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La situació políti ca a Catalunya, des de l’òpti ca local
La situació políti ca catalana viu unes setmanes molt convulses i de molta incertesa des 
del passat 1 d’octubre. Ha passat gairebé un mes, però les decisions políti ques de l’estat 
espanyol, amb l’aplicació de l’arti cle 155 de la Consti tució i la intervenció de l’autonomia, 
arran de la proclamació de la República Catalana per part del govern de la Generalitat, 
cessat hores després, així com les polèmiques actuacions judicials mantenen l’opinió 
pública en un estat de màxima expectació cada dia.

Rubí no s’escapa a aquesta lògica i els seus representants electes analitzen la situació 
actual i el futur. Al tancament d’aquesta edició, Carles Puigdemont i part del seu govern 
cessat es trobaven a Brussel·les, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart seguien en presó preventi va, 
i tot l’executi u cessat i la mesa del Parlament estaven citats a declarar acusats entre altres 
delictes de rebel·lió. Enmig de tot aquest panorama, a l’horitzó políti c es presenten unes 
eleccions convocades pel govern de Mariano Rajoy el 21 de desembre.

Amb molta més distància que la resta s’ho mira Antoni García,  
portaveu de Veïns per Rubí (VR), una formació sense referent 
nacional. García recorda que el seu parti t és “neutral i no es 

postula” en aquestes eleccions. Això sí, el portaveu de Veïns per 
Rubí considera que tota aquesta situació “està afectant la políti ca 
local”, perquè “hi ha una situació tensa que no facilita el diàleg 
producti u”. 

La força amb més representació a l’Ajuntament i que ostenta el 
govern, el Parti t dels Socialistes de Catalunya (PSC), considera que 
“l’escenari és esperpènti c”, en paraules del secretari de Comuni-

cació del parti t, Rafael Güeto, que considera que “Junts pel Sí i la CUP 
eren conscients de la impossibilitat de dur a terme la independència”. 
El responsable socialista lamenta la “judicialització de la políti ca”, però 
també recorda que “és normal que s’actuï contra les persones que 
incompleixen la llei”.  Sobre les eleccions del 21-D, el PSC “seguirà sent 
coherent i proposant una reforma consti tucional perquè hi hagi un en-
caix possible entre Catalunya i Espanya a través de la via del diàleg”.

El portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Xavier 
Corbera, considera que la situació “és molt greu i excepcional, 
amb una part del govern que ha hagut de marxar i un estat 

opressor que no té cap cura democràti ca”. Sobre l’escenari d’eleccions, 
Corbera creu que serviran com a “referèndum”, i que són una “opor-
tunitat històrica per consolidar la República que es va proclamar”. En 
relació als possibles escenaris sobre una llista unitària o candidatures 
de parti t, apunta que el que Esquerra vol és “guanyar la independèn-
cia” i que per això estan disposats a “acceptar el millor camí”.  

Jordi Muntan, portaveu de l’Alternati va d’Unitat Popular (AUP), 
candidatura integrada per la CUP, Alternati va Ciutadana de Rubí, 
Pirates i Esquerra Unida i Alternati va, reconeix que “la situació és 

complicada, hi ha moviments que són estranys i difí cils d’entendre”. 
Respecte a les eleccions, Muntan diu que “tothom dona per fet que 
s’acceptaran i que ti ndran un caràcter de desempat”. També reconeix 
que serà complicat basti r una candidatura conjunta: “Personalment, 
si és una candidatura conjunta, ha de ser una llista unitària de so-
cietat civil, expulsant els parti ts”. Malgrat això, creu que aquesta 
possibilitat és “tremendament complicada” per les “amenaces” a 

què estaran sotmesos els membres de les llistes, “l’egocentrisme dels parti ts” i el “poc 
temps” que falta per les eleccions.

El  portaveu de Ciutadans (C’s), José Abadías, defensa la conveni-
ència de l’aplicació del 155 “perquè hi hagi eleccions legals, no 
per prendre el poder de la Generalitat”. També carrega contra 

el president cessat de la Generalitat: “És vergonyós que hagi marxat 
a Brussel·les corrents a fer el paperot després de portar el poble a 
enfrontaments amb la policia”; i considera que “si ha fet alguna cosa 
il·legal, haurà de respondre com qualsevol ciutadà”.

Des de les fi les d’Iniciati va per Catalunya Verds (ICV), integrats 
a Catalunya en Comú, el portaveu del grup municipal, Ramon 
Capolat, considera que les eleccions són “una oportunitat per 

afrontar el procés cap al dret a decidir amb aplicació a un referèn-
dum amb garanti es i pactat”. Al mateix temps, demana que “s’aturin 
els procediments judicials” contra el govern i els representants de 
les enti tats sobiranistes i exigeix que “la fi scalia deixi d’actuar com 
a braç armat d’un govern irresponsable que només fa que afegir 
llenya al foc”.

A les fi les del Parti t Popular (PP), Jonatan Cobo ti tlla la situa-
ció de “molt greu” i acusa el govern cessat de la Generalitat 
“d’haver posat catalans en contra de catalans per intentar 

posar Catalunya en contra d’Espanya”. Valora de forma molt positi va 
l’aplicació de l’arti cle 155, que s’ha fet amb una “brevetat màxima” 
per tal de restablir “la legalitat” i destaca per sobre de tot que les 
eleccions seran “lliures i legals”. 

MARTA CABRERA

El portaveu del Parti t Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), 
Víctor Puig, considera que les eleccions són un pas més per 
avançar cap a la plena independència: “És un plebiscit en el 

qual caldrà triar si s’accepta el 155 o la gent insisteix en conti nuar 
fent passes cap a la República Catalana, les urnes no ens fan por”. 
Puig creu que ha arribat l’hora que “la unitat superi la coalició Junts 
pel Sí”, perquè cal defensar “els valors democràti cs i el govern de 
la Generalitat”. 
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L’Ajuntament estudiarà implantar zones 
d’aparcament intel·ligent al centre 

L’aparcament de l’Escardívol. / C. Carrasco

L’Ajuntament estudiarà implantar zones 
d’aparcament intel·ligent al centre

MARTA CABRERA

El Ple de l’Ajuntament va 
aprovar per unanimitat 
estudiar la possibilitat d’im-
plantar un sistema d’apar-
cament intel·ligent a les 
zones blaves, a les zones 
de càrrega i descàrrega, als 
aparcaments reservats per 
persones amb mobilitat re-
duïda i als pàrquings de l’Es-
cardívol i el Rubí Forma.

La proposta, presentada 
per Esquerra Republicana 
de Catalunya, té com a 
objecti u, segons va expli-
car la regidora republicana 
Sandra Casas, “millorar 
la mobilitat, que hi hagi 
menys densitat de trànsit 
i reduir l’emissió de CO2”. 
El sistema aniria integrat a 
l’aplicació que ja s’uti litza 
per fer el pagament de la 
zona blava.

El portaveu del grup de 
Convergència Democràti ca 

de Catalunya, Víctor Puig, 
va defensar el concepte de 
“ciutat intel·ligent”, però 
va condicionar el projecte 
a millorar primer “l’acces-
sibilitat” a la ciutat, com 
també va fer el portaveu 
d’Iniciativa per Catalunya 
Verds, Ramon Capolat, 
que a més, considera que 

aquest aspecte cal tractar-
lo dins del Pla de Mobilitat. 
Un argument que també va 
uti litzar l’Alternati va d’Uni-
tat Popular, que va afi rmar 
que “hi ha molts problemes 
de mobilitat a la ciutat” 
que són prioritaris a aquest 
projecte.

Per part del govern, la 

regidora responsable de 
Serveis Territorials, Maria 
Mas, va reconèixer que a 
la ciutat hi ha un problema 
amb l’aparcament i també 
amb l’accessibilitat: “No 
dubti n que l’accessibilitat 
és una de les nostres priori-
tats, treballem per millorar 
les voreres de la ciutat”.

Alguns grups municipals demanen que la prioritat 
inicial sigui millorar l’accessibilitat i la mobilitat a la ciutat

El Ple aprova l’equiparació
retributi va d’alguns col·lecti us 
de la planti lla municipal
El Ple de l’Ajuntament, reu-
nit en sessió extraordinària 
dimarts al matí , va aprovar 
per unanimitat una modifi -
cació de la Relació de Llocs 
de Treball (RLT) de l’admi-
nistració local. Es tracta de 
l’equiparació retributiva 
d’alguns col·lecti us que re-
alitzaven funcions similars 
o iguals que altres, però 
que no tenien la categoria 
reconeguda i, per tant, 
cobraven menys. 

L’any 2015 el Ple va 
aprovar la represa del pro-
cés de consolidació i funci-
onarització de la planti lla 
per reduir la seva tem-
poralitat laboral. L’Ajun-
tament va encarregar a 
l’empresa Daleph un estu-
di, dins del Pla d’Ordenació 
de Recursos Humans, per 
poder ordenar i planifi car 
millor els llocs de treball. 
Ara, s’han revisat els llocs 
de treball de Recursos Hu-
mans, Organització, Infor-
màti ca, Ofi cina d’Atenció al 
Ciutadà i Brigada d’Obres 
així com tots els llocs de 

treball d’auxiliar adminis-
trativa (categoria C2) de 
tota la Corporació. 

L’acord, que vol es-
menar els greuges entre 
treballadors del consistori 
amb la regularització dels 
complements d’acord amb 
les funcions que realitzen, 
ti ndrà caràcter retroacti u 
a l’1 de gener del 2017. 
/ C.C.
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Ampli suport al Ple en defensa 
de l’escola pública catalana
MARTA CABRERA

Durant el Ple ordinari del mes 
d’octubre, que es va celebrar 
dijous de la setmana passada, 
es va aprovar una moció que 
defensava l’escola pública ca-
talana com a eina d’integració 
i cohesió social. El text també 
demanava una rec� fi cació a 
aquells representants de C’s, 
del PP i del govern de Mari-
ano Rajoy que darrerament 
han afirmat que a l’escola 
catalana “s’adoctrina” i que 
el castellà està “discriminat”. 
A més, es demana al Depar-
tament d’Ensenyament que 
emprengui mesures legals 
contra aquestes persones.

La moció va obtenir un 
ampli suport i només hi van 
votar en contra C’s, el PP i 
els regidors no adscrits José 
Manuel Mateo i María Dolo-
res Marín.

En el debat, la regidora 
d’Inicia� va, Ànnia García, va 
defensar el model d’immersió 
lingüís� ca i va insis� r en el 
fet que “no s’adoctrina en 
l’an� espanyolisme, l’escola és 
inclusiva i s’ensenya que totes 

les persones tenen igualtat 
d’oportunitats”.

El portaveu de CDC, Víc-
tor Puig, va destacar el pa-
per de “cohesió social” de 
l’escola, que “fa dècades que 
rep persones d’origen divers 
i que té una gran capacitat 
d’incorporar aquestes per-
sones amb total igualtat” i 
va defensar que el sistema 
educatiu català és “obert, 
tolerant i plural”. El regidor de 
l’AUP Aitor Sánchez va defen-
sar l’escola pública catalana 
recordant que és “un model 
de consens” i va mostrar la 
seva solidaritat amb el pro-

fessorat, “que treballa perquè 
tots els alumnes siguin millors 
persones”.

Per la seva banda, Xavier 
Corbera, portaveu d’Esquer-
ra, va recordar que l’actual 
sistema “garanteix que tots 
els infants coneguin les dues 
llengües ofi cials del país i que 
� nguin igualtat d’oportuni-
tats”, i va demanar a PP i C’s 
que “deixin les escoles i els 
mestres en pau”. La regidora 
socialista Marta García va 
recordar que l’actual sistema 
educatiu és “el garant de 
la convivència i dels valors 
democrà� cs”. Tot i el suport 

al text, els socialistes van 
demanar que es retirés el 
punt sobre les mesures legals 
contra els qui han fet les de-
claracions contra el sistema 
educa� u.

Pel que fa a les forces 
polí� ques que hi van votar 
en contra, el portaveu de C’s, 
José Abadías, va afi rmar que 
el sistema educa� u és “una 
imposició lingüís� ca, perquè 
hi ha nens que no poden es-
tudiar en la seva llengua ma-
terna, i això fomenta el mo-
nolingüisme”. El portaveu del 
PP, Jonatan Cobo, considera 
que “cal reformar la Cons� tu-
ció per reformar l’educació” 
i va insis� r en el fet que es 
donen casos d’adoctrinament 
a l’escola catalana: “No crec 
que sigui un adoctrinament 
generalitzat, però hi ha casos 
concrets que es permeten i es 
toleren”. La regidora no ads-
crita María Dolores Marín, en 
la seva intervenció, va llegir 
una carta d’una nena que se 
sen� a discriminada perquè el 
seu pare és Guàrdia Civil i va 
demanar “refl exió”.

El Ple va debatre dues mo-
cions en relació a l’actuació 
policial de l’1 d’octubre. Pri-
mer, es va debatre un text 
proposat per ERC, l’AUP i 
CDC, que a més de condem-
nar la violència demanava la 
re� rada de les forces i cossos 
de seguretat desplegats en el 
territori des dels dies previs a 
l’1-O i la dimissió del delegat 
del govern espanyol a Cata-
lunya, Enric Millo. El PSC va 
considerar que el text tenia 
massa càrrega ideològica i 
hi va votar en contra, com 

també van fer el PP, C’s i els 
regidors no adscrits José Ma-
nuel Mateo i María Dolores 
Marín. VR es va abstenir i ERC, 
l’AUP, ICV, CDC i el regidor de 
govern no adscrit Sergi Gar-
cía hi van votar a favor. Amb 
l’empat a 12, es va repe� r la 
votació i el vot de qualitat 
de l’alcaldessa va permetre 
tombar la moció.

La segona moció, un text 
del Consell d’Alcaldes i Alcal-
desses del Vallès Occidental, 
sí que es va aprovar amb el 
vot a favor del PSC, l’AUP, VR, 

i els regidors no adscrits José 
Manuel Mateo, María Dolo-
res Marín i Sergi García. ERC i 
ICV van optar per l’abstenció 
i C’s i el PP hi van votar en 
contra.

