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REDACCIÓ

L’alcaldessa, Ana María 
Martínez, acompanyada 
per la diputada delegada 
de Promoció Econòmica i 
Ocupació de la Diputació 
de Barcelona, Sònia Reca-
sens, el president de CECOT 
Rubí, Manuel Jiménez i el 
president de CECOT, Antoni 
Abad, ha presentat aquest 
dimecres el projecte d’inte-
gració sostenible del paisat-
ge industrial de Rubí.

A través d’aquest pro-
jecte es realitzaran millores 
als dos Polígons d’Activi-
tat Econòmica (PAE) més 
grans de la ciutat per volum 
d’empreses i treballadors: 
Cova Solera i Can Jardí. A 
Cova Solera, s’ampliarà el 
pont d’accés al PAE per in-
corporar-hi un tercer carril 
i i� neraris per a vianants i 
bicicletes. 

A tots dos PAE, es millo-
rarà l’efi ciència del sistema 
d’enllumenat implantant llu-
minàries de sistema LED que 
permetran estalviar 29.000 
euros anuals de la despesa 
energè� ca del municipi. 

Les obres tenen un pres-
supost total de 2.147.717 
euros. El consistori farà 
una aportació municipal de 
732.819,67 euros i la Dipu-
tació de Barcelona subvenci-

onarà els 1,4 milions d’euros 
restants en el marc del seu 
Pla de Modernització de 
Polígons Industrials. 

“El projecte s’ha treba-
llat en col·laboració amb CE-
COT Rubí i amb les mateixes 
associacions empresarials 
dels dos PAE. Tan bon punt 
vam tenir coneixement de la 
possibilitat de fi nançament 
que ens oferia la Diputació 
ens vam posar a treballar 
conjuntament. De la mà 
de l’empresariat s’ha de-
terminat que calia millorar 
l’accessibilitat i la mobilitat”, 
ha apuntat l’alcaldessa.

Per la seva banda, el 
president de CECOT Rubí, 
Manuel Jiménez, ha coinci-
dit amb l’alcaldessa i la dipu-
tada a vincular el benestar 
social amb la compe� � vitat 
empresarial. “Invertir en 
polígons és intel·ligent. És 
sembrar per recollir”, ha 
apuntat Jiménez, qui tam-
bé ha reclamat més suport 
per dinamitzar els polígons 
industrials. 

Al llarg del mandat, se-
gons dades del govern, el 
consistori ha invertit 1,4 
milions d’euros en millores 
als Polígons i l’alcaldessa 
ha avançat que es treballa 
en un pla de manteniment 
per a 2019 que ascendeix a 
gairebé un milió d’euros.

Presenten els projectes de
millora dels polígons de Cova 
Solera i Can Jardí 

Els pensionistes no s’aturen 
i es mantenen en lluita per 
unes pensions dignes
C. CARRASCO

El Moviment per a unes 
Pensions Dignes (MPD) de 
Rubí manté viva la seva 
reivindicació per unes pen-
sions més justes i adaptades 
al cost de la vida real. El 
col·lectiu, que es reuneix 
cada dimarts al ma�  a les 

portes de l’Ajuntament, 
ho ha tornat a fer aquest 
dimarts, poc abans d’iniciar 
una marxa que ha recorre-
gut l’illa de vianants fi ns a 
la plaça de la Nova Estació, 
amb l’objec� u d’aconseguir 
mobilitzar el nombre més 
gran de ciutadans possible, 
ja que, com recorden, els 
treballadors d’avui seran els 
pensionistes de demà.

Durant l’assemblea, el 
col·lectiu ha demanat al 
govern estatal que desen-
volupi una llei de reforma 
de les pensions que vinculi 
aquestes amb les pujades 
anuals de l’IPC. En aquest 
sen� t, han recordat que els 
acords presos en el marc 
del Pacte de Toledo són 
només acords i recomanaci-

ons, però que qui té la clau 
perquè aquests siguin una 
realitat és el govern estatal 
a través de la legislació 
per� nent.

Els pensionistes també 
han reclamat que s’arribi, 
com a mínim, a equipar les 
pensions al salari mínim in-
terprofessional i han animat 
a la ciutadania a sumar-se 
a les seves reivindicacions 
i mobilitzacions per acon-
seguir que “els � nguin en 
compte”.

Després de l’assemblea, 
s’ha iniciat una marxa des 
de la plaça Pere Aguilera fi ns 
a la plaça de la Nova Estació, 
durant la qual s’han cridat 
consignes com “gobierne 
quien gobierne, las pensio-
nes se defi enden”.

El col·lec� u ha realitzat una marxa des de la plaça Pere Aguilera fi ns a la plaça de la Nova Estació. / C.C.
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CRISTINA CARRASCO

L’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Martínez, ha convocat 
aquest dimecres una Junta 
de portaveus extraordinària 
per tal d’abordar amb to-
tes les forces políti ques de 
l’Ajuntament la possibilitat 
de formar part de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB).

La trobada amb els re-
presentants políti cs munici-
pals arriba uns dies més tard 
que la primera edil a Rubí 
manti ngués una reunió amb 
la presidenta de l’ens i alcal-
dessa de Barcelona, Ada Co-
lau, en la qual es va plantejar 
aquesta possibilitat.

Martí nez va assisti r a la 
cita acompanyada de l’alcal-
dessa de Vallirana, Eva Mar-
tí nez, municipi que també 
ha mostrat el seu interès per 

integrar-se a l’AMB. A la re-
unió, Colau ja va manifestar 
la seva predisposició perquè 
les dues ciutats formin part 
de l’ens.

Tenint en compte la im-
portància de la incorporació, 
l’alcaldessa ha iniciat les 
converses polítiques per 

conèixer la voluntat de la 
resta de forces i, en paral·lel, 
ha encarregat l’actualització 
d’un informe tècnic que es 
va realitzar fa una dècada 
per valorar quins benefi cis 
i quins desavantatges pot 
tenir per a la ciutat la seva 
adhesió a aquest organis-

Martí nez durant la trobada amb Ada Colau. / Cesar Font. 

Rubí es planteja formar part de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona

me.
Segons ha explicat Mar-

tí nez, la possible incorpora-
ció s’ha tornat a posar sobre 
la taula en aquest moment 
perquè es podria aprofi tar el 
mateix tràmit parlamentari 
de modifi cació de la llei per 
incorporar Vallirana.

REDACCIÓ

La ciutat s’ha equipat amb 
dues estacions meteorològi-
ques que s’han integrat a la 
xarxa de la Generalitat (Me-
teoCat). D’aquesta manera, 
Rubí disposarà de dades 
del temps contínuament 
actualitzades i consultables 
a través de la web municipal 
i de l’aplicació Rubí Ciutat. 
Una estació està desti nada 
a àrea de ciutat, ubicada a la 
carretera de Terrassa, l’altra 
es dedica a l’estudi de la zona 
d’urbanitzacions i està ubica-
da a tocar de la carretera de 
Martorell.

Temperatura, humitat, 
velocitat del vent i pluja són 
algunes de les dades que es 
poden consultar a la pàgina 
web municipal i a la aplicació 
de ciutat. D’aquests concep-
tes, se’n pot obtenir la seva 
evolució des de la posada en 
marxa del servei. L’espai in-
forma de la previsió general 
a una setmana vista o bé una 
aproximació detallada de les 
properes hores a la ciutat.

El nou espai de la web 

Rubí s’ha equipat amb dues 
estacions meteorològiques

municipal també ofereix en-
llaços a diferents serveis de 
previsió i mapes de models 
meteorològics.

