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H emos creado un 
nuevo espacio, 
donde podrás 
venir a degustar 

nuestros platos de siempre, 
exquisitas carnes a la brasa, 
nuestras deliciosas pizzas al 
horno de leña y todos los 
arroces que te puedas ima-

ginar en un ambiente cálido 
y acogedor “muy vintage”. 

Evocando al antiguo Don 
Peppone de hace ya varias 
décadas, hemos cambiado de 
ubicación para poder ofrecer 
la máxima satisfacción con 
nuevos servicios y comodi-
dades, con el objetivo de 
seguir compartiendo nuestra 
gran oferta culinaria, con 
nuestros clientes.

Somos conscientes que 
los principios no han sido 
fáciles y ha sido un gran reto 
para todo el equipo poner 
en marcha este nuevo pro-
yecto, lamentamos cualquier 
desajuste por problemas 
técnicos y ajenos a nuestra 

voluntad.
Nos hemos trasladado 

para iniciar una nueva anda-
dura en un nuevo local con 
grandes ventanales y mucha 
luz, una zona ajardinada y 
agradable, con fácil aparca-
miento, acceso a minusváli-
dos, etc…

Siempre con el afán de 
seguir siendo un referente 
en la zona y ofrecer lo mejor 
de nosotros.

Una buena mesa donde 
relajarte y disfrutar de un 
buen servicio, una buena 
bodega y una gran oferta de 
platos, basada en productos 
de máxima calidad. Cocina 
mediterránea y de mercado.

Tenemos kilos de razones 
para que vengas a visitar 
el NUEVO DON PEPPONE
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Oberta la votació dels pressupostos par� cipa� us 
amb una vintena de propostes de la ciutadania
REDACCIÓ

La ciutadania ja pot votar a 
través de la plataforma digital 
Rubí Par� cipa les seves opci-
ons preferides entre la vinte-
na de propostes selecciona-
des per inver� r a la ciutat els 
250.000 euros des� nats als 
pressupostos par� cipa� us. 
Les propostes, realitzades 
pels mateixos ciutadans, han 
estat recollides durant tot 
l’any, validades pels tècnics 
municipals i ara se sotmeten 
a votació popular.

La majoria de les accions 
plantejades estan encamina-
des a millorar l’espai públic, 
especialment als barris i les 
urbanitzacions, però també 
hi ha propostes amb un caire 
més social, com l’ajut a les 
famílies de Rubí amb infants 
amb diversitat funcional. 
També qües� ons de caràcter 
més ambiental, com ara una 
prova pilot per lluitar contra 
el mosquit � gre o la pe� ció 
de plantar més arbres.

El total de propostes 

recollides era de 59, que 
després de passar per la 
validació dels tècnics s’han 
quedat en 19. Com no s’han 
superat les 25 propostes 
fi nalistes, totes han passat a 
la fase de votació.

En aquest procés par-
ticipatiu, obert fins al 31 
d’octubre, hi poden votar 
els rubinencs majors de 16 
anys.

A banda dels 250.000 
euros, els pressupostos par� -
cipa� us també inclouen una 
par� da de 50.000 euros que 
es des� naran a les propostes 
dels infants i adolescents de 
la ciutat.

Projectes del 2018
Pel que fa als projectes gua-
nyadors dels pressupostos 
par� cipa� us del 2018, que 

L’única clínica 
d’ortodòncia 
de Sant Cugat 
del Vallès

Patrocinadors de la UESC

estava previst que s’execu-
tessin durant el 2019, dos 
ja s’han completat. Es tracta 
de la subs� tució de l’arbrat 
mort, que ha comportat que 
es canviïn 140 espècies, i 
la prova pilot d’enllumenat 
intel·ligent al passeig de Les 
Torres. Pel que fa a la cons-
trucció de la pista poliespor-
� va a Can Ximelis, l’obra es 
licitarà a l’octubre.

1. OMBRA AL PARC RIVO RUBEO. 18.000€
2. PROVA PILOT PER A LA LLUITA CONTRA EL MOSQUIT 
TIGRE. 5.000€
3. MILLORA DE LA PISTA POLIESPORTIVA DEL CENTRE 
CÍVIC DE CAN FATJÓ. 65.000€
4. MILLORAR ELS EQUIPS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA. 36.300€
5. URBANITZACIÓ DE 3 PASSOS DE SERVEI ENTRE 
CARRERS A LES URBANITZACIONS. 125.000€
6. MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ DELS PASSOS DE 
VIANANTS PROPERS A LES ESCOLES. 125.000€. 
7. MILLORA DE LA CUINA DE L’EDIFICI LA CRUÏLLA. 
26.400€
8. MILLORA DE LES VORERES DE LA CIUTAT. 125.000€. 
9. MILLORAR LA PLAÇA LUOIS BRAILLE. 125.000€

10. ENLLUMENAT LED PER RUBÍ. 125.000€
11. MILLORAR EL PARC DE CA N’ALZAMORA. 125.000€
12. XARXA SOCIAL PER A LES FAMÍLIES DE RUBÍ AMB 
DIVERSITAT FUNCIONAL. 55.000€
13. INSTAL·LACIÓ DE NOVES FONTS PÚBLIQUES A LES 
ZONES RESIDENCIALS. 125.000€
14. MILLORES A LA PISTA POLIESPORTIVA DE CAN 
VALLHONRAT. 125.000€
15.  ARRANJAMENT DE LA ROTONDA DE L’AV. 
CASTELLBISBAL AMB TOPACI. 58.400€
16. ESTUDI DE MOBILITAT PER A LES URBANITZACIONS. 
125.000€
17. MÉS VERD A LA CIUTAT. 125.000€
18. PLANTAR ARBRAT AL CARRER SABADELL. 53.400€
19. PIPICAN A CAN SOLÀ. 36.300€

LES 19 PROPOSTES SOTMESES A VOTACIÓ

1. SUBSTITUCIÓ ARBRAT MORT. 16.494,83€. Subs� tució 
de 140 de diverses espècies a diverses ubicacions del 
municipi. Estat: Executat
2. PROVA PILOT D’ENLLUMENAT INTEL·LIGENT A LES 
TORRES. 17.523,31€. Subs� tucióde 40 llumeres al pg. 
de Les Torres. Estat: Executat
3. PISTA POLIESPORTIVA A CAN XIMELIS. 2.904€. Nova 
pista al descampat entre els carrers Moncayo i Aneto. 
Estat: Es licitarà a l’octubre.

PROPOSTES GUANYADORES 2018
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Rubí Sanitat es reunirà amb l’Ajuntament 
per tractar els dèfi cits sanitaris a la ciutat
CRISTINA CARRASCO

La Plataforma Rubí Sanitat, 
que lluita per aconseguir 
una sanitat pública digna 
a la ciutat, es reunirà prò-
ximament amb la regidora 
de Salut, Marta Oliva, per 
tractar les necessitats i les 
mancances que pateix la 
ciutat en matèria sanitària. 
Així ho van anunciar mem-
bres de la Plataforma aquest 

dimarts durant l’assemblea 
del Moviment per a unes 
Pensions Dignes de Rubí, 
ja que tots dos col·lec� us 
han sumat forces per lluitar 
conjuntament per les seves 
reivindicacions.

Segons van explicar des 
de Rubí Sanitat, a la trobada 
amb la regidora aquesta els 
facilitarà dades reals sobre 
les mancances i les proble-
mà� ques dels tres centres 

de salut de la ciutat, una 
informació que facilitaran 
a l’Ajuntament els respon-
sables dels centres. “Volem 
tenir dades sobre les llistes 
d’espera per metges de fa-
mília i pels especialistes, si 
hi ha manca de recursos hu-
mans, disposar d’informació 
contrastada, per poder des-
prés reclamar a qui pertoqui 
que dignifiqui la sanitat 
pública a Rubí”, apunta una 
de les membres.

Els pensionistes s’organit-
zen per viatjar a Madrid
Durant la mateixa assem-
blea, els pensionistes van 
tornar a fer una crida a la 
mobilització en defensa del 
sistema públic de pensions i 
han animat tothom a par� ci-
par en la gran concentració 
prevista pel 16 d’octubre a 
Madrid, que aplegarà pensi-
onistes de tota Espanya.

El col·lectiu, que està 
organitzant el viatge en 
autocar conjuntament amb 
els pensionistes de Terrassa, 
van recordar que encara hi 
ha temps per apuntar-se 

La plataforma Rubí Sanitat i el Moviment per a unes Pensions Dignes 
es donen suport en les seves reivindicacions. / Arxiu

i que es pot fer el dimarts 
al ma�  a l’assemblea o bé 
trucant al 645 912 384. El 
cost del viatge en autocar 
és de 40 euros. La sor� da 
serà a les 22.15 hores del dia 
15 a l’Escardívol i l’arribada 
a Madrid prevista cap a les 
9-10 del ma� . Després de 
par� cipar en la concentració 
davant el Congrés els Dipu-
tats, la tornada serà a les 16 
i l’arribada a Rubí cap a les 
2-3 de la ma� nada.

El col·lec� u rubinenc va 
insis� r que la defensa del 
sistema públic de pensions 
no afecta només els actuals 
pensionistes, sinó tothom, 
perquè els treballadors 
d’avui seran els pensionistes 
del futur. Durant l’assem-
blea també es va mostrar el 
suport als pensionistes de 
Bilbao i Rota que han iniciat 
una marxa a peu cap a la 
concentració.

A més, van recordar que 
sigui quin sigui el pròxim 
govern estatal, con� nuaran 
defensant unes pensions 
públiques dignes amb fer-
mesa.

A presó el violador que captava 
víc� mes a través d’una falsa 
oferta de feina a internet
Els Mossos d’Esquadra van 
detenir el 23 de setembre 
l’home que presumpta-
ment havia violat una dona 
i ho havia intentat amb una 
altra després de quedar 
amb elles per oferir-los una 
feina. L’home, de 25 anys 
i nacionalitat espanyola, 
detectava anuncis a internet 
de noies joves que s’oferien 
per treballar i hi contactava 
amb el pretext que oferia 
una feina com a personal de 
neteja per a ofi cines. Bus-
cava preferentment joves 
sud-americanes i de bona 
aparença � sica.

L’home aconseguia que 
les víc� mes pugessin al seu 
vehicle, se les enduia a una 
zona poc transitada i posava 
com a requisit per aconse-
guir la feina que hi man� n-
guessin relacions sexuals. Si 
s’hi negava, les forçava de 
forma violenta.

En una de les agressions, 
el de� ngut va quedar amb 
la jove a Rubí. La va fer 
pujar al cotxe i li va dir que 
la duia a una cafeteria on li 
concretaria l’oferta laboral. 

L’arrestat es va aturar en un 
polígon industrial apartat. 
Quan la noia se’n va adonar 
va intentar sor� r del cotxe 
però l’home li ho va impedir. 
Malgrat que la noia s’hi va 
resis� r ac� vament va acon-
seguir consumar l’agressió 
sexual. A con� nuació la va 
empentar fora del vehicle. 
La noia, en veure que la seva 
bossa de mà es quedava 
dins del cotxe, la va intentar 
recuperar, però l’home va 
accelerar sobtadament de 
manera que la va arrossegar 
uns metres, fet que li va 
provocar lesions per abra-
sió. La víc� ma va  haver de 
ser atesa en un centre hos-
pitalari, tant per l’agressió 
sexual com per les ferides 
per abrasió provocades per 
l’arrossegament.

L’home va ser de� ngut 
a Corbera de Llobregat i el 
jutge en va decretar l’ingrés 
a presó. El 2017 l’home ja 
havia estat denunciat per un 
fet comès mesos abans. La 
inves� gació del cas con� nua 
oberta, ja que podrien ha-
ver-hi més víc� mes. / DdR
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La jus� cia es� ma els recursos presentats 
per Rubí en relació a Can Carreras
REDACCIÓ

El Tribunal Superior de Jus-
� cia de Catalunya (TSJC) ha 
declarat nul·les les tres au-
toritzacions d’ampliació dels 
codis de residus i de volum 
que va sol·licitar l’empresa 
Grupo FSM Ver� spania SL, 
� tular de Can Carreras, es-
� mant així els tres recursos 
presentats per l’Ajuntament 
de Rubí. Això comporta la 
inexistència d’aquesta au-
torització des de la data 
en què es va atorgar i fi xa 
l’obligació de retornar la 
instal·lació a l’estat anterior 
a les autoritzacions de les 
modifi cacions.

El gener del 2012, l’em-
presa Grupo FSM Ver� spa-
nia SL va obtenir autorització 
ambiental per a l’activitat 
de dipòsit de residus no 
perillosos a l’abocador de 
Can Carreras ─abans era 
d’inerts─. L’Ajuntament de 
Rubí va impugnar aquesta 
autorització, però la sentèn-
cia dictada pel TSJC no va ser 
favorable al consistori, ja que 
va deses� mar el recurs.

Mentrestant, el Grupo 

Imatge d’arxiu de l’abocador de Can Carreras. / Ajuntament

Un tram del carrer García Lorca 
serà de plataforma única per 
millorar-ne l’accessibilitat
L’Ajuntament durà a terme 
a mitjans d’octubre les 
obres de reurbanització 
del carrer García Lorca en-
tre el carrer General Prim 
i el passeig del Ferrocarril 
per tal de millorar-ne les 
condicions actuals d’ac-
cessibilitat i mobilitat. 
Les obres consistiran a 
conver� r el tram d’aquest 
carrer entre el carrer Ge-
neral Prim i el passeig del 
Ferrocarril en una zona 
de plataforma única amb 
prioritat pels vianants, mi-
llorant-ne l’accessibilitat. 
En aquest sentit, també 
es marcaran bandes per 
a invidents als passos de 
vianants i les voreres � n-
dran amplades sufi cients i 
estaran lliures d’obstacles, 
entre altres.

A la vegada, s’instal·-
larà nou enllumenat amb 
làmpades LED, amb una 
major potència respecte 
a l’actual. També es col-
locaran noves papereres 
i es renovarà la senyalit-
zació. Les obres tenen un 

cost de 127.094,82 euros. 
L’execució d’aquesta actu-
ació comportarà afectaci-
ons de mobilitat. Mentre 
durin els treballs, el tram 
del carrer García Lorca en-
tre General Prim i el pas-
seig del Ferrocarril estarà 
tallat al trànsit i el veïnat 
no podrà accedir als seus 
aparcaments. En canvi, la 
cruïlla amb el carrer Abat 
Escarré quedarà oberta a 
la circulació.

