemala fi ns 
a arribar a Mèxic, des d’on 
alguns intenten travessar la 
frontera i arribar als Estats 
Units. Per aquest mo� u, Rubí 
Solidari ha fet una aportació 
de 400 euros, que es des� na-
ran a ajudar les persones que 
es troben en trànsit.

A la concentració, que va 
aplegar una vintena de per-
sones, hi va par� cipar Nahun 
García, politòleg rubinenc 

d’origen hondureny, que va 
explicar que els diners “ser-
viran per ajudar els diferents 
albergs pels quals passen els 
migrants i que ara mateix 
no donen l’abast”. Segons 
ha explicat el politòleg, es 
calcula que hi ha “14.000 
hondurenys que ara mateix 
estan intentant marxar del 
país, entre els quals hi ha 
3.000 infants”.

Posteriorment a la con-
centració, Rubí Solidari va 
organitzar un altre acte al 
CRAC sobre la situació polí� ca 
actual a Nicaragua. La xerrada 
va anar a càrrec de Róger So-
lís, director de Radio Segovia, 
de la localitat d’Ocotal, ciutat 
agermanada amb Rubí.

Altres ac� vitats
D’altra banda, Rubí Solidari 
també està preparant altres 
activitats com ara la inau-
guració a la Biblioteca de la 
mostra ‘Drets humans: el nos-
tre món, la nostra dignitat, el 
nostre futur’, en col·laboració 
amb Humoràlia, que � ndrà 
lloc el 16 de novembre, coin-
cidint amb el 70è aniversari 
de la Declaració dels Drets 
Humans. L’acte comptarà 
amb una xerrada de Núria 
Camps, professora de Dret 
Internacional de la Universi-
tat de Lleida.

A més, l’entitat també 
col·laborarà amb la Sala Neus 
Català en la presentació del 
llibre ‘Crímenes de hambre’, 
de Miquel Pajares, president 
de la Comissió Catalana d’Aju-
da al Refugiat, que � ndrà lloc 
el 7 de novembre.

Curs de Cooperació i Solida-
ritat Internacional
El 23 de novembre es donarà 
el tret de sor� da al XVII Curs 
de Cooperació i Solidaritat 
Internacional amb el tema 
del Pròxim Orient en la geo-
polí� ca mundial, organitzat 
per Rubí Solidari. Aquest curs 
vol aportar llum a la situació 
polí� ca a la zona del Pròxim 
Orient  per les repercussions 
que aquest indret té en el de-
senvolupament del món. 

El curs es realitzarà a 
l’edifi ci Rubí Forma els dies 
23, 24 i 25 de novembre i 
comptarà amb la par� cipació 
de professionals acadèmics i 
ac� vistes molt destacats en 
el coneixement de la realitat 
polí� ca en el Pròxim Orient.

El curs és gratuït, però 
cal inscripció prèvia enviant 
el nom, el telèfon i el correu 
electrònic a info@rubisolida-
ri.org; trucant al 93 588 86 
43, o contactant a través de 
Twi� er, el Facebook o al web 
de Rubí Solidari.

Rubí per la Pau es va concentrar dijous de la setmana passada davant 
de l’Ajuntament. / Mariona López

Alumnes del Regina, durant la xerrada del club vallesà. / Cedida
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Pobresa energètica

Programa d’Auditories i interven-
ció als habitatges en situació de 
pobresa energètica

Amb l’objectiu de donar suport als 
ajuntaments de la demarcació de Bar-
celona en les accions preventives 
contra la pobresa energètica, la Di-
putació de Barcelona ofereix des del 
març de 2017 el programa Auditories 
i intervenció als habitatges en situació 
de pobresa energètica. Es tracta d’una 
actuació transversal que impulsen els 
àmbits de Benestar Social, Medi Ambi-
ent i Habitatge de la corporació. 

El programa ofereix als ajuntaments 
accions per 
energètica dels habitatges en situa-
ció de pobresa energètica, reduir les 
despeses d’aquestes llars en submi-
nistraments bàsics (electricitat, aigua i 
gas) i millorar la qualitat de vida de 
les persones en situació de vulnerabi-
litat social. 

Inclou dues visites a domicili -en 
què hi participen un tècnic especialit-

d’intervenció social- i a partir de les 
quals es dissenya i s’implanta una in-
tervenció integral, amb la instal·lació 
d’aparells de monitoratge de consum; 
l’anàlisi de factures i hàbits de des-

pesa; el recull de dades de diagnòstic 
-

ciència energètica, i l’assessorament 
sobre la gestió dels subministraments 
i els hàbits de consum.  

Durant el 2017, s’han fet 1.540 audito-
ries a 212 municipis de la demarcació 
de Barcelona que han reduït un 18% 
les factures de llum, aigua i gas de les 
famílies vulnerables, el que represen-
ta 225 euros anuals per llar. La pre-
visió d’estalvi energètic estimat és de 

1,5 milions kWh anu-
als en el conjunt de les 1.540 llars.

S’han instal·lat més de 18.000 ele-
per 

a optimitzar la il·luminació, controlar i 
gestionar millor l’energia, millorar l’aï-

aigua. S’han realitzat 5.218 actuaci-
ons per optimitzar els contractes de 
subministraments, entre elles 587 pe-
ticions de Bo Social. 

El programa es continua implantant 

amb la previsió de dur a terme 1.600 
-

pis més. Té un pressupost d’un milió 
d’euros per a les edicions 2017-2018.

Segons explica la vicepresidenta se-
gona i responsable de l’Àrea d’Aten-

ció a les Persones, Meritxell Budó, 
«Són els ajuntaments els que es 
posen en contacte amb la Diputa-
ció per sol·licitar les auditories. 
Són casos de vulnerabilitat que ja 
s’han detectat a través dels serveis 
socials municipals». Budó afegeix 
que «Les dades que recollim ens 
permeten afrontar nous reptes de 
futur. Per això, el nostre compromís 
és seguir treballant en aquest línia i 
poder fer una cirurgia més precisa 
amb les dades obtingudes».

Materials i suport a responsables i 
professionals de Serveis Socials
La Diputació de Barcelona, amb l’As-
sociació Catalana de Municipis i la Fe-
deració de Municipis de Catalunya, ha 
elaborat guies de suport adreçades 
als ajuntaments per a la implemen-
tació del Reial Decret 897/2017, de 
6 d’octubre,
consumidor vulnerable, el Bo Social i 
d’altres mesures de protecció per als 
consumidors domèstics d’energia. 

S’ha editat un document de “Mesures 
de protecció a la persona consumi-
dora vulnerable d’energia”, adreçat a 
responsables polítics i tècnics de ser-
veis socials que ajuda a valorar la situ-
ació actual i el paper dels serveis soci-
als municipals en el desplegament del  

La Diputació de Barcelona ajuda a reduir un 18 % les factures de 
llum, aigua i gas de les famílies vulnerables de 212 municipis

La Diputació de Barcelona té com a repte de 

orientades a la cohesió i a la reducció de les 
desigualtats”. En aquest marc, ha desplegat el 

Pla de xoc contra la pobresa, per tal de garantir 
les necessitats bàsiques de la població i els seus 
drets socials en matèria d’alimentació, habitatge 
i subministraments bàsics. 

editat una segona publicació sobre el 
“Bo social elèctric. Guia per a l’acom-
panyament dels i les professionals de 
serveis socials”, adreçada als profes-
sionals de serveis socials amb l’ob-
jectiu d’oferir informació sobre el nou 
procediment i tramitació del Bo Social.

Aquest material s’ha posat a disposi-
ció dels ens locals en format electrò-
nic i es va adaptant permanentment a 

També s’acompanya de sessions for-
matives en el territori. 

Consumidor i Unitats Mòbils
La Diputació de Barcelona, a través 

-
ció al Consumidor (OMIC) i de les 
Unitats Mòbils d’Informació al Con-
sumidor (UMIC) que es desplacen 
als municipis, ofereix informació a 
la ciutadania sobre la tramitació del 
Bo Social. També es dona formació i 
capacitació als tècnics municipals de 
consum sobre aquest àmbit. 

Suport econòmic als municipis per 
a la cobertura de les necessitats 
bàsiques i la inclusió social
D’un total de 45 milions d’euros desti-
nats als projectes de Benestar Social, 
la Diputació de Barcelona destina 11 
milions d’euros anuals als municipis 
de la demarcació de Barcelona per a 
la prestació de Serveis Socials Bàsics i 
15 milions d’euros en el marc del pro-
grama complementari per a la cober-
tura de necessitats socials bàsiques, 
com ara els subministraments d’aigua, 
llum i gas. La resta es destina a progra-
mes com la Teleassistència, el Servei 
d’Intermediació en Deutes de l’Habitat-
ge, entre molts d’altres, així com al su-
port a entitats del tercer sector social. 

la Diputació de Barcelona que s’ave-
nen amb l’Objectiu de Desenvolupa-
ment Sostenible de l’Agenda 2030 de 

-
mes en tot el món”.

@iStock

Redacció DIBA
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60è aniversari de Vila Electrollar
La històrica botiga Vila Electrollar, situada al passeig 
Francesc Macià 11, commemora aquest any el 60è aniversari

R osa Vila i Manel Sam-
pons van obrir Electro 
Sampons l’any 1958 al 

carrer Alfons Sala 68 (actu-
alment carrer Montserrat), on 
es dedicaven a vendre ràdios i 
tocadiscs. L’any 1965 la botiga 
es va ubicar a l’actual avinguda 
Barcelona per tal d’ampliar 
l’espai i modernitzar-la, ja que 
fou l’època de l’aparició del 
televisor en blanc i negre i el 
principi dels electrodomèstics 
de gamma blanca, com la ren-
tadora i el frigorí� c. L’any 1974 
la botiga es va traslladar de� -
nitivament al passeig Francesc 
Macià 11, actualitzant el seu 
nom a Vila Electrollar, com el 
coneixem en l’actualitat. Tres 

anys més tard es va ampliar 
amb una nova porta al carrer 
Pere Esmendia 6-8. No va ser 
� ns al 1989 que es va obrir una 
segona botiga a Sant Cugat, al 
carrer Santa Maria 40.

Vila Electrollar és un es-

tabliment comercial que des 
dels inicis s’ha interessat per 
adaptar-se als canvis latents 
de la societat actual, les grans 
superfícies i la demanda dels 
clients i per això ha anat evolu-
cionant al llarg de tots aquests 
anys. La botiga s’ha anat adap-
tant a l’aparició d’aparells de 
baix consum i als diversos tipus 
d’aparells relacionats amb les 
noves tecnologies.

Durant tot el mes de no-
vembre, la botiga celebra els 
60 anys oferint importants 
descomptes en gran part de 
tots els productes. Per això, 
Vila Electrollar vol convidar a 
la clientela i a tota la població 
a passar per l’establiment co-
mercial i gaudir d’unes ofertes 
úniques.

El Banc de Sang i Teixits necessita 
urgentment sang del grup O nega� u 
REDACCIÓ

Les reserves de sang, especi-
alment del grup 0 nega� u, es 
troben en un nivell baix pel 
descens de les donacions en 
les darreres setmanes. Per 
aquest mo� u, el Banc de Sang 
i Teixits apel·la a la solidaritat 
dels rubinencs i rubinenques 
per intentar incrementar l’es-
toc actual.