L’adquisició s’ha fet a 
iniciati va de Protecció Civil, 
ja que és un dels principals 
serveis que es benefi ciaran 
de la mesura, juntament 
amb la Policia Local i la Bri-
gada Municipal. Aquests, i 
altres serveis, disposaran 
d’una informació més exacta 
i rigorosa, ja que, fi ns ara, 
es prenien com a referència 
dades de municipis propers 
a Rubí. Les terminals oferi-
ran dades fi ables relati ves 

a previsió meteorològica 
que facilitaran l’organitza-
ció a curt termini d’actes i 
acti vitats. A més, aquestes 
àrees es poden avançar en 
la preparació d’actuacions a 
curt termini davant d’episo-
dis com poden ser nevades i 
pluges intenses, entre altres 
fenòmens.

La ciutadania ti ndrà ac-
cés a la informació gene-
rada per les estacions, ja 
sigui per a la realització de 
consultes puntuals o bé per 
la descàrrega d’informes 
meteorològics per a gesti ons 
de caràcter privat.

Detall de l’estació ubicada al centre. / Cedida

Actualment l’AMB suma 
una població de 3,2 mili-
ons de persones, la qual 
cosa representa el 42,8% 
de la població de Catalu-
nya, una de les àrees més 
poblades d’Europa. L’AMB 
té competències en territori, 
habitatge, transport, cicle 
de l’aigua, residus i medi 
ambient.

L’alcaldessa ha assenya-
lat que municipis limítrofs 
amb Rubí, com Sant Cugat 
o Castellbisbal, en formen 
part. Tot i això, altres, com 
per exemple, Terrassa van 
rebutjar la seva adhesió a 
l’organisme per no perdre la 
seva identi tat i per mantenir 
el seu lideratge i les seves 
competències.

En el cas que la majoria 
de forces polítiques amb 
representació municipal 
manifestin la voluntat de 

formar part de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, Rubí 
iniciaria els tràmits corres-
ponents per sumar-se als 36 
municipis que actualment 
en formen part.

El consistori ha encarregat l’actualització d’un estudi tècnic per poder valorar els benefi cis 
i desavantatges que comportaria per a la ciutat incorporar-se a aquest organisme
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Traslladaran els contenidors que hi 
ha davant l’escola Pau Casals

La comunitat educati va havia reclamat el canvi d’ubicació dels contenidors. / C. B.

REDACCIÓ

L’Ajuntament ha anunciat 
que traslladarà els conte-
nidors que actualment hi 
ha davant de l’Escola Pau 
Casals i els ubicarà al carrer 
Montserrat. Amb aquesta 
actuació, que anirà acom-
panyada de la col·locació 
de mobiliari urbà a la zona 
d’accés a l’edifi ci, el consis-
tori vol donar resposta a les 
demandes de la comunitat 
educati va del centre que fa 
anys que reivindica el seu 
trasllat.

Aquests contenidors 
donen servei al veïnat de 
l’entorn de l’escola, tant 
del mateix carrer Sant Pere 
com dels carrers Sant Isi-
dre i Sant Miquel. A parti r 
de la setmana vinent, els 
contenidors canviaran de 
lloc per descongestionar 
l’entrada de l’Escola Pau 
Casals. Paral·lelament, el 
consistori col·locarà bancs i 
jardineres en aquest espai, 
amb la voluntat de dignifi car 
l’accés al centre educati u.

“Amb l’objectiu de fer 
més amable la zona d’accés 

al Pau Casals, i tenint en 
compte també la demanda 
de la comunitat educati va 
de l’escola, hem decidit 
traslladar els contenidors i, 
a la vegada, col·locar-hi ele-
ments pensats per gaudir de 
l’espai públic”, ha explicat 
l’alcaldessa. 

Un cop instal·lats al car-
rer Montserrat, la zona on 
s’ubiqui aquesta bateria de 
contenidors es delimitarà 
amb un tancat de fusta. 
Aquesta actuació s’executa-
rà properament, segons ha 
informat el consistori.

La 24a edició de la popular Fira de Sant 
Galderic, promoguda per l’Associació Sant 
Galderic, començarà a escalfar motors 
dijous 11 d’octubre amb la proposta ‘De 
tapes per la Fira’, gràcies a la qual durant 
deu dies la ciutadania podrà degustar una 
tapa i una beguda per només 2,5 euros 
en tots els bars i restaurants que enguany 
s’han adherit a la iniciati va.

Tot i que encara no s’han desvelat quins 
establiments parti ciparan, des de l’Associ-
ació Sant Galderic sí que han apuntat que 
el nombre s’ha incrementat i que també 
estaran més reparti ts per diferents zones 
de la ciutat.

També prèvia al dia Fira de Sant Gal-
deric s’ha organitzat una visita guiada 
pels horts Ecobòdum, a Can Feliu, per 
explicar-ne el funcionament i organització. 
La sorti da serà el dissabte 13 a les 11 h i es 
podrà anar en vehicle privat fi ns a Can Feliu 
o bé caminant des de la plaça Guardiet a 
les 10 h.

A més, el divendres 19 a la Biblioteca 
ti ndrà lloc una xerrada de Sergi Capmany 
sobre els bolets que es poden trobar a 
Rubí, els seus voltants i Catalunya en gene-
ral, amb propostes i recursos culinaris.

La Fira pròpiament dita ti ndrà lloc el 
dissabte 20 al centre de la ciutat. / C.C.

La 24a Fira de Sant Galderic arrencarà el dia 
11 amb la proposta ‘De tapes per la Fira’

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

El próximo mes de oc-
tubre las aulas del cen-
tro Hello International 
School volverán a llenarse 

de alumnos. Un año más, este centro 
de enseñanza de idiomas ofrece todo 
tipo de soluciones para las personas 
que quieran aprender inglés, francés, 
alemán, o cualquier otro idioma.

Hello International School ofrece 
clases para niños desde los tres años 
y adultos, con grupos formados en 
función de la edad y el nivel de conoci-
mientos de los alumnos. Además, con 
el fi n de facilitar el acceso de todo el 
mundo al aprendizaje, el centro ofrece 
clases en diferentes horarios: mañana, 
tarde y noche, adaptándose en cada 
caso a las necesidades de las personas 
interesadas. 

Además del aprendizaje de las len-
guas, Hello International School está 
especializado en la preparación para 
los exámenes de los distintos títulos 
oficiales que certifican los conoci-
mientos en cada uno de los idiomas. 

Estos exámenes se preparan en cursos 
específi cos, en los que los alumnos 
trabajan las materias que serán objeto 
de examen.

Pero además de los servicios a par-
ticulares, en este veterano centro de 
estudios también se ofrecen servicios 
específi cos a empresas: clases en las 

mismas ofi cinas, de todos los niveles 
y con contenidos específi cos para el 
sector de negocio.

Y pensando en los más pequeños, 
desde hace ya unos años, Hello In-
ternational School ofrece clases de 
repaso y refuerzo, para alumnos de 
todas las materias escolares. Además 

de repasar los contenidos, estas clases 
también sirven para impartir técnicas 
de estudio, que ayudan a los jóvenes a 
ser más efi cientes y mejorar sus resul-
tados académicos.

Todos estos servicios que Hello 
pone a tu disposición tienen un precio 
sin competencia, con tarifas adapta-
das a las necesidades de la economía 
familiar.

La matrícula Hello International 
School está abierta durante todo el 
año. Para más información se puede 
contactar con el centro, situado en la 
calle J. Bartrina, nº 13-15, bajos 12, a 
través del teléfono 935886022.

Text cedit por Pere Solà 
Gerente del centro de idiomas 
HELLO INTERNATIONAL 

SCHOOL

La desfi lada dels personatges de la saga Star 
Wars Catalunya tornarà aquest diumenge 7 
d’octubre a Rubí, tal com ja van fer per primera 
vegada l’any passat. Els personatges es concen-
traran a la plaça de l’Anti ga Estació a parti r de 
les 11 h, des d’on iniciaran una desfi lada pel 
centre fi ns a arribar a la plaça Doctor Guardiet 
on s’instal·larà un photocall fi ns a les 14 h.