Xarxa d’abastament 
d’aigua
Prèviament, Sorea ha inici-
at la renovació de la xarxa 
d’abastament d’aquesta 
via, entre els carrers Gene-
ral Prim i Abat Escarré. La 
intervenció té una durada 
de dues setmanes. Durant 
les obres, es tallarà el tràn-
sit al carrer García Lorca 
entre els carrers Prim i 
Abat Escarré, permetent 
l’accés del veïnat als seus 
pàrquings. Puntualment 
serà necessari tallar el car-
rer Abat Escarré. / DdR

FSM Ver� spania SL va pre-
sentar diferents modifica-
cions, qualificades de no 
substancials, a aquesta au-
torització davant la Direcció 
General de Qualitat Ambien-
tal de la Generalitat. 

El febrer de 2012 va sol-
licitar un increment de vo-
lum de 248.000 tones, que 
posteriorment va haver de 
rebaixar fi ns a les 24.950 to-
nes, en virtut del criteri de la 
ponència ambiental. Un any 
després va presentar una 
segona modifi cació no subs-
tancial per a l’ampliació, en 
més de 50 � pus, dels codis 
de residus. I el maig de 2013 
en va formular una tercera 

per a l’ampliació dels codis 
de residus en un � pus més. 
Totes tres han estat declara-
des nul·les de ple dret.

Per a l ’Ajuntament, 
aquestes modifi cacions eren 
modifi cacions substancials. 
I així ho va exposar en via 
administrativa davant la 
Generalitat i posteriorment 
en seu judicial. 

Les sentències donen la 
raó al consistori: el fraccio-
nament de les modifi cacions 
per qualifi car-les com a no 
substancials es va fer en frau 
de llei i per evitar l’avaluació 
ambiental. La sentència no 
és ferma, ja que es pot pre-
sentar recurs.

Inici de les obres d’un nou tram de carril 
bici que unirà La Llana i Can Rosés
REDACCIÓ

El consistori ha anunciat que 
la setmana vinent s’iniciaran 
obres de millora de la segu-
retat viària a les carreteres 
C-1413 i BP-1503 i al polí-
gon d’activitat econòmica 
La Llana, que consis� ran a 
executar un nou tram de 
carril bici per connectar 
el polígon amb el de Can 
Rosés. Els treballs, inclosos 
al Pla d’inversions fi nancera-
ment sostenible, tenen una 
durada es� mada de quatre 
mesos i comportaran pe� -
tes afectacions viàries.

El nou tram travessarà 
l’avinguda de l’Estatut, dis-
correrà per l’avinguda del 
Molí de la Bas� da i passarà 
per la carretera C-1413 per 
arribar al polígon de Can 
Rosés.

Amb l’objectiu de ga-
rantir la seguretat viària 
tant dels vianants com dels 
ciclistes, el projecte pre-
veu instal·lar semàfors als 
encreuaments de les vies 
principals (av. L’Estatut i 

El nou tram de carril bici vol unir La Llana i Can Rosés. / Arxiu

C-1413a), així com modifi car 
un pe� t tram del carril bici 
de la plaça de la Verneda.

Les obres les durà a ter-
me l’empresa Infraestruc-
tures Serveis i Obres del 
Vallès S.L. per un import de 
209.486,49 euros.

Afectacions viàries
El projecte inclou el desvi-
ament d’una part del carril 
bici de La Llana, davant la vo-

rera de l’empresa Deltalab, 
per millorar-ne la seguretat. 
Aquest carril es reconduirà 
pels parterres laterals de 
l’aparcament de la plaça de 
la Verneda, per tornar-lo a 
connectar al carrer del Pont 
de Can Claverí. 

Aquest  desviament 
afectarà principalment els 
parterres laterals de l’accés 
sud-est de l’aparcament i la 
vorera de Deltalab. Men-

tre es facin els treballs, 
s’anul·laran mitja dotzena 
de places d’estacionament. 
A més, a l’hora d’actuar a 
l’encreuament de l’avinguda 
del Molí de la Bas� da i de la 
C-1413 fi ns a l’avinguda de 
Can Rosés, quedarà inhabi-
litat puntualment el lateral 
nord i es tallarà un carril de 
circulació, a conseqüència 
del pas de la rasa de sema-
forització.
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REDACCIÓ

Un total de 24 joves pa� na-
dors van par� cipar dissab-
te a la 7a edició del Rubí 
Skate Open, que organitza 
l’Ajuntament amb la col-
laboració de les en� tats La 
Skateboarding Rubí, Valles 
Krew i La Sonik.

La compe� ció va tenir 
lloc a la pista de Can Sant 
Joan i va incorporar com a 

La setena edició de l’Skate Open Rubí 
aplega 24 compe� dors i força públic 

novetat una batalla de galls 
impulsada per Rubí Jove als 
barris.

Els premiats a la cate-
goria d’adults van ser David 
Casado (1r premi), Akraf 
(2n premi) i Joan Guinart 
(3r premi). A la categoria 
de menors de 18 anys, els 
guanyadors van ser Óscar 
Calello (1r premi), Vadó 
Valls (2n premi) i Joan Llo-
ret (3r premi). Els premis 

consistien en material i 
roba de skate gen� lesa de 
Slidershop.

A més de la compe� ció, 
el públic assistent també va 
gaudir de música en directe 
a càrrec de La Sonik durant 
el matí, DjPin a primera 
hora de la tarda i Petardj’s 
al vespre.

El Rubí Skate Open és 
una cita plenament consoli-
dada en l’agenda juvenil de 
la ciutat que es viu cada any 
com una jornada festiva. 
Durant la tarda, moment 
de màxima afl uència per la 
celebració de les fi nals, es 
van donar cita al voltant de 

200 persones.
“Per nosaltres aquesta 

competició té tres ele-
ments que la fan molt va-
luosa: sorgeix del treball 
conjunt amb en� tats locals, 
promou l’activitat física i 
crea comunitat entre les 
persones joves que prac-
� quen i gaudeixen juntes 
d’un equipament de la 
ciutat”, va ressaltar An-
nabel Cuesta, regidora de 
Joventut, durant l’entrega 
de premis. L’edil va assisi� r 
al lliurament de guardons 
juntament amb el regidor 
de Mobilitat i Accessibilitat, 
Rafael Güeto.

Els nous busos híbrids 
redueixen a la meitat 
el nombre d’emissions

Els nous vehicles són menys contaminants. / J.A. Montoya

L’Ajuntament ha presentat 
els nous busos híbrids, que 
s’afegiran a la fl ota del trans-
port públic a fi nals d’octubre. 
Es tracta de cinc vehicles 
Volvo 7900 de tecnologia 
híbrida que han de subs� -
tuir busos an� cs. Al voltant 
d’aquesta nova adquisició, 
el consistori va organitzar 
una festa el divendres passat 
a la tarda a la plaça Doctor 
Pearson en què, a més de 
tres dels nous autobusos, 
va programar ac� vitats in-
fan� ls.

Els nous vehicles són més 
efi cients que els actuals, ja 
que permeten una reducció 
de CO2 del 39%, que arriba 
fi ns al 50% de les emissions si 
se sumen altres gasos conta-
minants com l’òxid de nitro-
gen o les par� cules. A més, 
la carrosseria i el sostre estan 
fabricats amb alumini, que es 
pot reciclar fi ns al 90%. Tot 
plegat, suposa una reducció 
tant del consum de combus-
� ble com de les emissions 
del servei de transport públic 
urbà. / DdR

Un moment del lliurament de premis / Ajuntament - Localpres

Un dels compe� dors a l’Open. / J. A. Montoya



 Divendres, 4 d’octubre de 2019ACTUALITAT 7

Aquest dissabte torna el Fora
Estocs dels comerciants amb
promocions i descomptes 
Els comerços de la zona cen-
tre de Rubí celebren aquest 
dissabte 5 d’octubre el Fora 
Estocs d’es� u. Les bo� gues 
par� cipants oferiran durant 
tota la jornada els seus pro-
ductes a preus reduïts o amb 
descomptes especials en 
una nova edició del Fora Es-
tocs que clou la temporada 
d’es� u. Estava previst que 
aquesta jornada � ngués lloc 
el dissabte 21 de setembre, 
però a causa de la previsió 
de pluges intenses es va 
ajornar. Alguns comerços 
sor� ran al carrer, però altres 
botigues ho faran des de 

l’interior de la bo� ga.
La fi ra es complementa-

rà amb diverses ac� vitats al 
llarg del dia. Així, al ma�  hi 
haurà un torneig d’escacs 
al passeig Francesc Macià, 
amb la col·laboració de l’As-
sociació d’Escacs Rubinenca, 
música i� nerant, un taller 
de pinta cares, jocs infan� ls 
amb el Casal Mube, Exhi-
bicions d’Arts Marcials a 
càrrec de Mac i activitats 
infan� ls dirigides per Dart 
A� ack. També a la tarda hi 
haurà ac� vitats i animació 
infantil a càrrec del Casal 
Mube. / DdR

L’aparcament municipal del Duet Sports 
tanca després de la fallida de l’empresa gestora
MARTA CABRERA

L’aparcament del Centre 
Esportiu Municipal 25 de 
Setembre-Duet Sports ha 
tancat aquest dilluns les 
seves portes. A l’agost es 
va fer públic que l’empre-
sa, que tenia la ges� ó de 
l’aparcament fi ns al 2056, 
havia fet fallida i que si 
l’Ajuntament no hi posava 
remei, el servei fi nalitzaria 
el 27 de setembre.

Tot i que en aquell mo-
ment el consistori va dir que 
estava mirant de trobar una 
solució per evitar el tanca-
ment del pàrquing, ubicat 
al carrer Edison, al fi nal les 
persones que tenien lloga-
des places d’aparcament 
o trasters, s’han quedat 
sense el servei. L’empresa 
Par-Mer Aparcamientos y 
Mercados SL ha iniciat per 
mandat judicial la liquidació 
dels seus ac� us i, per tant, 

s’ha vist obligada a abando-
nar el servei.

L’aparcament del Duet 
Sport disposa de 195 pla-
ces, algunes de lloguer 
i altres de rotació, i 22 
trasters. Actualment, se-
gons l’empresa, hi havia 66 
persones usuàries de les 
instal·lacions. El consistori 
va contactar amb elles dies 
abans per telèfon per infor-
mar-los de la situació.

Davant d’aquesta cir-
cumstància, l’Ajuntament 
està valorant l’opció de 
posar fi  a la concessió i re-
cuperar la ges� ó de l’apar-
cament.

Confusió entre els usuaris
Fonts de l’empresa han 
explicat a Diari de Rubí 
que l’Ajuntament fa tres 
anys que està informada 
de la situació concursal de 
la companyia i que es va 
avisar amb molta antelació 

per no causar un perjudici 
als usuaris: “L’empresa va 
avisar els usuaris amb dos 
mesos i llavors va aparèixer 
l’Ajuntament dient que ells 

Fonts de l’empresa 
apunten que feia 
tres anys que 
l’Ajuntament 
estava al cas

9

5 OCTUBRE

DISSABTE 5 OCTUBRE

El Sindicat del Lloguer organitza
una xerrada per explicar l’acord 
assolit amb el fons voltor Medasil
El Sindicat del Lloguer de 
Rubí ha organitzat per aquest 
divendres a les 20.15 hores 
una xerrada-celebració per 
explicar l’acord col·lec� u as-
solit amb l’empresa Medasil 
pel que fa a l’increment dels 
lloguers a Sant Jordi Parc, 
que el veïnat denunciava 
com abusius. 

Segons el sindicat, des-
prés d’un llarg procés de 
negociació amb el fons vol-
tor Medasil, han aconseguit 

un acord que ha evitat els 
abusos en els preus del llo-
guer en els pisos afectats, 
situats a l’avinguda Ferrer i 
Domingo. 

A la xerrada, explicaran 
com ha estat aquest procés 
i quins han estat els resultats 
per tal d’arribar a més veïns 
que es� guin pa� nt aquesta 
mateixa situació en altres 
punts de la ciutat. L’acte 
� ndrà lloc a l’avinguda Josep 
Ferrer i Domingo, 44. / DdR

es farien càrrec i dient als 
usuaris que no traguessin 
res”. 

Les  mateixes  fonts 
apunten que Ajuntament 
i  empresa van intentar 
arribar a un acord, però 
que fi nalment el consistori 
va decidir que era millor 
tancar-lo i posteriorment 
decidir què feien amb ell. 
L’entitat financera sobre 

la qual estava la hipoteca 
havia renunciat prèviament 
a l’immoble.

Al fi nal, els usuaris de 
l’aparcament van haver 
de treure cotxes i objectes 
personals a úl� ma hora, fet 
que va provocar amenaces 
i coaccions contra un dels 
treballadors, que fi ns i tot 
va requerir la presència de 
la Policia Local.
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MARTA CABRERA

El canvi climà� c, la sostenibi-
litat ambiental, el reciclatge i 
la cura del medi van centrar 
el debat del Ple de setembre, 
que es va celebrar dijous 
de la setmana passada a la 
tarda. El plenari va aprovar 
quatre mocions relaciona-
des amb el medi ambient: 
estudiar la construcció d’una 
nova deixalleria per les ur-
banitzacions, restringir el 
trànsit a les entrades i sor� -
des de les escoles, redactar 
un Pla Director de l’Arbrat i 
declarar l’emergència climà-
� ca a Rubí.

Veïns per Rubí (VR) va 
presentar un text per am-
pliar la deixalleria actual i 
impulsar una nova a les ur-
banitzacions per donar ser-
vei a aquestes, una proposta 
que va ser ben acollida per la 
resta de forces. “Creiem que 
cal impulsar una deixalleria 
de referència per a les ur-
banitzacions independent-
ment de l’ampliació de la 
deixalleria de Cova Solera”, 
va explicar el portaveu de 
VR, Toni García.

També es va aprovar per 
unanimitat una proposta 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), En Comú 
Podem (ECP) i l’Alterna� va 
d’Unitat Popular (AUP) per 
declarar l’estat d’emergència 
climà� ca al municipi. La mo-
ció també recull que cal tenir 
en compte aquesta situació 
en els documents que calgui 
elaborar en el futur, com ara 
el Pla d’Ordenació Urbanís� -
ca Municipal. El fl amant re-

gidor de Transició Ecològica, 
Andrés Medrano, va dir que 
cal un “pla de transició ener-
gè� ca local” per fer front al 
canvi climà� c.

La tercera moció apro-
vada per unanimitat va ser 
sobre l’arbrat de la ciutat. 
Esquerra va demanar que 
es redac�  un Pla Director de 
l’Arbrat i el regidor republicà, 
Xavier Cots, va cri� car que 
“l’inventari d’arbres té més 
d’invent que de realitat”. El 

govern va afi rmar que en 8 
mesos el document estarà 
enllestit, ja que l’està de-
senvolupant la Diputació de 
Barcelona.