El proper dissabte 3 de 
novembre, una unitat mòbil 
del Banc de Sang serà a Rubí 
per recollir les donacions de 
la ciutadania. L’autobús estarà 
ubicat davant de l’An� ga Esta-
ció de 10 a 14 hores i de 17 a 
20.30 hores.

Recordeu que pot donar 
sang qualsevol persona amb 
bona salut sempre que � ngui 
més de 18 anys, pesi 50 quilos 
o més i, en cas de ser dona, 
no es� gui embarassada. Per 
donar sang no cal estar en 
dejú.

Donant universal
La sang del grup 0 nega� u es 
pot transfondre a qualsevol 
receptor, sigui quin sigui el 
seu grup, i es fa servir molt 

en cas d’emergència, quan no 
hi ha temps per comprovar el 
grup sanguini de l’accidentat. 
Malauradament, menys del 
7% dels catalans té sang del 
grup 0 nega� u.

Aquests dies, a les neveres 
del Banc de Sang hi ha unes 
200 bosses de sang 0 nega� u 
i l’òp� m seria que n’hi hagués 
unes 600. Per això, aquests 
dies calen uns 800 donants 
d’aquest grup sanguini, el 
doble dels necessaris en una 

setmana normal.
Per remuntar les reserves 

de 0 nega� u, el Banc de Sang 
ha engegat una campanya 
informa� va als hospitals i està 
avisant els donants habituals 
d’aquest grup per informar-los 
de la situació. 

En aquesta web es poden 
consultar els punts més pro-
pers on donar sang (www.
donarsang.gencat.cat/ca/
vull-donar).

Com que la sang del grup 0 

nega� u la pot rebre qualsevol 
malalt, sigui quin sigui el seu 
grup sanguini, a les persones 
d’aquest grup se les anomena 
donants universals. 

La sang és una caracterís-
� ca que s’hereta, igual que el 
color dels ulls. Des del Banc 
de Sang es convida totes les 
persones que siguin 0 nega� u 
a què donin sang i ho facin 
acompanyades d’un familiar, 
ja que pot ser que també 
� ngui aquest grup.

Increment de visites al 
cemen� ri per Tot Sants

Durant aquests dies, l’afl uència al cemen� ri s’ha incrementat per 
la fes� vitat de l’1 de novembre. / Mariona López

Durant els darrers dies, i es-
pecialment l’1 de novembre, 
s’ha incrementat el nombre 
de visites al cemen� ri coin-
cidint amb la fes� vitat de 
Tots Sants.

Han estat moltes les 
persones que s’han apropat 
al recinte municipal per 
tenir un record envers els 
seus éssers es� mats que ja 
no hi són. Durant aquests 
dies, el cemen� ri ha � ngut 
una ambientació amb mú-
sica clàssica i un horari més 
ampli per tal d’afavorir l’ac-

� vitat. A més, s’han ampliat 
els serveis de bus urbà per 
millorar l’accessibilitat.

Per tancar amb la festa 
de Tots Sants, el mossèn de 
la parròquia de l’església de 
Sant Pere oferirà la Santa 
Missa en sufragi pels difunts 
de l’any, un ofi ci solemne.

D’altra banda, i també 
coincidint amb aquestes 
dates, l’Ajuntament ha re-
pintat el mur del cemen� ri, 
ha millorat la senyalització i 
la informació i ha reparat la 
vorera. / DdR

Les donacions de sang poden salvar moltes vides. / Iban Coca



al polígon de Can Jardí, on s’ha 
detectat especial marge de 
millora en temes mediambi-
entals. “La proposta és tractar 
el polígon com un organisme 
viu, veure quines necessitats 
de recursos té i promoure un 
ens que vetlli pel seu correcte 
funcionament i efi ciència” va 
explicar Albert Puig, tècnic del 
Rubí Brilla.

Per la seva banda, Coral 
Coscollola, cap del Servei de 
Medi Ambient, va referir-se 
a tres iniciatives locals: La 
Trocalleria, que promou l’in-
tercanvi d’objectes de segona 
mà; el Dimecres Manetes, que 
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El projecte ‘Pesa i 
pensa’, de Campos 

de Estela, va ser 
escollit com la 

millor experiència 
d’economia 
circular de 
proximitat

El Congrés Rubí Brilla apunta l’economia 
circular com l’impuls definitiu pel 
canvi de model energè� c

xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

REDACCIÓ

La 5a edició del Congrés Rubí 
Brilla pel canvi de model 
energètic que enguany ha 
tractat l’economia circular 
va tenir lloc divendres passat 
a la Biblioteca i va comptar 
amb la par� cipació de prop 
de 200 persones. La jornada 
es va estructurar en dues 
taules rodones amb cinc ca-
sos d’èxit cadascuna a través 
de les quals els ponents van 
exposar els diferents vessants 
de l’economia circular.

L’economia circular és un 
model econòmic orientat a 
assolir sistemes de produc-
ció i consum més efi cients i 
resilients que preservin els 
recursos dins d’un cicle con-
tinu i n’optimitzin el valor. 
En el seu discurs d’obertura, 
l’alcaldessa Ana M. Mar� nez 
va explicar que “a Rubí hem 
assumit el repte amb valen-
� a, prenent decisions polí� -
ques que han de fer possible 
avançar cap a la revolució 
energè� ca”. En aquest sen� t, 
Martínez es va referir a la 
signatura de l’Acord Vallès 
Circular, a través del qual els 
firmants es comprometien 
a impulsar la transició cap a 
l’economia circular aplicant 
tres principis bàsics: preservar 
el capital natural, op� mitzar 
l’ús dels recursos i fomentant 
l’efi càcia del sistema.

L’Ajuntament de Rubí va 
exposar en el congrés dues 
iniciatives: el projecte Polí-
gon Circular i el foment de la 
reparació i reu� lització que 
es treballa des del Servei de 
Medi Ambient. El Polígon 
Circular és una prova pilot de 
ges� ó dels polígons d’ac� vitat 
econòmica de la ciutat que es 
posarà en marxa l’any vinent 

fa pedagogia de la reparació i 
recuperació dels productes 
espatllats i els Eco tallers en 
clau de Re, una sèrie de tallers 
relacionats amb la reparació 
que organitza el Servei de 
Ges� ó de Residus.

Les cooperatives Som 
Mobilitat i Som Energia també 
van par� cipar en el Congrés. 
Ricard Jornet, de Som Mobi-
litat, va argumenta que cal 
“apostar pel decreixement” 
de vehicles i des de Som Ener-
gia, Belén Covelo, va detallar 
els projectes de generació 
d’energia de la coopera� va a 
par� r de fonts renovables per 
a produir electricitat.

El Congrés també va 
comptar amb la presència 
del sotsdirector general d’In-
formació i Foment de la Soste-
niblitat de la Direcció General 
de Polítiques Ambientals i 
Medi Natural de la Generali-
tat de Catalunya i el director 
general de l’Ins� tut per la Di-
versifi cació i Estalvi d’Energia, 
Joan Herrera, que va parlar 

El congrés va tenir lloc a la Biblioteca. / Cedida

del recent canvi de norma-
tiva sobre l’autoconsum. A 
par� r d’ara, va assenyalar, les 
comunitats podran compar� r 
energia per l’autoconsum i 
amb això “crearem espais 
d’apoderament i consciència 
energè� ca”, va assenyalar.

Maite Molina, de l’empre-
sa Campos Estela, va exposar 
el projecte ‘Pesa i Pensa’ 
acompanyada de dues alum-
nes de l’escola Torre de la 
Llebre, la Sara i la Georgina. 
A través d’aquest projecte, 
l’alumnat separa els residus 
orgànics que no es poden 
menjar, com la pela del plàtan 
o els ossos de pollastre, dels 
que sí que podrien haver inge-
rit, com un tros de tomàquet 
o un iogurt sense escurar. A 
continuació, pesen de for-
ma sistemàtica els residus 
generats en relació als àpats 
servits i registren els resultats 
en unes gràfiques. Això els 
permet prendre consciència 
que deixar perdre el menjar 
també vol dir desaprofitar 
els recursos naturals, hu-
mans i tècnics necessaris per 
produir-lo, transportar-lo o 
cuinar-lo. Aquest ha estat 
el cas d’economia circular i 
de proximitat més votat pel 
públic assistent al Congrés 
Rubí Brilla.

Altres inicia� ves presen-
tades al Congrés van ser la 
reutilització dels recursos 
hídrics a Sabadell o el projecte 
‘Boscos Vallès’.

Com cada any, l’Escola 
d’Art i Disseny de Rubí va 
col·laborar amb el congrés. 
L’alumnat del Cicle Superior 
d’Espais interac� us va crear 
l’Edranitus, una projecció 
d’un extraterrestre que va 
col·laborar en la dinamització 
del congrés.

Trobada a Rubí del Pacte 
per la Reindustrialització 
del Vallès Occidental
La Masia de Can Serra va 
acollir dimarts una trobada 
del grup impulsor del Pacte 
per la Reindustrialització 
del Vallès Occidental. La 
jornada va servir per posar 
en comú les diferents estra-
tègies locals de suport a la 
indústria.

En el cas de Rubí, l’al-
caldessa, Ana M. Mar� nez, 
va explicar la inicia� va de 
la Taula de la Compe� � vi-
tat Industrial de Rubí, un 
òrgan integrat per gairebé 
una trentena d’agents i que 
té per objec� u millorar la 
competitivitat industrial a 
través del treball innovador: 
“L’estratègia de Rubí passa 
per la concertació, la corres-
ponsabilitat entre els agents 
públics i privats i l’aposta per 
una visió supramunicipal de 
la indústria a través de la 
cooperació i l’execució d’ac-
tuacions compar� des”.

La jornada també va 
comptar amb les ponènci-
es ‘L’impacte laboral de la 
indústria 4.0 a Catalunya’ 
i ‘Les dones en el sector 
industrial’. / DdR

L’alcaldessa de Rubí va presen-
tar la Taula de la Compe� � vi-
tat a la trobada. / Cèsar Font



El nou concepte de mobilitat sosteni-
ble i la proliferació d’aparells elèctrics 
més sostenibles i econòmics està 

suposant una revolució en la forma que tenen 
els ciutadans de desplaçar-se per les ciutats. 
Parlem de les bicicletes –amb o sense motor 
elèctric– o els patinets –de mida reduïda o de 
mida gran– i aparells similars.

Cada vegada més, la ciutadania opta per 
utilitzar aquests vehicles de mobilitat perso-
nal per fer els desplaçaments diaris. Es tracta 
de trajectes habitualment curts que permeten 
a l’usuari estalviar temps i prescindir del ve-
hicle de motor o del transport públic. Rubí, 
com la resta de ciutats, no s’escapa a aquesta 
nova lògica de la mobilitat urbana, que si bé 
representa un nou model de mobilitat també 
suposa un nou perill per als vianants.

Fa uns dies, el Ple es va comprometre 
a desenvolupar un reglament per tal de co-
mençar a regular per on poden o no circular 
aquests vehicles i com ho han de fer. De for-
ma paral·lela, la Direcció General de Trànsit 
(DGT) té previst desenvolupar un reglament 
i modifi car la Llei de seguretat viària per 
donar cobertura jurídica als vehicles i que 
tinguin unes normes bàsiques.