Tots els incondicionals i els seguidors de 
la saga de Star Wars ti ndran l’oportunitat de 
passejar i fotografi ar-se amb els seus perso-
natges més populars. A la cita de l’any passat, 
que va ser un èxit, hi van parti cipar gairebé 
una trentena de personatges. / DdR

Els personatges d’Star Wars tornaran aquest 
diumenge a desfi lar per la ciutat 

La desfi lada de l’any passat va ser un èxit. / Arxiu
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NÚRIA JULIÀ FOSAS

L’emblemàtica i coneguda 
perruqueria masculina Ger-
mans Giménez, que es va 
inaugurar el 30 de maig de 
1965 al carrer Llobateras i 
que actualment era ubicada 
a la Plaça 11 de Setembre, ha 
abaixat defi niti vament la per-
siana per jubilació, després de 
53 anys de servei, i ho ha fet 
amb una festa de comiat pels 
seus clients que va tenir lloc el 
passat 29 de setembre.

La històrica perruqueria masculina Germans 
Giménez ha tancat les seves portes

En Juan Giménez Navarro, 
pare dels actuals propietaris, 
va ser qui va fer possible que 
la perruqueria obrís les portes 
a la ciutat a peti ció del seu fi ll 
gran qui, davant la negati va 
familiar per anar a treballar a 
França de perruquer, va deci-
dir aprofi tar els seus estudis i 
la seva habilitat per obrir un 
negoci local. I aquest establi-
ment va aconseguir clients de 
tota la comarca. Amb el pas 
dels anys, dos germans més 
es van incorporar al saló de 

perruqueria.
D’anècdotes n’hi ha mol-

tes i per omplir un llibre: re-
corden que el germà peti t no 
volia treballar a la perruqueria 
i quan el pare, marxava, ell 
també ho feia per jugar fi ns 
que l’anava a buscar i el torna-
va a portar al negoci familiar; 
i també expliquen que en els 
inicis el preu de tallar era de 
8 pessetes, el d’afaitar de 4 
pessetes i per un servei sen-
cer es feien pagar 12 pessetes 
de l’època.

Els Germans Giménez, davant l’emblemàti c establiment. / N. J. 

Matías Barbudo, qui havia 
presidit l’Associació de Veïns 
de Ca n’Oriol durant més de 
15 anys en diferents etapes, 
va morir dissabte passat als 
78 anys per causes naturals. 
Barbudo va ser acomiadat per 
familiars i amics al tanatori 
municipal, on dilluns va tenir 
lloc el seu funeral.

L’expresident de l’AV de 
Ca n’Oriol, enti tat a la qual 
continuava vinculat com a 
militant, va tenir un paper 
molt destacat en les reivindi-
cacions davant l’administració 
local per solucionar les man-
cances del barri. De fet, des 
d’aquesta enti tat veïnal, una 
de les primeres de la ciutat i 
una de les més reivindicati ves, 
va encapçalar la lluita per la 
millora dels carrers del barri i 
per les obres al col·lector del 
c. Mallorca.  Una de les seves 
demandes històriques també 
va ser la reforma i millora 
del parc de Ca n’Oriol. Polí-
ti cament, va estar uns anys 
vinculat a ICV i en els darrers 
anys va ser un dels impulsors 
de l’associació de jubilats i 
pensionistes del barri. / DdR

Cursos gratuïts d’educació canina 
pels propietaris de gossos a canvi 
que els inscriguin al cens municipal
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha posat en 
marxa una nova campanya 
de ti nença responsable d’ani-
mals, en aquesta ocasió cen-
trada a augmentar el nombre 
de gossos censats a la ciutat. 
Per fomentar que les per-
sones propietàries d’un gos 
inscriguin el seu animal al 
registre, se’ls oferirà la pos-
sibilitat d’assisti r a un curs 
gratuït per aprendre a tenir-
ne cura i educar-lo d’una 
forma correcta.

En aquesta formació, d’1 
hora i 30 minuts de teoria 
i 2 hores de pràctica, les 
persones assistents coneixe-
ran com es comunica el seu 
company caní i quines són les 
seves necessitats bàsiques. 
També aprendran a passejar-
lo i a ensenyar-lo a obeir.

La planifi cació de dates 
es farà segons la demanda. 
A l’hora de fer la inscripció, 
caldrà especifi car quin horari 
s’adapta més a les necessi-
tats de cada sol·licitant.

“Pensem que una bona 
manera d’incenti var els ru-

binencs i rubinenques que 
tenen gos a censar el seu 
animal és oferint-los algun 
al·licient. Els cursos d’edu-
cació canina bàsica que vam 
fer ara fa uns mesos van 
funcionar molt bé i ara volem 
estendre’ls a més persones”, 
ha comentat Sergi Garcia, 
regidor de Salut Pública.

Tots els animals han d’estar 
censats
Tal com s’estableix a l’orde-
nança reguladora de la ti nen-
ça d’animals de Rubí, tots els 
propietaris d’un animal de 
companyia (gossos, gats i fu-
res) han d’identi fi car la seva 
mascota amb un microxip 

homologat i l’han de censar. 
Si l’animal resideix de manera 
habitual a la ciutat, cal ins-
criure’l al Registre municipal 
d’animals de companyia de 
Rubí. Aquest tràmit s’ha de 

fer en el termini màxim de 
tres mesos des del naixement 
de l’animal o bé de trenta 
dies naturals des de la data 
d’adquisició o del canvi de 
residència a qualsevol de les 
ofi cines d’atenció a la ciuta-
dania (OAC) de la ciutat.

Actualment, el cens de 
Rubí l’integren 3.111 gossos, 
dels quals 274 són conside-
rats potencialment perillo-
sos. “Tenim com a objecti u 
incrementar el nombre d’ani-
mals que són censats, ja que 
això ens permetrà conèixer la 
població canina de la ciutat i, 
així, podrem tenir en compte 
les seves necessitats a l’hora 
de planificar”, ha explicat 
l’alcaldessa, Ana María Mar-
tí nez.

Paral·lelament, l’Ajunta-
ment, en col·laboració amb 
Etholink, ha editat una guia 
per aprendre a tenir cura 
dels gossos. Aquest material 
es lliurarà als assistents a la 
formació i també es posarà 
a disposició de la ciutadania 
en format digital. La guia es 
pot descarregar a www.rubi.
cat/animals.

Mor Matí as 
Barbudo, 
històric dirigent 
de l’Associació de 
Veïns de Ca n’Oriol

La campanya vol 
incrementar el 
nombre d’animals 
censats a la ciutat
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Rubí commemora l’1-o amb 
diverses activitats a la ciutat
laRa lóPez

Rubí ha estat un dels molts 
municipis catalans que ha or-
ganitzat actes coincidint amb 
el primer aniversari de l’1-O, 
una jornada que milers de ru-
binencs i rubinenques no obli-
daran mai. La commemoració 
a la ciutat va aplegar divendres 
al vespre més de 200 persones 
a la plaça del Doctor Guardiet, 
que va ser l’escenari triat per 
l’organització, la Plataforma 1 
d’Octubre.

L’activitat central va ser un 
debat sota el títol ‘1-O: I ara 
què?’ protagonitzat per di-
verses personalitats polítiques 
que representen diferents vi-
sions del moviment indepen-
dentista: l’exconsellera Anna 
Simó (ERC), l’eurodiputat Ra-
mon Tremosa (PDeCAT) i un 
dels ideòlegs de la CUP, Abel 
Caldera (Endavant-OSAN). 

Els ponents van recordar 
com van viure i implicar-se la 
jornada de l’1-O als diferents 
col·legis electorals de Cata-
lunya i van opinar sobre què 
s’ha aconseguit després d’un 
any i que esperen del futur 

del procés.
Ramon Tremosa, eurodi-

putat del PDeCAT, va explicar 
la seva col·laboració el dia 
del referèndum als espais 
electorals del barri de Gràcia 
de Barcelona, ajudant a la 
gent perquè pogués accedir 
a l’espai de votació. El par-
lamentari europeu va mirar 
cap al futur, demanant “un 
vot independentista molt més 
contundent” a les eleccions 
municipals i europees del 
2019. “Si d’aquí a 8 mesos 
ampliem el nombre d’alcaldes 

republicans independentistes 
i acreditem una majoria inde-
pendentista més clara, Europa 
serà sensible al nostre plante-
jament” – va assegurar.