En el debat de les dues 
mocions, el regidor de l’AUP 
Aitor Sánchez va acusar els 
agents de la Policia Nacional 
i la Guardia Civil de “voler 
sembrar el terror entre la ciu-
tadania i això no és el que fa 
una policia democrà� ca”. 

Des de les files de C’s, 
José Abadías va cri� car Carles 

Puigdemont “d’haver u� litzat 
la població per fer un referèn-
dum il·legal sense garan� es”, 
mentre que el portaveu del 
PP, Jonatan Cobo, va afi rmar 
que moltes de les imatges 
que es van veure de l’1-O eren 
“men� da” i va carregar contra 
els mossos, acusant-los de ser 
“polí� cs amb placa”. 

El portaveu de CDC, Víc-
tor Puig, va acusar Cobo de 
“falangista” i als qui no con-
demnen la violència de “viure 
en una realitat paral·lela”. / 
M. Cabrera

Aprovada una de les dues mocions presentades que 
condemnaven la violència policial de l’1 d’octubre 

Només C’s, el PP i els dos regidors no adscrits, que formaven part de 
C’s, van votar en contra de la moció. / M.C.

El vot de qualitat de 
l’alcaldessa tomba una moció 
contra l’aplicació del 155
M.C.

El Ple de l’Ajuntament de 
Rubí va rebutjar una moció 
contrària a l’aplicació de 
l’ar� cle 155 de la Cons� tu-
ció contra l’autogovern de 
Catalunya i que instava als 
par� ts a aturar la suspensió 
de l’autonomia catalana. En 
la votació del text es va pro-
duir un empat a 12, ja que 
hi van votar favorablement 
ERC, l’AUP, ICV, CDC i el re-
gidor de govern no adscrit 
Sergi García. En contra, hi 
van votar el PSC, C’s, el PP i 
els regidors no adscrits María 
Dolores Ma-
rín i José Ma-
nuel Mateo. 
E l  reg idor 
de Veïns per 
Rubí va optar 
per l’absten-
ció. Davant 
l’empat, es 
va haver de 
tornar a votar la proposta 
i després de repetir-se el 
resultat, la moció va ser re-
butjada pel vot de qualitat de 
l’alcaldessa, tal com marca el 
reglament.

El regidor socialista Ra-
fael Güeto va explicar que 
el PSC “no està d’acord amb 
l’aplicació de l’article 155” 
i que “l’única sor� da és el 
diàleg”, però va considerar 
que la moció era un “diag-
nòstic parcial incomplet” i 
va demanar que s’afegís un 
punt per demanar a Carles 
Puigdemont la convocatòria 
d’eleccions.  El portaveu de 
Ciutadans, José Abadías, va 
afirmar que el govern de 
Catalunya “ha violentat el 
marc cons� tucional”, mo� u 
pel qual és necessari “tornar 
a la legalitat”. Des de les fi les 
del PP, Jonatan Cobo  va re-
fermar la posició del seu par-

� t: “S’han vulnerat totes les 
lleis possibles, l’aplicació del 
155 és important i un canvi 
necessari per solucionar la 
situació”. La regidora María 
Dolores Marín va reconèixer 
que “el 155 no és bo”, però 
el va defensar perquè l’exe-
cu� u català “s’ha situat fora 
de la llei”.

Pel que fa als par� ts que 
van mostrar el seu suport al 
text, el portaveu d’Esquerra, 
Xavier Corbera, va acusar 
l’estat espanyol de voler 
“desmantellar el govern, con-
trolar la policia, els mitjans 
de comunicació i l’educació”. 

El portaveu 
de l’AUP, Jor-
di Muntan, 
va cr it icar 
l’article i va 
demanar al 
PSC que de-
cidís si vol 
“continuar 
col·laborant 

en la construcció del país o 
vol col·laborar amb aquells 
que volen destruir el que 
s’ha fet tots aquests anys”. 
Ramon Capolat, portaveu 
d’ICV, va alertar que l’aplica-
ció de l’ar� cle és una qües� ó 
“molt greu, no només per 
Catalunya, sinó per la demo-
cràcia”. El representant de 
CDC, Víctor Puig, va afi rmar 
que el “PP, el PSOE i C’s han 
fet una lectura partidista i 
arbitraria de la Cons� tució 
i han decidit liquidar l’auto-
nomia”, i va acusar el PSC 
de no fer res per millorar la 
situació: “Prefereixen donar 
suport a un par� t corrupte 
que presentar una moció de 
censura per fer fora Mariano 
Rajoy i permetre un referèn-
dum pactat”.

Un dia després del Ple, el 
PP, el PSOE i C’s van aprovar 
l’ar� cle al senat.

Dos dies després 
del debat 

d’aquesta moció, 
el govern de 

Mariano Rajoy 
aplicava l’ar� cle
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Èxit aclaparador de la quarta
edició de la Fira del Vi de Rubí
LARA LÓPEZ

Milers de rubinencs van 
gaudir dissabte i diumenge 
de la quarta Fira del Vi, 
un esdeveniment que va 
atraure molt públic gràcies 
als tasts de vins, concerts 
i les parades gastronò-
miques presents a la fi ra. 
Fins a 11 cellers d’arreu de 
Catalunya, reconeguts als 
Premis Vinari 2017, van 
participar en la darrera 
edició de la fi ra: Pagos de 
Híbera (DO Terra Alta), Ad-
daia An� gues Reserves (DO 
Cava), Bouquet d’Alella (DO 
Alella), Celler Cooperatiu 
de Gandesa (DO Terra Alta), 
Celler Quim Batlle (DO 
Alella), Celler Suñer (DO 
Tarragona), Heretat Mas-
corrubí (DO Alella), Jaume 
Giró i Giró (DO Cava), Mar-
co Abella (DOQ Priorat), 
Vinalium, i la coneguda 
Bodegas Rosàs de Rubí, una 
de les impulsores d’aquest 
esdeveniment. Es van ven-
dre 2.800 copes i més de 
13.200 fi txes que donaven 

dret a tastar algun dels vins 
i les diferents parades del 
Mercat van servir més de 
10.000 platets.

El Celler va ser nova-
ment l’escenari d’aquesta 
mostra de vins, celebrada 
entre dissabte al matí i 
diumenge a la tarda. L’es-
deveniment, organitzat 
per l’Ajuntament de Rubí 
amb la col·laboració de 
Vadevi.cat, Bodegues Ro-
sàs i el Mercat Municipal, 
va esdevenir tot un èxit 

de participació, amb un 
públic molt variat. Segons 
els representants dels ce-
llers, el moment de major 
afl uència va ser dissabte, 
entre el vespre i passada la 
mitjanit, quan no van parar 
de servir copes.

Eva Sánchez, del Celler 
Pagos de Híbera (DO Terra 
Alta), explica que aquesta 
fi ra “ha estat tot una sorpre-
sa”, ja que a la seva parada 
van realitzar uns 600-700 
tastos aproximadament 

només durant el dissabte. 
Pagos de Híbera va oferir els 
seus vins Gamberrillo Blanc 
(Medalla de Bronze als Pre-
mis Vinari 2017) i el criança 
amb toc de fusta, el Gam-
berro Blanc. Sánchez afi rma 
que tornaran a par� cipar en 
futures edicions d’aquest 
esdeveniment, portant més 
producte i infraestructura 
per cobrir l’elevada de-
manda del públic. De fet, 
els cellers par� cipants es 
van veure desbordats amb 

La Fira del Vi va ser tot un èxit durant el cap de setmana. / L. López

tant de públic, fet que va 
provocar que alguns es 
quedessin sense existènci-
es poc abans de la mitjanit 
de dissabte.

Una altra de les cases 
de vins presents va ser 
el Celler Quim Batlle (DO 
Alella), que va portar tres 
varietats autòctones de 
la zona: pansa, garnat-
xa i picapoll procedents 
d’agricultura ecològica. El 
seu representant, Joaquim 
Batlle, va alabar les virtuts 
de l’esdeveniment: “Per 
ser una fi ra tan pe� ta és 
fantàs� ca, ha estat un èxit. 
La gent de Rubí té força 
cultura del vi i això és molt 
important”. Com és habitu-
al, establiments del Mercat 
van oferir les seves tapes 
gastronòmiques de la fi ra.

Altres ac� vitats desta-
cades de la fi ra van ser els 
concerts de rock, swing i 
jazz, de la mà dels grups 
The Killing Hits, Massive 
Noise Collec� ve, Monkfi sh, 
Muddy’s i Chris� an Dozzler 
& la Balta Bordoy Band. El 
concert de la banda rubi-
nenca The Killing Hits va 
atreure centenars de per-
sones dissabte entre les 10 
i les 12 de la nit, mul� tud 
que va fer pe� t el pa�  del 
Celler. Els tallers de tast 
dels Premis Vinari 2017 de 
dissabte i diumenge, la Rie-
del Experience de diumen-
ge al ma� , el tast a cegues 
conduït per Marià Rosàs 
de les Bodegues Rosàs i les 
ac� vitats de jocs i animació 
infan� ls també van ser for-
ça par� cipa� ves.

Els tasts de vins també van tenir força par� cipació. / J.A. Montoya
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El Mercat podria estalviar un 30% en 
energia, uns 30.000 euros cada any
rEDAcció

Més de 20 professionals del 
Mercat Municipal van assis·
tir la setmana passada a un 
taller de factures elèctriques 
emmarcades en el projecte 
‘Mercat Sostenible’ que vol 
convertir l’equipament ru·
binenc en el primer mercat 
sostenible de l’estat espa·
nyol. En aquest taller, els 
assistents han après com po·
den reduir la seva factura de 
la llum i han pogut resoldre 
dubtes sobre els informes 
energètics de cadascuna de 
les parades.

Abans de l’estiu, els para·
distes van rebre les conclusi·
ons de la diagnosi inicial de 
cada establiment. A partir 
d’un qüestionari, cada para·
da va rebre un informe amb 
la seva qualificació en els tres 
àmbits del projecte –energia, 
residus i producte– i una 
sèrie de recomanacions de 
millores, ordenades segons 
el cost. La fase de diagnòstic 
va determinar que el Mer·
cat té un potencial d’estalvi 
energètic del 30% o el que 

és el mateix, d’uns 30.000 
euros l’any.

L’equip Rubí Brilla fa ara 
seguiment de l’aplicació 
de les millores i a través 
de tallers com el d’aquesta 
setmana dona suport als 
paradistes. A principis del 
2018, es realitzarà una sego·
na avaluació de les parades 
que permetrà veure l’estalvi 
aconseguit. Es preveu que 
durant el primer trimestre 
de l’any vinent, s’entreguin 
els distintius definitius amb 

la qualificació aconsegui·
da un cop completat tot el 
procés.

tallers oberts a la ciuta-
dania
Fins a finals d’any, Rubí té 
programats dos tallers sobre 
la factura elèctrica dirigits a 
la ciutadania: dimecres 15 de 
novembre (17.30 hores) i di·
jous 14 de desembre (10.30 
hores). Totes dues sessions 
tindran lloc a l’auditori de 
l’edifici Rubí Forma i per 

assistir-hi cal formalitzar una 
inscripció prèvia a través de 
l’adreça rubi_brilla@ajrubi.
cat o al telèfon 93 581 39 00 
ext 118.

rubí Brilla, al 8è campus per 
la Pau de lleida
La iniciativa Rubí Brilla ha es·
tat present al 8è Campus per 
la Pau de Lleida, una activitat 
de sensibilització en forma 
de jornades que té la volun·
tat de promoure la cultura 
de la pau i la no violència a 
partir d’iniciatives locals. En 
aquesta edició s’ha decidit 
treballar aspectes vinculats 
a l’energia i la sostenibilitat 
així com els seus efectes com 
a font de nous conflictes soci·
als i, conseqüentment la seva 
contribució a la reducció o 
l’augment de la pobresa.

Marta Morera, responsa·
ble tècnica del projecte Rubí 
Brilla, ha explicat l’experi·
ència rubinenca en el marc 
d’una taula rodona titulada 
‘El paper de les ciutats en la 
construcció d’un nou model 
energètic sostenible. Experi·
ències i alternatives’. 

Presenten ‘trencant mites’, 
un documental sobre les trobades 
entre infants i gent gran a rubí
Sota el nom de ‘Trencant mi·
tes’, dimecres de la setmana 
passada es va presentar a 
l’Ateneu un documental que 
recull les experiències viscu·
des durant dues jornades d’in·
tercanvi que van compartir els 
membres del Consell dels In·
fants i Adolescents i el Consell 
de la Gent Gran de Rubí.

La iniciativa va sorgir de la 
voluntat d’aprofitar que Rubí 
disposa d’aquests dos òrgans 
participatius per propiciar un 
espai d’interacció entre els 
seus membres. La idea és que 
es poguessin conèixer mútua·
ment, saber quin és el treball 
de cada consell, a partir de 
diferents dinàmiques, trencar 
la barrera de l’edat i els mites 
que cadascun dels dos col·
lectius podien tenir respecte 
a l’altra generació.

La primera sessió va ser 
a l’abril i va consistir en un 
primer contacte entre els dos 
consells, on els membres es 
van presentar i van explicar el 
funcionament d’aquests òr·
gans participatius. La segona 
sessió va ser el 3 de maig. A 
partir d’un joc de rols, infants 

Milagros Calleja va participar a la fira com a Síndica de Greuges 
de rubí. / cedida

Milagros Calleja, Síndica de 
Greuges de Rubí, va parti·
cipar la setmana passada a 
Lleida a la fira Municipàlia. 
Es tracta d’una iniciativa 
impulsada per la Federació 
de Municipis de Catalunya 
juntament amb el Fòrum 
de Síndics, Síndiques, De·
fensors i Defensores Locals 
de Catalunya. A la fira, es 
van debatre diversos temes 
relacionats amb l’àmbit 
municipal i va servir per 
reclamar a l’estat espanyol 
l’aprovació de la Carta Eu·
ropea d’Autonomia Local. 
Es tracta d’una figura que, 
segons els Síndics, pot aju·
dar a millorar els sistemes 
de participació ciutadana, 

transparència i bon go·
vern.