Altres ciutats ja s’han avançat i tenen 

normatives relacionades amb aquest tipus de 
vehicles. Per exemple, a Barcelona el 2017 es 
van equiparar els patinets elèctrics amb les 
bicicletes i per tant aquests no poden circular 
per la vorera. Des del setembre, el consistori 
barceloní va anunciar que començaria a mul-
tar aquests vehicles de mobilitat individual 
que circulessin per les voreres. A València, 
per exemple, podran circular pels carrils, els 
ciclocarrers i les zones de 30 km/h i hauran 

de portar llum i timbre.
Sobre l’ús del casc també hi ha divergèn-

cies, alguns d’aquests municipis tenen l’obli-
gatorietat en tots els vehicles i altres només 
en el cas dels vehicles més grans.

En qualsevol cas, a Rubí caldrà desen-
volupar un reglament adequat a les carac-
terístiques de la ciutat i especialment tenir 
en compte que la xarxa de carrils bici és més 
aviat escassa i està més enfocada al lleure que 
no pas a la mobilitat urbana.

D’altra banda, els reglaments s’han de 
desenvolupar per fer-los complir i això no 
sempre succeeix. Actualment, a la zona de 
l’illa de vianants, cada dia circulen un bon 
nombre de bicicletes, tot i que està prohibit 
que ho facin, amb el consegüent perill per 
als vianants.

Nova mobilitat
EDITORIAL
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Educación y seguridad vial
Lunes 22 de octubre 8.55 horas, calle Antoni 
Sedó, paso de peatones de acceso a la escuela 
Ca n’Alzamora. Cruza un abuelo con una niña 
de la mano. Coche a toda velocidad, llega tarde 
seguro, no los ve… Frenazo. ¡Uff f qué susto! 

Medio metro más y ... 
Todos los días igual, coches en vados, 

en pasos de peatones, en doble fi la, cambios 
de sentido sin control en mitad de la calle, 
retrovisores rotos, coches rayados y alguna 
cosa más.

El colegio no tiene la culpa, los vecinos 
tampoco, la policía está para cosas más impor-
tantes, no para recordar a los conductores sus 
acciones incívicas.

Valdría la pena tener en cuenta que esos 
pequeños a los que vamos a recoger o a llevar al 
cole copian y aprenden de nosotros, sus padres, 
sus abuelos, sus tíos... La educación y el respeto 
no sólo se enseña en el colegio, la Seguridad 
Vial tampoco.

El abuelo era mi padre, la niña mi hija y 
quien conducía podías ser tú.

Las soluciones mágicas no existen, pero sí 

existe un parking al lado del cole y los badenes 
para reducir la velocidad y sobre todo falta 
sentido común y civismo.

Begoña Fresquet

Contenedores en la entrada del colegio Pau 
Casals
En respuesta al tuit publicado el 19 de octubre 
del señor Jordi Verdú y a todos los ciudadanos. 
Soy vecina de la calle Sant Miquel. El día 
después de quitarnos los contenedores nos 
encontramos los vecinos de las calles Sant 
Miquel, Sant Isidre y Sant Pere haciendo ruta 
con las bolsas de basura en mano en busca de 
“ser buen ciudadano”.

Creo que esta es otra más de las medidas 
que se toman sin tener en cuenta las nece-
sidades de los vecinos. ¿Alguien piensa que 
la plaza de la escuela Pau Casals necesita 
reformas? Yo no. 

Pido contenedores de reciclaje subterrá-
neos de orgánica, plástico, papel y cristal en 
el lugar donde estaban los viejos y caducos. 
El de la ropa no hace falta, se puede dejar 
donde está. 

Sería necesario saber cómo se gasta nues-
tro dinero, ya que esto es en bien de todos los 
vecinos de esta zona del casco antiguo, que 
padecemos muchas carencias, como el resto 
de Rubí. Queremos que cada mañana pase 
el equipo de limpieza y con las mangueras a 
presión limpien la zona. 

Ya tienen los señores del Ayuntamiento 
la plaza limpia y pueden poner más bancos 
o cualquier cosa que se les ocurra para gastar 
nuestro dinero. Tal y como está ahora en días, a 
muchas personas que llevamos reciclando des-
de hace años, y a otras que se han ido sumando, 
se nos pasaran las ganas de reciclar. 

Por cierto, ¿por qué se quitaron los subte-
rráneos del inicio de la calle Sant Isidre? Será 
para poner más mesas del bar… las personas 
que queremos cruzar tenemos que pasar por 
el otro lado de la plaza… pronto deberemos 
hacerlo por vía aérea. 

Si alguien piensa igual que yo pido que 
lo haga llegar al Ayuntamiento. Vamos, que 
seguimos sumando problemáticas, es decir, 
restando bienestar. 

Mariarosa Jorba 

Sanllorente dona veu a les dones de 
Bombai
Després de tretze anys dedicat a la lluita pací-
fi ca contra la pobresa de Bombai, Sanllorente 
presenta el llibre ‘Mujeres de Bombay. La 
India de las más valientes’ (Ed. Plataforma) 
amb el qual pretén conscienciar envers les dis-
criminacions que pateixen les dones a l’Índia. 
Un relat molt interessant que emociona i 
permet descobrir el signifi cat del sacrifi ci, el 
valor, el treball, el coratge i l’esperança d’unes 
dones valentes que s’han proposat canviar la 
societat i ser el motor de canvi i un exemple 
a seguir.

Dones que mereixen el reconeixement 
per aconseguir el que s’han proposat, en una 
societat que les relega a viure com a ciutada-
nes de segona. Testimonis reals que versen 
entorn un fi l conductor, que és la desaparició 
d’una nena. 

El 100% dels benefi cis de venda van des-
tinats a l’ONG Sonrisas de Bombay per tal 
de seguir treballant en projectes especialitzats 
en tràfi c humà, educació i salut.

Núria Julià Fosas

Cartes de la ciutadania

El Tuit de la setmana              31 d’octubre

Rubén Cabús @rubencabus
     @xgraset pregunta a 
@SoniaSierra02 al programa 
@Mes_324 si es presentarà com 
a alcaldable de @Cs_Rubi: “Jo 
em presentaré al que vulguin els 
afi liats de @CiutadansCs. Tinc el 
cor molt gran, em puc sen� r de 
Rubí i de Barcelona” #rubicity 
#Més324
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El Ple d’ordenances ha passat sense 
pena ni glòria, quan en realitat les 
ordenances són  transcendents per 
marcar el projecte de ciutat. Quan 
parlem d’impostos sovint oblidem 
aquells que paguem en els nostres 
municipis i que tenen un pes signi-
fi catiu en la cistella tributària. Així, 
per analitzar el model fi scal d’un país, 
siguin impostos, taxes o preus públics, 
també cal posar l’ull al municipi.

Rubí, com totes les ciutats, té uns 
marges concrets per fi xar la seva po-
lítica fi scal. Entraré doncs a proposar 
la fi scalitat progressiva a partir d’allò 
que és competència municipal.

Partim de l’objectiu principal que 
l’acció pública ha de ser assolir un ma-
jor grau de redistribució de la renda 
incidint tant per la via dels ingressos 
fi scals com per la via de la despesa 
pressupostària, i alhora tendir cap 
a un model de fi scalitat més simple 
i comprensible. La proximitat dels 
governs locals fa que els ajuntaments 
siguin responsables de donar una 
resposta immediata a la ciutadania, 
cercant sovint solucions imaginatives 
que permetin superar les rigideses 
d’una normativa estatal obsoleta.

Comencem per l’impost més im-
portant, l’IBI, que representa el 40% 

dels ingressos tributaris de l’ajunta-
ment, i esdevé el segon gran impost 
de naturalesa directa que suporten 
els contribuents, després de l’IRPF. 
Aquest impost té la virtut que dóna 
estabilitat als ingressos municipals, 
ja que la base imposable vinculada 
al valor cadastral, no varia de forma 
directa amb el cicle econòmic. Per 
contra, aquesta mateixa característica 
provoca que es trobi totalment des-
vinculat de la capacitat econòmica i 
esdevingui un impost regressiu en 
relació a la renda dels contribuents.

En aquest cas, per exemple, és 
obligatori la reducció del 50% en 
habitatges de protecció ofi cial. Altres 
bonifi cacions potestatives o indirectes 
poden ser bonifi cacions per activitat 
econòmica d’interès municipal, famí-
lia nombrosa, immobles amb aprofi -
tament d’energia solar, recàrrecs en 
els habitatges buits o ajuts per cobrir 
la quota de l’IBI dels habitatges de la 
borsa de lloguer social.

Pel que fa a l’impost sobre vehi-
cles, la naturalesa pròpia de l’impost 
justifi ca que les bonifi cacions que-
din limitades a criteris de fi scalitat 
ambiental, contribuint a la transició 
cap a un model de mobilitat lliu-
re d’emissions contaminants. Una 
aposta d’Esquerra per a Rubí, tenint 
en compte que la principal mesura 
de fi scalitat ambiental ha de ser el 
foment del transport públic.

L’objectiu de disminuir el parc 
automobilístic de la ciutat oferint 
alternatives ha d’anar acompanyat 
de la substitució dels vehicles més 
contaminants. Així, els ajuts per l’ad-
quisició de vehicles no contaminants 
eviten que la capacitat econòmica 
pugui esdevenir una barrera d’accés, 
de manera que tindria sentit modular 
els ajuts a la inversió en vehicles no 
contaminants a la capacitat econò-
mica dels benefi ciaris. En aquest, les 
bonificacions potestatives podrien 
ser segons el tipus de combustible 
i característiques dels motors fins 
al 75%.

Les bonificacions en l’impost 
d’activitats econòmiques (IAE) han 
d’anar vinculades al foment de l’acti-
vitat econòmica i la reducció de l’atur, 
generant un entorn favorable per a 
l’emprenedoria i el desenvolupament 
de projectes empresarials, evitant 
gravar situacions d’inexistència de 
benefi cis econòmics i incentivar un 
desenvolupament sostenible ener-
gèticament. Criteris que afectin les 
cooperatives i societats agràries, l’inici 
d’activitat professional, l’inici d’acti-
vitat empresarial, per creació d’ocu-
pació, per la generació i ús d’energies 
renovables o per establir un pla de 
transport per als empleats són algunes 
de les bonifi cacions potestatives.

En l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres també tenim 

un ampli marge per fomentar po-
lítiques d’habitatge i objectius de 
ciutat. Quan s’incorporen sistemes 
per l’aprofi tament tèrmic o elèctric 
d’energies renovables, per afavorir les 
condicions d’accés i habitabilitat per a 
discapacitats, si es vinculen al foment 
d’activitats econòmiques, quan es 
refereixin a habitatges de protecció 
ofi cial o assimilables o l’elaboració 
d’un reglament d’ajuts per cobrir la 
quota en reformes de façanes, instal-
lació de contenidors de reciclatge, 
aparcament de bicicletes, etc.