Per la seva banda, l’excon-
sellera de Benestar i Família, 
Anna Simó, va narrar amb 
emotivitat com va defensar les 
urnes l’1 d’octubre a l’Hospi-
talet , destacant la solidaritat 
dels veïns i revivint les dures 
càrregues policials. També 
va opinar sobre l’estat actual 
del procés, afirmant que és 
necessari el treball conjunt 

dels partits independentistes 
des de la confiança 

En aquest sentit, el por-
taveu de l’organització En-
davant-OSAN (Organització 
Socialista d’Alliberament Naci-
onal), Abel Caldera, va afirmar 
que “l’autoorganització i la 
desobediència són neces-
saris per portar endavant el 
projecte d’autodeterminació 
de Catalunya”. L’historiador 
considera que el referèndum 
va tenir com a denominador 
comú la reivindicació de drets, 
i que, per guanyar-los, l’única 
via és desobeir l’Estat.

Després del debat, el 
públic va poder escoltar un 
missatge en directe de Toni 
Comín, exconseller exiliat a 
Bèlgica, qui ha reclamat la 
“unitat i mobilització popular” 
per arribar a l’objectiu de la in-
dependència. Posteriorment 
va tenir lloc el sopar popular 
i diverses actuacions musi-
cals i de cultura tradicional 
catalana.

Dilluns, 1 d’octubre al 
migdia, una seixantena de 
persones es van concentrar 
davant de l’Ajuntament. 

Entre les activitats es va configurar el mural ‘Per no oblidar’. / J.A. 
Montoya

Membres del PSC local amb representants d’Oncolliga. / Ràdio Rubí

el PSc lliura un xec de 714 
euros de la paella solidària 
a Oncolliga Rubí 
L’agrupació del Partit dels So-
cialistes de Catalunya (PSC) a 
Rubí ha lliurat un xec per un 
valor de 714 euros, diners 
recaptats durant una paella 
solidària, a l’entitat Oncolliga 
Rubí. 

La paella organitzada 
pels socialistes va tenir lloc 
el passat mes de juny i va 
comptar amb l’assistència 
d’unes 350 persones, entre 
militants i simpatitzants del 
partit. Els diners recaptats 
es destinen des de fa quatre 
anys a una entitat solidària 
de la ciutat, que enguany ha 
estat Oncolliga. 

Yolanda Ferrera, presi-
denta d’Oncolliga Rubí, ha 
agraït l’aportació del PSC i ha 

anunciat que al llarg d’aquest 
mes d’octubre realitzaran di-
ferents activitats, coincidint 
amb el 19 d’octubre, Dia 
Mundial contra el càncer 
de mama. Entre aquestes, 
el mateix dia a les 16 h a 
l’Ateneu, amb el suport de 
Merceria Mercé Tot Labors,  
s’organitzarà el taller ‘Teixim 
coixins del cor’, una activitat 
per realitzar coixins que 
després es donaran gratuïta-
ment a pacients sotmeses a 
una mastectomia, ja que per 
la seva forma de cor s’ajusta 
perfectament sota el braç i 
calma el dolor de la incisió 
i la tensió dels músculs de 
l’espatlla. Les places ja es 
poden reservar. / DdR
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Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59

www.inmoeuropeas.com

Pis de 81m2 amb plaça de pàrquing, 3 habs, menjador 
sortida a balcó, cuina independent, safareig, bany com-
plet i lavabo de cortesia. Finca de l’any 2000. Zona Sant 
Jordi Parc. Preu: 250.000€ Ref.: DV2491

Pis reformat de 78m2, 3 habs, menjador amb sortida a 
balcó, cuina independent amb safareig i bany complet. 
Finca amb ascensor. Zona El Progrés. 
Preu: 170.000€ Ref.: DV2445

Pis de 80m2 d’origen, 3 habs, menjador sortida a balcó, 
cuina independent, safareig i bany complet. Finca amb 
ascensor. Orientació Est-Oest, sol tot el dia. Zona crta. 
Sabadell. Preu: 125.000€ Ref.: DV2454

Dúplex de 138m2 amb dues terrasses i plaça de pàrquing, 4 
habs, menjador sortida a balcó cuina independent, safareig 
i tres banys complets. Piscina comunitària. Finca del 2008. 
Zona Mossos d’Esquadra. Preu: 268.000€ Ref.: DV2384

Local de 73m2 planta baixa més 28m2 d’altell a la part 
superior. Local amb lavabo, AA/ CC i els subministraments 
donats d’alta. Local amb grans vidrieres i molta visibilitat. 
Ideal per oficines i comerços i en perfecte estat de conser-
vació. Zona La Serreta. Preu: 550€/mes Ref.: DL1634 

 uiaG
immobiliària de rubí

cristina carrasco

El Ple ha donat llum verda a 
una moció presentada per 
Esquerra Republicana de Ca-
talunya (ERC) per a la redac-
ció d’un contracte de serveis 
de neteja i manteniment de 
parcs, jardins, mobiliari urbà, 
jocs infantils i tractaments 
fitosanitaris. La proposta va 
comptar amb els vots favora-
bles d’ERC, C’s, ICV, el porta-
veu de CDC i els regidors no 
adscrits José Manuel Mateo 
i María Dolores Marín. L’AUP 
i VR es van abstenir i l’equip 
de govern i els regidors no 
adscrits Jonatan Cobo i Noelia 
Borque van votar en contra.

Entre els punts d’acord 
hi ha el d’aturar la licitació 
del nou contracte i iniciar 
els treballs de redacció d’un 
nou “Contracte de serveis 
de neteja i manteniment de 
parcs, jardins, mobiliari urbà, 
jocs infantils i tractament 
fitosanitaris” dividit en tres 
lots. Per una banda, neteja i 
manteniment de parcs i jar-
dins, arbrat i mobiliari urbà, 
promovent l’ocupació de 
persones amb discapacitat. 
En segon lloc, manteniment 
de jocs infantils i finalment, 
tractaments fitosanitaris dels 

parcs i jardins, arbrat viari i de 
dependències municipals.

També es proposa, entre 
altres, executar un pla de xoc 
per garantir les condicions de 
seguretat i de salubritat dels 
parcs infantils de la ciutat, 
inclosos els de les escoles de 
titularitat pública, així com 
implicar de manera activa 
la xarxa d’agents cívics de 
la ciutat en el foment del 
bon ús i el respecte a parcs i 
jardins, mobiliari urbà i jocs 
infantils.

El debat de la proposta 

va enfrontar oposició amb 
el govern. Els grups de l’opo-
sició van retreure l’executiu 
“la manca de planificació” i 
“la poca transparència” pel 
que fa a la redacció d’aquest 
contracte, que fa dos anys 
que està caducat, que encara 
no s’ha licitat i al qual només 
ha tingut accés un grup, C’s. 
En nom del govern, Moisés 
Rodríguez, va demanar dis-
culpes per la falta d’informa-
ció i va explicar els motius 
legals i tècnics que estaven 
endarrerint la licitació.

la sessió plenària del mes de setembre va tenir lloc dijous passat. 
/ c.c.

llum verda a la redacció d’un 
contracte de serveis de neteja i 
manteniment de parcs i jardins

El Ple, amb el vot en contra 
d’ERC i CDC, va expressar el 
seu suport a la Federació 
d’Associacions de Pares 
d’Alumnes de Catalunya (Fa-
PaC) qui ha mostrat el seu 
desacord amb l’esborrany 
de Decret Marc elaborat pel 
departament d’Ensenya-
ment sobre la regulació del 
servei de menjador escolar 
a partir del curs vinent. 
La FaPaC considera que la 
proposta vol la privatització 
de la gestió del servei sota 
criteris economistes i que 
ignora la demanda de les 

famílies perquè siguin les 
AMPA gestionin el servei, 
entre altres crítiques.