A la taula de debat, tam·
bé es van tractar qüestions 
com la necessitat de refor·
mes normatives i instituci·
onals i l’assumpció de codis 
de conducta per millorar de 
la democràcia municipal.

La cita va estar adreça·
da a càrrecs electes locals 
i síndics i síndiques locals. 
L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, va ser l’encarregat 
d’inaugurar les sessions, en 
les quals hi van participar el 
president de la Federació 
de Municipis de Catalunya, 
Xavier Amor, i el president 
del Fòrum de Síndics, Joan 
Barrera. / DdR

La Síndica de Greuges de Rubí 
participa a la fira Municipàlia

Els paradistes han rebut formació per reduir la seva factura 
energètica. / Localpres

El documental es va projectar a l’Ateneu el dimecres a la tarda. / 
localpres

A la presó un rubinenc acusat 
de cometre robatoris en domicilis

Material sostret després de registrar tres domicilis. / Mossos d’Esquadra

Agents dels Mossos d’Esqua·
dra de la Divisió d’Investigació 
Criminal van detenir el 24 
d’octubre dos homes de naci·
onalitat xilena, de 19 i 20 anys, 
un dels quals rubinenc. Estan 
acusats de cometre robatoris a 
l’interior de domicilis en diver·
ses comarques de Catalunya. 
Els dos joves han ingressat a 
la presó després de passar a 
disposició judicial.

La investigació es va iniciar 
fa dos mesos a partir d’una 
informació que situava els 
arrestats en una organització 
especialitzada en robatoris 
en domicilis. Els agents van 
establir que hi havia un grup 
de tres persones que duien a 

terme els robatoris i que actu·
aven en diferents comarques 
de Catalunya.

Els presumptes lladres 
actuaven principalment als 
matins en la franja horària 
entre les 9 i les 11 hores i, per 
tal de realitzar els robatoris 
utilitzaven vehicles sostrets. 
De fet, en el decurs de la inves·
tigació s’han pogut recuperar 
quatre vehicles, dos d’ells de 
gamma alta.

El modus operandi del 
grup consistia a seleccionar 
cases a quatre vents en urba·
nitzacions, principalment del 
Vallès Oriental i l’Anoia. Els 
lladres s’asseguraven que no 
hi hagués ningú a l’interior de 

les cases, saltaven el mur del 
jardí i buscaven alguna porta 
o finestra per fracturar·la i 
poder-hi accedir amb l’ús d’un 
tornavís o algun altre estil de 
característiques similars. Un 
cop a dins, sostreien princi·
palment joies o altres objectes 
de valor.

Els Mossos d’Esquadra han 
relacionat aquest grup amb 
cinc robatoris que s’havien 
produït a l’Anoia, cinc al Va·
llès Oriental, quatre al Vallès 
Occidental i dos a la comarca 
del Baix Llobregat. El dia que 
es van dur a terme les deten·
cions, també es van fer tres 
escorcolls, dos a Barcelona i 
un a Rubí. / DdR

i gent gran van debatre sobre 
què poden aportar els uns als 
altres, en quins temes poden 
treballar plegats i com poden 
millorar la seva convivència, 
la trobada va finalitzar amb 
un berenar saludable conjunt 
i l’escenificació d’un ‘manne·
quin challenge’.

Les dues sessions es van 
enregistrar i a partir d’aquest 
vídeo s’ha muntat el docu·

mental de 20 minuts, que 
ja es pot visualitzar al canal 
de Youtube de l’Ajuntament. 
Segons l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, les trobades “han 
servit per reforçar vincles” 
i considera que “l’objectiu 
final de tot aquest treball és 
que tant un consell com l’altre 
puguin participar d’allò que 
es dissenya i es treballa a la 
ciutat”. / DdR



Divendres, 3 de novembre de 2017PUBLICITAT 7

AF_PUBLIRREPORTAJE TERRASA 258x325mm.indd   1 31/10/17   12:19



Divendres, 3 de novembre de 2017 ACTUALITAT8

Star Wars Catalunya organitza una 
desfi lada pel centre de la ciutat

Curs de noves tecnologies adreçat a 
pares i mares per prevenir addiccions

M. CABRERA

L’en� tat Star Wars Catalunya 
ha preparat una desfilada 
protagonitzada pels per-
sonatges de la saga de ‘La 
Guerra de les Galàxies’. Es 
tracta d’una activitat que 
� ndrà lloc aquest diumen-
ge par� r de les 11 hores i 
que sor� rà des de l’An� ga 
Estació fi ns a la plaça Doctor 
Guardiet passant pel centre 
de la ciutat.

Al fi nal de la desfi lada,  
i fins a les 14 hores, a la 
plaça Doctor Guardiet, 
s’instal·larà un photocall 
perquè els assistents es 
puguin fotografi ar amb els 
personatges de ‘La Guerra 
de les Galàxies’. “Cada any 
fem aquesta ac� vitat, però 
l’any passat l’Ajuntament 
de Barcelona, no sabem per 
què, no ens va donar permís, 
i com tenim un membre de 
l’en� tat de Rubí hem pogut 
organitzar-ho aquí”, explica 
Daniel Robles, d’Star Wars 
Catalunya. Robles explica 

que l’entitat acostuma a 
fer “jornades solidàries i 
benèfi ques, com ara visitar 
hospitals, participar en 
ac� vitats de promoció de la 
lectura o promocionant el 
Banc de Sang”.

Els organitzadors dema-
nen als assistents a la desfi -

REDACCIÓ

Rubí Jove oferirà durant el 
mes de novembre un curs 
pilot adreçat a pares i ma-
res amb fi lls i fi lles d’edats 
compromeses entre els 9 
i els 13 anys. La formació 
s’emmarca en el programa 
Moneo Pantalles, impulsat 
per la Diputació de Bar-
celona amb l’objectiu de 
promoure els bons usos 
de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació 
(TiC) i prevenir-ne possibles 
addiccions.

La inicia� va parteix de 
la idea que alguns dels 
principals factors de risc i 
de protecció en relació a 
l’ús abusiu de les pantalles 
i altres conductes proble-
màtiques en la infància i 
adolescència es troben en 
l’entorn familiar.

Per aquest mo� u, pro-
posa millorar les habilitats 
educa� ves de les famílies 
mitjançant un entrenament 
que combina aportacions 
teòriques, discussions en 

grup i anàlisi de situacions, 
entre altres. La formació 
es divideix en tres sessions 
que � ndran lloc els dies 14, 
21 i 28 de novembre de 18 
a 20 hores, a l’edifi ci Rubí 
Forma i que estaran dedi-
cades a les següents temà� -
ques: comunicació familiar, 
normes i límits, i posició 
familiar sobre les TiC.

Les persones interessa-
des a assis� r a la formació 

gratuïta poden inscriure’s 
abans del 6 de novembre 
enviant un correu electrò-
nic a l’adreça lbv@ajrubi.
cat.

Cursos per a pares i mares
A m b  l a  p r o g r a m a c i ó 
d’aquest curs, Rubí Jove 
enceta una nova línia de 
formació per a pares i ma-
res d’infants i adolescents, 
que continuarà propera-

ment amb altres accions 
vinculades als serveis d’as-
sessoria de l’Espai Jove 
Torre Bassas. És el cas d’un 
curs sobre com parlar de 
sexe amb els fi lls i fi lles i 
un sobre diversitat sexual 
i de gènere. Per la regidora 
de Joventut, Marta García, 
“és important involucrar 
les famílies en tots aquells 
temes que preocupen els 
joves”.

lada que també vagin disfres-
sats amb mo� us de la saga, 

especialment els nens. “Hi ha 
molta gent que és molt fan 
de Star Wars i el que volem 
és que s’ho passin bé”.

El proper 15 de desem-
bre està prevista l’estrena 
de l’episodi VIII de ‘La Guerra 
de les Galàxies: Els últims 
Jedis’.

Joves, fent ús de disposi� us mòbils. / Cedida

L’en� tat organitza diverses ac� vitats durant l’any. / Star Wars Catalunya

L’en� tat Oriéntate en tu 
voluntariado posa en marxa 
una borsa de voluntaris 
Des del passat octubre, 
l’en� tat Oriéntate en tu 
voluntariado (OV) ha en-
gegat una nova inicia� va: 
una borsa del voluntariat. 
Es tracta d’una proposta 
amb la qual l’associació 
vol donar resposta a dues 
necessitats complemen-
tàries. Per una banda a 
aquelles persones que 
estan interessades a aju-
dar i canviar la realitat 
a partir del voluntariat 
però no saben com fer-
ho i, per l’altra, en� tats 
que precisen voluntaris 
per tirar endavant els 
seus projectes, però no 
en troben.

La inicia� va d’OV vol 

servir d’enllaç entre vo-
luntaris i entitats. Per 
participar, els volunta-
ris poden posar-se en 
contacte amb l’en� tat a 
través del web a l’apartat 
Borsa del Voluntariat, 
amb un senzill qüestio-
nari. Per la seva banda, 
les en� tats interessades 
poden enviar un correu a 
orientateentuvoluntaria-
do@gmail.com, indicant 
quin � pus de voluntariat 
necessiten. Així, Orién-
tate en tu voluntariado 
creurà les dades i posarà 
en contacte a voluntaris i 
en� tats que comparteixin 
la mo� vació per un pro-
jecte. / DdR

L’en� tat promou accions com el ‘Giving Tuesday’. / Arxiu

Els assistents es 
podran fotografi ar 

amb els personatges 
de la saga a la plaça 

Guardiet



Divendres, 3 de novembre de 2017ECONOMIA 9

Una fi ra de vehicles elèctrics, una de 
les novetats del Congrés Rubí Brilla
El 4t Congrés Rubí Brilla pel 
canvi de model energètic, 
que � ndrà lloc els dies 24 i 25 
de novembre, estarà centrat 
en la mobilitat sostenible. 
Com a novetat, aquesta edi-
ció comptarà amb una fi ra 
de vehicles elèctrics que 
s’instal·larà a l’aparcament 
de l’edifi ci Rubí Forma.

La Fira, oberta a tota la 
ciutadania, comptarà amb 
cotxes, motos i bicicletes, 
tots ells elèctrics, de dife-
rents marques com BMW, 
Audi o Nissan, entre altres. 
Els visitants podran veure 
i provar els diferents ve-
hicles exposats i conèixer 
de primera mà les seves 
caracterís� ques. La fi ra, que 
es podrà visitar divendres 
24 de novembre de 17 a 21 
hores i dissabte 25 d’11 a 19 
hores, també comptarà amb 
un circuit de ‘segways’ i una 
oferta gastronòmica amb 
‘food trucks’.

Pel que fa al Congrés, el 
regidor de Desenvolupament 

El regidor Rafael Güeto, a la fotolinera del Rubí Forma. / Arxiu

Local, Rafael Güeto, ha expli-
cat que aquest abordarà el 
vehicle elèctric, la mobilitat 
sostenible i totes aquelles 
qües� ons que se’n deriven 
d’aquesta, com ara salut i 
contaminació, l’adaptació 
de les ciutats als canvis en la 

mobilitat i les noves formes 
i inicia� ves de mobilitat sos-
tenible que estan sorgint en 
la societat.

Segons Güeto, el Congrés 
es dividirà en tres blocs: 
planifi cació i millora urbana, 
el vehicle elèctric des de 

diferents vessants com la 
tecnologia o la regulació, i els 
avantatges i inconvenients 
de la mobilitat sostenible.

En el marc del Congrés, 
que � ndrà lloc el 24 de no-
vembre a la Biblioteca, ex-
perts en el tema refl exionaran 
i compar� ran experiències al 
voltant d’aquesta temà� ca a 
par� r de ponències, debats, 
taules rodones i l’exposició 
de casos pràc� cs.

Güeto ha destacat que 
la mobilitat sostenible és un 
tema molt pertinent ara a 
Rubí, ja que “acabem d’am-
pliar l’illa de vianants i l’Ajun-
tament està ul� mant el pla 
de mobilitat urbanitat soste-
nible de Rubí que fa molt poc 
s’ha presentat als portaveus 
dels grups municipals”.

El regidor també ha 
destacat que el Rubí Brilla 
comptarà amb la presència 
de representants de Madrid, 
Barcelona i Pontevedra, que 
és referent en aquest àmbit, 
així com representants de 
l’Ins� tut Català d’Energia i 
d’empreses especialitzades.

CRISTINA CARRASCO

REDACCIÓ

La indústria 4.0 tornarà a ser 
l’eix central del Rubindús-
tria, la jornada especialit-
zada en el sector industrial 
que aquest any � ndrà lloc 
el 30 de novembre al Fòrum 
de la Masia de Can Serra. 

La jornada s’estructurarà 
en quatre taules rodones o 
ponències que començaran 
amb la benvinguda ins� tu-
cional a càrrec del regidor 
de Desenvolupament Eco-
nòmic Local, Rafael Güeto, 
i el responsable d’Indústria 
4.0 del Centre Tecnològic 
de Catalunya (EURECAT), 
Jordi Palmiola. “La integra-
ció de les tecnologies de la 
informació en els processos 
industrials con� nua sent un 
dels principals reptes de la 
indústria, aquesta 4a revolu-
ció industrial requereix més 
que mai de compar� r ex-
periències i coneixements”, 
argumenta Güeto.  

La primera conferència 
de la jornada � ndrà lloc a 
les 9.40 hores sota el � tol 
‘Impacte de la digitalització 
en la indústria i la societat’, 

La segona edició del Rubindústria reprèn 
la refl exió al voltant de la indústria 4.0

a càrrec de Roger Font, 
director de Consultoria Tec-
nològica d’Eurecat i Lluís 
Surroca, responsable de 
Consultoria Digital d’Eure-
cat. A partir de les 10.10 
hores, s’exposaran diversos 
casos d’èxit en tecnologi-
es d’analítica de dades i 
sistemes intel·ligents com 
el sistema predic� u ‘Previ-
ew’, seguits d’exemples en 
automatització i robòtica 
com els casos de Maic o 
Geomeove.