També va ser aprovada 
la moció de l’AUP, redacta-
da pel Seminari Mobilitat 
i Infància, que té l’objec� u 
de desplaçar el trànsit rodat 
per tal que els infants puguin 
gaudir més de l’espai públic. 
En aquest cas, Ciutadans (Cs) 
va optar per l’abstenció.

Aquest va ser el primer plenari amb el nou equip de govern, sorgit arran del pacte de govern entre 
socialistes i comuns. / Marta Cabrera

La sostenibilitat i el canvi climà� c 
centren el debat del plenari

MOCIONS APROVADES
-[VR] Per la construcció d’una 
nova deixalleria de referència a 
les urbanitzacions
Unanimitat

-[AUP] Per a la conversió dels 
entorns escolars en àrees de pro-
tecció de la salut de la infància
Sí: PSC, ERC, ECP, VR i AUP
Abst.: Cs

-[ECP] De rebuig a la llei de con-
tractes de serveis a les persones 
de l’anomenada Llei Aragonès
Sí: PSC, ECP i AUP
Abst.: Cs i VR
No: ERC

-[ERC, ECP i AUP] Per a la decla-

ració d’emergència climàtica, per 
una llei residu zero de prevenció 
de residus i en suport a la tercera 
vaga pel clima del 27S.
Unanimitat

-[ECP] En defensa dels drets 
de la ciutadania en situació de 
vulnerabilitat energètica i de su-
port a la tasca dels ajuntaments 
afectats per la reclamació de la 
companyia Endesa efectuada 
durant el mes d’agost del 2019
Sí: PSC, ERC, ECP, VR i AUP
Abst.: Cs

-[ERC] Per a l’elaboració d’un Pla 
Director d’Arbrat
Unanimitat

MOCIONS NO APROVADES
-[Cs] Per l’eliminació de la zona 
blava, la seva reconversió a zona 
de rotació gratuïta i l’eliminació 
de les zones d’aparcament reser-

vades per càrrecs electes
Sí: Cs i VR
No: PSC, ECP i AUP
Abst.: ERC

ERC nomena una assessora 
per al grup municipal
El Ple de setembre va servir 
també per donar compte del 
nomenament de la periodis-
ta rubinenca Núria Escudé 
com a assessora del grup 
municipal d’Esquerra Repu-
blicana. En el passat man-
dat, els republicans havien 
renunciat a aquesta fi gura, 

que ara han recuperat. 
Així, ja són dos els par� ts 

que han fet ús d’aquesta fi -
gura: ERC i En Comú Podem. 
La resta encara no ho han 
fet, tot i que només l’Alter-
na� va d’Unitat Popular va 
explicitar que renunciava a 
l’assessor. 

No a la proposta de canviar 
la zona blava a taronja
El Ple va tombar una moció 
presentada per Ciutadans per 
transformar la zona blava en 
zona taronja de rotació, així 
com eliminar la trentena de 
places reservades a regidors, 
alts càrrecs i altres serveis de 
l’Ajuntament. El portaveu de 
la formació taronja, Roberto 
Martín, va afirmar que la 
manca de places d’aparca-
ment és una preocupació 
per als rubinencs, va acusar 

el govern de no voler donar 
exemple i va explicar que Cs 
és l’únic par� t que ha renun-
ciat a les places reservades. 
Per part del govern, la regido-
ra d’En Comú Podem, Ànnia 
García, va dir que la proposta 
cal estudiar-la en un àmbit 
més genèric de la mobilitat. 
PSC, ECP i l’AUP van votar 
en contra, mentre ERC es va 
abstenir i VR va donar suport 
a la proposta de Cs.

El Ple es mostra en 
contra de la Llei Aragonès
El plenari va aprovar una 
moció presentada per En 
Comú Podem (ECP) contra 
la Llei Aragonès, l’avantpro-
jecte presentat al Parlament 
que ha de regular la contra-
ctació de serveis. La regidora 
Ànnia García, d’ECP, va in-
sis� r que la llei tal com està 
plantejada “obre la porta 
a l’externalització de més 
de 150 serveis d’educació, 
sanitat i dependència”.

En canvi, el portaveu 
d’ERC, Xavier Corbera, va 
defensar el projecte: “El que 
fa és eliminar la contractació 
per subhasta, que només té 
en compte criteris econò-
mics, introduint criteris de 
qualitat i millora”. 

La moció va ser aprova-
da amb els vots en contra 
d’ERC, les abstencions de Cs 
i VR i els vots a favor del PSC, 
ECP i l’AUP.

Rubí demana a Endesa 
la condonació del deute per 
a les famílies vulnerables
L’Ajuntament exigirà a 
Endesa la retirada de les 
amenaces de tallar el sub-
ministrament elèctric a les 
famílies vulnerables si el 
consistori no paga la meitat 
del deute. A més, també 
demanarà a la companyia 
elèctrica  quecondoni el 
deute a aquestes famílies, 
que és de 300.000 euros. 
“Endesa té 6 mil milions 
d’euros nets de benefi ci, re-

clamar els diners d’aquestes 
famílies vulnerables és una 
pràctica indesitjable”, va 
explicar Pau Navarro, d’En 
Comú Podem, par� t que va 
presentar la moció. 

Yolanda Ferrer, regidora 
del PSC, va assegurar que 
l’Ajuntament estarà al cos-
tat dels ciutadans i que és 
necessari “demanar la con-
donació del deute, perquè 
aquest ja és acumulat”.
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Els rubinencs poden con-
sultar, des d’aquest dilluns 
30 de setembre, la seva 
informació al cens electoral 
i demanar algun canvi si és el 
cas. L’exposició de les llistes 
s’allargarà fi ns al 7 d’octubre. 
La consulta de les dades 
es pot fer de manera infor-
mà� ca i assis� da a l’Ofi cina 
d’Atenció a la Ciutadania 
(OAC) del Centre (c. Narcís 
Menard, 13-17) de dilluns a 
dijous de 8.30 a 14 hores i de 
16 a 18.30 hores i divendres 
de 8.30 a 14 hores. El 21 
d’octubre, es convocarà el 
Ple extraordinari per desig-
nar a través d’un sorteig les 
persones que conformaran 

Obert el període d’exposició 
del cens electoral

les meses electorals.
La correcta inscripció 

al cens també es pot com-
provar a través de l’apartat 
d’eleccions del web muni-
cipal. En cas de detectar 
algun error a la informació 
de l’Ofi cina del Cens Elec-
toral, cal comunicar-ho a la 
mateixa OAC.

55.055 rubinencs i rubi-
nenques � ndran dret a vot 
en aquests comicis generals, 
que serviran per renovar els 
350 escons del Congrés dels 
Diputats i els 208 d’elecció 
directa del Senat. Els col·legis 
electorals seran els mateixos 
que en les eleccions del 28 
d’abril. / DdR

Més de cent persones reclamen la llibertat dels 
membres empresonats del CDR en l’Operació Judes
L. LÓPEZ

‘Llibertat’ i ‘Ni un pas enre-
re’ van ser els lemes prin-
cipals de la manifestació 
convocada per la Comissió 
1 d’octubre, formada pels 
partits independentistes, 
ANC, Òmnium i Comitè per 
la Defensa de la República 
(CDR), divendres passat a 
Rubí. Més d’un centenar de 
persones es van reunir a la 
plaça Pere Aguilera per re-

clamar “la posada en lliber-
tat immediata i l’absolució 
de qualsevol càrrec” de les 
persones de� ngudes en el 
marc de l’Operació Judes 
de la Guàrdia Civil, acusades 
de per� nença a organització 
terrorista, fabricació i � nen-
ça d’explosius i conspiració 
d’atemptats per “intentar 
instaurar la República ca-
talana”.

La Guàrdia Civil va dete-
nir nou persones a diferents 

poblacions vallesanes prò-
ximes als CDR per ordre de 
l’Audiència Nacional, dues 
de les quals van quedar 
en llibertat amb càrrecs 
mentre que les altres van 
ingressar a la presó de Soto 
del Real sense possibilitat 
de fi ança. 

Els advocats dels en-
causats afirmen que amb 
les detencions i empreso-
naments s’ha vulnerat el 
dret a defensa d’aquests 

individus i s’ha aplicat la 
llei an� terrorista de manera 
encoberta.

El CDR Rubí va llegir 
un manifest on denuncien 
l’operatiu de “muntatge 
policial” amb intenció pre-
electoral i el consideren un 
“avís i amenaça” per atu-
rar qualsevol mobilització 
davant la proximitat de la 
sentència en el judici als po-
lí� cs i ac� vistes sobiranistes 
empresonats. 

VR diu que el govern 
“desinforma” la ciutadania en 
relació a les obres del Casino
Veïns per Rubí (VR) ha car-
regat contra el govern lo-
cal perquè considera que 
“desinforma els ciutadans”, 
segons ha explicat en un co-
municat. La formació polí� ca 
lamenta que l’execu� u, que 
inicialment va dir que les 
obres del Casino tenien un 
cost de 4 milions d’euros, 
hagi afegit ara un milió i mig 
més d’euros en concepte 
d’equipaments necessaris 
per al seu funcionament.

A més, VR és crí� c amb 
la ges� ó que ha fet 
l’Ajuntament de les 
obres del Casino, 
que estan patint 
un retard per culpa 
de problemes bu-
rocrà� cs. Veïns per 
Rubí considera que 
aquest retard supo-
sarà “un increment 
en la despesa de 
lloguer i manteni-
ment de la bas� da 

instal·lada en la façana de 
l’edifi ci, que es va col·locar 
sense cap necessitat, pocs 
mesos abans de les elecci-
ons municipals, amb la lona 
publicitària, per mo� us pura-
ment electoralistes”.

VR acaba el comunicat 
explicant que, tot i la “pès-
sima ges� ó del govern del 
PSC”, la formació política 
espera que “el Casino esde-
vingui en un futur un nou 
equipament de referència a 
Rubí”. / DdR

Una de les plaques apareix pintada

Centenars de persones es manifesten 
a Rubí per reivindicar l’1 d’octubre

Una de les dues plaques que la Comissió 1 d’octubre va 
instal·lar a la plaça de la Nova Estació per commemorar 
el referèndum del 2017 va ser pintada aquella mateixa 
nit. També van escriure al costat la frase ‘Rubí espanyol’. 
El els úl� ms dies, a la façana de la seu de la Policia Naci-
onal també ha aparegut amb pintades en dues ocasions, 
fi rmades per Arran i el CDR local. 

LARA LÓPEZ

En el segon aniversari del 
referèndum d’autodeter-
minació de l’1 d’octubre, 
centenars de rubinencs i ru-
binenques es van manifestar 
en una jornada reivindica� va 
pels carrers de la ciutat. Els 
assistents es van concentrar 
dimarts al vespre a la plaça 
Onze de Setembre convocats 
per la Comissió 1 d’octubre, 
des d’on es va iniciar una 
marxa de torxes per reivindi-
car aquesta jornada històrica 
i reclamar la llibertat dels 
presos polí� cs. A la capçalera 
de la marxa, representants 
del moviment independen-
tista lluïen pancartes amb 
el lema ‘Ho tornarem a fer’ 
i molts dels manifestants 
portaven fotos dels polí� cs i 
ac� vistes empresonats.

Els manifestants van bai-
xar pel carrer Sant Cugat i 
l’avinguda Barcelona fins 
a arribar a la plaça de la 
Nova Estació. En aquest 
punt, l’actor rubinenc Enric 
Majó va ser l’encarregat de 

batejar de forma simbòlica 
la plaça de la Nova Estació 
amb el nom de la ‘Plaça U 
d’octubre’ amb la instal·lació 
de dues plaques amb aquest 
nom. Tot seguit, Enric Majó 
va fer un discurs expressant 
la seva esperança “per un 
poble que camina, tot i que 
l’empaiten i l’encerclen amb 
policia, diaris i ministres”. 
Majó va enviar un missatge 
de resistència, llibertat, uni-
tat i esperança. 

Després, una represen-
tant del CDR Rubí va pujar 
a l’escenari per animar la 
ciutadania i en� tats a “seguir 
plegades, no només per do-
nar resposta a la repressió 
de l’estat sinó també per 
construir la República. L’1 i el 
3 d’octubre vam demostrar 
la força del nostre poble 
i ho tornarem a fer. Vam 
votar i vam guanyar”, va 
sentenciar.

L’acte va acabar amb els 
manifestants exigint la lliber-
tat dels polí� cs empresonats 
i l’actuació de l’Obrador 
Coral.

L’1 d’octubre, centenars de persones van sor� r al carrer. / J. A. Montoya

Les obres del Casino s’endarrereixen. / Arxiu



Aquesta setmana s’ha iniciat el procés 
de votació per a decidir com desti-
nar els 250.000 euros dels pressu-

postos participatius 2020. Sobre la taula, 19 
propostes sorgides de la ciutadania que ara 
els rubinencs podran valorar i prioritzar.

El recull de propostes evidencia, una 
vegada més, que els ciutadans estan preo-
cupats per l’espai públic i pel manteniment, 
o manca de manteniment, d’aquest. De les 
19 propostes, almenys una quinzena estan 
relacionades amb aquest àmbit. I és natural, 
l’espai públic és el primer que es troba el 
ciutadà quan surt al carrer i mantenir-lo en 
bon estat és funció, primordialment, de l’ad-
ministració. Però no exclusivament, també 
de la ciutadania. Si fem un repàs ràpid a les 
propostes, podem trobar un altre aspecte 

que, encara que pugui semblar menor, també 
preocupa als ciutadans: la falta de verd a la 
ciutat. Fins a tres propostes estan relaciona-
des amb la plantació de més arbres en llocs 
concrets o a tota la ciutat.

De fet, en la darrera edició dels pressu-
postos participatius, una de les propostes 
més votades va ser la de substituir arbres 

morts. El resultat ha estat la plantació de 
140 nous arbres.

Amb més o menys encert, els pressupos-
tos participatius serveixen per transformar 
la ciutat, encara que sigui amb petites 
accions o mesures. I, per tant, són una 
bona oportunitat. Per això des d’aquestes 
línies incentivem la participació en aquest 

procés, un dels pocs mecanismes que té la 
ciutadania per incidir directament en la 
gestió pública.