El Ple va acordar també 
convocar el Consell Escolar 
Municipal per traslladar-
los l’acord i recollir altres 
accions que la comunitat 
educativa proposi al respec-
te. Tant ERC com CDC van 
recordar que l’esborrany 
és només un avantprojecte 
que s’està començant a 
negociar i van criticar la 
carta de la FaPaC per con-
siderar que està “fora de 
to”. / DdR

El Ple de l’Ajuntament ha de-
cidit, amb l’única abstenció 
de CDC, donar suport a una 
moció presentada per l’AUP 
per a crear i aplicar un pla 
integral per implantar i fo-
mentar la masoveria urbana 
a la ciutat.

La proposta neix arran 
del dèficit històric que pa-
teix la ciutat en el mercat 

d’habitatge tant privat com 
públic i aposta per la ma-
soveria urbana com una 
fórmula alternativa d’accés a 
l’habitatge. En la masoveria, 
el propietari cedeix l’habi-
tatge a una altra persona, a 
canvi que aquest n’assumei-
xi les obres de rehabilitació 
i manteniment, en comptes 
de pagar el lloguer. / DdR

El Ple va aprovar els dictà-
mens de la Comissió Especial 
de Comptes sobre les justi-
ficacions de les aportacions 
als grups municipals dels 
exercicis 2015, 2016 i 2017. 
Els dictàmens es van aprovar 
amb el vot favorable de tots 
els grups excepte Cs, que 
va votar en contra de tots, 
menys el del seu propi grup, 
i amb les abstencions de José 
Manuel Mateo i Mariola Ma-
rín. José Abadías, portaveu 
de Cs, va posar en dubte 
les justificacions de la resta 
de grups i va assegurar que 

havia detectat irregularitats 
clares. Tant l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, com els altres 
portaveus, van acusar Aba-
días de “falta de respecte” i 
“d’intentar desprestigiar a la 
política”. A més, van confiar 
en la validesa del criteri de 
la interventora municipal i 
van recordar que ara serà 
el Tribunal de Comptes qui 
s’ha de pronunciar sobre les 
justificacions. També van ins-
tar al líder de C’s a presentar 
una denúncia davant dels tri-
bunals si estava tan segur de 
les “irregularitats”. / DdR

La moció presentada per 
Convergència Democràtica 
de Catalunya (CDC) per a 
la promoció de la cultura 
emprenedora, l’impuls de 
nous programes a l’Escola 
d’Emprenedoria de Rubí 
(EDER) i la generació d’un 
nou ecosistema emprene-
dor a Rubí va ser aprova-
da per unanimitat. L’acord 

contempla la creació d’una 
comissió tècnica que esta-
bleixi els criteris previs i els 
objectius per a l’elaboració 
d’aquest pla. A més, vol 
reforçar les relacions amb 
les administracions supra-
municipals, amb empreses i 
amb les universitats perquè 
col·laborin activament en el 
projecte. / DdR

contra l’esborrany de Decret Marc que 
regula el servei de menjador escolar

rubí fomentarà la masoveria urbana

Les justificacions de les aportacions als grups 
municipals enfronten c’s amb la resta del Ple

impuls a la cultura emprenedora local

MOCIONS 
APROVADES

-[ICV] en contra de l’avant-
projecte de llei de menjadors 
escolars
Sí: ICV, PSC, C’s, AUP, VR, cinc 
regidors no adscrits
No: ERC, CDC.

-[AUP] per impulsar la maso-
veria urbana
Sí: AUP, PSC, ERC, C’s, ICV, VR, 
cinc regidors no adscrits
Abs.: CDC.

-[ERC] per un nou contracte 
de manteniment de Parcs i 
Jardins
Sí: ERC, ICV, CDC, C’s, dos regi-
dors no adscrits. 
No: PSC, tres regidors no ads-
crits. Abs.: AUP, VR.

-[C’s] de condemna a tota la 
violència a Catalunya
Sí: C’s, PSC, 4 regidors no ads-
crits. No: ERC, AUP, ICV, CDC. 
Abs.: VR i un regidor no ads-
crit.

-[ICV, CDC, AUP i VR] per crear 
una taula sobre les urbanit-
zacions
Unanimitat

-[CDC] per fomentar la cultura 
emprenedora
Unanimitat

MOCIONS NO 
DEBATUDES

-[AUP] per l’empadronament 
sense domicili fixe
Retirada de l’ordre del dia

-Moció per commemorar l’1O
Presentada per urgència. La 
moció no va superar la votació 
de la urgència i no es va poder 
debatre.
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C. CARRASCO

El Ple de l’Ajuntament ha 
acordat per unanimitat im-
pulsar la creació d’una Taula 
d’urbanitzacions amb l’objec-
ti u de posar en comú les ne-
cessitats i dèfi cits d’aquestes 
zones i defi nir les accions a 
realitzar per solucionar-les.

La proposta, promoguda 
inicialment per Iniciati va per 
Catalunya-Verds (ICV), va 
rebre el suport de la resta de 
forces i regidors no adscrits. 
La Taula comptarà amb la 
participació d’associacions 
de veïns de les urbanitzaci-
ons i altres enti tats relaci-
onades amb aquestes com 
ara associacions de pares i 
mares de centres educati us 
ubicats a la zona o enti tats 
esporti ves que realitzen la 
seva tasca en aquestes, a 
més de representants mu-
nicipals i també la resta 
de la ciutadania que vulgui 
formar-ne part.

La moció també con-
templa que es prevegi, en 
l’elaboració dels pressupos-
tos del 2019, un 15% de les 

inversions per a accions i 
projectes a les urbanitzaci-
ons, tal com es va acordar en 
el mateix ple l’any 2017 arran 
d’una proposta de l’Alternati -
va d’Unitat Popular, i que la 
desti nació fi nal de la parti da 
es decideixi per consens en 
el marc del nou organisme.

Mentre es posa en marxa 
el nou òrgan s’ha acordat 
elaborar una diagnosi de 
l’estat actual de les urbanit-
zacions, que permeti  conèi-

xer la realitat d’aquesta part 
del territori per tal de defi nir 
mancances i oportunitats, i 
que serveixi de base per a la 
feina de la Taula.

Entre les urbanitzaci-
ons existents a Rubí sense 
conti nuïtat immediata amb 
la trama urbana hi ha Sant 
Muç, Castellnou, Vallès Park, 
Can Mir, Can Solà, Can Carre-
ras, Can Ximelis, Can Barceló, 
Can Serrallac, Can Pi de la 
Serra i Tres Camins.

Les urbanitzacions tenen característi ques diferents al nucli urbà. 
/ Arxiu

El Ple aprova la creació d’una Taula 
d’urbanitzacions per defi nir 
les accions a realitzar per millorar-les

Agre debat per una moció de 
condemna de la violència de C’s, que 
encén els grups independenti stes
C. C.

Ciudadanos (C’s) va presentar 
una moció al Ple de setembre 
per demanar la condemna de 
tota la violència a Catalunya 
i per la convivència i el res-
pecte a tota la ciutadania. 
El debat d’aquesta moció 
va provocar un agre debat 
a la sessió plenària, ja que 
CDC, ERC, ICV i l’AUP van 
considerar que es tractava 
d’una provocació per part de 
C’s i que el text realment no 
condemnava tota la violència 
sinó només “aquella que al 
parti t taronja li interessa”.