La taxa de residus ha de combi-
nar criteris de capacitat econòmica 
i alhora incorporar elements de 
sostenibilitat ambiental. Així, com 
en el cas dels impostos la normativa 
limita l’autonomia dels ajuntaments, 
en el cas de les taxes i preus públics és 
possible establir tarifes diferenciades 
i bonifi cacions en base a criteris ob-
jectius com la capacitat econòmica, el 
cost de la prestació del servei, l’impac-
te sobre el medi ambient, etc. Cal però 
dissenyar campanyes de consciencia-
ció ciutadana en favor de la recollida 
selectiva i la sostenibilitat ambiental, 
sense oblidar que els benefi cis fi scals 
ben dissenyats tenen efectes positius 
en la consecució d’aquest objectiu.

Finalment, hi ha les relacionades 
amb les escoles bressol, escoles de 
música, activitats esportives, etc.

L’escola bressol afavoreix la con-

ciliació de la vida familiar i laboral i 
afavoreix l’accés a una educació de 
qualitat en els infants de 0 a 3 anys. És 
innegable la necessitat d’establir un 
sistema de bonifi cacions progressiu. 
En la resta que no són considerades 
essencials, com l’Escola de Música i 
l’Escola d’Art, cal corregir les desi-
gualtats i facilitar l’accés a la formació 
artística, i en qualsevol altre tipus de 
formació de lleure, sense que el nivell 
de renda sigui una barrera d’accés in-
salvable per a les persones amb menor 
capacitat econòmica.

L’esport esdevé un element co-
hesionador i d’integració de primer 
ordre que agafa una major rellevància 
en l’àmbit municipal. Si bé el paper 
principal dels ajuntaments és el 
suport a les entitats i clubs esportius 
del municipi, igual d’important és 
introduir mecanismes que facilitin 
l’accés a persones amb escassa capa-
citat econòmica.

La funció del qui governa la ciutat 
és prendre les decisions basant-se en 
dos criteris. El primer, conèixer la 
realitat social del municipi i saber on 
estan les desigualtats i llimar-les al 
màxim. El segon criteri és saber cap 
a on va el municipi, què vol potenciar 
i què vol gravar. Com hem vist, els 
marges per a la fi scalitat municipal 
permeten marcar camí. Ara bé cal 
tenir clar el camí, a Esquerra ho 
tenim clar.

Marquem el camí, defi nim els impostos
Xavier Corbera 
Alcaldable d’ERC

BICICLETES                         

BIJUTERIA                         

ACUPUNTURA

Bon Carma
T. 689 853 053
c. Llobateras, 101

ARRANJAMENTS    
DE ROBA

Alfonsi Costures
T. 670 714 423
c. Pintor Murillo, 72

ACADÈMIA CALÇAT                           

GUIA DE SERVEIS DE RUBÍ

ASSEGURANCES                           



CENTRE ESTÈTIC

CENTRE MÈDIC

CLÍNICA DENTAL

Sant Joan
T. 93 697 46 44
c. Sant Joan, 26

Dental Rubí
T. 93 588 78 35
c. Cal Gerrer, 7

Centro Dental La Serreta
T. 93 697 87 81
c. Castella, 22

FERRETERIA                           

FRUITERIA

INFORMÀTICA                           

COPISTERIA

CRISTALLERIA                           

Cristalería Medina
T. 93 112 69 27
c. Bartrina, 9

DECORACIÓ LLAR               

Coype
T. 93 588 02 29
Av. de l’estatut, 7

DISTRIBUIDORA
DE SAL     

MÀRMOLS

Mármoles M.P.
T. 93 697 20 95
Av. de la Llana, 63

MERCERIA                           

Lola Botona
T. 637 434 423
c. Montserrat, 21

NETEJA

Net Sol
T. 93 699 00 36
ctra. de Terrassa, 7

Divendres, 2 de novembre de 2018 GUIA DE SERVEIS12

TOT EL QUE NECESSITES 
A UN COP D’ULL



TINTORERIA                           

OpenSec
T. 691 757 399
c. Pere Esmendia, 25

ROBA                           

Crisma
T. 93 699 93 51
c. Lluís Ribas, 6

TALLERS COTXES                           

REPARACIÓ
ELECTRODOMÉSTICS

REPOSTERIA
CREATIVA

Nama’s Bakey
T. 611 42 85 83
Av. Estatut, 69

ÒPTICA                           

PAPERERIA                           

PERRUQUERIA
CANINA                               

REFORMES                           
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COM ET PODEM AJUDAR?

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DESDE

4€/MES

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DESDE

4€/MES
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

NOVEMBRE 2018

DE DILLUNS A DIUMENGE 
DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23

ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86

FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35

SCHMID - 93 699 13 05
C/ Riera, 12

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

Salut vol augmentar la vacunació contra 
la grip entre els professionals sanitaris 
El Departament de Salut, a 
través de l’Agència de Sa-
lut Pública de Catalunya 
(ASPCAT), vol augmentar la 
taxa de vacunació contra la 
grip entre els professionals 
sanitaris, que actualment és 
molt baixa (al voltant d’un 
23,2%), i aconseguir un salt 
qualitatiu durant aquesta 
campanya, que començarà el 
22 d’octubre. Malgrat que la 
cobertura dels treballadors 
sanitaris és baixa, la taxa ha 
pujat progressivament els úl-
ti ms anys, i s’ha incrementat 
en 7 punts percentuals des 
de 2012-2013, segons el re-
gistre de la Societat Catalana 
de Salut Laboral.

El principal objecti u de 
la campanya d’aquest any és 
evitar que els professionals 
sanitaris puguin contagiar els 
malalts o les persones amb 
més risc de complicacions, 
alhora que es protegeixen 
de forma individual, ja que 
tenen un risc molt més alt 
de contagi que la població 
general. “Els sanitaris tenen 
una incidència de grip entre 
3 i 5 vegades superior a les 
persones que no treballen en 
aquest àmbit”, ha remarcat 

el secretari de Salut Pública, 
Joan Guix.

És per això que Salut 
Pública, a través del Servei 
Català de la Salut, està en-
viant a tots els centres de 
primària i hospitals una carta 
acompanyada d’un decàleg 
on se subratlla la importàn-
cia de la vacunació anti gripal 
i s’anima els professionals a 
vacunar-se. En aquest senti t, 
a la carta es convida a vacu-
nar-se qualsevol persona que 
treballi en un centre sanitari 
i que tingui contacte amb 
pacients i població. Això in-
clou des del personal mèdic, 
d’infermeria i treballadors 
socials fi ns al personal de su-
port administrati u, personal 
de neteja i de manteniment, 
entre d’altres.

En la mateixa línia el de-
càleg destaca, per exemple, 
que els professionals sanita-

ris tenen un paper clau en la 
lluita contra aquesta malalti a 
i les seves complicacions; i 
es recorda que la vacunació 
ajuda a protegir de la grip 
els mateixos sanitaris, els 
familiars i els pacients. “Fins 
a un 10% dels casos de grip 
poden estar causats per l’as-
sistència d’un professional 
sanitari. De fet, si un profes-
sional incuba la grip, un dia 
abans de caure malalt pot 
haver contagiat pacients”, 
ha assegurat la Dra. Magda 
Campins, membre del Con-
sell Assessor de Vacunacions 
i representant del Col·legi de 
Metges de Barcelona.

Aquestes acti vitats han 
estat assessorades pel Con-
sell Assessor de Vacunacions 
(CAV) de Catalunya, que 
inclou set societats cientí fi -
ques, així com els col·legis 
professionals de medicina, 

infermeria i farmàcia.

1.200.000 dosis de vacunes
El Departament ha adquirit 
més d’1.200.000 dosis de 
vacunes que estaran dispo-
nibles a tots els CAP i centres 
vacunals, amb l’objecti u de 
prevenir la grip i evitar les 
complicacions i la mortalitat 
associada a aquesta malalti a. 
El període òpti m de vacuna-
ció és fi ns al 15 de desembre, 
uns quinze dies abans que la 
grip arribi al llindar epidè-
mic, que aquest any se situa 
als 110,7 casos per 100.000 
habitants. Tot i això, les dosis 
estaran disponibles durant 
tota la temporada de grip.

L’any passat, l’activitat 
gripal a Catalunya va ser 
moderada-alta i va causar 
1.306 casos greus confi rmats 
pel virus de la grip. El 64,5% 
no estaven vacunats; un 
79,8% presentaven algun 
factor de risc; i un 61,3% 
eren persones més grans de 
64 anys. La malalti a va pro-
vocar 175 defuncions, de les 
quals el 57,3% eren persones 
no vacunades.

Generalitat de Catalunya
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Instal·lar una estufa de llenya
Us donem alguns suggeriments 
per evitar problemes durant la 
instal·lació d’una xemeneia o 
estufa de llenya.

• Com més recte estigui el 
tub de sortida de fums, menys 
problemes ens poden sorgir a 
l’hora que torni enrere el fum. 
La recomanació dels principals 
fabricants és d’admetre com a 
molt un colze de 45º.

• El tub ha de sobresortir 
més que la part més elevada 
de la teulada, uns 50 i 60 cm 
més.

• S’aconsella respectar una 

distància d’uns 8 metres entre 
la sortida del tub i qualsevol 
volum exterior (arbres, cases), 
per evitar que el fum ensope-
gui i torni cap enrere baixant 
pel tub.

• La xemeneia, per poder 
fer bé la combustió, necessita 
d’oxigen, si l’estança és molt 
petita haurem de deixar una 
entrada d’aire exterior.

• El conducte de sortida es 
recomana que sigui rodó.

• El tipus de tub (material) 
que es recomana és d’acer 
inoxidable.

• Respecte a les sortides 
de fum, existeixen diversos 
tipus: barret fix (metàl·lic, 
formigó o d’obra); barret gira-
tori (metàl·lic); barret extractor 
(metàl·lic); barret anti-retorn 
(metàl·lic).

• Entre tub i tub es reco-
mana la utilització de massilla 
refractària, que evita que quan 
es dilatin els tubs puguin que-
dar escletxes per on pugui sortir 
el fum.

Per Redacció / AMIC
www.tendenciasydecoracion.com
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LLOGUER 
I VENDA

SE ALQUILA Local 610.467.363
SE ALQUILA Hab. 610.467.363

SE OFRECE sociosanitaria y 
limpieza hogar. 631.469.161

OFERTES I 
DEMANDES

REGALO gatitos 93 699 59 54

DIVERSOS
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Vols 
que la teva 

mascota
 aparegui 
al Diari 

de Rubí?
Envia’ns una fotografi a 

amb una breu descripció a: 
diariderubi

@diariderubi.cat

Les mascotes 

de Rubí

Com ens agradaria que en aquests casos les 
protagonistes poguessin parlar, però estem 
segurs que tan sols observant-les les seves 
mirades parlen en silenci.

Són Rovi i Forki, dues germanes que amb 
prou feines tenen cinc mesos i que després 
d’estar a prop de la mort i havent superat febres 
molt altes, el seu futur es va parar al costat d’un 
test. Positi ves de leucèmia, en el primer test, 
negati ves en els posteriors realitzats.

Estan aïllades i creixent en solitud, com 
aquells ‘nens bombolla’ que tenen de tot, però 
els falta el més important, el contacte d’una 
mà amiga, poder fer una vida normal passejant 
per tota una casa sense portes, sense reixes i 
sense barreres.