És cert que Rubí necessita, amb certa 
urgència, una millora de l’espai públic, 
abandonar els tons grisos i construir una 
ciutat amable. Però també és necessari que 
administració i ciutadania facin un esforç 
plegats. La situació de brutícia d’alguns 
carrers o de punts de contenidors sovint 
és causada per pràctiques incíviques. De la 
mateixa manera que les diverses pintades 
que trobem a la ciutat: hi ha moltes formes 
d’expressió sense necessitat d’embrutar les 
parets de la ciutat.

Tots hem de ser corresponsables si 
volem tenir una ciutat més neta, ordenada, 
agradable i bonica.

Participem!
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana       2 d’octubre

Carme M. M. Vinyes Ferrer
@CarmeVinyes

Perdudament fascinada amb 
#rubicity i el seu homenatge a la 
gloriosa @RodoredaMerce i el 
seu ‘ Carrer de les Camèlies’

Em van deixar en el carrer de les 
Camèlies, al peu d’un reixat de 
jardí [..] i la senyora de la casa, 
que es deia Magdalena diu que 
deia [..]

Brossa a Sant Feliuet 
Les 4 darreres vegades que he anat a pas-
sejar per l’entorn natural de Sant Feliuet 
m’he trobat amb tot tipus de brossa. Ho 
vull fer públic perquè algú en prengui 
consciència. Aquí tenen una  foto del que 
he recollit el darrer cop... i tot el que hi ha 
encara per recollir. La gent fa servir l’espai  
natural com a cubell d’escombraries.

Per no parlar de tota la matèria natural 
seca que hi ha amb el clar risc d’incendi 
que suposa (pinassa, branques....).

Ismael Bardagí

Fotodenúncia

Elecciones 10-N
En lugar de tener tanta prisa 
por exhumar a Franco (aho-
ra más, porque habrá elec-
ciones el 10 de noviembre) 
tendrían de tenerla también 
para subir las pensiones 
según el IPC y no el 0,25 
sabiendo con toda certeza 
las autoridades del país, lo 
injusto de esta medida.

Por cierto ¿son tan aus-
teros con sus sueldos los 
políticos de la nación?

A un servidor, si no 
incrementan las pensiones 
según el alza de los precios 
(los que tienen la protestad 
de tomar decisión) no es 
preciso que le envíen pro-
paganda electoral, pues no 
votará.

Les comicios nos van 
a costar alrededor de 165 
millones de euros.

Jesús García

1 d’octubre: dos anys de 
tristor
Voldria començar aquest 
article per explicar que 
aquest dimarts 1 d’octubre 
de 2019 fa dos anys que 
hi ha tristor a Catalunya. 
El motiu, és fàcil. Sempre 
que hi ha un aniversari o 
commemoració, aquesta 

acostuma a ser alegre. Però 
ara no és el cas. 

El naixement del mo-
viment 1 d’octubre fou per 
canviar les coses a la nació 
catalana. Obrint l’esperit 
democràtic per a reforçar 
Catalunya. Creant parti-
cipació directa en un dret 
que és la decisió pròpia de 
com volem viure. Això no va 
ser del tot possible pel veto 
viscut per part del govern 
espanyol que ni tan sols va 
fer el mínim esforç perquè 
el dret a decidir fos efectiu. 
Tal com passà amb Escòcia. 
Doncs bé, el camí de la re-
pressió seguia endavant en 
un camí que només conduí 
al bloqueig que inclogué un 
article 155 impositiu. 

Actualment seguim 
estancats sense seguir el 
mandat que es va prometre 
de l’1 d’octubre i que més 
de 2 milions de persones 
van votar a favor. Pel fet 
d’haver votat, van empreso-
nar als membres del govern 
català que van ser jutjats 
injustament. Ara per sortir 
d’aquesta tristor, cal anar al 
carrer, amb moltes forces i 
sense defallir. 

Aviat sortirà una sen-
tència, gens favorable i 

contrària al govern català 
que va impulsar aquest refe-
rèndum. Per tot plegat, ens 
hem de sumar a les accions 
pacífi ques de desobediència 
civil i mostrar que som ma-
joria i que ens en sortirem, 
perquè la independència 
només serà possible si hi ha 
unitat i la proclamem amb 
una DUI. 

Aviat hi haurà eleccions 
a Espanya pel bloqueig 
ocasionat en formar un 
govern contrari a Catalu-
nya i favorable a un nou 
155. Per evitar que ens 
facin més mal, fa falta una 
candidatura conjunta i de 
bloqueig amb un programa 
electoral radicalment inde-
pendentista i antirepressiu. 
Malauradament això no ha 
estat possible per un joc de 
cadires injust. 

Per tot plegat, cal que 
això es freni i que hi hagi 
realment un bloqueig ca-
talà amb candidats reals i 
que creguin només en una 
independència real. Acabo 
aquest escrit dient clara-
ment que l’1 d’octubre mai 
tindrà ni oblit ni perdó.

Visca Catalunya 
Lliure! 

Víctor Gutiérrez

Cartes de la Ciutadania



vulnerable amb relació a la 
qualitat de l’aire i la conta-
minació. Estem a tocar de 
la gran ciutat de Barcelona i 
la seva àrea d’infl uència, en 
una cruïlla d’infraestructures 
viàries d’alta capacitat, amb 
molta mobilitat associada, 
en un espai fortament in-
dustrialitzat i amb un alt 
nivell de població. Al Vallès 
Occidental hem passat de 
695.910 habitants el 1998 
a 917.905 el 2018, el que 
significa que, en 20 anys, 
la població a la comarca ha 
augmentat un 31’9%.

Això comporta que 12 
dels 23 municipis del Vallès 
Occidental estiguin dins de 
la Zona de Protecció Espe-
cial de l’Ambient Atmosfè-
ric per superar els nivells de 
contaminació en diòxid de 
nitrogen (NO2) i partícules 
en suspensió de diàmetre 
inferior a 10 micres (PM10). 
Aquests són els municipis de 
Badia del Vallès, Barberà del 
Vallès, Castellbisbal, Cerda-
nyola del Vallès, Montcada 
i Reixac, Ripollet, Rubí, 
Sabadell, Sant Cugat del Va-
llès, Sant Quirze del Vallès, 
Santa Perpètua de Mogoda, 
i Terrassa.

“Les grans zones 
urbanes com 

el Vallès estem 
cridades a jugar un 
paper primordial 
en la lluita contra 
el canvi climàtic  
i els seus efectes 

nocius”
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Els 23 municipis del Vallès 
Occidental hem fet una 
passa importantíssima i va-
lenta per la millora del nos-
tre entorn i la nostra salut. 
Junts, vam aprovar l’encàrrec 
al Consell Comarcal per 
començar a treballar en la 
redacció i aprovació d’un Pla 
Supramunicipal d’Acció per 
a la Millora de la Qualitat de 
l’Aire a la nostra comarca. 
Aquest Pla ha de ser el full 
de ruta per a totes i tots per 
determinar les mesures a 
prendre i a avançar-nos a les 
restriccions que es puguin 
aplicar responent a l’avís de 
la Comissió Europea d’una 
possible sanció a l’estat es-
panyol per l’incompliment 
sistemàtic dels valors límit 
de diòxid de nitrogen (NO2) 
a les zones urbanes de Ma-
drid, Barcelona i del Vallès-
Baix Llobregat.

És una passa important 
perquè les ciutats i les grans 
zones urbanes com el Vallès 
estem cridades a jugar un 
paper primordial en la lluita 
contra el canvi climàtic i els 
seus efectes nocius com la 
contaminació atmosfèrica. 
I és una passa valenta per-
què sabem que l’aprovació 
d’aquest Pla suposarà apli-
car accions i fer canvis en 
diferents aspectes del dia 
a dia dels nostres pobles i 
ciutats. Però estem disposats 
i disposades a fer-ho.

La nostra comarca és 
un territori especialment 

Millorem l’aire del Vallès 
per a respirar tranquils

Sabem que la millora 
de la mobilitat pot resoldre 
una bona part del problema. 
I per això tenim diferents 
propostes per plantejar a la 
Taula política que es preveu 
constituir durant el mes 
d’octubre: la millora de la 
tarifació que afavoreixi l’ús 
del transport públic, l’aprofi -
tament de la línia transversal 
R8, millorar les connexions 
ferroviàries de Rodalies i 
FGC cap a Barcelona de 
forma efi cient, la creació dels 
diversos ramals del Tram-
Vallès, fer més competitives 
les rutes en bus, l’adaptació 
de vials interurbans per a 
la mobilitat en bicicleta, 
aparcaments dissuasoris 
“Park&ride” per a cotxes i 
bicicletes, etc.

Però també haurem 
d’abordar altres qüestions 
que tenen a veure amb els 
usos de la via pública als 
pobles i ciutats, com les zo-
nes de càrrega i descàrrega, 
la regulació semafòrica, la 
recollida de runes i residus 
de la construcció; o d’altres 
com la regulació de la clima-
tització en comerços i serveis 
municipals, la promoció ca-
mins escolars, les campanyes 
d’educació viària conceptes 
de contaminants de ciutat o 
l’impuls a l’economia circu-
lar, entre moltes d’altres.

També serà important el 
paper de cadascú, des del seu 
àmbit individual per aportar 
el gra de sorra en la millora 
de l’aire. Haurem de canviar 
hàbits i preguntar-nos què 
podem fer per millorar la 
qualitat de l’aire. Comptem 
amb tothom per fer-ho 
possible!

Ignasi Giménez,
President del Consell Comarcal
Carles Rodríguez 
vicepresident 3r i conseller de 
Territori i Transició Ecològica

Selecció d’immobiliàries del 
col·lectiu API

Gestionem conjuntament el teu immoble

Amb nosaltres guanyes 
temps i rendibilitat

maxim

santcugat.apialia.cat  -  93 481 46 29  -  santcugat@apialia.cat

Ara també a Rubí 
i Cerdanyola!

Patrocinadors de la UESC
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Les plaques fotovoltaiques municipals 
produeixen 95.000 kwH anuals
A Rubí hi ha 7 edificis mu-
nicipals amb plaques foto-
voltaiques: el Rubí Forma, 
l’edifici Apeus, la Finca Font 
del Ferro, l’edifici del Bu-
llidor, el refugi de gats i 
els horts urbans de Cova 
Solera. A més, hi ha tres fo-
tolineres: a Rubí Forma, a la 
masia de Can Serra i a la Po-
licia Local. En total, aquests 
deu equipaments solars 
generen una producció de 
prop de 95.000 kwH anuals, 

el que suposa un estalvi en 
electricitat de més de 7.000 
euros a l’any. 

A banda, alguns edifi-
cis tenen altres sistemes 
d’energia sostenible. Per 
exemple, la masia de Can 
Serra funciona amb energia 
geotèrmica, mentre que les 
escoles Pau Casals, Joan 
Maragall, la Font del Ferro i 
la pista poliesportiva de Can 
Mir compten amb calderes 
de biomassa. 

La sisena edició del congrés 
rubí Brilla estarà focalitzada 
en l’autoconsum energètic

L’alcaldessa, Ana M. Martínez, amb el regidor Andrés Medrano, al terrat de l’edifici del Bullidor. / M.C.

marta caBrEra

El Congrés Rubí Brilla ce-
lebra una nova edició el 
25 d’octubre centrant-se 
en l’autoconsum energè-
tic, aprofitant els canvis 
legislatius d’aquest any que 
fomenten l’autoconsum 
compartit, simplifiquen els 

M. Martínez, ha destacat el 
fet que el projecte del Rubí 
Brilla va començar a caminar 
el 2011 i que la ciutat vol 
ser pionera en el canvi de 
model energètic: “El model 
actual és insostenible eco-
nòmicament i ambiental i 
les energies renovables són 
les úniques alternatives al 
col·lapse”. 

En aquest sentit, la mà-
xima responsable municipal 
ha explicat que des del Rubí 
Brilla ofereixen assessora-
ment per reduir la despesa 
energètica a les llars, posen a 
disposició dels ciutadans un 
mapa optimitzat per veure 
el lloc idoni i el cost-benefici 
d’instal·lar plaques solars 
i bonifiquen les empreses 
que afavoreixen l’autocon-
sum a través de la reducció 
d’impostos. 

El congrés analitzarà diversos models 
i el seu impacte en la societat
La Biblioteca tornarà a ser 
l’escenari del Congrés del 
Rubí Brilla, que comptarà 
amb un gran ventall d’ex-
perts que parlaran, prin-
cipalment sobre diversos 
models d’autoconsum.

El programa arrenca-
rà a les 9 hores amb la 
recepció institucional i la 
ponència inaugural, que 
anirà a càrrec de Joan 
Herrera, exdirector ge-
neral de l’institut per la 
Diversificació i l’Estalvi de 
l’Energia (IDAE).

El Congrés s’estruc-
turarà en tres blocs, la 
primera se centrarà en 
l’autoconsum compartit 
en comunitats de veïns, 

en polígons industrials i 
en administracions públi-
ques.

En la segona hi haurà 
un seguit de xerrades so-
bre l’autoconsum a Rubí, 
el futur de l’emmagatze-
matge de les plaques foto-
voltaiques i la importància 
de la xarxa elèctrica.

El tercer torn estarà 
centrat en l’impacte que 
té l’autoconsum en l’eco-
nomia i l’ocupació, en la 
compra col·lectiva d’ener-
gia i en la participació ciu-
tadana en els projectes. 

La clausura anirà a càr-
rec del director general de 
l’IDAE, Joan Groizard, i del 
regidor Andrés Medrano. 

tràmits administratius i faci-
liten la venda de l’excedent, 
especialment després de 
l’eliminació de l’impost al 
sol. “Primer cal fomentar 
l’estalvi energètic, després 
millorar l’eficiència i per úl-
tim fomentar l’autoproduc-
ció d’energia, és una gran 
oportunitat perquè estem 
davant d’una crisi climàtica, 
però també social, amb un 
món cada cop més desi-
gual”, ha expressat el regidor 
de Medi Ambient, Transició 
Ecològica i Benestar Animal, 
Andrés Medrano, que con-
sidera que és fonamental 
que l’administració impulsi 
la transició energètica entre 
“els particulars, els comerci-
ants i la indústria”. 

Un model insostenible
L’alcaldessa de Rubí, Ana 



Divendres, 4 d’octubre de 2019SALUT I BELLESA 13

GUÀRDIES 
NOCTURNES

OCTUBRE 2019

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.

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. SAFIR, 28

MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3

ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35

SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12

PROGRÉS - 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. 
26.
27.
28.
29.
30.
31.