Amb Laura Arribas, 
responsable d’Explotació 
i Polítiques d’Innovació 
d’Eurecat, s’analitzaran els 
principals reptes de la digi-
talització: op� mització de 

processos, entesa de les 
necessitats del consumidor 
i millora de l’experiència del 
client, nous perfi ls profes-
sionals i captació i retenció 
del talent, noves eines de 
suport a la indústria i valo-
rització de la informació.

La jornada es clourà 
amb una refl exió sobre com 
les tecnologies ens ajuden a 
assolir reptes i la cocreació 
d’inicia� ves.

Les persones interes-
sades en la jornada poden 
formalitzar la inscripció 
gratuïta a través del web 
de l’Ajuntament de Rubí. El 
Rubindústria compta amb el 
suport del CIT i la Diputació 
de Barcelona.

L’ac� vitat � ndrà lloc a la masia de Can Serra. / Localpres



El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha re-
près la seva activitat política després 
d’una aturada per la situació política 
a Catalunya, tot i que aquesta ha 

marcat i molt, com és normal, el debat en les 
sessions plenàries. El Ple del 19 d’octubre va 
servir per donar llum a verda a les ordenances 
fi scals de cara l’any vinent. El més destacat és la 
rebaixa de l’Impost de Béns Immobles (IBI), la 
contribució com es coneix popularment a aquest 
impost, després de 2 anys de congelació.

La nostra ciutat és un municipi amb una 
pressió fi scal elevada i qualsevol rebaixa sempre 
serà ben rebuda per les butxaques de la ciuta-
dania, per poc que sigui. Ara caldrà veure com 
es refl ecteix aquesta disminució d’ingressos en 
els pressupostos de l’Ajuntament pel 2018, ja 

que a hores d’ara es desconeix la proposta en 
què treballa l’equip de govern. Esperem que 
la baixada no afecti els serveis públics, com ha 
assegurat el govern, ni els ajuts, les bonifi cacions 
i tot allò que afecta directament la ciutadania, 
així com inversions o actuacions de millora de 
la via pública, tan necessàries per posar al dia el 
municipi.

D’altra banda, en el Ple del 26 d’octubre es va 
acordar estudiar la implementació d’aparcament 

intel·ligent al centre de la localitat. Una mostra 
més de les noves tecnologies aplicades en el 
dia a dia de la ciutadania per fer més senzilles 
accions quotidianes com és la recerca d’apar-
cament. És un sistema que funciona amb èxit 
en aparcaments de grans superfícies comercials 
i en algunes grans ciutats. El sistema informa  
els conductors de la disponibilitat de places 
d’estacionament —mitjançant una aplicació per 
al mòbil— i evita desplaçaments innecessaris a 

l’hora de buscar aparcament a la zona. A més, 
l’aparcament intel·ligent contribueix a reduir les 
emissions de CO2, estalvia temps i millora la 
qualitat de vida dels ciutadans, i alhora el medi 
ambient i el funcionament de la ciutat.

És una proposta molt interessant sempre que 
abans s’hagi resolt el greu dèfi cit d’aparcament 
que pateix el centre de la ciutat, així com la ma-
joria dels barris. Cal aprovar un pla de mobilitat 
ue doni resposta als més que evidents problemes 
de mobilitat i d’aparcament que pateix la ciutat. 
Un pla llargament reivindicat, que Rubí necessita 
amb urgència, perquè circular i aparcar en segons 
quines zones és un autèntic malson. Fem la casa 
primer, amb bons fonaments i sòlida estructura, 
i després ja mirarem el mobiliari i els comple-
ments per fer-la més còmoda i acollidora.

Sant tornem-hi
EDITORIAL
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Fe d’errades
A l’edició de la setmana passada, s’informava per error a la pàgina 29 que l’Atlètic Rubí 
havia perdut contra el Badia per 1-0 en la 8a jornada de lliga, quan el resultat en realitat 
havia estat de 0-1 favorable al conjunt rubinenc. 

Cartes de la Ciutadania
Gràcies Puigdemont
Sr. Puigdemont, avui vull donar-li les gràcies. 
Però no tregui conclusions precipitades. He 
crescut en un entorn pluricultural. Aprenent 
diferents idiomes al mateix temps. He viscut 
a diferents països, crescut entre diferents races, 
cultures i religions. I amb aquesta barreja, mai 
havia tingut clara la meva identitat nacionalista. 
Mai m’havia sentit pertànyer a cap lloc, perquè 
al meu cor hi havia una mica d’aquí i una mica 
d’allà. Mai cap bandera m’havia representat. Mai 
he vist diferències entre uns i altres, només veia 
persones. Mai he sigut fan de ningú, sempre 
m’han agradat coses molt diverses. Mai he seguit 
ningú incondicionalment, perquè tinc un esperit 
crític. Però gràcies a vostè, Sr. Puigdemont, 
gràcies a la seva campanya per segregar el meu 
poble, els meus amics, els meus germans, la meva 
terra, gràcies a vostè, em sento més espanyola que 
mai. Gràcies per donar-me aquest sentiment de 
pertànyer a un lloc, a una comunitat, a un poble. 
Gràcies per fer-me veure que per molt que viatgi, 
per molt que a vegades pensi en uns altres idio-
mes o m’emocioni amb cançons d’altres terres, 
el meu cor sempre serà espanyol. Avui més que 

mai em sento orgullosa d’Espanya. Em sento 
orgullosa de la seva pluralitat, perquè avui en dia 
hi ha espanyols catalans, gallegs, valencians, i fi ns 
i tot espanyols del Marroc o d’Alemanya. Per que 
Europa, i el món, sempre han estat enamorats 
de la nostra terra, de les nostres platges, de la 
nostra venerada dieta mediterrània, de la fi ra 
d’abril... Ara entenc el ‘Benvinguts’ de Los Ma-
nolos i les cançons de Peret amb la seva rumba 
catalana. Ara entenc que la riquesa de Catalunya 
resideix en la barreja d’identitats, de cultures, de 
pensaments. Gràcies Sr. Puigdemont, vostè ha 
aconseguit que milers de catalans ens sentim 
més orgullosos d’Espanya que mai.

Mar Alonso

Un juicio justo
Desde Bruselas, ciudad a donde ha huido el 
expresident Carles Puigdemont, y, en rueda de 
prensa, comunica que atenderá la resolución 
de la jueza de la Audiencia Nacional si se le 
garantiza un juicio justo.

¿Qué debe entender el Sr. Puigdemont por 
un juicio justo? ¿Quiere decir que los juicios en 
España no son justos?  Mire usted, yo puedo 

admitirle que el Fiscal General del Estado y, 
por consiguiente, todo el Ministerio Público que 
de él depende, pueda estar infl uenciado por el 
gobierno (que es quien lo nombra). Sin embargo, 
creo fi rmemente que el sistema judicial, es decir 
los jueces y juezas, no solo gozan de absoluta 
independencia sino que, además, la emplean. 
Los profesionales de la judicatura no hacen 
más que aplicar la legislación vigente, como no 
puede ser de otra manera. Tenga en cuenta Sr. 
Puigdemont, que las leyes las redacta el poder 
legislativo y por tanto los jueces y juezas tienen 
el deber de acatarlas.

Naturalmente y como corresponde a un 
Estado de Derecho, las leyes son interpretables 
y ahí es donde está la autonomía de la judicatura 
para aplicarlas en un grado u otro, pero siempre 
dentro de la estricta legalidad. Otra cuestión es 
que a usted no le guste la aplicación en su caso 
concreto. No obstante los jueces y juezas son 
personas, y por tanto cabe una cierta subjeti-
vidad, e, incluso el error. Si usted cree que en 
su procesamiento  han podido  vulnerarse sus 
derechos o se le ha aplicado mal la legislación 
siempre le cabe el recurso en casación (Tribunal 
Supremo) o en amparo (Tribunal Constitucio-
nal), y como última instancia el TJUE (Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea). Si tiene usted 
razón no dude que alguno de ellos se la dará, y 
si todos coinciden en que usted ha delinquido 
“algo tendrá el agua cuando la bendicen”. ¿Se 
imagina usted si todos las presuntos delincuentes 
(violadores, asesinos, estafadores, corruptos, 
etc.) adujesen que no acuden a la llamada del 
juzgador por temor a no tener un juicio justo? 
La verdad es que el sólo hecho de pensarlo pone 
los pelos de punta.

¿Se imagina usted si en la dictadura fran-
quista, que a ustedes tanto les gusta comparar 
con determinadas situaciones actuales, alguien 
en Catalunya hubiese intentado declarar una 
República independiente, como hubiese re-
accionado la justicia de entonces? Consejo de 
Guerra sumarísimo con una posible condena 
a ser fusilado. Afortunadamente para todos, 
usted incluido, eso hoy no es posible, hoy la 
Justicia  a pesar de las injustifi cadas dilaciones, 
es coherente y con autos y sentencias siempre 
razonadas conforme al Derecho vigente.

Así que Sr. Puigdemont, en benefi cio de 
Catalunya y de España,  respete la Democra-
cia y su Estado de Derecho. Todos saldremos 
ganando.

José Segura

El Tuit de la setmana           30 d’octubre

Jan #LlibertatJordis @janpunti 

Carrer Montserrat de  #rubicity. Els 
contenidors estan així ja fa gairebé un 
mes. 
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Imatge del camp de les monges. / Foto propietat de la família 
Tortosa-Pastor i publicada al llibre L’Abans. 

EL RUBÍ D’ABANS

El ‘camp de les monges’ era 
un camp tancat que a la pri-
mera meitat del segle passat 
era propietat de la família 
Bertrand, els empresaris 
que regentaven el complex 
industrial tèxtil que anome-
nem ‘Vapor Nou’, situat a 
l’altra banda de la Riera. En 
aquella època era un dels 
llocs de Rubí on les entitats 
recreatives de la vila munta-
ven els seus envelats durant 
la Festa Major.

Posteriorment va passar 
a mans del que ara és el 
col·legi de monges ‘Regina 
Carmeli ’. Hem de tenir 
en compte que la família 
Bertrand era molt religiosa 
i col·laborava molt amb 
obres de la parròquia de 
Sant Pere i altres entitats 
catòliques de Rubí. Du-
rant molt de temps va ser 
un pati d’esbarjo d’aquell 
centre d’educatiu i també 
es feia servir ocasionalment 
com a camp esportiu. Però 
fi ns i tot als anys 40 s’hi 

havien fet actuacions de 
l ’Esbart Dansaire, com 
les ballades de gitanes; cal 
destacar la que es va fer el 
1948, juntament amb altres 
esbarts, quan se celebraren 
els 25 anys de l’entitat i 
es va homenatjar Leandre 
Peracaula, primer director 
de l’Esbart.

El 1968 es van iniciar 
les obres d’ampliació del 
col·legi Regina Carmeli, 
que finalitzaren el 1970, 
cosa que va implicar la to-
tal transformació d’aquest 
camp en un pati pavimentat 
rodejat de blocs destinats a 
les diferents aules escolars.

L’autor d’aquestes líni-
es, que va cursar els pàrvuls 
en aquest centre, encara 
recorda el camp de fi nals 
dels 60, abans de les obres, 
amb els seus gronxadors. 
De fet són imatges una 
mica borroses a causa del 
pas dels anys.

La foto que acompanya 
aquest article procedeix de 
la família Tortosa-Pastor 
i fou publicada al llibre 
L’Abans.

JORDI VILALTA
GCMR-CER

El camp 
de les monges
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Juan Ramón Jiménez, 26 local 3 esq. Bartrina
T. 93 697 34 21 - 607 335 530

www.mrcasas.com

PRECIOSO ÁTICO. 180m2. comedor de 50m2, 5 
habitaciones, 2 baños completamente reformados, 
1 terraza de 60m2 y 1 balcón, suelos de terrazo y 
ventanas de aluminio. Plaza de parking opcional. 
Todo Exterior y muy soleado. 
PRECIO: 226.000 € REF.: D-03078

PISO OCASIÓN. 80m2, 3 hab. antes 4 hab., 
totalmente reformado, Zona Mercado
PRECIO: 96.000€ REF.: D-03063

OCASIÓN. Planta baja de dos habitaciones, 
antes 3, comedor muy amplio, patio de 12m2 más 
trastero, aluminio, aire acondicionado, Zona Norte.
PRECIO: 80.000€ REF.: D-03068 

OCASIÓN. Vivienda totalmente reformada, 
instalaciones de luz y agua nuevas, puerta de roble, 
suelos de parqué 3 habitaciones una abierta al 
comedor, cocina amplia y lavadero.
PRECIO: 96.000€ REF.: D-03079

ZONA SIGLO XXI. Vivienda de dos habitaciones en 
� nca semi-nueva comedor muy amplio dos balcones, 
muy buena ubicación y zona tranquila, totalmente 
exterior y soleado, zonas ajardinadas y a 10 minutos 
de la estación. PRECIO: 151.000€. REF.: D-03071

 C/ Víctor Balaguer, 8 de Rubí
T. 93 488 67 31 

www.expo� nques.com 

CASA TOTALMENTE REFORMADA DE DISEÑO
Tot en primera planta. 3 habitacions. Saló-menjador 
de 23m². Cuina impecable amb sortida a pati que 
comunica amb safareig i traster. Bany 4 peces. 
Preu: 181.000€ Ref.: 686-1053

DÚPLEX EN ELS NIUS
Format per suite+3 hab. 2 Banys complets. Cuina of� ce 
en perfecte estat. 2 terrasses. Plaça de pàrquing.
Preu: 249.000€ Ref.: 686-1042

A ESTRENAR CA N’ORIOL
Planta baixa totalment reformada. 3 habitacions. Saló-
menjador de 20m² amb sortida a balcó. Bany i cuina 
amb molta llum. Preu: 116.000€ Ref.: 686-1011