Aquests parti ts acusar el 
portaveu de C’s, José Abadí-
as, de “cinisme” perquè van 
entendre que només volia 
condemnar les agressions 
pati des per gent propera al 
seu parti t i obviava d’altres 
formes de violència de for-
ma interessada. En aquest 
sentit, el text de la moció 
fa referència exclusivament 
a la violència “per part de 
sectors afins a l’indepen-
denti sme”, només parla de 
“la radicalització” dels inde-

pendenti stes i de les seves 
protestes i mobilitzacions i 
del seu intent “d’apropiar-se 
de l’espai públic”.

Finalment la moció, va 
prosperar amb els vots a fa-
vor de PSC, C’s i els regidors 
no adscrits José Manuel Ma-
teo, María Dolores Marín, Jo-
natan Cobo i Noelia Borque, 
mentre que VR i el regidor 
no adscrit Sergi Garcia es van 
abstenir i ERC, l’AUP, ICV i el 
portaveu de CDC van votar en 
contra, argumentant que cal 
condemnar tota la violència 
en qualsevol de les seves 
formes.

Moció sobre l’1-O
ERC, l’AUP i el portaveu de 
CDC van presentar una mo-
ció sobre la commemoració 
de l’1 d’octubre per la via 
d’urgència, però el text no 
va superar l’aprovació de 
la urgència, ja que els vots 

favorables d’ERC, l’AUP, ICV 
i el portaveu de CDC no han 
estat sufi cients. VR i el regi-
dor no adscrit Sergi Garcia 
es van abstenir i el PSC, C’s i 
els regidors no adscrits José 
Manuel Mateo, María Do-
lores Marín, Jonatan Cobo i 
Noelia Borque hi van votar 
en contra. La moció passarà 
probablement en el ple del 
mes d’octubre.

ERC, l’AUP, ICV i 
CDC consideren 
que el text era 
‘una provocació’



Aquesta setmana el govern local, en 
mans del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, ha tornat a posar sobre la 

taula una proposta que es va plantejar fa gairebé 
una dècada però que havia quedat aparcada. Es 
tracta de la possible incorporació de la nostra 
ciutat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB), un organisme que aplega 36 munici-
pis que sumen una població de 3,2 milions de 
persones, és a dir, el 42,8% de la població de 
Catalunya, xifra que la converteix en una de les 
àrees més poblades d’Europa.

La proposta ha estat presentada per l’alcal-
dessa, Ana M. Martínez, a tots els grups mu-
nicipals en Junta de Portaveus, amb l’objectiu 
de cercar el màxim consens sobre una decisió 
tan important com aquesta. És el primer pas 
per un camí que s’ha de recórrer a poc a poc, 

ja que la decisió fi nal, sigui la que sigui, ha 
d’estar valorada en profunditat i ha de tenir el 
màxim consens.

L’AMB té competències en territori, habi-
tatge, transport, cicle de l’aigua, residus i medi 
ambient. Que no és poc. Són competències 
molt importants per a un municipi. A simple 
cop d’ull, per exemple, en matèria de transport 
pertànyer a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
suposaria avantatges i facilitats com una reduc-

ció important de les tarifes del transport públic 
o incrementar la mobilitat dels taxis rubinencs, 
però també restriccions de circulació en episo-
dis de contaminació. També pot comportar la 
possibilitat d’accedir a un millor fi nançament 
i més possibles inversions en infraestructures o 
equipaments. I alhora també suposaria perdre 
una gran capacitat de decisió, per exemple, en 
temes tan importants com territori o el risc de 
quedar ‘difuminats’ en un territori tan ampli. 

En defi nitiva, guanyar uns drets, però autoim-
posar-se uns nous deures.

Segons l’executiu local, ara s’encarregarà 
l’actualització d’un estudi tècnic que sembla 
que es va fer quan es va plantejar per primera 
vegada aquesta possibilitat, del qual no en tení-
em constància, per tal de valorar correctament i 
en profunditat els pros i els contres d’adherir-se 
a aquest organisme. Serà el moment de posar 
a la balança els factors positius i els factors 
negatius per poder prendre la millor decisió 
per a la ciutat.

No serà una decisió fàcil, però en qualsevol 
cas, la que es prengui ha de comptar amb el mà-
xim suport. De fet, no s’hauria ni de descartar la 
possibilitat de fer una consulta ciutadana per tal 
que els rubinencs i les rubinenques poguessin 
opinar sobre la qüestió.

AMB

Cartes de la ciutadania

EDITORIAL
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El Tuit de la setmana               4 d’octubre

Jan Puntí  @janpunti 
Doctor Guardiet. Cada 
matí  ple de ciutadans 
que fan servir els 
parterres perquè els 
gossos ho facin les seves 
necessitats. Sense gespa. 
Ple d’escombraries. Cada 
matí . #Rubicity 

Carta de una ciudadana de Rubí a la alcal-
desa
El pasado 26/09/2018 en segundo intento de 
ocupación ilegal de la vivienda sita en C/ Torri-
jos, 17 5-1 de Rubí sobre las 3 de la madrugada, 
nuevamente la policía local de Rubí tuvo que 
acudir para evitar la ocupación de la vivienda 
por parte de un grupo de hombres jóvenes 
marroquines. No era la primera vez que ocurría. 
La semana anterior también.

Al tercer intento, ya los tenemos dentro. Y 
lo único que las fuerzas del estado pueden hacer 
es notifi carles que deben desalojar la vivienda 
en 24 horas.

¿Y qué han hecho? Siguen allí. Arrastrando 
muebles a las 4 de la madrugada. 

¿Y que nos aconseja la policía? Ponga usted 
una demanda en el juzgado.

¿Porque no utilizan ustedes la misma fuerza 
que demostraron el pasado 01/10/2017 para 
echar a patadas a gente pacífi ca que iba a votar 
y en cambio son tan permisivos con estos ma-
leantes y mafi as organizadas?

¿Por qué no es posible el desahucio exprés 
en viviendas de bancos?

¿Para quién gobiernan ustedes? ¿Para que 

pagamos impuestos?
¿Qué clase de sociedad están ustedes cons-

truyendo?
¿Qué futuro nos espera? ¿Pretenden ustedes 

instaurar una sociedad americana en la que 
cada familia tenga su propia arma y hacer su 
propia ley?

Están ustedes benefi ciando la creación de un 
Bronx en Rubí, que ya tiene fama de maleantes 
porque sus propios gobernantes lo permiten.

Estaría bien que estas mafi as se instalaran 
en su propia vivienda y así experimentaría la 
sensación de inseguridad y abandono que sufre 
la ciudadanía para la que usted gobierna.

Quizás solo así, alguien levantara el culo 
de la silla para solucionar el problema de in-
mediato.

Pero para eso necesitaríamos gobernantes 
con voluntad de cambiar las cosas. 

Implicados y con la voluntad y sobre todo 
con el deber de solucionar los problemas graves 
de su propia ciudad.

 Implicados y demostrándolo abriendo un 
camino en benefi cio de una solución exprés. 

Gracias de antemano por su interés.
Maria Dolors Molina Perez 

Alcaldías 2019 o separatismo versus unio-
nismo
En relación con el editorial del pasado viernes 28 
de septiembre, en “Diari de Rubí”, quisiera ex-
poner que parece ser que la batalla por la alcaldía 
de Barcelona de cara a las próximas elecciones 
de 2019 va camino de convertirse en una especie 
de plebiscito entre el sector independentista y el 
constitucionalista. Ya no importan los problemas 
de a diario de los ciudadanos (una acera en mal 
estado, la pobreza energética, la inseguridad 
ciudadana, el tráfi co, las fuentes que se secan, 
los carriles bici…). Ahora el municipalismo es 
una batalla entre las dos vertientes de la sociedad 

catalana: los del “procés” y los unionistas. En 
Barcelona, los secesionistas están preparando 
una lista unitaria con Ferran Mascarell al frente, 
y por parte constitucionalista, Manuel Valls 
quiere una lista donde fi gure todo el unionis-
mo. ¿Necesita el municipalismo a dos sectores 
enfrentados para resolver sus problemas? La 
verdad es que no, pero es por desgracia, lo que 
nos está tocando vivir. Y esperemos que en Rubí, 
Terrassa y las localidades de nuestro alrededor no 
se condicionen las próximas elecciones locales 
a esta bicefalia absurda de separatismo versus 
unionismo. 