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. SAFIR, 28

MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3

La fi sioteràpia aquàti caRevisions per cuidar la salut

La fisioteràpia és un trac-
tament molt útil per als 
esporti stes, però també és 
una teràpia molt efi caç per 
eliminar mals i recuperar-se 
d’una lesió. La fi sioteràpia 
aquàti ca ha demostrat que 
comporta molts beneficis 
per a l’organisme i, en al-
gunes ocasions, és fi ns i tot 
més úti l que la fi sioteràpia 
tradicional.

L’aigua fa que es redueixi 
el pes del cos i per això és 
més fàcil moure’s, la qual 
cosa és molt important en 
pacients amb escassa força 
o amb poca mobilitat. La fi si-
oteràpia aquàti ca acostuma 
a accelerar el procés de re-
cuperació perquè en veure 
progressos més importants, 
el pacient es moti va més. A 
més, la immersió en piscines 

té una connotació lúdica que 
moti va i esti mula el pacient, 
fet que genera un benestar 
psicològic que contribueix a 
millorar els resultats.

El baix impacte que ofe-
reix l’aigua permet a una 
persona amb lesions re-
alitzar exercicis que seria 
impossible fer fora del medi 
aquàtic. A més, dintre de 
l’aigua hi ha menys risc que 
el pacient caigui. Aquest 
ti pus de fi sioteràpia és es-
pecialment recomanable en 
el cas de lumbàlgies, desvi-
acions de columna, hèrnies, 
artrosi, osteoporosi, lesions 
agudes com esquinços, pa-
ràlisi cerebral, hemiplegies 
o altres.

Per Redacció / AMIC
www.detusalud.com

Dones
· Mamografia: la reco-
manació és fer-se’n una 
cada dos anys a parti r dels 
40. I a parti r dels 50, una 
d’anual.
· Citologia: hauria de fer-
se una vegada a l’any a 
parti r dels 18.
· Cor: les malalti es cardio-
vasculars consti tueixen la 
primera causa de mortali-
tat femenina.
· Colon: una vegada fets 
els 50, convé saber si hi ha 
sang oculta en femtes.
· Osteoporosi: a partir 
dels 65 anys hem de re-
alitzar una densitometria 
per veure la situació dels 
ossos.
· Vista: si no tenim contro-
lada la nostra graduació, 
ti ndrem mals de cap i ma-
reigs de forma freqüent.

Homes
· Sistema cardiovascular: 
amb placa de tòrax, molt 
important sobretot entre 
els fumadors.
· Colonoscòpia: cada dos 
anys a parti r dels 50.
· Pròstata: a parti r dels 45 
o 50 anys, és fonamental 
fer-se una revisió anual.

Nens
· Vacunes: és molt impor-
tant que es protegeixin 
contra malalti es com l’he-
pati ti s o el xarampió.
· Dents: als tres anys s’ha 
de fer la primera revisió. I 
després, cada sis mesos.
· Vista: han de visitar l’of-
talmòleg quan arriben 
a l’escola bressol i quan 
comencin el col·legi.

Per Redacció / AMIC
www.detusalud.com
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Vols 
que la teva 

mascota
 aparegui 
al Diari 

de Rubí?
Envia’ns una fotografi a 

amb una breu descripció a: 
diariderubi

@diariderubi.cat

Les mascotes 

de Rubí

Aliments prohibits per 
a gats

El Bullmasti ff 
· Llet: El sistema digesti u 
del gat, una vegada deslle-
tat, comença a no tolerar 
la lactosa. La seva ingesta 
pot provocar-li diarrees i 
vòmits.
· Ossos i espines: Les espi-
nes de peix i els ossos, so-
bretot els d’au, es trenquen 
fàcilment i això pot provo-
car ferides i obstruccions.
· Ceba: Conté unes subs-
tàncies que eliminen els 
glòbuls vermells de la sang 
i provoquen anèmies he-
molíti ques.
· Alvocat: Conté una eleva-
da quanti tat de greix, amb 
la qual cosa pot arribar a 
provocar pancreatitis o 
seriosos trastorns intesti -

nals.

· Cafeïna: Pot provocar seri-
osos problemes en el siste-
ma nerviós i cardíac del gat, 
així com vòmits, diarrees i 
fi ns i tot la mort.
· Panses i raïm: Poden 
arribar a provocar fallades 
renals.
· Productes ensucrats: Són 
perjudicials per a la seva 
salut.
· Fruita seca: Poden arribar 
a provocar fallades renals, 
vòmits, diarrees i proble-
mes digesti us en general.
· Xocolata: És altament tòxi-
ca, conté teobromina, una 
substància molt perjudicial 
i molt difí cil d’eliminar.
· Carns salades i emboti ts: 
Massa quanti tat de sal en el 
seu organisme podria pro-
vocar-li hipertensió i greus 
problemes sistèmics.

Per Redacció / AMIC
queridasmascotas.com

Aquesta raça de gossos es 
confi gura com un excel·lent 
gos de guarda, també se 
l’uti litza en alguns països 
com a gos policia. Més 
ràpid que el mastí  i tan vigi-
lant com ell, és un company 
molt agradable, alegre, 
intel·ligent, fi del i molt lleial 
al seu amo.

El Bullmasti ff  s’assem-
bla molt al mastí , però és 
més lleuger i menys rugós. 

nals. seu organisme podria pro-
vocar-li hipertensió i greus 
problemes sistèmics.

Per Redacció / AMIC
queridasmascotas.com

Es tracta d’un animal molt 
massís, amb un cap fort 
i ample, una mandíbula 
inferior molt poderosa i, so-
bretot, un cos que denota 
una força enorme.

Té les fosses nasals 
amples i molt obertes, 
màscara negra i morrió 
ample, quadrat i profund. 
Orelles més aviat peti tes i 
separades en forma de V 
o lleugerament voltejades 

cap endarrere i en tot cas 
implantades molt amunt. 

El coll és poderós, molt 
musculós i lleugerament 
arquejat. El pit ample i 
profund, i el llom és curt i 
compacte.

Pel que fa a la cua, cal 
assenyalar que està en-
troncada molt amunt, és 
gruixuda en la base i es va 
aprimant cap a la punta.

Quant al pelatge d’a-
quests gossos és ras, llis i 
molt dens contra la intem-
pèrie. Els colors admesos 
en aquesta raça de gossos 
són tots els tons de lleonat 
o estriat i pot presentar 
una taca blanca a la pitrera 
per recordar la sang del 
buldog.

Per Redacció / AMIC
queridasmascotas.com
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CRISTALLERIA                           

DECORACIÓ LLAR               

FERRETERIA                           

INFORMÀTICA                           

MARBRES

PERRUQUERIA
CANINA                               

REFORMES                           

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ

ACADÈMIA

ARRANJAMENTS    
DE ROBA

ARQUITECTURA

ASSEGURANCES                           

BIJUTERIA                         

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

CALÇAT                           

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES
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ROBA                           ROBA                           ROBA                           ROBA                           ROBA                           
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FOTOGRAFIA

Tretze fotògrafs internacionals mostren 
la seva obra al 5è fes� val La Nuu
CRISTINA CARRASCO

La 5a edició del Fes� val de 
Fotografi a de Rubí La Nuu, 
que tot just ha arrencat i 
que s’allargarà fins al 31 
d’octubre, compta amb la 
par� cipació de tretze fotò-
grafs internacionals que des 
de fa uns dies ja mostren 
les seves obres a façanes 
de diferents edificis de la 
ciutat. El fes� val, organitzat 
per l’Ajuntament i dirigit pel 
fotògraf local Carles Merca-
der, va néixer el 2015 amb 
l’objec� u d’apropar al gran 
públic els actuals corrents 
de la fotografi a d’autor ex-
posant les obres a la via 
pública i alhora conver� r la 
ciutat en referent mundial 
de la fotografi a.

Aquesta nova edició del 
festival té com a lema ‘El 
món no existeix’, basat en 
el llibre ‘Per què el món no 
existeix?’ del fi lòsof alemany 
Markus Gabriel. En aquest 
sen� t, les obres selecciona-
des conviden a refl exionar 
i posar en dubte el nostre 
concepte de realitat i, alho-
ra, a repensar els marges i 
el futur de la representació 
visual del món. 

Carles Mercader ha des-
tacat aquesta voluntat que 
té el fes� val de qües� onar: 
“La Nuu presenta la fotogra-
fi a dins el debat contempo-
rani de les idees, vol que la 
imatge serveixi per produir 
un pensament crí� c en la 
societat”.

Els artistes que expo-
sen enguany a Rubí són: 
Marcel Pey (Espanya), Pere 
Formiguera (Espanya), 
Margaret Lansink, guanya-

dora del prestigiós premi 
Hariban 2019, (Holanda), 
Zhang Xiao (Xina), Auro-
re dal Mas (Bèlgica), Lily 
Zoumpouli (Grècia), Teresa 
Kozinc (Eslovènia), Patricia 
Bofill (Espanya), Tatiana 
Gu� érrez (Espanya), Maria 
Sturm (Romania), Stéphane 
Charpen� er (França), Alisa 
Resnik (Rússia) i Gabrielle 
Duplan� er (França). 

Cal destacar la inclusió 
de l’obra de Pere Formi-
guera (Sant Cugat, 1952-
2013), qui va formar part 
d’una generació d’artistes 
d’avantguarda que als anys 
70 va adoptar la fotografi a 
com a mitjà d’expressió. La 
seva primera exposició va 
ser a l’an� ga Biblioteca de 
Rubí l’any 1973. Enguany, la 
seva obra torna a la ciutat 
amb una sèrie de polaroids 
realitzades amb una càmera 
SX-70.

Les fotografi es dels di-
ferents artistes, impreses 

en gran format, ocupen 
diversos espais a l’aire lliure: 
la plaça de la Nova Estació, 
l’Antiga Estació, la plaça 
d’Anselm Clavé, la plaça del 
Doctor Guardiet, el carrer 
Jus� cia, diversos punts de 
l’Escardívol, el Celler, la 
Biblioteca, la fàbrica Pich 
Aguilera i, per primer cop, la 
façana del pavelló de l’esco-
la Regina Carmeli.

Ac� vitats paral·leles
Aquesta exposició es com-
pleta amb un programa 
d’activitats que arrencarà 
aquest dimecres 2 d’octubre 
a les 19.30 hores amb la 
inauguració de l’exposició 
Efímers a l’Escola d’Art i 
Disseny de Rubí (edRa). En 
aquesta mostra, l’alumnat 
del centre mostrarà la feina 
realitzada durant el curs 
passat al voltant del lema 
del fes� val. El divendres 4 
d’octubre, a les 19 hores, 
� ndrà lloc al Museu Muni-

cipal Castell la inauguració 
oficial de l’esdeveniment, 
amb una conferència del seu 
director i un recital poè� c a 
càrrec de Miriam Reyes.

Dissabte 5 d’octubre, 
El Grup Fotogràfic El Gra 
organitzarà de 10.30 a 13.30 
hores a la plaça de l’An� ga 
Estació una activitat per 
a tota la família. Es tracta 
d’una sessió de photocall 
ligpain� ng, on es faran fo-
tografi es de retrat en una 
carpa fosca, fent servir tèc-
niques de llarga exposició i 
il·luminació complementà-
ria, que es lliuraran a cada 
par� cipant. 

El proper dijous 10 d’oc-
tubre, a les 19.30 hores, 
la Biblioteca acollirà una 
conferència de Juan Na-
ranjo sobre l’obra de Pere 
Formiguera.

El dia 18 a les 20 hores, 
� ndrà lloc al Celler el lliu-
rament del premi Screen 
de fotografia en format 
multimèdia, convocat per 
l’associació cultural Ull per 
Ull. La trobada inclourà un 
concert del grup local Cuchi-
lla y Diazepan.

El fotògraf Calin Kruse 
serà l’encarregat de clou-
re el fes� val el 31 d’octu-
bre a les 19.30 hores amb 
una conferència al MMUC 
i d’oferir, aquell mateix cap 
de setmana, el tradicional 
workshop per a un grup 
de fotògrafs prèviament 
seleccionats. Mentre duri 
l’esdeveniment, a més, es 
faran visites guiades a l’ex-
posició a càrrec del seu 
director. Aquestes � ndran 
lloc els dies 5, 12, 19 i 26 
d’octubre.

El regidor de Promoció i Dinamització Cultural, Moisés Rodríguez, 
amb el director del fes� val, Carles Mercader. / C.C.

MÚSICA

Presentació de la Swing 
Rubig Band a La Sala
L’Associació Jazz Rubí ha 
impulsat la creació de la 
Swing Rubig Band, una 
banda musical  amb la 
intenció de difondre el 
jazz orquestral i el swing 
i formada per 16 músics 
de gran nivell. El concert 
tindrà lloc el 13 d’octubre 
a les 18.30 hores a La Sala 
i l’entrada tindrà un preu 
simbòlic de tres euros 
per ajudar a finançar el 
projecte.

A banda d’aquest gran 
concert, l’Associació Jazz 
Rubí ha organitzat altres 
actuacions musicals dins 
del cicle de tardor, en 
aquest cas a l’Ateneu, seu 
habitual de les sessions. En 
aquest sentit, el 19 d’octu-
bre actuaran Benet Palet, 
Dani Pérez i Jordi Gade-
nyas, tres dels músics més 

importants del panorama 
del jazz nacional. El 16 de 
novembre, l’actuació anirà 
a càrrec de Núria da Silva 
amb Michele Faber Quar-
tet i amb l’aparició especial 
del guitarrista californià 
Riner Scivally. Serà l’únic 
concert que farà Da Silva 
a Catalunya, que també 
oferirà una masterclass.

Xavi Castillo Trio actu-
aran el 30 de novembre. 
Castillo és una jove pro-
mesa del contrabaix que 
presenta un nou treball 
discogràfic acompanyat 
pel pianista de Xipre Ch-
ristos Yeroltsitis i el bateria 
barceloní Joan Casares.

Per últim, l’entitat tam-
bé ha organitzat una xerra-
da sobre la història del jazz 
a càrrec d’Andreu Fàbregas 
el 21 de desembre. / DdR

L’Associació Rubí Musical s. XXI 
arrenca nova temporada
L’Associació Rubí Musical 
segle XXI comença una 
nova temporada amb dues 
cites en el calendari: la 
Romeria de la Virgen de la 
Luna i la caminada noctur-
na. La banda, que ha fet 
una campanya de captació 
de socis i músics, fa dies 
que assaja per aquest nou 
curs que comença.

Així, en aquest primer 
cap de setmana d’octubre, 
l’Associació Rubí Musical s. 
XXI ambientarà l’arribada 
dels par� cipants en la Noc-
turna el 5 d’octubre a la nit. 
L’endemà diumenge posarà 
la música a la romeria que 
organitza l’Asociación Roci-
era Andaluza després de la 
missa en honor a la Virgen 

de la Luna.
Aquests són els dos 

primers actes de l’en� tat 
rubinenca, que ja treballa 
per confi gurar un calendari 
de temporada per oferir 
més actuacions musicals. 