Perquè elles no necessiten cap cura espe-
cial, perquè fi ns i tot no sabem si en un futur 
molt proper, sent tan joves, els seus propis 
organismes podrien immunitzar-se, ja que 
actualment estan lluitant. I encara que no fos 
així, elles han batallat per viure des que eren 
dues boletes i ara no és just que passin els seus 
dies sense tenir una família.

Perquè igual que elles, nosaltres no ti rarem 
la tovallola fi ns que no veiem a Rovi i Forki en 
una casa dormint damunt de la falda de qui 
vulgui donar-los una oportunitat, en acolliment 
o adopció.

Si vols conèixer-les, contacta de dilluns a 
divendres de 18 a 20 hores al telèfon 639 679 
777 o bé a través del correu, web o Facebook: 
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi

Ànimes positi ves en la vida



Els Castellers de Rubí van organitzar el diumenge una jornada 
castellera per celebrar els 22 anys de l’entitat. A l’activitat, hi 
van participar, a més dels castellers locals, els Castellers de 
Santa Coloma, els Castellers de Sarrià i els Minyons de Santa 
Cristina, com a co-
lles convidades. 

La jornada cas-
tellera, que havia de 
tenir lloc a la plaça 
del Doctor Guardiet, 
es va haver de fer 
finalment al local 
d’assaig de la colla 
per culpa de la pluja. 
Tot i això, i algun 
petit accident sen-
se conseqüències 
greus, la jornada va 
estar marcada pel 
bon ambient. / DdR
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ADRECES CULTURALS
Antiga Estació. c. Historiador Serra, s/n.
Ateneu Municipal. c. Xile, 1-3.
Auditori del Museu Vallhonrat. c. Sant Pere, 77-79.
Biblioteca Municipal. c. Aribau, 5.
Casa de Andalucía. c. Orso, 2.
Casal de la Gent Gran de Rubí. c. Magallanes, 60.
Casal Popular. c. Pere Esmendia, 14.
Casino Espanyol. pl. de Catalunya, 1.
Celler. c. Pintor Coello, s/n.

Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n. 
Centre d’Alternatives Culturals Rubí. c. Sant Joan, 1.
Escola d’Art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
Escola de Música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
Església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.
Espai d’Art La Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
Espai de Llibres Lectors al tren. c. Magí Ramentol,3. 
Espai Expositiu Aula Cultural. av. Barcelona, 84. 
Espai Sociocultural CGT. pl. d’Anselm Clavé, 4-6.
Hermandad Rociera de Rubí. ctra. 1413, 128.

Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3. 
Museu Municipal Castell. c. Castell, 35.
Fundació Museu Vallhonrat. pl. Montserrat Roig.
Nuus Creative. c. Sant Sebastià, 9.
Primera Església Evangèlica. c. Colom, 6.
Rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala Neus Català. c. Floridablanca, 23.
Societat Teosòfica de Rubí. c. Sant Pere, 8. 
Teatre Municipal La Sala. c. Cervantes, 126. 
Torre Bassas. c. Sabadell, 18.

AgendA
································································
DivenDres 2 de novembre

-Contacontes
A càrrec de Júlia Barón. 
A les 18h a Lectors, al tren.

-Kastanyasso Festival Vol. II
Concerts a partir de les 18h a la pl. Dr. Guar-
diet. Org.: La SoniK

-Nit d’observacions astronòmiques
A les 21.30h a l’Ateneu. 
A càrrec d’Amics de l’Astronomia TRI-A Rubí.

································································
Dissabte 3 de novembre

-Hora del conte en anglès 
A càrrec de Kids&Us. 
A les 11h a la Biblioteca.

-Música per a infants: Ma, me, mi Mozart
‘Ma, me, mi, Mozart’, a càrrec de Kids&Us. A 

les 11h a l’Ateneu.

································································
Diumenge 4 de novembre

-Concert El Kanka
A les 18.30h a La Sala. 
Preu: 20€/15€ amb descompte.

································································
Dilluns 5 de novembre

-Trobada Voluntariat per la llengua
A càrrec del Servei Local del Català. 
A les 19h a la Biblioteca.

································································
Dimarts 6 de novembre

-Consultori sexual i de parella
A les 17h a l’Espai Jove Torre Bassas.

-BiblioLab
‘Creart’, a càrrec de Ments Creatives.
 A les 18h a la Biblioteca.

-‘Crea una pàgina web des de zero amb 
WordPress’

A les 18.30h a l’Ateneu.

································································
Dimecres 7 de novembre

-Hora del conte de 4 a 8 anys: Cistell de 
contes
‘Cistell de contes’, a càrrec de Sònia Fernán-
dez. A les 18h a la Biblioteca. 
Per a infants de 4 a 8 anys.

-Presentació de llibre ‘El poder del sentir’
A càrrec dels autors Montserrat Clemente i 
Francisco Rueda. 
A les 18h a la Biblioteca. 
Org.: GestionVitalHoy.

································································
Dijous 8 de novembre

-‘Impressionisme i postimpressionisme’
Dins del Seminari d’art i literatura. 
A les 18h a l’Ateneu.

-‘Els primers trens de la línia del Vallès’
A càrrec de l’enginyer Jaume Ribot. A les 19h 
a l’Aula Cultural. 
Org.: Ajuntament i FGC.

exposicions
-Exposició d’obres artístiques. Del col-
lectiu Mujeres Creativas del Vallès. Fins al 
20 de novembre a l’Ateneu. Inauguració 
2 de novembre a les 19h.

-Cosmogonies. Una llengua completa. 
Exposició del pintor Antoni Grau a l’Aula 
Cultural. Fins al 10 de novembre.

-Disparant amb el cor. Fotografies de 
Joana Biarnès. Fins al 16 de desembre al 
Museu Municipal Castell. 

-Cent anys de tren. Exposició a l’Antiga 
Estació. Fins al 19 de gener. 

breus art infantil

Els Castellers de Rubí celebren la seva 
diada sota cobert per la pluja

Montse Clemente i Francisco Rueda 
presenten ‘El poder del sentir’
Els escriptors locals Mont-
se Clemente i Francisco 
Rueda presentaran el 7 de 
novembre a les 19 hores 
a la Biblioteca el llibre ‘El 
poder del sentir en tu día 
a día’. Es tracta del segon 
llibre que escriuen plegats 
i és un assaig que proposa 
un canvi de 180° en la forma 

d’enfocar la vida, amb con-
sells i pràctiques senzilles i a 
l’abast de tothom.

La presentació comptarà 
amb la col·laboració de l’en-
titat Mujeres Creativas del 
Vallès, amb la pianista Laura 
Rueda, la pintora Mariana 
Trinidad i la ballarina Malud 
Alcázar. / DdR

Contacontes 
d’animals a 
Lectors, al tren, 
amb Júlia Barón
L’espai de llibres Lectors, 
al tren ha organitzat per 
aquest divendres una ac-
tivitat dirigida al públic 
infantil. Es tracta d’un 
contacontes d’animals que 
anirà a càrrec de Júlia Ba-
rón i que servirà per cloure 
l’exposició d’il·lustracions 
de Pepe Farrés que s’ha 
pogut veure durant les 
darreres setmanes a l’es-
tabliment. 

L’activitat tindrà lloc a 
les 18 hores a la llibreria, 
ubicada al carrer Magí 
Raméntol, 3. / DdR 

Taller de pintura 
infantil a 
la Biblioteca
La Biblioteca Municipal 
oferirà el 10 de novembre 
d’11 a 13 hores un taller 
de pintura sota el títol 
‘Color, ritme i geometria’, 
a càrrec de Paul Klee. L’ac-
tivitat, que és gratuïta, 
s’adreça al públic infantil 
entre 6 i 11 anys. / DdR

Exposició de Mujeres Creativas del 
Vallès contra la violència masclista

REDACCIó

El col·lectiu Mujeres Creativas 
del Vallès inaugurarà aquest 
divendres 2 de novembre a 
les 19 hores una exposició 
amb el títol ‘Rubí vibra’. La 
mostra, que es podrà visitar 
fins al 20 de novembre a l’Ate-
neu, s’organitza en el marc de 
les activitats del Dia internaci-
onal contra la violència mas-
clista, que es commemorarà 

el 25 de novembre.
L’exposició estarà forma-

da per les diferents obres 
artístiques de les persones 
que formen part de l’entitat 
Mujeres Creativas del Vallès. 

Durant la inauguració de 
la mostra, es llegiran textos 
de María José Clemente, 
Montse Clemente, Mont Ge-
lada, Chelo López, Mercedes 
López, Carmen Pelegrín i Tina 
Pinillo. Serà un recital de poe-

mes emotius, entre els quals 
hi haurà la lectura del primer 
capítol d’un llibre autobiogrà-
fic sobre la violència masclista 
que una de les membres de 
Mujeres Creativas del Vallès 
està escrivint. 

La lectura dels textos 
anirà a càrrec dels escriptors 
locals Juan Carlos Fernández, 
Francisco Rueda, Cristian Ruiz 
i Julio Tornés, entre altres 
participants. 

La mostra es podrà veure a l’Ateneu i porta per títol ‘Rubí vibra’

Imatge del col·lectiu Mujeres Creativas del Vallès. / Arxiu

La jornada va acabar amb quatre pilars 
simultanis. / Cedida
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FotograFia

El Festival La Nuu tanca la seva quarta 
edició amb un bon balanç de participació
reDaCCió

El Festival de Fotografia La 
Nuu, organitzat per l’Ajunta-
ment de Rubí i dirigit pel fo-
tògraf local Carles Mercader, 
va posar el punt final a la seva 
quarta edició el passat cap 
de setmana després de tot 
un mes d’activitats. Diven-
dres va tenir lloc al Museu 
Municipal Castell (MMUC) la 
tradicional festa de cloenda, 
amb la conferència de l’artis-
ta francès Klavdij Sluban, qui 
també va oferir un taller final 
per a fotògrafs durant el cap 
setmana.

La Nuu ha rubricat una 
nova edició d’èxit en què 
ha seguit incrementant la 
seva repercussió tant a Rubí 
com a l’exterior. “Després de 
quatre anys, podem dir que 
La Nuu ja és prou coneguda 
en cercles especialitzats i que 
manté l’equilibri entre la seva 
vocació internacional i el 
seu arrelament a la ciutat”, 
va manifestar el regidor de 
Cultura, Moisés Rodríguez, 
coincidint amb la cloenda del 
certamen.

La cloenda del festival va tenir lloc divendres al MMUC. / M. López

La festa celebrada di-
vendres va tenir com a gran 
protagonista Klavdij Sluban, 
un dels fotògrafs que ha 
exposat a la present edició 
del festival. A través d’una 
selecció de les seves obres 
més emblemàtiques, entre 
les quals es troba la mostrada 
a Rubí, ‘A l’est de l’est’, Sluban 
va repassar la seva evolució 
com a fotògraf.

L’acte també va comptar 
amb l’assistència del rubi-
nenc Víctor Baladoch, primer 
premi Screen de fotografia en 
format multimèdia, convocat 
en el marc de La Nuu.