CASA EN CAN SOLÀ
Casa de 148m² de 5 hab. 2 banys. 1 bany. Cuina 
of� ce. Saló-menjador amb sortida a pati amb zones 
ajardinades. Garatge y traster.
Preu: 258.000€ Ref.: 686-1039

PLANTA BAJA EN CENTRE
Pati de 60m² aprox. 3 hab. Cuina americana molt 
amplia. Bany complet amb dutxa. 
Preu: 184.900€ Ref.: 686-1043

PIS DE LLOGUER A 
CA N’ORIOL
Pis a Ca n’Oriol, pràctica-
ment nou de 50m2, 1 ha-
bitació suite i 1 individual, 
gran terrassa interior molt 
tranquila. Pkg inclòs.
Preu: 750€/mes

PLACES DE 
PÀRQUING 
EN VENDA 
DES DE 9.500€

C/ Maximí Fornés, 50
T. 93 588 18 78

administracio@� nquesorbis.com

PLAÇA NOVA. 
LES TORRES
Pis reformat de 3 habitaci-
ons, bany i cuina amplia-
da. Amb terrassa. Molt ben 
orientat i lluminós.
Preu: 150.000€

PIS CENTRE SANT CUGAT
Pis cèntric de 95m2 davant 
del Mercat Torreblanca. 
Totalment reformat. Amb 
2 habitacions exteriors, 1 
interior i 1 semi interior. 
Terrassa molt ben orienta-
da i amb llum.
Preu 275.000€

C/LA PERLA. RUBÍ
Gran dúplex de 140m2 
reformat integrament i amb 
molt bons acabats. Saló-
menjador, 3 habitacions i 
sala de jocs, 2 banys, cui-
na de 16m2 amb rebost. 
Preu: 175.000€

PRECIOSA CASA ADOSSA-
DA A CAN SERRAFOSSÀ
Casa de 416m2 sobre ter-
reny de 783m2. Pràctica-
ment nova amb 4 habi-
tacions i sala polivalent, 
totes amb sortida a gran 
terrassa de dos nivells, 
amb piscina i pkg per a 2 
vehicles. Preu: 380.000€

VOLS UN PIS, UNA CASA, UN TERRENY...? 
DEIXA DE BUSCAR, TOT EL QUE NECESSITES, A UN COP D’ULL
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C/ Maximí Fornés, 50
T. 93 588 18 78

administracio@� nquesorbis.com

PLAÇA NOVA / 
LES TORRES
Pis completament reformat 
amb 3 habitacions, bany 
i cuina ampliada. Terrassa 
molt ben orientada i amb 
molt sol. Situat al barri de 
Les Torres i de cara a zona 
per vianants, i amb una 
proximitat als transports 
públics immillorable.
 Preu: 150.000€

C/LOURDES/BASSES
Dúplex nou de 3 habitacions 
situat a una bona zona 
d’activitat comercial i ben 
comunicada. L’habitatge inclou 
saló-menjador, cuina, 2 banys 
i terrassa solàrium. Pàrquing 
i traster inclosos al preu. Ideal 
per viure en un edi� ci nou en un 
barri molt dinàmic a prop de tots 
els serveis. Preu: 200.000€

C/LA PERLA. RUBÍ
Gran dúplex de 140m2 
reformat íntegrament. Consta 
d’un gran saló-menjador 
amb balcó, 3 hab. dobles 
(una amb vestidor) + sala de 
jocs, cuina of� ce de 16m2, 
2 banys, armaris encastats, 
calefacció i aire condicionat. 
Preu: 175.000€

PRECIOSA CASA 
ADOSSADA A CAN 
SERRAFOSSÀ
La casa de 416m2 es troba 
assentada sobre un terreny 
de 783m2. L’habitatge 
prácticament nou inclou 

4 habit. + sala polivalent. Totes les estàncies tenen 
sortida a una gran terrassa de dos nivells amb piscina 
i zona per barbacoa. Hi trobem també un PK per dos 
vehicles, calf i a.c. Preu: 380.000€

PLACES DE PÀRQUING EN VENDA DES DE 9.500€

Juan Ramón Jiménez, 26 local 3 esq. Bartrina
T. 93 697 34 21 - 607 335 530

www.mrcasas.com

ZONA MERCADO MUY AMPLIO
Vivienda de 90m2, 4 hab. amplias, cocina con 
lavadero, dos balcones.
PRECIO: 106.000€ REF.: D-03012

PISO OCASIÓN
80m2, 3 hab. antes 4 hab., totalmente reformado, 
zona mercado
PRECIO: 96.000€ REF.: D-03063

PRECIOSA VIVIENDA TODA REFORMADA
65m2 3 hab. suelos de mármol, ventanas de aluminio. 
Zona Norte.
PRECIO: 95.000€ REF.: A-03043 

AMPLIA VIVIENDA MUY BUENA ZONA
Piso de 100m2 3 hab. dobles totalmente reformado, 
suelos de parquet, ventanas de aluminio, calefacción, 
Zona mercado. 
PRECIO: 133.000€ REF.: D-03016 

ÁTICO
90m2 de vivenda  y 90m2 de terraza, 3hab dobles, 
baño y cocina reformada, zona mercado.
PRECIO: 206.000€ REF.: D-03065 

Ps. Francesc Macià nº 80 
T. 93 588 54 99

www.� nquesvallhonrat.es

…Y MUCHAS MÁS

ESPECIAL CASAS 
EN RUBÍ

CHALET ADOSADO DE 190M2 EN PLANA 
DE CAN BERTRÁN
Casa de 3 hab (2 dobles, 1 en suite ) más 1 estudio 
de 21m2. Suelos de mármol y parquet de roble. 
Terrazas de 18m2 y 13m2. Amplio comedor.
VENTA: 295.000€. Ref.11302/D

CASA AISLADA CON PISCINA DE 2 
PLANTAS 
Situada en Zona Can Mir. Sup.116M2  en parcela 
de 571m2. 2 Hab. más estudio. Chimenea. Porche 
de 25 m2  más terraza de 20M2. 
VENTA: 150.000€ Ref. 11222/D.

CASA AISLADA SITUADA EN CAN 
SERRAFOSSÀ 
Sup. de 180m2 en parcela de 448m2. 4 habitaciones 
dobles. Suelos de mármol y parqué. Amplio salón 
comedor de 36m2 con chimenea. Zona ajardinada 
de 180m2. Zona de aparcamiento para 3 coches.
VENTA: 380.000€ Ref. 11245/D



VOLS UN PIS, UNA CASA, UN TERRENY...? 
DEIXA DE BUSCAR, TOT EL QUE NECESSITES, A UN COP D’ULL
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Ps. Francesc Macià nº 80 
T. 93 588 54 99

www.� nquesvallhonrat.es

OBRA NUEVA
BAJOS – PISOS Y DÚPLEX 

UBICADOS EN SEGLE XXI EN 
CONSTRUCCIÓN

Sup. desde 67m2 .2-3hab. Dúplex con estudio. 
Amplias terrazas, encimera de cuarzo natural y 

silestone. Suelos de parqué. Acabados de calidad. 

APROVECHA LA OPORTUNIDAD DE 
VIVIR EN UNA DE LAS ZONAS MÁS 

EXCLUSIVAS DE RUBÍ. 

VENTA DESDE: 160.000€

Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59

www.inmoeuropeas.com

Calle Monturiol, local 1 Rubí
T. 93 514 36 10 / 622 126 119

rubi@realtaria.es / www.realtaria.es

Pis de 4 habitacions, menjador, cuina i bany. Amb tres 
habitacions exteriors, balconada al carrer amb accés des 
del menjador, amb ascensor. Zona Mútua. 
Preu: 120.750€ Ref.: DV2105

PERFECTA UBICACIÓN
Cerca de la Estación de tren de Rubí, les presentamos un 
luminoso piso amueblado con muy buen gusto, comedor 
con salida a balcón, cocina equipada, tres dormitorios y 
un baño. Precio: 118.000€ Ref.: 1045

VIVIENDA TOTALMENTE REFORMADA
Ubicada frente al Mercado Municipal de Rubí . Con vistas 
al centro de la ciudad, consta de saló n con salida a bal-
cón, 4 dormitorios exteriores, 1 bañ o, cocina con salida a 
galerí a y terraza de 7m2. Precio: 169.000€ Ref.: 1346

CASA A 4 VIENTOS EN CASTELLNOU 
¡EN UNA SOLA PLANTA!
Salón comedor, 3 habitaciones dobles y una suite, coci-
na of� ce completamente equipada, 2 baños, y garaje. 
Todas estancias amplias y luminosas, distribuidas en 
una sola planta.
Precio: 266.000€ Ref.:1051

MAGNÍFICO PISO EN LA EXCLUSIVA ZONA RESIDEN-
CIAL DE CAN VALLHONRAT
Vivienda con tan solo dos vecinos. Una cuidada zona 
ajardinada le da acceso a su futuro hogar, distribuido en 
un luminoso salón comedor con chimenea y salida a bal-
cón, cocina of� ce totalmente equipada, tres dormitorios 
dobles (uno de ellos insonorizado), y un baño.
Precio: 175.000€ Ref.: 1379

Magní� c pis de 4 habitacions amb ascensor i pàrking en 
� nca, menjador amb sortida a gran balcó, cuina inde-
pendet amb safareig, bany complet i labavo de cortesía. 
Zona Mercat. 
Preu: 189.650€ Ref.: DV2088

Dúplex de 110m2 amb tres terrasses,  tres habitacions, 
menjador  i cuina independent, ambdues amb sortida a 
balcó, dos banys complets i lavabo de cortesia. Plaça de 
pàrquing  i traster. Zona crta. Sabadell. 
Preu: 262.000€ Ref.: DV2127

Dúplex de 154m2 amb terrassa, cinc habitacions més 
estudi, gran menjador, cuina independent i dos banys 
complets. Plaza de pàrquing i traster.
Preu: 315.000€ Ref.: DV2122

Local comercial de 72m2 en venda amb llogater. Activi-
tat actual Centre de Fisioteràpia. Lloguer de 560 € més 
despeses. Molt bona oportunitat!
Preu: 95.000€ Ref.: DL2097
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E S P E C I A L  M O T O R
Els canvis més importants de la nova ITV
La ITV s’encarrega d’assegu-
rar que els nostres vehicles 
compleixin una sèrie de 
requisits amb la intenció 
de garantir unes condicions 
mínimes de seguretat i de 
respecte al medi ambient en 
la carretera. No obstant això, 
la ITV com la coneixíem � ns 
ara canvia des de divendres 
passat, quan el Consell de 
Ministres va aprovar un Reial 
decret que modi� ca la nor-
mativa actual de la Inspecció 

jans, equips i procediments 
que els permetran contribuir 
a la protecció del medi am-
bient i garantir una major 
seguretat vial. De fet, fonts 
del Ministeri d’Economia, 
Indústria i Competitivitat 
han assenyalat que aquests 
nous mitjans suposen “un 

primer pas cap a la inspecció 
dels sistemes de seguretat 
electrònics i la millora del 
control d’emissions”.

Reconeixement de certi� -
cats entre països de la UE
Amb la nova normativa, serà 
possible el reconeixement de 

certi� cats de la ITV emesos 
per altres estats membres de 
la Unió Europea, per la qual 
cosa si comprem un cotxe a 
França, Itàlia o Alemanya, 
per exemple, i van passar 
en aquest país la ITV, ja no 
haurem de tornar-la a passar 
a Espanya.

Tècnica de Vehicles.

Passar la segona revisió en 
una altra estació
En primer lloc, un canvi que 
agradarà molt a la majoria 
de conductors, ja que ha 
estat molt demanat durant 
els últims anys és que, quan 
el resultat de la ITV sigui 
desfavorable, en tornar a 
passar-la podrem fer-ho en 
una estació diferent a la de 
la primera cita. Abans, era 

obligatori tornar-la a passar 
en la mateixa.

ITV per endavant sense 
afectar a la data de reno-
vació
Un altre bon canvi és, sens 
dubte, el fet que se’ns per-
meti passar la ITV per en-
davant. Podrem passar-la 
� ns a un mes abans del seu 
venciment i, a més, passar-
la abans no comportarà cap 
canvi en la nova data de 
renovació.

Control d’emissions més 
exhaustiu
D’altra banda, el control de 
les emissions serà molt més 
exhaustiu, explicant les es-
tacions amb més mitjans per 
descobrir possibles fraus. A 
més, disposaran de més mit-
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Carácter y dinamismo 
en el nuevo Peugeot 308
CARÁCTER Y DINAMISMO
El Nuevo PEUGEOT 308 re-
vela su fuerte personalidad 
a primera vista. Su nueva 
y expresiva delantera es 
exaltada por el León Peugeot 
en su centro, y sus atrac-
tivas llantas Rubí de 17” 
refuerzan su elegancia. Para 
destacar su personalidad, 
el Nuevo hatchback PEU-
GEOT 308 posee una � rma 
luminosa integrada en sus 
nuevos faros halógenos.

PEUGEOT i-COCKPIT®, LA 
CONDUCCIÓN RENOVADA
En su interior, entra en un 
universo diseñado para tu 
placer, gracias al PEUGEOT i-
Cockpit®. Descubre una con-
ducción más ágil e instintiva 
gracias al volante compacto, 
al tablero de instrumentos 
elevado y a la pantalla táctil 
capacitiva. Vive una experi-
encia aún más intensa con el 
pack Hi-Fi Denoni y el Driver 
Sport Packi.

UN ESTILO 
INCONFUNDIBLE
Con su diseño depurado y 
sus materiales de lujo, el 
Nuevo PEUGEOT 308 GT 
Line a� rma su personalidad 
deportiva y re� nada. Dis-
fruta de su tapicería TEP/
tejido Oxford Mistral con 
pespuntes rojos, su volante 
de cuero y sus acabados en 
aluminio.

CONECTIVIDAD 
ABSOLUTA
Simplifica tus trayectos 
gracias a los sistemas de 
ayuda para la conducción 
de última generación y a 
la navegación 3D conec-
tada con reconocimiento 
de voz. Para ofrecerte aún 
más comodidad a bordo, 

tu smartphone puede co-
nectarse a la pantalla táctil 
gracias a la función Mirror 
Screen Double Play.