Cal recordar que, durant 
la temporada 2018-2019, el 
grup va actuar al teatre 
municipal La Sala amb el 
concert ‘Rubí Express’ coin-
cidint amb el centenari de 
l’arribada del tren a la nos-
tra ciutat. També va actuar, 
com és habitual, durant la 
Festa Major de Sant Pere, 
a més de diferents actua-
cions d’animació al carrer 
en dates  assenyalades 
com les festes de Nadal o 
el Carnestoltes. / DdR
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SARDANES

La plaça del Doctor Guardiet, escenari 
del 21è Aplec Sardanista de Rubí

LARA LÓPEZ

La plaça del Doctor Guardiet 
va ser l’escenari enguany 
del 21è Aplec Sardanista de 
Rubí, una jornada festiva 
pels amants de les sardanes, 
organitzada per l’Aplec de 
Rubí, amb més de 5 hores 
de música i sardanes. De 
les 17.30 hores de la tarda 
fi ns a les 23.30 hores de la 
nit, el públic assistent va 
gaudir de 25 peces de la mà 
de les cobles la Principal de 
Llobregat, la Jovenívola de 
Sabadell i Ciutat de Girona, 
a més del ball de Gitanes 
de l’Esbart Dansaire i altres 
ac� vitats com el concurs de 
colles improvisades i sorte-
jos de productes locals.

A la primera part, les co-
bles Jovenívola de Sabadell 

i Ciutat de Girona van inter-
pretar 16 temes, alguns dels 
quals vinculats a la nostra 
ciutat: ‘Ofrena a Rubí’, de Pe-
pita Llunell; ‘Aplec de Rubí’ i 
‘A Rubí de tot cor’, de Miquel 
Tudela, i ‘Rubí’, de Francesc 
Mas. A la segona part, ja de 
nit, la Principal de Llobregat 
va engrescar l’ambient amb 
9 sardanes més per tancar 
la nit. La jornada va comp-
tar amb la presència de 
dos compositors: Heribert 
Sagalà i Montserrat Pujolar, 
que van poder escoltar les 
seves cançons en directe. 
Sagalà és un compositor 
egarenc autor entre d’altres 
de ‘Noces d’or a Rubí’ i 
‘Sardana de festa’, mentre 
que Montserrat Pujolar és 
una compositora de Ripoll, 
autora de la popular sardana 

L’Aplec Sardanista es va realitzar a la plaça Doctor Guardiet. / J.A. Montoya

‘Amb l’esperit vibrant’.
Després d’anys de 20 

anys de celebració a la plaça 
Catalunya, l’organització va 
decidir traslladar les acti-
vitats a la plaça del Doctor 
Guardiet, un canvi que ells 
creuen que els ha afavorit, 
ja que és un espai molt més 
ample i de pas per molts 
rubinencs i rubinenques. 
Enguany, l’Aplec ha comptat 
amb l’assistència de rubi-
nencs i rubinenques, però 
també de persones d’altres 
municipis com Sabadell, 
Terrassa, el Papiol, Corbera, 
Manresa o Barcelona, entre 
altres localitats. Segons Pui-
gventós, el moment àlgid de 
la trobada va ser la ballada 
de l’Esbart Dansaire de Rubí, 
en� tat convidada d’aquesta 
edició coincidint amb l’ani-
versari de la coreografi a de 
les Gitanes, una ac� vitat que 
va atreure un gran nombre 
de persones a la plaça.

Set grups van partici-
par en el concurs de colles 
improvisades, en el qual 
sardanistes de diferents 
en� tats i procedències fan 
rotllanes de sardanes a ma-
nera d’exhibició. Tampoc va 
faltar en aquesta edició el 
clàssic berenar de coca i mis-
tela gràcies a la col·laboració 
de diferents pastisseries 
locals.

FESTES POPULARS

El Bòjum debuta amb una gran acollida 
a la Cavalcada de les festes de la Mercè
REDACCIÓ

L’elefant Bòjum, la reproduc-
ció mòbil de l’emblemà� c 
Bòdum situat a la plaça Doc-
tor Pearson, ha estat convi-
dat enguany a par� cipar en 
la Cavalcada de les festes de 
la Mercè, on va rebre una 
gran acollida per part del 

mul� tudinari públic que va 
seguir la desfi lada. 

El Bòjum va formar part 
de la Cavalcada, una de les 
activitats més destacades 
i an� gues de les festes de 
Barcelona, organitzada per 
la Coordinadora de Gegan-
ters de Barcelona i on van 
par� cipar una quarantena 

de col·lectius de cultura 
popular i grups d’animació 
d’arreu del territori. La des-
fi lada va sor� r del carrer Pe-
lai, passant per la Rambla i el 
carrer Ferran fi ns a arribar a 
la plaça Sant Jaume, davant 
de l’Ajuntament. 

L’elefant rubinenc va � rar 
confe�  al públic que seguia 
la cercavila i va ser llarga-
ment aplaudit en molts mo-
ments de la desfi lada, que 
estava tancada pels gegants 
adaptats de Catalunya.

L’Esbart Dansaire, convidat 
de nou
La representació rubinenca 
a les festes de la Mercè 
2019 es va completar amb 
la participació de l’Esbart 
Dansaire de Rubí a La Mer-
cè Dansa!, ja que l’esbart 
rubinenc va ser convidat 
de nou. La Mercè Dansa! és 
una mostra de balls i danses 
vives d’arreu del país que ja 
ha arribat a la 26a edició. 
L’Esbart va ballar a l’avingu-
da de la Catedral i també a la 
plaça Sant Jaume. / DdREl Bòjum va desfi lar pels carrers de Barcelona. / J.A. Montoya

Taitxí tots els dissabtes a la 
plaça Onze de Setembre

El Centre Cultural Raja 
Ioga organitzarà tots 
els dissabtes una sessió 
gratuïta de taitxí, dirigi-

da per Pere Bel. La sessió 
tindrà lloc a la plaça 
Onze de Setembre de 9 
a 10 hores i està desti-

nada a qualsevol tipus 
de públic. La primera 
de les sessions serà el 5 
d’octubre.

L’Esbart va ser l’en� tat convidada a l’Aplec. / J.A. Montoya
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L’artista rubinenca Anna Tamayo 
cedeix cinc pintures a la ciutat
reDaCCió

La pintora rubinenca Anna 
Tamayo ha cedit a l’Ajunta-
ment cinc obres pictòriques 
pertanyents a la col·lecció 
‘La memòria de les flors ex-
traviades’. Es tracta de cinc 
pintures que han format 
part de la mostra que dona 
nom a la col·lecció i que es 
va poder veure durant el 
juny i juliol al Celler. 

Les obres donades per 
l’artista a la cituat seran 
inventariades i conserva-
des pel Museu Municipal 
Castell (MMUC), que pos-
teriorment s’encarregarà 
de posar-les a disposició de 
les persones investigadores 
i del públic en general per a 
la seva divulgació. 

L’acte de cessió de les 
obres va tenir lloc divendres 
passat al taller de la pintora, 
al centre de la ciutat, i va 
comptar amb la presèn-
cia de l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, i del regidor 
de Promoció i Dinamitza-
ció Cultural, Moisés Rodrí-
guez. Durant la signatura 
de l’acord, Tamayo va mani-
festar que “sóc rubinenca i 
m’agrada que la meva obra 
formi part de Rubí. Em fa 
molta il·lusió que la ciutat 
en pugui gaudir també”. 

Per la màxima respon-
sable municipal, la donació 
“és un acte de generositat 
de l’artista i una mostra 
del seu sentiment de per-
tinença a la ciutat”. Segons 
Martínez, “per a Rubí, és 
un orgull tenir artistes com 
Anna Tamayo, que volen 
que una part de la seva 
obra la puguem gaudir tots 

i totes”. 
La mostra ‘La memòria 

de les flors extraviades, 

La donació va tenir lloc al taller de la pintora, en un acte amb l’alcaldessa i el regidor de Promoció i 
Dinamització Cultural. / Ajuntament - Localpres

‘La Tendresa’ d’Alfredo Sanzol 
fa esclatar les rialles a la Sala
La comèdia romàntica 
d’aventures ‘La Tendresa’, 
d’Alfredo Sanzol, va ser l’en-
carregada d’obrir la nova 
temporada de La Sala. 
L’obra, protagonitzada per 
les estel·lars Marta Pérez, 
Elisabet Casanovas i Laura 
Aubert, amb Jordi Rico, 
Ferran Vilajosana i Albert 
Prat, va omplir gairebé tot 
el pati de butaques el passat 
dissabte a la nit.

Les dues hores d’aquesta 
àgil i fresca comèdia narren 
la història d’una reina amb 
poders màgics que viatja 
amb l’armada espanyola 
per portar les seves filles a 
casar-se en un matrimoni 
de conveniència, obligades 

pel rei Felip II. La mare, que 
odia estar sotmesa als ho-
mes, fuig amb les seves filles 
perquè puguin ser lliures a 
una illa que creuen deserta. 
Però no aconsegueixen estar 
soles, ja que allà es troben 
amb tres llenyataires, un 
pare amb els seus dos fills, 
que viuen des de fa 20 anys 
aïllats per evitar la convivèn-
cia amb qualsevol dona.

‘La tendresa’, premiada 
com a millor espectacle 
teatral als Premis Max 2019, 
compta amb una trama 
jocosa i plena d’embolics 
amorosos al més pur estil 
de les comèdies d’època 
de William Shakespeare. / 
L. López

teatre

Exposició de Pep Borràs 
al Museu Tomàs Balvey
L’artista rubinenc Pep Borràs 
exposarà de l’11 d’octubre 
al 22 de març un conjunt 
d’escultures al Museu Arxiu 
Tomàs Balvey, a Cardedeu. 
Es tracta d’un repàs per la 
trajectòria artística de Pep 
Borràs a través de les seves 
escultures, realitzades a par-
tir de ‘l’Art trobat’, com la sè-
rie de les Menines, les Dones 
Africanes o els Ocells.

En la mostra es podrà 

veure el seu treball fet a 
partir de l’assemblatge, on 
objectes de tota mena i 
materials troben una segona 
vida convertits en escultures. 
Borràs treballa amb material 
de rebuig i l’assemblatge i 
el collage són les tècniques 
amb les quals l’artista tre-
balla les fustes, els ferros o 
els diversos materials que 
acumula i classifica al seu 
taller. / DdR

on Tamayo reinterpreta 
l’estètica clàssica de les 
flors, iniciarà aquest mes 

d’octubre una itinerància 
per Santander, Lleó i Pon-
ferrada. 

L’Espai Expositiu Aula Cultural acull fins al 2 de novembre una mostra de pintura a cà-
rrec dels alumnes del Taller de pintura d’Anna Tamayo. L’exposició rendeix homenatge 
a Santiago Rusiñol, recreant les temàtiques dels seus quadres, a partir de la seva pròpia 
recerca personal.  La mostra es pot visitar dijous i divendres de 17.30 a 20.30 hores, i 
dissabtes d’11 a 14 hores i de 17.30 a 20.30 hores. 

L’alumnat del taller de Tamayo homenatja Santiago 
Rusiñol en una mostra a l’Aula Cultural

Imatge de la inauguració de la mostra a l’Aula Cultural. / Cedida

literatura

Exposició d’originals de la 
il·lustradora Marta Montañá
La il·lustradora Marta Mon-
tañá serà la protagonista de 
la nova exposició que acull 
l’Espai de Llibres, Lectors al 
tren!. La mostra consta d’una 
petita exposició d’originals de 
l’artista, que es podran visitar 
fins al 30 d’octubre. La inau-
guració serà aquest divendres 
a les 19 hores.

Marta Montañá ha publi-

cat amb la majoria d’editorials 
del país i també a la Xina, 
França, els Estats Units o 
Amèrica Llatina.

A més, la il·lustradora pre-
sentarà el llibre ‘Bon dia’, el 21 
d’octubre a les 18 hores a la 
llibreria. En aquesta ocasió, 
estarà acompanyada per les 
editores Núria Puyuelo i Laia 
Figueras. / DdR

Toni Sala presentarà el llibre ‘Persecució’
L’escriptor Toni Sala inaugu-
rarà el VII Club de Lectura de 
la llibreria L’Ombra amb la 
presentació del llibre ‘Per-
secució’, d’Altra Editorial. 
L’acte serà el 9 d’octubre a 
les 19 hores a la llibreria, 
situada al carrer Pere Es-
mendia, 21.

Toni Sala és un escriptor 
que va aconseguir el reco-
neixement popular el 2011, 
arran de la publicació de 

la novel·la ‘Bones notícies’ 
i del relat ‘Crònica d’un 
professor de secundària’. 
El 2004 va rebre el Premi 
Sant Jordi de Novel·la per 
‘Rodalies i el 2014 el Premi 
de la Crítica Catalana per 
‘Els nois’.

El Club de Lectura de 
l’Ombra estarà dirigit per 
Daniel Vargas, professor de 
l’institut del Torrent dels 
Alous. / DdR

‘Uomo e Galantuomo’, arriba 
la comèdia al Casal Popular
El Casal Popular acull aquest 
cap de setmana 5 i 6 d’octu-
bre la representació a càrrec 
del Grup de Teatre Gatzara 
de la comèdia d’Eduardo de 
Filippo ‘Uomo e Ganatuo-
mo’, una obra ambientada 
a Nàpols que pretén divertir 
amb situacions còmiques, 
malentesos i personatges 
amb personalitats molt 
marcades. Gatzara oferirà 
funcions el dissabte a les 21 
hores i el diumenge a les 18 

hores. L’espectacle té una 
durada de dues hores i té 
un preu de 8 euros. L’obra 
també es representarà el 
13 d’octubre a la Sala Xavi 
Sallent de Terrassa. 

Eduardo de Filippo va 
escriure aquesta obra amb 
només 21 anys i posteri-
orment signaria obres de 
reconegut prestigi com ‘Dis-
sabte, diumenge i dilluns’, 
‘Nàpols milionària’ o ‘La 
gran il·lusió’. / DdR 

escultura

Una de les escultures de l’artista rubinenc. / Cedida
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festes regionals

Emotiu canvi de vara a
l’Hermandad Rociera 
L’Hermandad Nuestra Seño-
ra del Rocío de Rubí va cele-
brar diumenge el seu canvi 
de vara en el marc d’una 
missa rociera a l’església de 
Sant Pere. Amb aquest acte 
tradicional, es va oficialitzar 
l’entrada de Sonia García 
com a nova Hermana Mayor 
de l’entitat en substitució 
de Santiago Martínez, qui 
ha ostentat aquest honor 
durant el darrer any.