José A. Avila López   

Aquest banc està al costat del CAP Anton 
Borja. Hi ha dos bancs, però des del passat mes 
de juny, un d’aquests bancs està trencat. La gent 
gran no pot seure i ha de seure al del costat, i 
si està ocupat, ha d’estar dret/a. Aquest banc 
que està trencat, l’utilitza molta gent, fi ns i tot 
els que esperen el bus. A veure si l’Ajuntament 
l’arregla.

Roser Iglesias Julià

Fotodenúncia
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Diuen que la unió fa la força, doncs 
sí, és cert. La unió de molts ciuta-
dans i ciutadanes, juntament amb 
la unió d’alguns partits polítics i 
entitats, van fer possible l’1 d’octubre 
també a la nostra ciutat. Milers de 
persones vam sortir al carrer per 
defensar la democràcia per damunt 
de tot. I Rubí va respondre com la 
ciutat avesada a les lluites socials que 
és. Perquè la lluita per la República 
catalana és també una lluita social.

La unió va fer possible tenir 
urnes i paperetes.

La unió va fer possible garantir 
l’obertura dels col·legis electorals.

La unió va fer possible que tot 
pogués funcionar.

La unió va fer possible poder 
votar.

Sí, vam votar, malgrat tots els 
intents del govern espanyol d’im-
pedir-ho, hi va haver referèndum. 
I les cares d’il·lusió i emoció de la 
gent, conscients que estàvem vivint 
un moment històric, no les oblida-
rem mai.

Malauradament, la unió i la 
il·lusió de poder exercir el nostre 
dret a vot van donar pas a la por i 
la preocupació en veure la brutalitat 
de les càrregues policials que s’es-
taven produint en alguns col·legis. 
Aquestes imatges de patiment i 
dolor tristament tampoc les podrem 

oblidar. Però malgrat tot, la por no 
ens va aturar ni ens va separar sinó 
que vam seguir units fi ns al fi nal, 
defensant els nostres col·legis elec-
torals. Perquè vam transformar la 
por en fermesa i convicció.

Des d’Esquerra Republicana de 
Rubí volem tornar a donar les gràci-
es a totes i cadascuna de les persones 
que van fer possible el referèndum 
de l’1 d’octubre. I volem tornar a en-
viar tot el nostre suport i solidaritat 
a les persones que van ser agredides 
per les forces de seguretat de l’estat 
espanyol. Uns cossos policials que, 
de manera extremament violenta, 
van intentar reprimir la màxima ex-
pressió d’una democràcia, l’exercici 
del dret a vot.

Tristament, la repressió no va 
acabar l’1 d’octubre. Dies després 
vindrien els empresonaments dels 
presidents de l’ANC i Òmnium 
Cultural. I després l’exili i l’empreso-
nament de membres del nostre go-
vern legítim. Una presó provisional 
injusta, a l’espera d’un judici sense 
garanties de justícia ni imparcialitat. 
Des d’aquí, exigim novament l’alli-
berament de totes les preses i presos 
polítics i el retorn dels exiliats.  

El mandat popular de l’1 d’oc-
tubre ens guia, hi ha un abans i un 
després d’aquell dia. Ara és qüestió 
de temps arribar a assolir plenament 
la República. Que l’esperit d’unió de 
l’1 d’octubre no mori mai, seguim 
endavant!

VR nació pocas semanas antes de las 
últimas elecciones municipales de 
2015 con una vocación de servicio 
hacia el municipio. Un grupo de 
vecinos hartos, que propusieron una 
opción municipalista. Nuestro partido, 
o mejor dicho, vuestro partido, consi-
guió aportar un concejal.

El municipalismo no es algo nue-
vo. Llevamos años siendo “acusados” 
interesadamente de ser de izquierdas, 
de derechas, independentistas… pero 
para nosotros lo sorprendente es eti-
quetar un ayuntamiento. Un ayunta-
miento no es más que una “empresa de 
servicios”, aunque no lo sea como tal, 
que no necesita obtener benefi cios y 
que puede usar, con matices, todos sus 
recursos obtenidos con los impuestos 
municipales en cubrir las necesidades 
de la ciudad. ¿Un agujero de una 
calle es de izquierdas? ¿Es un árbol 
muerto de derechas? ¿Es la seguridad 
independentista? ¿Es la limpieza 
unionista? Catalogar un ayuntamiento 
es usar una herramienta de TODOS 
en algo que poco tiene que ver con las 
necesidades de TODOS, ya que ni 
el debate territorial ni las decisiones 
macroeconómicas son competencia 
de un consistorio.

Con un solo concejal hemos 
realizado oposición clara y directa, 
defendiendo el uso del consistorio 

para temas útiles para TODOS los 
rubinenses. No hemos querido par-
ticipar en debates interesados que los 
diferentes partidos fi liales han querido 
presentar en el pleno, dirigidos desde 
Barcelona o Madrid y quitando 
tiempo a los realmente necesarios 
para la ciudad. No somos ajenos a la 
actualidad, pero consideramos que 
estas discusiones son inútiles para 
el funcionamiento de la ciudad y ya 
hay estamentos de más alto nivel que 
debaten estas cosas. Y además:

-Nos hemos opuesto a un POUM 
que nos ancla a vivir siempre en el año 
2010: la ciudad necesita un nuevo 
POUM, pero no uno que había sido 
ya desechado por la Generalitat por 
todos sus defectos.

-Nos hemos opuesto a la reforma 
del Parque de Can Oriol que el go-
bierno propone: tenemos un parque 
agrícola como pocos municipios 
disfrutan. Nuestro pulmón. Podemos 
considerar necesaria una mejora, 
pero no aceptamos la irrupción de 
materiales artifi ciales, que le quitan el 
encanto rural y difi culta el trabajo del 
payés que lo cultiva.

-Hemos criticado la compra por 
parte del gobierno socialista, de un 
concejal de otro partido por 40.000 
euros anuales para asegurarse su voto 
quitando al pleno toda su credibilidad. 
¡Ética por encima de todo!

-Hemos fi scalizado al gobierno 
con la tranquilidad de no tener nada 

que esconder. El resto de partidos del 
pleno de un modo u otro han estado 
ligados o han liderado algún gobierno 
de la ciudad y todos tienen en su haber, 
la responsabilidad de las carencias de 
nuestro municipio.

-Hemos sido críticos con la nueva 
“Illa de vianants”, no porque no crea-
mos en una ciudad para ser disfrutada 
a pie, sino porque creemos necesario 
solucionar previamente temas de 
movilidad.

Creemos en un ayuntamiento por 
y para todos. Creemos en los presu-
puestos participativos, ya que nadie 
mejor para confi gurarlos que quien 
los va a disfrutar. Creemos en la trans-
parencia, en la transversalidad y en la 
plantilla municipal. Creemos en una 
ciudad limpia y verde; en una ciudad 
que no tapa los agujeros de los árboles 
muertos en vez de colocar otro…

Por todo esto y mucho más nos 
presentamos a las elecciones muni-
cipales, con un equipo de rubinenses, 
que viven orgullosos en Rubí y no 
en otras ciudades, que sufren con sus 
carencias y disfrutan de sus virtudes. 
Creemos en el municipalismo y en to-
dos los benefi cios que aportan opcio-
nes como la nuestra. Esperamos que 
os suméis a nuestro proyecto con la 
misma ilusión que nosotros ponemos 
en mejorar Rubí e intentar hacerla 
avanzar por el siglo XXI como el resto 
de ciudades de nuestro entorno.

Somos vecinos, como tú.