NAVEGACIÓN 3D 
CONECTADA
La navegación 3D conectada 
con reconocimiento de voz 
incluye los servicios TomTom 
y te indica la informaci-
ón esencial en la pantalla 
táctil capacitiva (tráfico, 
meteorología, gasolineras, 
aparcamientos cercanos, 
puntos de interés). 

MIRROR SCREEN
Con la función Mirror Screen 
puedes utilizar las aplica-
ciones de tu smartphone 
compatibles con Android 
Auto o Apple Carplay TMi 
directamente en la pantalla 
táctil capacitiva.

COMPORTAMIENTO 
EN CARRETERA
El placer de conducir ad-
quiere todo su sentido con 
el control, por ello el Nuevo 
PEUGEOT 308 proporciona 
un alto nivel de tecnicidad 
para un comportamiento 
en carretera ejemplar. Sus-
pensiones adaptadas a cada 
motorización, BlueHDi y Pu-
reTech, para una e� ciencia y 
un confort óptimos.

DRIVER SPORT PACK
Con el Driver Sport Pack se 
modifican algunos pará-
metros para exaltar tus 
sensaciones de conducción. 
Este sistema, activable por 
el conductor pulsando el 
botón «Sport» situado en 
la consola central, permi-
te jugar con el placer de 
los sentidos: la dirección 
asistida y el pedal del ace-
lerador son más reactivos; 

la sonoridad del motor se 
ampli� ca para rugir de for-
ma más deportiva; el cuadro 
de mandos cambia su color 
blanco por el rojo y mues-
tra parámetros relativos al 
rendimiento dinámico del 
vehículo (potencia obtenida, 
presión de sobrealimentaci-
ón, aceleración longitudinal 
y transversal).

Carácter y dinamismo 
en el nuevo Peugeot 308
CARÁCTER Y DINAMISMO
El Nuevo PEUGEOT 308 re-
vela su fuerte personalidad 
a primera vista. Su nueva 
y expresiva delantera es 
exaltada por el León Peugeot 

E S P E C I A L  M O T O R
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

NOVEMBRE 2017

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

GIBERT - 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

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

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

CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

GIBERT - 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

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

FARMÀCIES OBERTES 
TOTS ELS DIES DE L’ANY
Farmàcia Kronos: obert de 9 a 22 
Farmàcia Xapellí: obert de 9 a 21
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Tita llegó a nosotros a través de un aviso tras 
aparecer en el jardín de una casa.  Es una gata 
sociable, extremadamente cariñosa y amoro-
sa.  Probablemente fue abandonada, fruto de 
un capricho y al llegar a edad adulta resultara 
ser un estorbo, como ocurre en muchos de los 
casos que nos llegan, por desgracia, fruto de 
actos irresponsables.

Tita es una gata fácil, que se adaptará rápi-
damente a un hogar y entorno familiar, pero 
por su condición debe vivir siendo la única 
“reinona” de la casa, ya que se estresa ante 
la presencia de otros gatos.

Si estás dispuesto a ofrecerle a esta prince-
sa un trono donde ganarse la posición de reina 
y ser la mimada de la casa, ponte en contacto 
con Rodamons de Rubí de lunes a viernes de 
18 a 20 horas al teléfono 639 679 777 o bien 
a través de email, web o Facebook: 
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi/

Una reina destronada
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OFERTES I DEMANDES
SE OFRECE SRA. para limpie-
za, cuidado niños y ancianos. 
631.763.014
SRA. SE OFRECE para limpieza 
y cuidado de ancianos y niños. 
622.931.127

SRA. SE OFRECE para limpieza, 
cuidar ancianos. 697.549.553
CHICO de 27 años busca traba-
jo, fábrica, etc. 631.580.534
CHICA de 33 años busca trabajo 
limpieza mañanas. 634.243.537

VENDO turismo Renault Mo-
dus SP. 48.155Km. 5.000€. 

DIVERSOS

SE ALQUILA plaza parking en  
c/ Burgos. 686.586.725

LLOGUER I VENDA
SE ALQUILA local. 620.337.604

651.052.771
TAROT. Lucy. 646 98 13 08
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teatre

Sessió doble de l’obra ‘un cop 
l’any’ abans d’anar al Poliorama
reDaCCió

El teatre municipal La Sala 
acollirà aquest cap de set-
mana en sessió doble la 
preestrena de l’obra ‘Un 
cop l’any’, dirigida per Àngel 
Llàcer. Amb David Verdaguer 
i Mar Ulldemolins sobre l’es-
cenari, el muntatge teatral 
ressegueix la història d’una 
parella que es troba un cop 
l’any en una habitació d’ho-
tel. Durant 25 anys, mantin-
dran aquest contacte com 
a amants i d’amagat de les 
seves respectives famílies. 

L’espectacle, que s’es-
trenarà al Teatre Poliorama 
el 13 de novembre, oferirà 
dues sessions de preestrena 
a Rubí: el dissabte a les 21 
hores i el diumenge a les 
18.30 hores. El preu de l’es-
pectacle és de 18 euros. 

Una comèdia dramàtica
‘Un cop l’any’ és un espec-
tacle de Minoria Absoluta 
i pretén fer riure i plorar a 

l’espectador amb una his-
tòria senzilla i directa. Una 
comèdia dramàtica que 
també s’engloba en un con-
text determinat. S’inicia en 
els difícils i esperançadors 
anys de la transició, amb la 
mort del dictador Francisco 
Franco, i finalitza l’any 2000. 
Entremig, 25 anys d’història 
que es poden observar, no 
només en el vestuari, sinó 
també en els personatges, 

imatge de promoció de l’espectacle. 

el muntatge 
teatral, dirigit 

per Àngel llàcer, 
es preestrena 

a la Sala

carrera professional, de la 
mateixa manera que ho van 
fer moltes dones de la seva 
generació. 

El guió de l’obra, adaptat 
per Héctor Claramunt, es 
basa en un espectacle estre-
nat a Broadway durant els 
anys 70 i inclou, entre les 6 
escenes de l’obra, muntatges 
audiovisuals per tal de situar 
l’espectador en el context 
històric determinat. 

L’Oficina de Difusió Artística 
de Cultura de la Diputació 
de Barcelona va portar 
dissabte a Rubí el programa 
Escenari Secret, que té com 
a objectiu fidelitzar el públic 
dels teatres de la Xarxa 
d’Espais Escènics Munici-
pals. En el marc d’aquesta 
iniciativa, una cinquantena 
de rubinencs van poder 
gaudir de tres espectacles 
sorpresa a diferents empla-
çaments de la ciutat.

Els espectadors van ser 
escollits pel Servei de Cul-
tura de l’Ajuntament entre 
les persones que més fre-
qüenten el teatre municipal 
La Sala i els grups de teatre 
amateur. Abans de la cita, 
només sabien que el lloc 
de trobada era la plaça 
Figueres.

El públic rubinenc va 
gaudir de la proposta multi-
disciplinària On la tempesta 
deixà una pau intensa, cre-
at, dirigit i interpretat per 
Judit Marmi, Ivan Otaola i 
Laia Pujol; l’obra La glori-

osa conquesta del pol sud, 
dirigida per Santi Monreal i 
interpretada per Adrià Díaz; 
i l’actuació musical d’Isabel 
Vinardell i Isabelle Lauden-
bach, exmembres de Cheb 
Balowski i Las Migas. Els 
espectacles van tenir lloc 
a l’Ateneu Municipal i la Bi-
blioteca Municipal Mestre 
Martí Tauler.

Els espectadors van va-
lorar molt positivament 
aquesta primera edició 
d’Escenari Secret a Rubí, 
que coincidia amb el 25è 
aniversari del Teatre Muni-
cipal La Sala, i van expressar 
el seu desig que la iniciativa 
tingui continuïtat. 

Les actuacions en el 
marc d’aquest programa 
són gratuïtes i, a més de 
funcionar com a recom-
pensa per als espectadors 
més fidels, faciliten que 
els artistes puguin actuar 
amb nous formats creatius 
i donar cabuda a propostes 
difícils d’entrar en tempo-
rada. / DdR

El públic més fidel del 
teatre la Sala, premiat 
amb espectacles sorpresa

································································
DivenDres 3 de novembre

-Presentació del diari ‘Jornada’
A càrrec de Purificació Barceló, Moham-
med Said el Jaoujaat, Vicenç Rabadán, 
Montse Rousse i Joan Manuel Tresserras. 
A les 19h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).

-Nit de jazz
A càrrec d’Estàncies&Estàndards. A les 
20.30h a l’Espai Sociocultural de la CGT (pl. 
Anselm Clavé, 4-6). Org.: CGT Rubí. 

································································
Dissabte 4 de novembre

-Mercat Numismàtic
Intercanvi i compravenda de moneda. De 
9h a 14h a la pl. Nova del Mercat. Org.: 
Associació Numismàtica de Rubí.

-Hora del conte en anglès
A càrrec de British House. A les 11h a la 
Biblioteca (c. Aribau, 5). Per infants d’1 a 
7 anys.

-Presentació del llibre ‘Voilà! els besnets 
del Gat amb Botes’
A càrrec d’Anna Fité i amb la participació 
de Dinàmic Crescendo. A les 12.30h al Racó 

exposicions
-Pepe Carvalho
A càrrec de Gabriel Serrano. Fins al 30 de 
novembre a la Biblioteca (c. Aribau, 5).

-Figures i pessebres a rubí. Cent anys 
de pessebres
A càrrec de l’Associació de Pessebristes 
de Rubí. Fins al 5 de novembre al Celler 
(c. Pintor Coelo, s/n). 

-Carrers de rubí
Fotografies d’Ignasi Marroyo. Fins al 17 
de desembre. Al Castell de Rubí (c. Cas-
tell, 35). Inauguració 10 de novembre 
a les 19.30h.

-exposició de pintura
A càrrec d’Albert Vidal. Al Centre Tècnic 
(av. l’Estatut, 130) fins al 22 de novem-
bre. De dilluns a divendres de 9h a 14h 
i de 16h a 19h.

AgendA
del Llibre (c. Dr. Robert, 12).

-Concert de blues
A càrrec de Dani Baraldes i Santi Ursul. A 
les 20h a l’Espai sociocultural de la CGT 
(pl. Anselm Clavé, 4-6). Org.: Societat del 
Blues de Rubí.

-‘un cop l’any’
Teatre amb Mar Ulldemolins i David Ver-
daguer. A les 21h a La Sala (c. Cervantes, 
126). Preu: 18€ / 13,5€.

································································
DiUMenGe 5 de novembre

-Desfilada d’Star Wars a Rubí
A partir de les 11h a l’Antiga Estació (c. His-
toriador Serra, s/n) fins a la pl. Dr. Guardiet. 
D’11h a 14h. Org.: Star Wars Catalunya.

-Conta contes
A càrrec d’Ulldistret Teatre. A les 12h al 
Castell de Rubí (c. Castell, 35). Per a infants 
de 3 a 12 anys.

-‘un cop l’any’
Teatre amb Mar Ulldemolins i David Verda-
guer. A les 18.30h a La Sala (c. Cervantes, 
126). Preu: 18€ / 13,5€.

································································
DiLLUns 6 de novembre

-Presentació del Voluntariat per la llen-
gua
A les 17.30h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). 
Org.: Servei Local del Català. 

································································
DiMarts 7 de novembre

-‘Parlem del Parkinson, experiències 
personals’
Conferència a càrrec de Maria Barceló. A 
les 19h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). 

································································
DiMecres 8 de novembre

-Curs de màgia
A càrrec de Mago 
Dady. A les 18h a 
la Biblioteca (c. 
Aribau, 5). Per a 
infants de 5 a 12 
anys. Inscripció 
prèvia.

-Hora del conte
A càrrec de Suc de contes. A les 18h a la 
Biblioteca (c. Aribau, 5). Per a infants de 
4 a 7 anys. 

································································
DiJoUs 9 de novembre

-‘relacions humanes, com funcionen?’
A càrrec de Francesc Martínez. A les 19h a 
la Biblioteca (c. Aribau, 5). 

-Jam Session
De 19h a 21.30h a l’Espai Sociocultural de 
la CGT (pl. Anselm Clavé, 4-6). Org.: CGT 
Rubí. 

que van evolucionant amb 
el pas del temps. És especial-
ment rellevant la progressió 
del personatge femení, que 
passa de ser una mestressa 
de casa a desenvolupar una 
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En el marc dels actes del 
centenari de la tradició 
pessebrista a Rubí, l’As·
sociació de Pessebristes 
ha anunciat que el 9 de 
novembre a les 18 hores 
muntarà un diorama de 
18 m2 en format puzle i 
format per 120 peces. Se·
gons l’entitat, “és un acte 
participatiu i tothom que 
vulgui podrà ajudar al seu 
muntatge”. Es tracta del 
pessebre que l’entitat va 
preparar per a la trobada 
nacional de pessebristes 
del passat 8 d’octubre.

A més, l’endemà, a la 
mateixa Biblioteca a les 
19 hores, hi haurà una 
taula rodona també em·
marcada en el centenari, 
que comptarà amb la par·
ticipació de l’historiador 
local Eduard Puigventós, 

qui parlarà sobre el Rubí 
del 1917, any del primer 
concurs de pessebres a la 
ciutat, i de Ferran Manau, 
qui endinsarà el públic en 
el món del col·leccionisme 
i bàsicament en la col·
lecció de naixements de 
tot el món, una mostra 
que es pot visitar al Celler 
fins aquest diumenge 5 de 
novembre.