Els regidors de l’equip de 
govern M. Carmen Cebrián 
i Miguel Á. Romero, així 
com representants d’altres 

grups municipals i partits 
polítics locals, van acom-
panyar l’Hermandad a la 
cerimònia. 

La missa, oficiada pel 
mossèn de la parròquia de 
Sant Pere, Joaquim Mes-
seguer, va comptar amb 
la participació musical del 
cor de l’entitat. Un cop 
finalitzada la missa, les per-
sones assistents van seguir 
la celebració al local de 
l’Hermandad. El canvi de 
vara és l’acte protocol·lari 
més important de l’any per 
a l’entitat rociera. / DdR

El Centro Aragonés escalfa 
motors per les Festes del Pilar
Un any més, el Centro Ara-
gonés porta fins a Rubí les 
festes del Pilar, que se cele-
bren el 12 d’octubre.

Per anar escalfant l’am-
bient de cara a aquesta 
data, l’entitat rubinenca 
dona el tret de sortida 
al programa d’activitats 
aquest dissabte a les 19 
hores a l’auditori del Mu-
seu Vallhonrat amb el tra-
dicional pregó, que anirà 
a càrrec de Jordi Peiró, 
president de CEF Can Mir. 
En el mateix acte, hi haurà 
la imposició de bandes a 

La missa va tenir lloc a l’esglèsia de Sant Pere. / Ajuntament - Localpres

La Peña Flamenca Calixto 
Sánchez organitza aquest 
dissabte una nova vet-
llada flamenca a les 19 
hores a la seu de l’entitat, 
al carrer d’Orso, 2. 

En l’espectacle, està 
prevista la participació 
d’Estrellita de Graná, Ma-
nuel el Lagareño, Jessy, 
Pedro Oliva, Loly Reyes 
i José M. Gómez i comp-
tarà amb la participació 
dels grups de ball Aromas 
de Azahar i Arte y Son. 

L’acte serà presentat 
pel president de l’entitat, 
Manuel Martín, i comp-
tarà amb la presència 
del gran guitarrista Juan 
Gallardo.  / DdR

Vetllada 
flamenca de la 
Peña Calixto 
sánchez

··················································
DiVENDRES 4 d’octubre

Teatre: ‘La casa de Bernarda 
Alba’
A càrrec de 8 Temps. A les 20h a 
l’Ateneu. Taquilla inversa.

Nits d’observacions astronòmi-
ques
A càrrec de l’Associació d’Amics 
de l’Astronomia TRI-A Rubí. A les 
21.30h a l’Ateneu.

··················································
DiSSABTE 5 d’octubre

Sessió de taitxí
A les 9h a la pl. Onze de Setembre. 
A càrrec de Pere Bel. Org.: Centre 
Cultura de Raja Ioga. 

La Trocalleria
A les 10.30 h a la pl. Dr. Pearson.

‘Art, cos i geometria’
Taller per a infants de 6 a 11 anys. 
A les 11h a la Biblioteca. A càrrec 
de Catàrtic.

Festa de la Gent Gran

AgENDA ExpoSicioNS
Colere. Cultura. Cultiu. 25 anys 
de la Fira d’Art i Pagesia de Sant 
Galderic. Al Celler fins al 27 
d’octubre.

Il·lustracions de Marta Montañá. 
Inauguració 4 d’octubre a les 19h a 
l’Espai de Llibres, Lectors al tren. 

Som diferents i compartim. Re-
trats, treballs, olis i aquarel·les 
de Mujeres Creativas del Vallès. 
Fins a l’1 de desembre a la Bi-
blioteca. 

Homenatge a Santiago Rusiñol. 
Exposició del taller d’alumnes 
d’Anna Tamayo. Fins al 2 de no-
vembre a l’Aula Cultural. 

Fotografia de moda. Maria Illa 
Gumà. L’alta costura a Rubí. 
Fins al 15 de desembre al Museu 
Municipal Castell.

Teresa Pàmies. Tot és en els 
llibres. Fins al 3 d’octubre a la 
segona planta de la Biblioteca.

Romeria en honor a la Virgen de la Luna

les reines i la inauguració 
d’una exposició de pin-
tura d’Isabel Gallart que 
es podrà visitar fins al 15 
d’octubre. També hi haurà 
degustació de vi aragonès.

El dia del Pilar
Pel que fa als actes del dia 
del Pilar, està previst que 
a les 11.30 hores hi hagi 
l’ofrena a la verge a l’esglé-
sia de Sant Pere, que dona-
rà pas a una missa cantada 
pel Grupo Somontano y su 
Rondalla Aneto, del Centro 
Aragonés.

A les 14 hores, està pre-
vist el dinar de germanor al 
Restaurant Can Ramón, i, 
per tancar la jornada, l’en-
titat ha programat a partir 
de les 18 hores a la seu del 
local de l’entitat aragonesa 
jocs regionals.

Les festes del Pilar es 
clouran a la nostra ciutat 
amb un Festival de Jotas 
el 28 d’octubre a les 18 
hores al teatre municipal 
La Sala. Un espectacle que 
anirà a càrrec del Grupo 
Somontano y su Rondalla 
Aneto. / DdR

L’Asociación Hermandad 
Virgen de la Luna organitza 
un any més la tradicio-
nal Romeria en honor a la 
Virgen de la Luna aquest 
diumenge 6 d’octubre. A les 
10 hores, està prevista una 
missa a l’església de Sant 
Pere, que estarà presidida 
pel bisbe de la diòcesi de 
Terrassa, José Ángel Saiz, 

acompanyat pel rector de la 
parròquia, Joaquim Messe-
guer. L’ofici estarà acompa-
nyat pel cor de l’Asociación 
Rociera de Rubí.

Un cop acabi l’ofici so-
lemne, al voltant de les 
11 hores, començarà la 
processió amb la Virgen de 
la Luna cap al bosc de Ca 
n’Oriol. Un cop allà, es rea-

litzaran diverses actuacions 
i activitats de convivència i 
també hi haurà regals pels 
més petits.

En aquesta ocasió, la 
festa comptarà amb la pre-
sència de representants de 
l’Ajuntament de Villanueva 
de Córdoba i l’Hermandad 
de la Virgen de Luna del 
mateix municipi. / DdR

A les 12h actuació de La Tuna. A 
les 13.30h paella popular. A les 
14.30h actuació musical a càrrec 
de l’Orquestra Solimar. A la pl. 
Dr. Guardiet.

Jornada benèfica de boxa
A les 17h al Club Boxeo Rubí. Entra-
des: 13€/15€.

Festes del Pilar
Pregó a càrrec de Jordi Peiró, im-
posició de bandes i inauguració 
de l’exposició d’Isabel Gallart. 
A les 19h a l’Auditori del Museu 
Vallhonrat. Org.: Centro Aragonés 
de Rubí. 

‘Flamenco de ayer y de hoy’
A les 19h al c. Orso, 2. Org.: Peña 
Flamenca Calixto Sánchez.

Teatre: ‘Nenes i nens’
Amb Anna Sahun. A les 21h a La 
Sala. Preu: 15€/11,25€.

Teatre: ‘Uomo e Galantuomo’
A càrrec del Grup de Teatre Gat-
zara. 
A les 21h al Casal Popular. Preu: 
8€. 

··················································
DiumENgE 6 d’octubre

Romeria de la Virgen de la Luna
A les 10h missa a l’església de Sant 
Pere. A les 11h inici de la processió 
fins el parc de Ca n’Oriol, on hi hau-
rà actuacions i activitats.

Taller de sabó enfeltrat
A càrrec d’Artistic Events. A les 
12h al Castell. Per a infants de 3 a 
12 anys.

Espectacle familiar: ‘El monstre 
de colors’
A càrrec de la Cia. Tutatis. A les 
12h a La Sala. Preu: 5€/6€. Org.: 
La Xarxa.

Ball al Casal
A càrrec de Carlos Ribas. A les 
16.30h al Casal de la Gent Gran 
de Rubí. 

Teatre: ‘Uomo e Galantuomo’
A càrrec del Grup de Teatre Gat-
zara. A les 18h al Casal Popular. 
Preu: 8€. 

··················································
DimARTS 8 d’octubre

Taller familiar de reflexologia 
A càrrec d’Isabel Serrano. A les 17h 
a la Biblioteca. 

‘Jane Austen, la ironia de l’amor’
Conferència a càrrec de Marina 
Porras. A les 19h a l’Ateneu.

··················································
DimEcRES 9 d’octubre

Sortida a la Tarragona Romana
A les 7.30h. Org.: Casal de la Gent 
Gran de Rubí.

Hora del conte
‘Contes perduts’, a càrrec d’Ingrid 
Domingo. A les 18h a la Biblioteca. 
Per a infants de 4 a 8 anys.

Presentació del llibre ‘Persecució’
A càrrec de Toni Sala. A les 19h a 
la llibreria l’Ombra.

··················································
DijouS 10 d’octubre

Jam Session
A les 19 h a l’Assoc. Espai l’Aurora. 

‘L’obra del fotògraf Pere Formi-
guera’
Conferència a càrrec de Juan Na-
ranjo. A les 19.30h a la Biblioteca. 
Org.: La Nuu. 

La vetllada comptarà amb 
Juan Gallardo. / Arxiu
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Golejada de l’Olímpic Can Fatjó 
a casa del Juan XXIII de Terrassa
JOSÉ VERDE

Important golejada de 
l’Olímpic Can Fatjó en el 
Municipal Les Arenes de 
Terrassa davant un Juan 
XXIII que després d’aquest 
resultat s’enfonsa a la clas-
sifi cació, mentre que els de 
Can Fatjó con� nuen invictes. 
Destacar el retorn de Rubén 
Ruiz a l’Olímpic, qui va ser 
màxim golejador de l’en� tat 
en les temporades 17-18 i 
14-15, que va debutar i va 
marcar un gol. 

En el minut 4, Claudio va 
obrir la llauna de gols i va fer 
el 0-1 per l’Olímpic. Tot i la 
voluminosa victòria, els ju-
gadors de Juan Carlos Rodrí-
guez van haver de treballar 
bé per aconseguir guanyar 
i mantenir-se imbatuts. El 
ma� ner gol de Claudi, un gol 
en pròpia en el minut 10, el 
gol de Rubén en el minut 12 
i el de Juancho en el 35 van 
fer pujar al marcador el 0-4 
en el primer temps. 

Ja a la segona part, 

l’Olímpic va con� nuar domi-
nant el par� t. En el minut 67, 
el jugador local Sergio va ser 
expulsat per doble groga i va 
deixar el Juan XXIII amb un 
home menys. Un minut més 
tard, Manel va fer el 0-5.

Després d’alguns canvis, 
en el minut 72, Roberto va 
arrodonir la golejada amb 
el 0-6 i a punt de fi nalitzar 
el par� t, els locals van fer el 
gol de l’honor, en el minut 
86, deixant així el marcador 
amb l’1-6 fi nal. 

Aquest cap de setmana, 
els de Can Fatjó visitaran 

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 CASTELLAR UE 4 12
2 OLÍMPIC CAN FATJÓ 4 10
3 PD PAJARIL 4 10
4 CAN RULL RT CFU 4 9
5 CAN PARELLADA CD 4 7
6 MARINA-C. GAMBÚS CE 4 7
7 LA ROMANICA CF 4 7
8 UE RUBÍ B 4 6
9 JUV.25 SEPTIEMBRE 4 6

10 LLANO SABADELL CD 4 6
11 BADIA DEL VALLÈS CD 4 5
12 SAN LORENZO UD 4 4
13 EF PLANADEU 4 4
14 CASTELLBISBAL UE 4 3
15 MIRASOL-BU CF 4 2
16 C. SABADELLÉS 1856 4 1
17 JUAN XXIII CS 4 1
18 MATADEPERA FC 4 0

En el minut 4, Claudio va obrir la llauna dels gols de l’Olímpic. / J. M. Villena

JUAN XXIII CS - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ                  1-6
JUAN XXIII CS: Erik, Contreras, Hita (Yeray), David, Pico 
(Antoni), Iván, Torres, Hassen, Marc, Sergio, Iurii (Abouba-
kr).
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Rafa, C. Gómez, Rubén (Manel), 
Jonathan (Pol), Juancho, Claudio, Aitor (Agus) (Dani Del-
gado), Roger, Maymó, Fode (Roberto), O.Molina. 
Àrbitre: Xavier Campos Martínez  (Bé).
Gols: 0-1 Claudio (4´), 0-2 David (10´)(p.p.), 0-3 Rubén 
(12´), 0-4 Juancho (35´), 0-5 Manel (68´), 0-6 Dani Delgado 
(72´)  i 1-6 Antoni (86´).
Targetes: David, Pico, Torres, Hassen, Santi, Sergio (2); 
Rubén, Jonathan, Roger.

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

Inú� l viatge a Reus de la UE Rubí
1a Catalana Grup 1 J Pts.

1 GIRONA FC B 4 12
2 PALAMÓS CF 4 12
3 EF MATARÓ CE 4 10
4 SABADELL NORD CF 4 9
5 MOLLET UE CF 4 6
6 VIC UEC 4 6
7 L'ESCALA FC 4 6
8 FUNDACIÓ E. GRAMA 4 6
9 EE GUINEUETA CF 4 6

10 UE RUBÍ 3 6
11 JÚPITER 3 3
12 LLAGOSTERA UE B 4 3
13 LLORET CF 3 3
14 MANLLEU AEC 4 3
15 TONA UE 4 3
16 LA JONQUERA UE 4 3
17 PARETS CF 4 1
18 REUS DEPORTIU CF B 1 0

 

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Nova derrota del Vein�  a casa

JAVIER GONZÁLEZ

Segon par� t de la tempo-
rada per al CF Juventud 25 
de Sep� embre com a local i 
segona derrota. Això sí, els 
punts del par� t correspo-
nents a la segona jornada 
contra La Romànica, fi nal-
ment són al caseller del Ve-

in�  per alineació indeguda 
de l’equip de Barberà.

El conjunt dirigit per Ga-
briel Bravo s’enfrontava a la 
UE Castellar, un dels millors 
equips de la categoria, en 
un par� t que es plantejava 
complicat des de l’inici.

L’enfrontament va ser 
força igualat i sense massa 

Moment del minut de silenci en record a les víc� mes de la Rierada 
que va tenir lloc abans del par� t.  / J. González

el Municipal Olímpia de 
Sabadell on s’enfrontaran 
al Cercle Sabadellés. Serà 
dissabte a les 18 hores. 