Bones xifres d’assistència
La Nuu 2018 ha aconseguit 
atraure una bona quantitat 
d’aficionats a la fotografia, 
tant de Rubí com d’altres lo-

calitats. L’exposició d’imatges 
a l’espai públic, amb la parti-
cipació d’una dotzena de fo-
tògrafs, i la resta d’activitats 
organitzades dins el festival 
han despertat l’interès d’un 
públic que reuneix perso-
nes avesades en la matèria 
però també ciutadania que 
s’ha deixat sorprendre pel 
caràcter proper de l’esdeve-
niment.

La conferència inaugural, 
a càrrec de la fotògrafa fran-
cesa Marie Sordat, va reunir 
un centenar de persones 
al MMUC, mentre que el 
lliurament del primer pre-
mi Screen va comptar amb 
l’assistència de prop de 200 
espectadors i espectadores. 
Però on potser s’ha notat 
més la bona resposta ciu-
tadana ha estat a les visites 
guiades, que han arribat a 
reunir en una sola sessió fins 
a 50 persones, un fet gens 
habitual en esdeveniments 
d’aquestes característiques. 
De fet, l’últim cap de set-
mana es va organitzar una 
d’extraordinària per donar 
resposta a la gran demanda.

breus

Anna Farré mostra fotografies
del Matterhorn a la seu d’El Gra

La seu d’El Grup Fotogràfic 
El Gra va acollir el dijous 
de la setmana passada una 
nova sessió del cicle Expli-
ca’ns el teu rotllo, sota el tí-
tol ‘Zermatt: El Matterhorn, 
la joia dels Alps’. En aquesta 
ocasió, la fotògrafa Anna 
Farré va mostrar les seves 

imatges del Matterhorn, la 
muntanya situada entre Ità-
lia i Suïssa també coneguda 
com a Mont Cerví.

A més de les imatges 
de muntanya, els assistents 
també van poder observar 
fotografies de la natura i el 
paisatge de la zona. / DdR

La fotògrafa rubinenca, durant la sessió. / El Gra

El Kastanyasso Festival de 
La SoniK serà aquest divendres
L’entitat La SoniK ha repro-
gramat el Kastanyasso Fes-
tival Vol. II, que s’havia de 
celebrar dimecres coincidint 
amb la castanyada, a aquest 
divendres 2 de novembre. 
L’entitat s’ha vist obligada 
a ajornar l’esdeveniment 

per les pluges del dimecres. 
Així, el Kastanyasso es farà 
finalment avui a partir de les 
18 hores a la plaça del Doc-
tor Guardiet. Com estava 
previst, hi participaran mitja 
dotzena de grups i artistes 
musicals. / DdR
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Els mestres del 
Joan Maragall 
oferiran un 
musical sobre els 
100 anys de tren

EL RACÓ D’ART D’ANNA TAMAYO           
www.annatamayo.com

‘Cosmogonies’ d’Antoni Grau
Cosmogonia com a imatge del que 
veu el pintor en aquest moment de 
gènesi, on els elements es barregen 
i confonen per esdevenir creació. 
Primerenc naixement de la bellesa 
més salvatge. Ferotges clams en 
l’obscura nit del temps en què tot 
pren forma. Una massa clara, de 
puntetes i sigil·losa va prenent-li 
terreny a la foscor, esclata en llum 
i un llamp llunyà il·lumina les no-
ves coses pertanyents al món dels 
mots.

És un abisme d’instants en el qual esdevé la lluita acar-
nissada dels equilibris per tombar les mesures conegudes, 
és un abisme profund. És un abisme d’instants en el qual tot 
és possible.

Cadascun dels llenços de Grau 
funciona com un espill on es refl ec-
teix el caos previ a l’ordre. Com en 
paraules de l’ar� sta, “... un llac re-
fl ecteix els moviments del cel”.

El foc, l’aigua, la terra, l’aire, 
jugant a perseguir-se, a anul·lar-se, 
regenerant-se constantment, cre-
ant noves formes entre ells, fonent-
se i allunyant-se, mesurant així les 
seves forces per limitar-se i establir 
les fronteres entre ells. Trobant 

d’aquesta forma l’equilibri inherent a la natura, creant imat-
ges i formes que capta Antoni Grau en les seves obres.

Igual que un llac refl ecteix els moviments del cel, els 
llenços de Grau ens acosten i refl ecteixen també les seves 
belles cosmogonies.

TEATREBREUS

El públic es diverteix a La Sala amb 
el musical ‘Singing Talent Show’
Un públic familiar va assis� r 
diumenge al migdia al teatre 
municipal La Sala a la posada 
en escena del musical ‘Sin-
ging Talent Show’. Es tracta 
d’un muntatge amb la música 
com a protagonista i inspirat 
en les pel·lícules de dibuixos 
animats de Hollywood, que 
es va estrenar amb molt 
d’èxit la temporada passada 
al Teatre Gaudí de Barcelona. 
L’obra compta amb la par� -
cipació de l’actor rubinenc 
Carlos Franganillo, en la seva 
primera incursió en el teatre 
professional.

El públic, que va omplir 
una mica més de mig teatre, 
s’ho va passar d’allò més bé 
durant la funció, retrobant-
se amb els personatges i les 
cançons més conegudes de 
les pel·lícules clàssiques de 
Disney.

A l’espectacle, una pro-
ductora busca protagonista 
per la seva nova gran pro-
ducció musical i munta un 

concurs de talents, al qual 
es presentaran molts per-
sonatges de pel·lícules de 
dibuixos animats, cantant 
fragments dels seus temes 
més coneguts. No van faltar 
a la cita princeses com Mu-
lan, la Ventafocs o Elsa de 
‘Frozen’ o prínceps i herois 
com ara Hércules, Aladdin, 
el jeperut de Notre Dame, 
el divertit cranc Sebastián 
de ‘La Sireneta’ o Tarzan, ni 
dolentes com Úrsula, també 

de ‘La Sireneta’. Tots ells es 
van retrobar, van explicar 
com havien evolucionat les 
seves vides i van compe� r en 
el concurs.

Grans i pe� ts van seguir 
animats, corejant i aplaudint 
aquest viatge musical pels 
clàssics de dibuixos animats. 
En fi nalitzar l’obra, els assis-
tents van poder fer-se fotos 
amb alguns dels personatges 
en un photocall instal·lat al 
ves� bul del teatre. / C.C.

Les princeses fent-se un selfi e. / L. Gifré

El centenari de l’arribada 
del tren a Rubí és el pro-
tagonista del musical que 
han preparat els mestres i 
professors de l’escola Joan 
Maragall. Es tracta d’un 
muntatge teatral creat 
i dirigit per Laia Borràs 
que fa un pe� t recorregut 
amb tres històries de tres 
èpoques diferents relaci-
onades amb els 100 anys 
del ferrocarril a Rubí.

La representació, amb 
cançons i coreografies 
originals, porta per títol 
‘Propera parada’ i ja s’ha 
representat a l’escola i a 
la llibreria Lectors al tren. 
L’espectacle arriba al Casal 
Popular, on es representa-
rà el 10 de novembre a les 
18 hores. Les entrades es 
poden comprar a www.ca-
salpopular.org i tenen un 
cost de 3 euros. / DdR

El cantautor El Kanka porta 
a La Sala ‘El arte de saltar’
L’ar� sta malagueny El Kanka 
portarà a La Sala el seu cin-
què disc: ‘El arte de saltar’, 
un treball amb influències 
del sud, folklore sud-americà 
i lletres poè� ques. L’espec-

Unes 150 persones par� cipen 
de forma solidària al Musawat
El Fes� val Musawat, impul-
sat per la professora de dan-
sa Nessa Mynatur, va aplegar 
prop de 150 persones que 
van voler col·laborar amb 
aquest fes� val solidari amb 
l’Associació 
de Persones 
amb Diver-
sitat Intel-
lectual  de 
Rubí i amb 
e l  C e n t r e 
d’Educació 
Especial de 
Ca n’Oriol. 
L’entrada te-
nia un cost 

de 6 euros, diners que aniran 
des� nats a les dues en� tats 
locals. 

Pel que fa a l’espectacle, 
hi van par� cipar una quinze-
na d’ar� stes i grups. / DdR

tacle serà aquest divendres 
a les 18.30 hores a La Sala i 
les entrades, que es poden 
comprar al web de Ticketea, 
tenen un cost de 20 euros i de 
15 amb descompte. / DdR

Xavier Serrat, premi Oriana 
honorífi c en el Fes� val de 
Cinema de Sant Andreu
L’actor rubinenc Xavier 
Serrat ha estat guardo-
nat amb el premi Oriana 
honorífi c del Fes� val de 
Cinema de Sant Andreu 
de la Barca pels seus 51 
anys en el món del tea-
tre, cinema i televisió. 

Serrat, que va re-
collir el guardó en una 
gala a principis d’octu-
bre, ha agraït aquest 
premi assegurant que 
se sent “una persona 
privilegiada” per haver 
pogut estar tot aquest 
temps damunt dels 
escenaris i davant les 
càmeres. / DdR

L’actor Xavier Serrat recollint el 
premi. / Cedida

Una de les actuacions del fes� val. / Cèsar Font

Fins al 10 de novembre
 a l’Aula Cultural
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El Prebenjamí B de la Penya, rebent instruccions al vestuari. / Cedida

FUTBOL | SEGONA CATALANA

JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó va empa-
tar 3-3 davant el CF Molins 
de Rei, després de tres regals 
en defensa que van permetre 
l’empat del rival. 

En el minut 9, una mag-
nífica jugada de Mauri va 
aconseguir obrir el marcador 
per a l’Olímpic i en el minut 
25, una jugada triangulada 
amb xut fi nal de Pau Gené va 
servir per col·locar el 2-0 en 
el marcador.

Pocs minuts després, va 
arribar el primer regal en 
defensa. Jugant enrere, El 
Asri va voler fer una cessió al 
porter Jaume Bracons, però li 
va sor� r un xut sobre la seva 
porteria i Bracons no va tenir 
més remei que agafar la pilota 
amb les mans per evitar el gol. 
Va ser falta dins de l’àrea pe� -
ta i malgrat la mul� tudinària 
barrera, Carles va aconseguir 
fer gol i retallar distàncies. 
Era el 2-1, amb el qual es va 
arribar al descans, tot i que 
l’Olímpic va comptar amb 
alguna oportunitat més.

Abans de finalitzar el 
primer temps, el debutant 
Adrián Ocampo, procedent 

Tres errades en defensa deixen 
l’Olímpic sense victòria

Espectacular presentació del ‘Vein� ’ 
coincidint amb el 50è aniversari

del Sant Cugat i que va fer una 
bona primera part, va rebre 
un xut a la cara i va haver de 
ser atès. A la segona part, va 
ser subs� tuït per Han Chen.

A la mitja hora de joc de 
la segona meitat, un nou er-
ror defensiu, aquesta vegada 
d’Adrián Ruiz, que va perdre 
la pilota després de regatejar 
dins la seva àrea. L’acció va 
acabar amb el gol d’Arnau, 
que va signifi car el 2-2.