A més, avui i demà en·
cara es pot veure el procés 
de creació del pessebre 
central del centenari, que 
s’inaugurarà el 17 de de·
sembre i que s’està creant 
a l’Aula Cultural, en una 
activitat oberta al públic. 
L’horari de l’Aula Cultural 
és divendres de 17.30 a 
20.30 hores i dissabtes 
d’11 a 14 hores i de 17.30 
a 20.30 hores. / DdR

breus

l’associació de Pessebristes 
instal·larà a la Biblioteca un 
diorama de 120 peces i 18 m2

música

fotografia

Festival solidari per ajudar els 
damnificats de l’huracà Irma a Cuba

Homenatge a ignasi marroyo 
en el prestigiós seminari de 
fotografia d’Albarracín

rEDaCCió

L’entitat Defensem Cuba, 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Rubí, or·
ganitza el 12 de novembre 
a partir de les 18 hores al 
teatre municipal La Sala un 
festival musical per recap·
tar fons per als damnificats 
de l’huracà Irma a Cuba. 

El pas de l’huracà al 
setembre per l’illa del Ca·
rib va provocar la mort de 
10 persones i va causar 
importants destrosses en 
l’habitatge, l’agricultura i 
el sistema electroenergètic 
del país. 

Per aquest motiu, l’enti·
tat ha organitzat un festival 
amb un donatiu de 5 euros 
per als assistents per ajudar 
els cubans a reprendre la 
vida amb normalitat. 

Està previst que actuïn 
diversos artistes durant 
el festival, que porta per 
títol ‘Huracà’. Així, el públic 
podrà gaudir dels cantau·

En el marc de la XVII edició 
del prestigiós seminari de 
fotografia i periodisme 
d’Albarraicín, a Terol, el 
passat 21 d’octubre es va 
realitzar un homenatge al 
fotògraf rubinenc Ignasi 
Marroyo, que va morir el 
passat mes de juny. El semi·
nari, que es va dur a terme 
del 21 al 24 d’octubre, està 
dirigit pel fotògraf Gervasio 
Sánchez i compta amb la 
col·laboració de Sandra Bal·
sells. Amb la participació de 
més de 180 participants, 

Temps. La presentació anirà 
a càrrec de l’actriu cubana 
Mariela Bejerano. Les en·
trades es poden comprar al 
Centre Rubinenc d’Alterna·
tives Culturals (CRAC) del 6 
al 10 de novembre.

Sergi Estella i Roger Margarit són dos dels artistes que participaran en el festival. / J.A. Montoya

tors Sergi Estella, Alfons 
Martí, Roger Margarit i 
Antonio Zamora, l’artista 
Miriam Aguilera i els grups 
Mutante i Alba Luz, Blau 
Mariner, Chapaos a la nu·
eva, Pili i Aurora Cayero, 

Pulso i Pua, Alicia i Daniel i 
Estàncies&Estàndards. 

A més, el festival també 
comptarà amb actuacions 
de grups i entitats locals, 
com el Casal Xou, l’Obra·
dor Coral, Dones de Cor i 8 

entre inscrits i ponents, la 
trobada ha tornat a ser un 
èxit en l’àmbit de la foto·
grafia professional. 

Durant l’homenatge, 
Pilar Marroyo, filla del fotò·
graf rubinenc, va recordar 
el seu pare com a pare i 
com a fotògraf, mentre 
que Víctor Miras, net de 
Marroyo, va llegir el comi·
at que li va dedicar en el 
seu funeral. Després es va 
projectar el vídeo ‘Ignasi 
Marroyo, imágenes de una 
época’. / DdR

El Grup Fotogràfic ‘El Gra’ 
va organitzar dijous de la 
setmana passada, com tots 
els darrers dijous del mes, 
una edició de l’activitat 
‘Explica’ns el teu rotllo’. Va 
ser una proposta especial, 
ja que el convidat va ser 
el fotògraf rubinenc Carles 
Mercader, director del festi·
val de fotografia La Nuu. 

Abans de la sessió, Mer·
cader va oferir una visita 
guiada per les imatges del 
festival als assistents, expli·
cant·los detalls dels autors i 
les diferents obres per faci·
litar la seva comprensió. 

Posteriorment, ja a l’An·
tiga Estació, el convidat va 

explicar als participants les 
dificultats d’organitzar un 
festival internacional com  
La Nuu i  alguns aspectes 
de la fotografia contempo·
rània, on cal obrir la ment 
per entendre les noves 
tendències i la diferent 
concepció. 

Finalment, Mercader 
va mostrar part de la seva 
obra, que exemplifica un 
gran coneixement fotogrà·
fic i va reconèixer que la 
fotografia li va servir per 
vèncer la seva timidesa. 

Des d’El Gra, han volgut 
agrair a Carles Mercader  
que els oferís “aquesta ses·
sió tan especial”. / DdR

El fotògraf rubinenc Carles 
mercader ofereix un especial 
‘Explica’ns el teu rotllo’ al Gra

La Societat Blues Rubí 
continua amb la seva pro·
gramació musical i aquest 
dissabte 4 de novembre 
organitza un concert amb 
Dani Baraldes i la XXX 
Band, que estaran acom·
panyats pel gran músic 
local Santi Ursul. 

Baraldes, que també 
forma part del grup Ru·
olo y Su Contrabanda, 

lidera des de fa dos anys 
la XXX Band, un grup de 
música instrumental, que 
s’apropa als sons vintage 
del blues·rock, el funk i 
el swing. En definitiva, el 
millor del rock i blues de 
Barcelona. 

El concert, que és gra·
tuït, serà dissabte a les 20 
hores a l’espai cutlural de 
la CGT. / DdR

La Societat Blues Rubí organitza 
un concert amb Dani Baraldes 
i la XXX Band dissabte a la CGt

Carme Valls Llobet,  doc·
tora, professora de la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona i autora de di·
versos llibres de divulgació 
mèdica, va oferir dijous 
passat a Rubí una inte·
ressant conferència sobre 
‘Dones, salut i qualitat de 
vida’. L’acte, organitzat per 
l’Aula d’Extensió 
Universitària de 
Rubí, va tenir lloc 
a l’Ateneu i va 
aplegar un nom·
brós públic. 

La  doctora 
Valls va exposar 
les diferències 
entre homes i 
dones a l’hora 

d’emmalaltir. La seva llar·
ga experiència, amb més 
de 30 anys investigant com 
condiciona una determi·
nada malaltia pel fet de 
ser dona, l’ha dut a deter·
minar que el concepte de 
‘gènere’ sovint ha donat 
invisibilització a les dones. 
/ DdR

interessant conferència a l’aula 
d’Extensió universitària sobre 
‘Dones, salut i qualitat de vida’

Carles Mercader, durant l’activitat. / Cedida

La família del fotògraf va assistir a l’homenatge. / Cedida

Carme Valls va explicar les diferències 
entre dones i homes en salut. / Cedida



FUTBOL | SEGONA CATALANA

Dos gols de Mauri encarrilen el triomf 
de l’Olímpic davant del Gornal
JOSÉ VERDE

L’Olímpic va repe� r la his-
tòria de la passada jorna-
da, marcant en els primers 
compassos del par� t i un 
minut abans del descans. El 
rival, la UD Gornal, arribava 
com a penúl� m classifi cat 

amb només cinc punts i 
cinc gols marcats. 

El primer quart d’hora 
va ser de domini dels de 
Can Fatjó, que s’avançava 
en el minut 7 per mediació 
de Mauri després d’una 
centrada per l’esquerra. 
Poc després, els locals van 
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2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 VILANOVA I LA GELTRÚ 9 22
2 ESPLUGUENC 9 21
3 ATLÈTIC SANT JUST 9 19
4 RUBÍ UE 9 16
5 SANT QUIRZE 9 15
6 OLÍMPIC CAN FATJÓ 9 15
7 PRAT B 9 15
8 CAN TRIAS 9 14
9 JÚNIOR 9 12

10 FONTSANTA FATJÓ 9 11
11 BEGUES 9 11
12 MARIANAO 9 10
13 ATLÈTIC VILAFRANCA 9 10
14 MOLINS DE REI 9 10
15 SANT JOAN DESPÍ 9 8
16 ATLÈTIC PRAT 9 7
17 SUBURENSE 9 6
18 GORNAL 9 5

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 SAN LORENZO 9 22
2 JUV.25 SEPTIEMBRE 9 21
3 ATLÈTIC RUBÍ 9 20
4 ESCOLA PLANADEU 9 19
5 SANT CUGAT B 9 16
6 CERDANYOLA B 9 13
7 MIRASOL-BACO 9 12
8 BARBERÀ ANDALUCÍA 8 12
9 CASTELLBISBAL 9 12

10 LA ROMÀNICA 8 12
11 LLANO DE SABADELL 9 11
12 TIBIDABO T. ROMEU 9 10
13 BADIA DEL VALLÈS 9 9
14 ESCUELA BONAIRE 9 9
15 JÚNIOR B 9 8
16 LLORENÇÀ 9 7
17 PUEBLO NUEVO 9 6
18 PENYA PAJARIL 9 6

perdre el centre del camp 
i el Gornal va començar a 
dominar l’enfrontament, 
amb ocasions clares de 
gol però sense encert fi-
nal. Fins i tot va haver-hi 
un clar penal de Gerard 
sobre Brandi dins de l’àrea 
de l’Olímpic, però l’àrbi-
tre no ho va interpretar 
així i el joc va con� nuar. 

Cada arribada del Gornal 
eren oportunitats clares, 
però, afortunadament per 
l’Olímpic, les rematades 
fi nals no van ser gaire en-
certades. 

Ja en el minut 44 de 
joc, de nou Mauri, des-
prés d’una bona jugada, 
va rematar i va aconseguir 
el 2-0 per als de Can Fatjó. 

FUTBOL | TERCERA CATALANA

El Rubí perd contra el 
Can Trias a casa per 1-3
La Unió Espor� va Rubí no va 
poder guanyar a Can Rosés 
contra el Can Trias tot i que 
va iniciar el par� t avançant-
se en el marcador amb un 
gol de Joan Raventós al 
minut 28. 

Però el Can Trias, amb 
un plantejament defensiu 
molt seriós, no es va deixar 
intimidar i va empatar al 
minut 34. A la segona part, 
gràcies a dues jugadores a 
pilota aturada, el conjunt 
de Viladecavalls va capgirar 
el marcador amb dos gols, 
el darrer a les acaballes del 

par� t. En la propera jorna-
da, el Rubí visitarà el camp 
del Gornal, el dissabte les 
16.15 hores. / DdR

L’Atlè� c Rubí perd a casa 
i el Vein�  s’imposa a fora
L’Atlètic Rubí ha cedit el 
lideratge després de perdre 
a casa contra el Castellbisbal 
per 1-2. El gol local va ser 
obra de Samuel Torres, però 
va resultar insufi cient per 
evitar la derrota. En canvi, el 
Juventud 25 de Sep� embre 
escala posicions després del 
triomf al camp del Mirasol. 
El solitari gol de José Javier 
Calvo va ser suficient per 
sumar els tres punts. / DdR

Amb aquest resultat es va 
arribar al descans. Es va 
iniciar la segona meitat 
sense canvis per part local 
i només un al Gornal, An-
dújar per Héctor. Aquest 
període va ser de domini 
clarament de l’Olímpic, que 
va recuperar el centre del 
camp i va crear moltes oca-
sions. Davant un rival tocat 
psicològicament pel gol 
abans del descans i cansat 
� sicament, els de Can Fatjó 
van controlar totalment el 
par� t, amb jugades prolon-
gades i jugant en curt. 

El tercer gol de l’Olím-
pic va arribar en el minut 

87 de joc i va ser de penal. 
Un jugador visitant va en-
ganxar per la samarreta a 
Nil dins de l’àrea i el mateix 
jugador va transformar la 
pena màxima i va fer pujar 
el 3-0 al marcador. En els 
darrers minuts, Mauri, 
llargament ovacionat, va 
ser substituït per Marc 
Díaz, qui tornava al terreny 
de joc després de la lesió 
que va pa� r a fi nals de la 
passada temporada. 

Aquest dissabte vinent, 
a les 18 hores, l’Olímpic 
s’enfrontarà a l’AE Prat B 
en el municipal Sagnier 
d’El Prat. 

Sènior Femení-Terrassa 7-2 
Veterans-Marianao 4-3
Can Boada-Sènior B   2-0
Juvenil A-Juv. 25 Sept.  1-5 
Marc
Juvenil B-Júnior   2-2
Pablo 
Cadet A-EF Bonaire               2-0 
Isaac i Izan 
Naise BCN-Cadet B   2-3 
Paqui (2) i Carlos  
Can Parellada-Infantil A   0-0
Júnior-Infantil B 1-8
Figueras, Unai (2), Younes, Joel, 
Oussama i Morales (2). 
Aleví A-Juan XXIII   2-3 
Morales i Hinojo
Castellbisbal-Aleví B          6-2 
Caicedo i Urbano

Castellar-Aleví C                  8-1
Patiño  
Aleví D-Mirasol                     6-5 
Toni (2), Martin (2) i Izan (2)
Aleví E-Rubí UE                    16-1
Axel (5), Raúl (5), Iker, Diego (2), 
Adrián, Alejandro i Sergi 
Aleví F-F. Terrassa               1-12
Ocaña
EF Barberà-Benjamí A         1-7
Hugo (2), Didac (2), Amin, Bilal i 
Óscar
Can Trias-Benjamí B   1-8
Ángel (4), Roger, Maher i Joel (2)
Benj. C-EF Viladecavalls   2-5
Iker (2)
Benjamí D-Mirasol   4-4
Lucas (2), Nazan i Guillermo
M. Egara-Prebenjamí A   5-0

RESULTATS
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ATLETISME | CURSA 

Nicolás López puja al 
podi en la 9a Cursa de 
Sant Vicenç dels Horts

Nicolás López, atleta de 
Fondistes Rubí, va aconse-
guir un meritori tercer lloc a 
la 9a Cursa popular de Sant 
Vicenç dels Horts, de 10 km 
de recorregut, 8 en asfalt i 2 
per terra a la vora del riu Llo-
bregat. López, malgrat pati r 
alguns problemes gastroin-
testinals, va registrar un 
temps de 47’44” i va pujar al 
podi com a tercer classifi cat 

de la seva categoria. 
D’altra banda, Juan Car-

los Martínez, també de 
Fondistes Rubí, va parti ci-
par diumenge en una de 
les curses de muntanya de 
Sant Llorenç Savall, concre-
tament a la d’11,600 km. 
Martí nez va fer un temps 
d’1h05’46” i es va classifi car 
com a 28è a la general. / 
Fondistes Rubí

Nicolás López va quedar en tercera posició. / Cedida

MARXA | ENTITAT

Rècord a la Marxa de la Regularitat, 
amb més de 800 infants parti cipants
REDACCIÓ

La 47a Marxa Infantil de 
la Regularitat, organitzada 
pel Centre Excursionista de 
Rubí, va comptar amb la 
participació de 415 pare-
lles, el que signifi ca que 830 
nens i nenes van completar 
el recorregut de l’acti vitat.