JOSÉ LUIS PÉREZ

El primer equip de la Unió 
Esportiva Rubí va fer un 
viatge inú� l a la capital del 
Baix Camp, ja que no va 
poder disputar el seu par� t 
davant el Reus Deportiu, 
que no va comparèixer. Una 
situació surrealista la què 
s’està vivint a conseqüència 
de la nefasta actuació dels 
dirigents del Reus i la pèssi-
ma ges� ó que la Federació 
Catalana de Futbol està 
realitzant de l’afer.

Amb el camp tancat, 
sense comparèixer ningú 
del club local, l’expedició 
rubinenca, amb la ràdio 
i la televisió local com a 

testimonis, va veure com 
l’àrbitre aixecava acta de la 
incompareixença de l’equip 
local al mig del carrer. Ara 
caldrà esperar quina deci-
sió prendrà el comitè de la 
compe� ció.

Aquest diumenge 6 
d’octubre, el primer equip 
del Rubí rebrà a Can Rosés 
a les 12 hores al FC Palamòs, 
un equip que està invicte.

Victòria del segon equip
Sí que va jugar el segon 
equip de l’en� tat contra La 
Romànica, a qui va guanyar 
per 8-1. Els jugadors de Ric-
hard van arrasar el rival, tot 
i el seu joc violent i el mal 
estat de la super� cie de joc 

que cada dia està pitjor, fet 
que és molt preocupant. 

En la propera jornada, 
el Rubí B jugarà aquest dis-
sabte a les 17 hores contra 
el Matadepera al camp del 
contrari. 

ocasions fi ns que, al minut 
67, els visitants es van avan-
çar després d’un error en la 
defensa del conjunt de Rubí. 
Només cinc minuts després 
del primer gol, el Castellar 
sentenciava el par� t i po-
sava el 0-2 al marcador, un 
resultat amb el qual fi nalit-
zava el par� t.

Ara el CF Juventud 25 de 
Sep� embre es col·loca en el 
cinquè lloc de la classifi cació 
amb 9 punts, a 3 del líder i a 
1 punt dels llocs de promo-
ció d’ascens. 

Durant el partit es va 
fer un emo� u minut de si-
lenci i una ofrena fl oral en 
record de les víc� mes de la 
Rierada del 25 de setembre 
del 1962. 

Diumenge vinent a les 
12 hores, el Vein�  jugarà al 
Municipal de Castellbisbal, 
contra l’equip local. 
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El Vòlei Rubí cau 0-3 davant 
el Sant Esteve Ses Rovires
El Sènior Femení del Club 
Voleibol Rubí va arrencar 
el passat cap de setmana 
la competi ció a la Primera 
Divisió Sènior. Una primera 
jornada de lliga que es va 
tancar amb una rotunda 
derrota (0-3). 

Les jugadores del Nove-
lec Vòlei Rubí es van des-
plaçar fi ns a Sant Esteve Ses 
Rovires per enfrontar-se a 
l’equip local. Les rubinen-

ques van mostrar en aquest 
primer partit que han de 
treballar més la cohesió del 
conjunt i continuar entre-
nant per millorar el joc. 

Els parcials del parti t van 
ser 23-25; 27-29 i 19-25. 

Aquest dissabte 5 d’oc-
tubre a les 16 hores, el Vòlei 
Rubí rebrà al pavelló munici-
pal de Can Rosés al CV Bar-
berà en la segona jornada de 
la competi ció. / CV Rubí

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

Primera derrota del primer 
equip de la UP Las Torres-Rubí
LUIS JULIÁN

El primer equip de la Unió 
Petanca Las Torres-Rubí es 
va desplaçar fi ns al Prat per a 
enfrontar-se a un dels equips 
favorits per fer-se amb el 
tí tol. Els locals van dominar 
el parti t des de l’inici i no van 
donar cap oportunitat als 
rubinencs que no van poder 
evitar la primera derrota de 
la temporada per 7-2.

El segon equip del club 
continua sense puntuar 
després de 3 jornades. Diu-
menge va visitar les pistes 
de La Concòrdia a Sabadell. 
El parti t va ser molt igualat, 
però cap al fi nal de l’enfron-
tament, l’equip sabadellenc 
va aconseguir un mínim 
avantatge que li va permetre 
imposar-se als de Rubí per 
9-7. D’altra banda, cal des-
tacar la primera victòria del 
tercer equip, que va rebre a 
les pistes de Cova-Solera el 
Sant Cugat Atlèti c. Els locals 
van imposar el seu joc des de 

la primera ronda posant-se 
ràpidament per endavant al 
marcador. Els santcugatencs 
no van saber reaccionar en 
cap moment de manera que 
els 3 punts es van quedar a 
Rubí. El parti t va acabar amb 
un marcador de 12-4.

Pel que fa al grup D, hi 
va haver màxima igualtat 
en el parti t que va disputar 
com a local davant el Mont-
meló. Cap dels dos equips 
va ser capaç de fer-se amb 
un mínim avantatge de ma-
nera que el parti t va acabar 

8-8 amb el corresponent 
reparti ment de punts. Amb 
aquest resultat els rubinencs 
conti nuen imbatuts i es col-
loquen en el segon lloc de la 
classifi cació.

L’equip femení va tor-
nar a demostrar el seu bon 
inici de lliga. Va visitar les 
pistes del Mira-sol, on va 
demostrar que aquest any 
aspiren a tot. En un parti t 
impecable només va perdre 
una parti da. El resultat fi nal 
d’1-7 permet a les rubinen-
ques fer-se amb el liderat 

provisional.

Campionat de Catalunya de 
seleccions
Les pistes de Cova-Solera ja 
estan preparades per acollir 
aquest dissabte 5 d’octubre 
el Campionat de Catalunya 
de Seleccions. La Federació 
Catalana ha seleccionat un 
total d’11 jugadors de la UP 
Las Torres-Rubí, 7 sèniors 
i 4 juvenils. El Campionat 
donarà inici a les 9 hores 
i ji parti ciparan els millors 
jugadors de Catalunya.

El segon equip del club conti nua sense puntuar. / Cedida
BOXA | JORNADA BENÈFICA

Vetllada benèfi ca de boxa 
contra l’Alzheimer dissabte
El Club Boxeo Rubí i Shadow 
Fighters Club han organitzat 
per aquest dissabte 5 d’oc-
tubre una jornada benèfi ca 
contra l’Alzheimer i a favor 
de l’entitat Associació Va-
llès Amics de la Neurologia 
(AVAN). La vetllada consisti -
rà en un combat professio-
nal i nou combats amateurs. 
El preu de les entrades és 
de 13 euros si es compra 
de forma avançada i de 15 

euros el mateix dia de l’es-
deveniment. El donati u per 
a la lluita contra l’Alzheimer 
està inclòs al preu. 

La jornada ti ndrà lloc a 
la seu del Club Boxeo Rubí, 
situada al carrer Sardana, 22 
nau 3, al polígon industrial 
de Cova Solera. L’esdeveni-
ment esporti u compta amb 
el suport de l’Ajuntament de 
Rubí, així com de diferents 
col·laboradors. / DdR

TIR AMB ARC | CAMPIONAT

José Nieto i José Luis 
Ruiz pujen al podi del 
Campionat Jaume I
José Nieto i José Luis Ruiz, 
dos esporti stes del Club Ar-
quers Rubí, van parti cipar el 
29 de setembre en el Cam-
pionat Jaume I, que es va 
disputar a les instal·lacions 
Engolasters, del club CADE. 

Els dos arquers van parti -
cipar en arc longbow, Nieto 
en categoria sènior, i Ruiz, 
en veterà.

José Luis Ruiz va aconse-
guir la primera posició amb 
294 punts, mentre que José 
Nieto, amb 282 punts, va 

quedar en segona posició, 
tancant una gran partici-
pació del club rubinenc en 
aquest campionat. 

D’altra banda, es van 
entregar les medalles de la 
lliga bowhunter, en la qual 
José Nieto va obtenir el se-
gon lloc en longbow sènior, 
mentre que José Luis Ruiz va 
ser primer en veterà. 

Amb aquests resultats, 
els dos arquers tanquen una 
molt bona temporada de ti r 
amb arc. / CAR

Els arquers rubinencs van tenir una bona actuació. / Cedida



Les instal·lacions de Can 
Rosés van acollir el 29 de se-
tembre la presentació dels 
equips per la temporada 
2019-2020. Un total de 285 
esportistes i entrenadors 
conformen les tres seccions 
del club, els 14 equips de 
waterpolo, un de natació 
i un de triatló. Va ser un 
acte que es va poder seguir 
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Presentació dels equips del Natació 
Rubí i inici de les lligues nacionals

El club va celebrar la seva presentació el diumenge passat. / Cedida

en directe per streaming a 
través de Facebook i You 
Tube i que va servor per fer 
un reconeixement a aquells 
esporti stes que han assolit 
èxits importants. 

Un cop fi nalitzada la pre-
sentació, totes i tots els as-
sistents van parti cipar en la 
tradicional boti farrada  que 
cada any organitza el club 

amb la fi nalitat de crear un 
ambient de germanor entre 
tots els components. 

Waterpolo
Durant la setmana passada, 
el Sènior Masculí va disputar 
la Copa Catalunya Absoluta. 
Els jugadors de Dani Gómez 
van assolir la segona posició 
després d’imposar-se al CN 

L’equip de tritaló està dis-
putant les últi mes proves 
d’aquatlons i triatlons de 
la temporada. La setmana 
passada quatre compo-
nents de l’equip van com-
peti r al VI Aquatló de Sitges; 
Andrea Celada, J.J. Sanchez, 
Francesc Ridaura i Nico 
Fricou. També van com-
petir al Halft Costa Brava 
F. Garrocho, T. Venteo, X. 
Rodriguez i R. Hierro. 

Aquest cap de setmana 
també disputarem l’Aquatló 
de Platja d’Aro amb Andrea, 
Francesc, Edu i Nico, amb la 
intenció de sumar punts per 
a la classifi cació fi nal. 

D’altra banda, Fernando 
Garrocho aquesta setmana 
es desplaçarà fi ns a Kona 
(Hawaii) per disputar el 
Campionat del món Iron-
man el proper 12 d’octube. 
/ CNR

Natació
· Arlet Oliveras: campiona d’Espanya 
en 200 m papallona en categoria +25. 
Subcampiona d’Espanya en 400 m esti ls, 
medalla de bronze en 200 m esquena i 
5a posició en 100 m esquena en el XXV 
Campionat d’Espanya Obert d’Hivern 
Pontevedra.
· Sebasti an Ybarra: 8è d’Espanya en 400 
m lliures i 100 m esquena categoria +45, 
i 10è en 100 m lliures en el XXV Campi-
onat d’Espanya Obert d’Hivern Màster 
Pontevedra.

Waterpolo
· David de Requesens: 7è d’Europa amb 
la selecció espanyola en el Campionat 
d’Europa Cadet a Burgas, Bulgària.

· Elena Ruiz: campiona d’Europa amb la 
selecció espanyola en el Campionat d’Eu-
ropa Cadet a Kirishi, Rússia.
· Ariadna Ruiz: campiona d’Europa amb 
la selecció espanyola en el Campionat 
d’Europa Juvenil a Volos, Grècia.
· Dana Gerschcovsky: medalla de bronze 
amb la selecció argenti na en el XIII Campi-
onat Sudamericà de Waterpolo a Trujillo, 
Perú.

Triatló
· Ricard Valenzuela: subcampió d’Espanya 
del grup d’edat 55/59 en el Campionat 
d’Espanya de Duatló a Sòria.
· Fernando Garrocho: classifi cat per dis-
putar el Campionat del Món Ironman que 
ti ndrà lloc a Kona, Hawaii, l’octubre.

Poble Nou i al CN Monjuï i 
de perdre en la fi nal contra 
el CN Molins de Rei. Va ser 
un molt bon resultat per 
preparar la que serà una 
temporada molt compli-
cada.

Els dos equips absoluts 
inicien la competi ció nacio-
nal aquest dissabte enfron-
tant-se tots dos al CN Sant 
Feliu a Can Rosés. L’equip 
masculí a parti r de les 18.15 
hores i el femení a parti r de 
les 19.45 hores. / CNRESPORTISTES RECONEGUTS 

Últi ms Aquatlons de la 
temporada per al CNR

Els quatre parti cipants en l’Aquatló de Sitges. / Cedida



Arriben els sopars e terror a Rubi!
El restaurant Villa Malquerida inaugura els nous sopars temàtics de terror el 19 d’octubre a Rubí

L
a Llorona és una aparició te-
nebrosa, atrapada entre el 
cel i l’infern, amb una des-
tinació terrible segellada per 

la seva pròpia mà. La mera menció 
d’aquesta terrorí� ca llegenda mexi-
cana ha causat terror durant gene-
racions. Ara les seves llàgrimes són 
eternes i letals i aquells que escol-
ten el seu crit de mort durant la nit 
estan condemnats.

Aquest és el � l conductor amb 
què els responsables de Villa Mal-
querida volen estrenar els nous so-
pars temàtics a Rubí.

Després de 8 anys de Halloween a 
New Yorker, aquest 2019 doble ses-
sió! Passatge del terror al Yorker i la 
inauguració dels nous sopars temà-
tics al restaurant Villa Malquerida.

Quatre úniques dates on, al men-
jador superior del restaurant, tindrà 

lloc un espectacle de terror basat en 
l’antiga llegenda mexicana de la Llo-
rona, la darrera pel·lícula de la saga 
Expedient Warren.

Un menú acuradament elaborat 
de la mà del nostre xef, en els plats 
que se serveixen en aquest sopar hi 
ha una deliciosa preparació, amb in-
gredients seleccionats amb cura.

El sopar està compost per un 
menú degustació, beguda i postres.

Si hi ha algú amb necessitats es-
pecials, el millor és avisar amb ante-
lació per veure si hi ha alternatives.

Els nous sopars temàtics de Vi-
lla Malquerida estan pensats per a 
participar, divertir-se i riure, però al 
mateix temps, espantar-se i cridar. 
Si encara no tens plans pel proper 
Halloween, no és massa tard, fes la 
teva reserva! Anima’t i no te’n pe-
nediràs.

LLOC
Villa Malquerida 

(carrer Llobateras, 61, Rubí)

19, 26, 31 d’octubre i 2 de novembre

   URADA
1.30 hores

RESER VES
640 29 70 81

´Arriben els sopars e terror a Rubi!Arriben els sopars e terror a Rubi!
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