L’Olímpic va buscar un 
nou gol i en una jugada elabo-
rada, amb xut fi nal d’Agus� n 
Peñarroya, va aconseguir 
el 3-2. Però poc li va durar 
l’alegria als rubinencs, ja que 
en el 83, una nova errada en 
defensa va ser aprofi tada per 
Jaume per tornar a empatar el 

par� t. Tot i l’empenta dels de 
Can Fatjó, el marcador ja no es 
va moure. Ara, toca recuperar 
punts en un camp di� cil, el 
Municipal Dani Jarque de 
Sant Boi. Serà dissabte a les 
18 hores contra la Peña Unión 
Málaga.

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 ATLÈTIC JÚNIOR 9 21
2 ATLÈTIC SANT JUST 9 20
3 MARTORELL 9 19
4 PEÑA UNIÓN MÁLAGA 9 18
5 ATL. PRAT DELTA 9 15
6 ESPLUGUENC 9 14
7 FONTSANTA-FATJÓ 9 14
8 SANT QUIRZE 9 14
9 CAN TRIAS 9 13

10 JOVENTUT RIBETANA 9 12
11 SAN MAURO 9 10
12 UNIF. BELLVITGE 9 10
13 MOLINS DE REI 9 9
14 OLÍMPIC CAN FATJÓ 9 8
15 PRAT B 9 8
16 MARIANAO POBLET 9 7
17 ATLÈTIC VILAFRANCA 9 6
18 BEGUES 9 6

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ - CF MOLINS DE REI             3-3 

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, A. Ocampo (Han Chen), 
I. Armenteros, Pablo Borges, A. Ruiz, El Asri, Mauri, Calderón, 
Pau Gené, A. Peñarroya i Genís (Vázquez). 
CF MOLINS DE REI:: Jordi, Sánchez (Marc), Adrián, Jaume, 
Oleguer, Jalal, Eric (Río), Claudi (Porras), Agudo, Rubén 
(Arnau) i Carles. 
Àrbitre: Enric Montero Casado (Bé).
Gols: 1-0 Mauri (9’); 2-0 Pau Gené (25’); 2-1 Carles (35’); 2-2 
Arnau (76’); 3-2 A. Peñarroya (78’); 3-3 Jaume (83’).
Targetes: A. Peñarroya / Jalal.

José Piña 
és reelegit 
president 
de l’Olímpic 
Can Fatjó 
José Piña Franco ha estat 
escollit de nou president 
de l’Olímpic Can Fatjó 
per quatre anys més. La 
candidatura de Piña va ser 
l’única que es va presentar 
a les eleccions a la presi-
dència del club, previstes 
per aquest dissabte 27 
d’octubre. Com només es 
va presentar la seva can-
didatura, Piña con� nuarà 
al capdavant del club un 
nou mandat. 

El dirigent de l’Olímpic 
ja ha iniciat converses per 
definir quines persones 
l’acompanyaran a la junta 
directiva, els noms dels 
quals es faran públics la 
setmana vinent. Com a 
primera mesura, Piña ha 
convocat una assemblea 
general del club per a 
les 20 hores el 4 de de-
sembre al local social de 
l’en� tat rubinenca.  / J.A. 
Montoya

FUTBOL | ENTITAT

L’afició del Juventud 25 de 
Septiembre va celebrar di-
vendres el 50è aniversari 
del club amb una espectacu-
lar presentació dels equips 
d’aquesta temporada. El 
‘Vein� ’, que es va fundar el 
1968, celebra cinc dècades de 
futbol i formació espor� va. 
“Sembla que va ser ahir que 
un grup d’amics van crear el 
club. Ja han passat 50 anys i 
res ens ha tombat. Som el Ve-
in� ”, va ressaltar el president 
del club, Diego Sánchez.

Actualment, el club té 
gairebé trenta equips en di-
ferents compe� cions entre 

FUTBOL | FORMACIÓ

Resultats diversos per a la Penya Blaugrana 
Els equips de la Penya Blau-
grana Ramon Llorens han ob-
� ngut resultats diversos en els 
seus par� ts de lliga. La pluja va 
obligar a ajornar el par� t del 
Prebenjamí A i del Benjamí 
A. El Prebenjamí B va perdre 
contra l’Escola Àgora per 5-0 i 
el Benjamí B va caure contra 
l’EF Ripollet per 5-1. L’Aleví A 
va perdre a casa del Bonaire 
per 6-2, amb gols de Tin i 
Anouar, i el B va caure amb el 
Viladecavalls per 6-1, gol de 
Manel. L’Infan� l va empatar 
contra el ‘Veinti’ 2-2, amb 

prebenjamins, benjamins, 
alevins, infan� ls, cadets, ju-
venils i sèniors. Cadascun 
dels equips, acompanyats 
del seu equip tècnic, van 
desfi lar per la ca� fa vermella 
que el club havia instal·lat 
a la gespa. “Cada jugador 
i cada jugadora del ‘Vein� ’ 
representa els valors d’aquest 
barri, que són també els va-
lors de la ciutat: el respecte, 
la diversitat i l’amabilitat”, 
va dir l’alcaldessa, Ana M. 
Mar� nez. 

Durant els parlaments, 
el president del ‘Veinti’ va 
aprofitar per reclamar una 

millora del camp. “Les obres 
començaran aviat. El nostre 
compromís era encarrilar-les 
abans d’acabar el mandat”, va 
apuntar Mar� nez. El Pla d’In-
versions 2018-2019 contem-
pla el projecte execu� u pel 
trasllat, adequació i reparació 
dels ves� dors provisionals i 
el bar, que caldrà traslladar 
al talús nord-est del camp, i 
l’estudi geotècnic de l’àmbit 
de la plataforma i el futur 
nou edifici principal. L’acte 
també va servir per presentar 
una campanya de captació 
de socis que porta per lema 
‘Soñamos Fuerte’. / DdR

Torneig benèfi c de l’Olímpic a 
favor d’Oncolliga i Rubí TEA

FUTBOL | ENTITAT FUTBOL | TORNEIG

Autoritats, representants dels clubs par� cipants i de les en� tats 
benèfi ques, durant la presentació del torneig. / Mariona López

L’Olímpic de Can Fatjó ha 
presentat aquesta setmana 
el Torneig de Veterans, en el 
qual par� ciparan els equips 
de veterans de l’Olímpic, 
la Unió Esportiva Rubí, el 
Juventud 25 de Sep� embre 
i del Real Betis Balompié. 
El torneig serà al camp de 
l’Olímpic el 9 de novembre 
i per assis� r-hi caldrà pagar 
una entrada de 3 euros, 
diners que es des� naran a 
Oncolliga, en� tat que dona 
suport a les persones afecta-
des per càncer, i a Rubí TEA, 
que ajuda les famílies amb 
infants que tenen un trastorn 

de l’espectre au� sta.
L’alcaldessa de Rubí, Ana 

M. Mar� nez, va assis� r a la 
presentació i va lloar la ini-
cia� va dels clubs rubinencs, 
que “fan servir l’esport per 
una bona causa”. Un dels 
representants de l’Olímpic, 
Goyo de la Uz, va desitjar 
que sigui una ma� nal “bo-
nica, agradable i una festa 
del futbol”. El torneig con-
sistirà en dues semifinals, 
un par� t de consolació i una 
fi nal i servirà també com a 
colofó per la celebració del 
cinquantenari de l’entitat 
rubinenca. / M.C.

Un dels equips del 25 de Sep� embre durant la presentació. / Mariona López

gols de Jean Paul i Handam. 
El Cadet B va perdre a casa 
contra el CN Terrassa per 8-1, 
amb un gol de Mikel Vernaza, i 
l’A va empatar 1-1 al camp del 
Can Rull, amb un gol de Kike. 

Finalment, el Sènior segueix 
en ratxa i va aconseguir una 
altra victòria a la lliga després 
de guanyar la Roureda per 1-2. 
Els gols van ser obra de Chei i 
Abde. / PB Ramon Llorens
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PATINATGE | COMPETICIÓ

El Club Patinatge Artístic 
(CPA) Rubí ha par� cipat en 
el XI Trofeu Vila de Caldes 
d’Estrac, organitzat pel club 
local. Els patinadors rubi-
nencs han aconseguit nou 
podis en les tretze categories 
en les quals ha par� cipat.

Paula Esteve ha quedat 
en segona posició en Cer� -
fi cats; Marta Justo ha estat 
primera en Iniciació D Pe� ts; 
Júlia Puig i Carla Pérez han 
quedat en primera i segona 
posició, respec� vament, en 
Mini Grans; Dídac García, 

Naiara Rodríguez i Mariona 
Oliveres han estat primer, 
segona i tercera, respec� va-
ment, en Iniciació B Grans; 
Claudia Rodríguez ha acon-
seguit el tercer lloc en Ini-
ciació C Grans, mentre que 
Laia León ha estat segona en 
Iniciació C Pe� tes.

Des del CPA, han valo-
rat molt positivament els 
resultats, destacant que els 
patinadors han demostrat 
els valors del club sobre la 
pista i reconeixent la feina 
dels tècnics. / CPA Rubí

Nou podis per al Pa� natge 
Rubí en el Trofeu Vila de 
Caldes d’Estrac

Algunes de les pa� nadores rubinenques que van par� cipar en el 
Trofeu de Caldes d’Estrac. / Cedida

MARXA | MUNTANYA

La Marxa infan� l s’ajorna fi ns 
al 2 de desembre per la pluja
El Centre Excursionista obrirà un període d’inscripcions 
i anul·lacions entre el 19 i el 30 de novembre
Les pluges del passat cap de 
setmana van obligar al Centre 
Excursionista de Rubí (CER) a 
ajornar la Marxa Infan� l de 
Regularitat fi ns al 2 de de-
sembre. El canvi de data pot 
generar problemes d’agenda 
a alguns dels participants, 
mentre que hi haurà altres 
infants que no podien par� -
cipar i que amb la nova data 
sí que podran. Per aquest 
mo� u, el CER ha decidit obrir 
un nou període d’inscripció i 
anul·lacions entre el 19 i el 30 
de novembre.

Segons les normes de 
l’organització, per anul·lar la 
inscripció serà imprescindible 
el retorn dels dos dorsals de 
la parella, o no es retornarà 
l’import de la inscripció.

També es permetrà subs-
� tuir un dels membres d’una 
parella, però caldrà no� fi car 
el canvi dins d’aquest perío-
de. Per a noves inscripcions 
serà necessari anar al Centre 
Excursionista i omplir l’im-
près.

Format ma� nal
Com al desembre es fa fosc 
aviat, la Marxa es realitzarà 
en format ma� nal. La sor� -
da serà a les 9.30 hores des 
de l’amfiteatre del Castell, 
des d’on els infants faran 
un recorregut de 9 km amb 
una parada per a esmorzar i 
arribaran al Castell a par� r de 
les 12 hores, on � ndrà lloc el 
dinar i també podran gaudir 

dels infl ables i d’un animador 
infan� l.