La Marxa de la Regula-
ritat, dirigida a infants de 
7 a 12 anys, consisteix a 
caminar per parelles amb 
regularitat passant per uns 
punts de control. Els ven-
cedors van ser la parella 
formada per Eloi Rubio i 
Eric Peláez, de l’escola Pau 
Casals. En segon lloc van 
quedar Ainhoa Montes i 
Àfrica Anguas, de l’Escola 
Ribas, i en tercer lloc, la 
parella formada per Marti -
na Raya i Carlota Grau, de 
l’escola Ca n’Alzamora. La 
millor escola classifi cada va 
ser la Schola.

Una de les novetats de 
la Marxa d’enguany és que 
l’organització havia previst 

un nou iti nerari. La sorti da 
es va iniciar al Castell de 
Rubí per anar fins a Sant 
Muç, baixant cap a la Llana 
per agafar el torrent del 
Mut i seguit pel torrent 
de Can Roig fi ns a la font 
del mateix nom. El camí 
va seguir cap a la masia en 
runes de Can Guilera, fi ns 
al punt més allunyat de Les 
Martines. La marxa en si 

va acabar a l’anti c camp de 
futbol del Can Mir, on va 
tenir lloc el dinar.

El Centre Excursionis-
ta, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Rubí, 
ha aconseguit recuperar 
aquest espai per tal que 
en el futur es puguin fer 
altres acti vitats de caràcter 
popular.

Allà es van congregar 

prop de 1.500 persones, 
entre pares, infants, famili-
ars i amics. Els nens i nenes 
van poder gaudir de quatre 
atraccions inflables i una 
estona de lleure després 
de la caminada. Per primer 
cop, es van ubicar al lloc 
del dinar instal·lacions per 
donar més comoditats als 
parti cipants, com ara lava-
bos mòbils i un ‘food truck’ 
amb begudes i entrepans.

Ja a la tarda, sense re-
gularitat, tots junts, els 
parti cipants van baixar pel 
torrent dels Valencians, pel 
torrent de Can Feliu i fi ns a 
Can Xercavins per acabar al 
Castell de Rubí.

Un cop acabada la mar-
xa, un animador va entre-
tenir els parti cipants fi ns al 
lliurament dels premis. A 
més de les copes a les tres 
primeres parelles classifi -
cades, tots els parti cipants 
van rebre d’obsequi una 
motxilla i un calendari de 
l’enti tat, a més d’una begu-
da i un peti t aperiti u.

El CER va confi gurar un nou iti nerari per aquesta edició. / Pere Abella

ARQUERS | LLIGA

Més d’una quinzena de 
ti radors arrenquen amb 
èxit la lliga de sala
El Club Arquers Rubí va parti cipar amb una gran represen-
tació en la primera jornada de la lliga de sala, disputada el 
passat cap de setmana. Per una banda, es va organitzar a 
Canovelles la línia Barcelona-Girona, mentre que la línia 
Tarragona-Lleida es va disputar a Torrefarrera. En totes 
dues ti rades els arquers del club rubinenc van fer una gran 
actuació, el que va permetre a alguns d’ells col·locar-se en 
les primeres posicions de la lliga. Cal fer una menció espe-
cial a Manuel Fuentes, que per lesió no va poder acabar la 
competi ció. La segona ti rada serà el cap de setmana de l’11 
i 12 de novembre, a Terrassa i Torrefarrera. / Arquers Rubí Els Arquers Rubí van fer un bon inici de la competi ció. / Cedida

Daniel González  2n  Longbow Esquirol 
Alex González  1r Longbow Esquirol
Cristina Martí  5a  Recurvat Cadet
Judit Semis  4a  Recurvat Júnior
Marc Lopera  1r  Compost Cadet
Alicia Vargas  2n  Longbow Sènior
Montse Aguirre  3a Longbow Sènior
Enrique Flores  10è  Longbow Sènior
David González  10è Longbow Sènior
Jose Luis Ruiz  4t  Longbow Veterà
Anabel Ibáñez  2a  Instintiu Sènior
Ángel López  7è  Instintiu Sènior
Juan Pedro Serrano  1r  Nu Sènior
Hernán de la Heras  16è  Nu Sènior
Ester Semis  3r  Compost sSènior
Montse Muñoz  8a  Compost Sènior

RESULTATS



Divendres, 3 de novembre de 2017Esports 23
voleibol | primera divisió

Derrota del CV rubí 
contra el CV Molins de rei
El Club Voleibol Rubí no va 
poder superar el CV Molins 
de Rei en el partit que es 
va disputar a la localitat del 
Baix Llobregat i que corres-
ponia a la cinquena jornada 
de lliga. En el primer set, les 
del Voleibol Rubí van mos-
trar un bon nivell de joc i van 
plantar cara fins al final del 
set, quan les locals van fer 
bons atacs amb les centrals 
i van aconseguir decantar el 
marcador fins a l’1-0.

En el segon set, les ru-
binenques van tenir més 
dificultats per mantenir 
el bon nivell de joc i el CV 
Molins va guanyar amb 

certa facilitat. En el tercer, 
les del CV Rubí van tornar 
a plantar cara i van tenir 
moments en els quals van 
dominar el marcador, però 
novament al final del set, 
les locals van tenir una bona 
ratxa i es van imposar. Les 
de Rubí van perdre 3-0 i en 
la propera jornada rebran a 
Can Rosés el CV Olot a les 
16 hores. / CVR

1a Catalana Femení B J Pts.
1 CV MOLINS 5 12
2 GET BLUME 5 12
3 CV OLOT 5 12
4 CVB BARÇA 5 9
5 CV GAVÀ 5 6
6 VIKINGS PRAT 5 6
7 MÉS FUSTA RUBÍ 5 3
8 CV SANT QUIRZE 5 0

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

waterpolo | lliGa

El sènior Masculí del CNr 
continua imparable a Primera
Després de perdre l’any 
passat la categoria a Di-
visió d’Honor, el Sènior 
Masculí del Club Natació 
Rubí (CNR) ha començat 
amb molta força la lliga 
a Primera Nacional. De 
moment, suma tots els 
partits per victòries, la dar-
rera contra la UE Horta per 
13-6. Els golejadors locals 
van ser Marc Tarrés (2), Nil 
Lenard, Daniel Blánquez 
(3), Alejandro Ortiz (2), 
Alberto Soto, Marc Mejías, 
Miquel Moyano (2) i Ferran 
Pascual.

La bona ratxa de l’equip 
permet al conjunt de Toni 
Aguilar liderar la classifica-
ció amb dos punts d’avan-
tatge respecte el segon. 
En la propera jornada, els 
rubinencs aniran fins a 
Sevilla per enfrontar-se al 
CW Sevilla, un partit que 
tindrà lloc el dissabte a les 
16 hores.

Derrota contundent del 
sènior Femení
Per la seva banda, el Sènior 
Femení va encaixar una go-
lejada en la segona jornada 
a Divisió d’Honor i encara 
no ha sumat cap punt. Les 
de Rubí es van veure su-
perades pel subcampió de 
lliga, el CN Mataró, per 22-6. 
Els gols del CN Rubí van ser 

obra d’Ariadna Ruiz, Taylor 
Shore (2), Lidia Escoda i Laia 
Soriano (2).  

En la propera jornada, 

Lliga Elit Masculina J Pts.
1 ESPANYA HC 4 12
2 CHL JUJOL 4 10
3 HC CASTELLÓ 4 9
4 CPL VALLADOLID 4 7
5 METROPOLITANO HC 4 6
6 HCR CENT PATINS 4 6
7 MOLINA SPORT 3 3
8 AE SANT ANDREU 4 3
9 TRES CANTOS PC 4 0
10 CP CASTELLBISBAL 3 0

hoquei línia | lliGa elit

Cop dur pel Masculí del Cent Patins
La pista Francesc Calvo va 
acollir el cap de setmana els 
enfrontaments del Sènior 
Masculí B i del Sènior Mas-
culí A del Cent Patins, tots 
dos contra l’Espanya HC.

El Sènior Masculí A, que 
competeix a la Lliga Elit, va 
rebre l’Espanya, en un partit 
que no va ser satisfactori 
pels interessos dels rubi-
nencs. L’equip va començar 
perdent ja a l’inici i no va 
ser fins al quart gol visitant, 
encara a la primera meitat, 
que es va veure la clara su-
perioritat dels mallorquins. 
L’Espanya tenia el dia, troba-
va espais amb molta facilitat 
i no fallava, cada tir era un 
gol en contra. 

El Rubí intentava reac-
cionar, però a cada error el 
marcador reflectia un gol 
més a remuntar. Al descans, 
0-5, i la segona part no va 
ser molt diferent. El Cent 
Patins va sortir més intens 
a la segona, però l’Espanya 
seguia a la seva. Encara 
que Xavi va marcar l’1-6, les 
expectatives de remuntada 
eren baixes i el resultat final 
va ser d’1-11. Un cop molt 
dur que baixa l’equip fins a 

la sisena posició a 6 punts 
del primer classificat, preci-
sament l’Espanya HC.

En l’altre partit de la 
jornada, el Sènior Masculí 
B, que juga a la Lliga Or, 
es va enfrontar també a 
l’Espanya HC, en un partit 
molt emocionant. El matx va 
arrencar amb un gol matiner 
dels visitants, però el Rubí 
va respondre ràpidament 
amb dos gols d’Abdon i un 
altre de Víctor. L’Espanya 
va entrar un altre cop dins 
el partit fent el 3-2, però 

els rubinencs van tornar a 
respondre contundentment 
amb dos gols més: un altre 
de Víctor i el que feia el 
hat-trick d’Abdon. El partit 
semblava ja encarrilat abans 
del descans, l’equip estava 
jugant bé i concedia poques 
ocasions a l’Espanya. 

A la segona part, en can-
vi, el marcador, que va arri-
bar a posar-se 6-3 a favor, 
va canviar en un moment 
al 6-6 i el partit tornava un 
altre cop a estar disputat. 
En alguns moments, sem-

1a Nacional Masculí J Pts.
1 CN RUBÍ 3 9
2 CN SANT FELIU 3 7
3 CN CABALLA 3 7
4 CW SEVILLA 3 6
5 UE HORTA 3 6
6 W. MALAGA 3 3
7 CN GRANOLLERS 3 3
8 AR CONCEPCIÓN 3 3
9 CN MONTJUÏC 3 3
10 CN LA LATINA 3 3
11 CN TRES CANTOS 3 1
12 DOS HERMANAS 3 1

resultats
CN Sabadell-Juvenil Masculí   5-7
CE Mediterrani B-Aleví B   9-4
UE Horta-Juvenil Femení   8-12
Juvenil Masculí-CN Sant Andreu   7-11
Infantil Femení-CN Terrassa   8-13

les rubinenques rebran el 
CD Dos Hermanas, un partit 
que es disputarà dissabte a 
les 15.30 hores. / CNR

natació | competició

Una vintena de nedadors, a la 
1a jornada de la lliga benjamí

La piscina de Sant Cugat del 
Vallès va acollir el dissabte 
la primera jornada de la 
lliga benjamí de natació. Hi 
van participar 21 nedadors i 
nedadores del Club Natació 
Rubí en les diverses disci-
plines: 100 m lliures, 100 m 
braça, 50 m braça i 4x50 m 

esquena. 
També es va disputar el 

dissabte la primera jornada 
del Circuit Català de Trofeus, 
amb la presència de la neda-
dora del CN Rubí Sílvia Mar-
tí. La nedadora rubinenca va 
competir en els 400 i 100 m 
lliures. / CNR

El sènior Masculí no coneix la derrota. / Cedida

Fotografia de grup dels nedadors rubinencs. / Cedida

La pista Francesc Calvo va acollir els dos partits del Cent Patins contra l’Espanya HC. / Cedida

blava que els mallorquins 
s’endurien el partit, però 
un gol de David va donar la 
victòria final. L’equip, des-
prés d’aquest enfrontament, 
es troba a la meitat de la 
classificació, seguint rivals 
directes. / Cent Patins

esport adaptat | bàsquet

Emoció des del principi fins 
al final en el primer partit 
de l’Horitzó A de bàsquet en 
la Lliga Catalana de Primera 
divisió de l’ACELL. La victò-
ria davant del campió de 
l’any passat, el C. Fènix, va 
ser suada i treballada fins al 
darrer minut del temps afe-
git, ja que el partit va acabar 
amb empat a 28 punts.

El primer quart va ser de 
domini del CE Horitzó, que 
es va veure contrarestat 
en el segon pel C. Fènix, 
fins a arribar a la mitja part 
amb un marcador de 17-14 
favorable als vallesans. El 

tercer quart va ser molt 
igualat, però en el darrer, 
el Fènix va eixugar l’avan-
tatge que portaven els nois 
d’Enric Planas fins a arribar 
a l’empat a 28 final. Dues 
cistelles en el temps afegit 
els van donar el triomf final 
per 32-28.

Pel CE Horitzó van ju-
gar: Toni Torres (14), José 
Roldan (9), Joan Lupion 
(3), Sergi De la Torre (3), 
Jordi Aniento (2), Helena 
Corbella (1) i el debutant 
Pablo Plazas que, tot i no 
anotar, va fer un bon partit. 
/ CE Horitzó

Victòria en temps afegit pel 
primer equip del l’Horitzó
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