El dinar estarà obert a la 
par� cipació de les famílies i 
comptarà amb el servei d’una 
‘food truck’ amb begudes 
i aperi� us. La cloenda està 
prevista a les 13.30 hores 
amb el lliurament de premis 
a les parelles més regulars i 
l’escola que classifi qui més 
par� cipants. / DdR

Infants par� cipants a la Marxa de l’any passat. / Cedida

ATLETISME | FONS

Fondistes Rubí, 
a la Marató del 
Mediterrani
Nicolás López i Andrés Mar-
� nez, de Fondistes Rubí, van 
par� cipar en la mitja Marató 
del Mediterrani que es va dis-
putar diumenge al voltant del 
Canal Olímpic de Castelldefels 
amb molta pluja i fred. Andrés 
Mar� nez va fer un temps d’1h 
43’ 52’’, mentre que Nicolàs 
López va registrar un crono 
d’1h 44’ 41”, temps que li va 
permetre quedar segon en la 
seva categoria. / Fondistes

TIR AMB ARC | LLIGA SALA

Bon inici de lliga per Arquers Rubí 
El Club Arquers Rubí ha ar-
rencat molt bé la temporada 
de sala. El passat cap de 
setmana va tenir lloc la pri-
mera jornada de la lliga, amb 
compe� ció a Canovelles (línia 
Barcelona-Girona) i Constan�  
(línia Tarragona-Lleida) i re-
presentació del club rubinenc 
en totes dues.

La primera tirada va 
comptar amb una gran re-
presentació d’arquers del 
club rubinenc, i tots van fer 
una gran actuació, ja que van 

aconseguir col·locar-se en 
les primeres posicions de la 

classifi cació.
Cal destacar especial-

ment la � rada del rubinenc 
Marc Lopera, un arquer d’arc 
compost que tot i ser cadet 
par� cipa en categoria sènior. 
Lopera va aconseguir la pri-
mera posició de la seva línia 
i la tercera de la classifi cació 
general.

La segona � rada de lliga 
de sala � ndrà lloc els dies 10 
i 11 de novembre i es dispu-
tarà a Terrassa i Torrefarrera. 
/ Arquers Rubí

RESULTATS
Cristina Martí     5a Recurvat Juv.
E. Flores          1è Longbow Sèn.
E. Gutierrez        2a Instintiu Sèn.
Ángel López       8è Instintiu Sèn.
Juan P. Serrano             1è Nu Sèn.
Ester Semis       3a Compost Sèn.
Montse Muñoz 4a Compost Sèn.
Marc Lopera      1è Compost Sèn.
F. J. Madrigal   10è Compost Sèn.
H. de la Heras 11è Recurvat Sèn.
A. Ramírez       14è Recurvat Sèn.

Triomf de 
l’Horitzó A en 
el debut a la lliga
L’Horitzó A va aconseguir un 
triomf suat a la primera jorna-
da de lliga de Segona Catalana 
contra el Rel-Encert per 25-22. 
L’equip de Sara Zabalgo va 
anar a remolc, però va poder 
remuntar en el darrer període 
i guanyar el par� t. Per l’equip 
vallesà van jugar José Roldán 
(12), Joan Lupión (9), Pablo 
Plaza (4), Jordi Aniento, Hele-
na Corbella, Efrain Escalona i 
Isaac Mar� nez. / CE Horitzó

E. ADAPTAT | BÀSQUET
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WATERPOLO | LLIGA

Espectacular triomf del Femení 
del CNR contra el CN Mataró
El Sènior Femení del Club 
Natació Rubí (CNR) va acon-
seguir una victòria molt im-
portant en la tercera jornada 
de lliga de Divisió d’Honor 
contra el totpoderós CN Ma-
taró per 8-7. Les jugadores 
de David Mar� n van prota-
gonitzar la sorpresa de la jor-
nada derrotant el conjunt del 
Maresme després d’un par� t 
molt emocionant. A més, 
Amanda Triviño, amb quatre 
gols, va ser nomenada millor 
jugadora de la jornada.

El triomf, permet el con-
junt rubinenc col·locar-se 
quart a la classifi cació.

Per la seva banda, el Sè-
nior Masculí A va perdre 9-11 
contra el CN La La� na, de Ma-
drid. En el darrer període del 
par� t, el conjunt madrileny 

El primer equip femení va donar la sorpresa de la jornada. / Cedida

NATACIÓ | COMPETICIÓ

Una vintena de benjamins del Natació 
Rubí, a la primera jornada de la lliga
Més d’una vintena de ben-
jamins del Club Natació Rubí 
van par� cipar el passat cap 
de setmana en la primera 
jornada de lliga, a Manresa. 
Concretament, els nedadors 
van competir en els 100 m 
lliures, els 50 i 100 m braça i 
els 4x50 m esquena.

D’altra banda, 10 nedadors 
de l’en� tat local van par� cipar 
en el Trofeu de Tardor, que va 
tenir lloc a la piscina del CN 
Badia. Va ser un calendari de 
proves complet i els rubinencs 
van fer marques que han de 

servir com a punt de par� da 
per millorar els registres de la 
temporada.

A més, Sílvia Mar�  va com-
pe� r en el Circuit Català de 
trofeus de natació, una prova 
que es va celebrar a la piscina 
del CN Sant Andreu. Mar�  va 
nedar els 100 m lliures amb un 
temps d’1’ 00” 91.

Rànquings
La Federació Catalana de Na-
tació ha publicat els rànquings 
corresponents a la temporada 
2017-2018 i hi ha tres neda-

dors locals que han aconseguit 
posicions entre els 10 millors 
de Catalunya. En primer lloc, 
Pol Ramos, en piscina de 50 m, 
ha estat 3r en 50 m lliures i en 
50 m braça, 4t en 50 m papa-
llona i 9è en 50 m esquena; en 
piscina de 100 m ha estat 4t en 
50 m braça i en piscina de 25 
m, 10è en 100 m es� ls. Per la 
seva banda, Héctor Ramos ha 
quedat 5è en 50 m lliures i 9è 
en 200 m papallona en piscina 
de 50 m. Per úl� m, Iago Verdú 
ha estat 10è en 200 m braça 
en piscina de 50 m. / CNR

PETANCA | LLIGA

Jornada marcada per la pluja 
per la Unió Petanca Les Torres
El cap de setmana plujós no va 
permetre el desenvolupament 
normal de la jornada de la 
Unió Petanca Les Torres, ja 
que es van haver de suspendre 
diferents par� ts.

El primer equip de l’en� tat 
tenia la intenció de disputar 
dissabte els 2 par� ts que te-
nia ajornats. Pel ma�  s’havia 
d’enfrontar al Sant Bartomeu 
de Navarcles. Es va poder ju-
gar la primera ronda i part de 
la segona, però fi nalment es 
va haver d’aturar el joc en fer 
acte de presència la pluja. En 
aquell moment, els rubinencs 
guanyaven els locals per un 
ajustat 5-3. A la tarda, ni tan 
sols es va poder començar el 
par� t en el qual rebien com 
a locals al Santa Coloma de 
Gramenet. 

El Femení tampoc va po-
der disputar el par� t que les 
enfrontava com a visitants al 
Castellbisbal.

El segon equip es va des-
plaçar fi ns a Mollet per en-
frontar-se a l’Altaveu. Tot i 
començar molt forts, els de 
Rubí van pa� r la pluja, però 
es van fer amb els tres punts 
en guanyar per 7-9 i con� nuen 
a la part més alta de la classi-
fi cació.

El tercer equip va haver 
d’ajornar el par� t en el qual 
rebien al Ca n’Anglada de 
Terrassa perquè les pistes es-
taven imprac� cables. Hauran 

d’esperar per defensar el seu 
lideratge.

Fins a Sant Cebrià de Va-
llalta es va desplaçar el quart 
equip per enfrontar-se al Sant-
polenc-Maresme. Gràcies a 
la treva que va donar la pluja 
es va poder jugar amb certa 
tranquil·litat la primera ron-
da. Posteriorment, el temps 
va empitjorar, així com el joc 
dels rubinencs que van acabar 
perdent, un altre cop, per la 
mínima 9-7. / UP Las Torres

El primer equip només va poder jugar la primera ronda i part de la sego-
na davant el Sant Bartomeu de Navarcles a causa de la pluja. / Cedida

Divisió d'Honor Fem. J Pts.
1 CN SABADELL 3 9
2 CN SANT ANDREU 3 9
3 CE MEDITERRANI 3 6
4 CN RUBÍ 3 6
5 CN SANT FELIU 3 6
6 CN TERRASSA 3 3
7 CN MATARÓ 3 3
8 CN MOSCARDÓ 3 3
9 CIUDAD LINEAL 3 0

10 EW ZARAGOZA 3 0

e s  va  i m -
posar amb 
un contun-
dent parcial 
d’1-6 que va 
deixar sen-
se opcions 
els jugadors 
del Natació 
Rubí. Tot i la 
derrota, el 
Sènior Mas-
culí A ocu-
pa la sisena 
posició a la 
classificació 
de Primera Nacional i està 
només a una victòria del líder 

de la lliga, el CN Molins de 
Rei. / CNR

RESULTATS

Cadet Femení - CN Terrassa  13-8
Cadet Masculí - CN Sabadell 9-5
Sènior Masculí B - CN Banyoles 9-5
CN Catalunya - Benjamí A  6-0
Aleví B - CN Catalunya B  3-5
Benjamí B - CN Atl.-Barceloneta B 2-5
CW Sant Adrià - Benjamí A  0-5
CN Tàrraco - Aleví A  2-5
Infantil Femení - CN Terrassa 7-21
CE Mediterrani B - Benjamí B 6-0
CN Barcelona Vista - Infantil 14-9
Juvenil Femení - CN Catalunya 11-4
Juvenil Masculí - UE Horta  10-2

ATLETISME | CROS

Cinc podis per a la Unió Atlè� ca 
Rubí en el Cros de Cerdanyola
La Unió Atlè� ca Rubí (UAR) 
va aconseguir cinc podis en 
el Cros de Cerdanyola, que 
va tenir lloc el 27 d’octubre i 
on van par� cipar més d’una 
cinquantena de corredors. En 
la categoria infan� l masculí, 
Adrià Macias va aconseguir 
el primer lloc amb un temps 
de 6’ 44”, mentre que Jordi 
Serra va assolir la segona 
posició, amb un crono de 6’ 
54”. En infan� l femení, per la 
seva banda, Valeria Molina va 
aconseguir el tercer lloc del 
podi després de fer un temps 
de 4’ 15”.

En la categoria aleví macu-
lí, Ivan Molina va aconseguir el 
primer lloc amb un temps de 

Ivan Molina va guanyar en la seva cate-
goria. / Cedida

5’ 36”, mentre que en 
aleví femení, Mar� na 
Capel va aconseguir 
la segona posició des-
prés de travessar la 
línia de meta amb un 
temps de 2’ 37”. Lucía 
García va quedar en 
quarta posició en la 
mateixa categoria amb 
un crono de 2’ 46” i 
Mario Leal va ser sisè 
en la categoria Sub-8.

D’altra banda, 11 
corredors de la UAR 
van par� cipar el 28 d’octubre 
en la Mitja Marató del Medi-
terrani a Castelldefels, on la 
parella formada per Toni Na-
vas i José Miguel Segovia van 

fer una bona actuació, amb un 
temps d’1h 28’. La compe� ció 
va servir per preparar la Beh-
pobia Sant Sebas� à, que serà 
l’11 de novembre. / UAR
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