Un abans i un després de l’1-O¿Por qué “Veïns per Rubí”?
Montse Soler
ERCCristian Ruiz

Veïns per Rubí

ASSEGURANCES                           

BICICLETES                         

ACUPUNTURA

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

ARRANJAMENTS    
DE ROBA

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

ACADÈMIA BIJUTERIA                         

CALÇAT                           

Rápido Moderno 2
T. 654 17 91 01
c. Ntra. Sra. de Lourdes, 32

CENTRE ESTÈTIC

GUIA DE SERVEIS DE RUBÍ



CENTRE MÈDIC

CLÍNICA DENTAL

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

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

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

COPISTERIA

CRISTALLERIA                           

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

DECORACIÓ LLAR               

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

L’estudi
T. 699 95 28 13
c. Maximí Fornés, 21

DISTRIBUIDORA
DE SAL     

FERRETERIA                           

FRUITERIA

MERCERIA                           

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

NETEJA

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

ÒPTICA                           

Òptica Rusiñol
T. 93 697 09 51
Pg. Francesc Macià, 8

PAPERERIA                           

MÀRMOLS

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

INFORMÀTICA                           

New Home PC
T, 93 667 74 87
c. Pintor Coello, 15
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TOT EL QUE NECESSITES 
A UN COP D’ULL



ROBA                           

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

TALLERS COTXES                           

REPARACIÓ
ELECTRODOMÉSTICS

REPOSTERIA
CREATIVA

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

PERRUQUERIA
CANINA                               

REFORMES                           
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COM ET PODEM AJUDAR?
TINTORERIA                           

OpenSec
T. 691 757 399
c. Pere Esmendia, 25
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Esti c trist 
o enfadat?

Sovint no sabem descriure 
què és el que ens passa per-
què a nosaltres mateixos ens 
costa reconèixer-ho. Ja no és 
qüesti ó de trobar la paraula, 
sinó de comprendre què és 
el que està succeint en el 
nostre interior i per què. So-
bretot quan senti m que al-
guna cosa ens desborda i no 
arribem a entendre el moti u. 
Les persones som un siste-
ma complex on les emocions 
es barregen i combinen tot 
el temps, però sempre n’hi 
ha una a cada situació que 
predomina i ens dóna la pis-
ta per resoldre-ho. Llavors 
és important diferenciar-la 
i atendre-la: què necessito 
davant aquesta emoció? 
Me la permeto o no me la 
permeto? Quina dificultat 
ti nc per a expressar-la?

La forma en què hem 
après a ‘treure’ aquesta 
emoció ens condiciona. Si 
no hem estat

educats per alçar la 
veu, queixar-nos i expressar 
enuig, es pot generar una 
tristesa interna que es con-

verteixi en malenconia. Per 
contra, si no m’han permès 
plorar i estar trist, estar ir-
ritat pot ser l’única manera 
d’expressar l’emoció.

És molt important per 
a la nostra salut mental 
reconèixer tant la tristesa 
com la ràbia per separat i ser 
conscients que necessiten 
expressions diferents per 
alliberar-se i resoldre’s. Si no 
es fa així, poden enquistar-
se i provocar-nos problemes 
en el futur. Les dues emoci-
ons són sanes i necessàries 
per viure, i cap és negati va 
ni s’ha de reprimir, sempre 
reapareixen en la següent 
volta que ens dóna la vida i 
se’ns ofereix una ocasió per 
encarar-les de nou.

Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults i de pa-

rella. Col·legiada 16.572
KANTOR. 

Espai d’Atenció Psicològica
Llobateras 6 Local 1 (al 

costat de Regina Carmeli)
Tel. 93 588 21 53
Mb. 644 008 701

Insti tut Mèdic Quirónsalud Rubí 
inaugura consultas pediátricas
Coincidiendo con la vuelta 
al cole, Insti tut Mèdic Qui-
rónsalud Rubí ha inaugurado 
unas consultas de pediatría, 
con subespecialidades, para 
atender a la población de 
Rubí durante 12 horas dia-
rias, de 8 de la mañana a 8 de 
la tarde, de lunes a viernes. 
Se trata de un servicio que 
puede dar salida a la inmen-
sa mayoría de las consultas, 
ya sean inmediatas o de 
programadas por parte de 
especialistas.

La dirección del centro 
médico ha diseñado un ser-
vicio ágil y que no precisa 
de cita previa durante ese 
horario. En el caso de urgen-
cias, los pediatras del Insti tut 
atienden a los pacientes 
trabajando conectados con 

el servicio de urgencias pe-
diátricas, los servicios de 
hospitalización, las unidades 
quirúrgicas, radiodiagnósti -
co, laboratorio,… del Hospital 
Universitari General de Cata-

lunya, ya que en la mayoría 
de los casos se trata de espe-
cialistas de ese hospital que 
también visitan en Rubí.

Los martes por la ma-
ñana se ati enden visitas de 
control del recién nacido y 
una enfermera experta en 
lactancia materna resuelve 
las dudas de las mamás. 
También el martes se realizan 
las campañas de vacunación 
infanti l.

Además de pediatría ge-
neral, el Insti tut dispone de 
profesionales especialistas 

en subespecialidades pe-
diátricas como neuropedia-
tría, logopedia, oft almología, 
odontología, otorrinolaringo-
logía y nutricionista.

Insti tut Mèdic Quirónsalud 
Rubí dispone de acuerdos con 
las principales aseguradoras 
de salud del país.

A principios de año, el 
administrador concursal ad-
judicó la gestión del Insti-
tuto al Hospital Universitari 
General de Catalunya, tras 
su entrada en concurso de 
acreedores. El objeti vo de la 
dirección general es poner 
al alcance de los vecinos de 
Rubí una amplia cartera de 
servicios, un directorio de 
especialistas, la experteza y 
los profesionales del Gene-
ral de Catalunya. Sin duda, 
la incorporación del Insti tut 
Mèdic Rubí contribuirá a 
consolidar Quirónsalud en la 
comarca del Vallès, a mejorar 
la atención de los pacientes 
de Rubí y a realizar una tutela 
efecti va de su salud.

Texto cedido por
Quirónsalud
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Oblida’t del que has llegit o sabies sobre 
els balons gàstrics. Coneix ara el nou baló 
gàstric Elipse® de la mà dels professio-
nals mèdics de la Unitat Antiobesitat de 
Grup Policlínic. 

Un tractament de pèrdua de pes perso-
nalitzat. S’inicia empassant-se una càp-
sula (de la mida d’una píndola), que un 
cop a l’estómac s’emplena amb una solu-
ció salina. 

El baló té una consistència tova i estarà 
al nostre estómac 16 setmanes ajudant-
nos a reduir el sobrepès.

Tant la col·locació com l’eliminació 
no requereixen d’endoscòpia, 
anestèsia, ni cirurgia. És un progra-
ma de 6 mesos i es pot arribar a per-

El baló Elipse® es col·loca a la consulta 
del doctor en 1 hora, i ens crea una sen-
sació de sacietat que ens ajuda a menjar 
menys i ens permet seguir hàbits ali-
mentaris saludables.

Ja no cal 
hospitalització ni 

cirurgia.

El programa de pèrdua de pes baló Elip-
se®, no es limita a implantar un baló a 
l’estómac. El pacient rep assistència del 
seu metge durant el programa, a més 
d’una bàscula “intel·ligent” i una APP que 
podrà descarregar-se al seu mòbil i que 
li permetrà enviar informació al metge i 
tenir un seguiment constant.

Després de 16 setmanes el baló es des-
integra de forma escalonada per mitjà 
d’una vàlvula que porta incorporada i 
eliminat de forma natural.

Aquest programa de pèrdua de pes ens 
ajuda a acostumar-nos a uns hàbits sa-
ludables reduint les porcions de menjar 
per evitar tornar a agafar pes.

Unitat Antiobesitat 
Policlínic Rubí

1a. Visita informativa 
GRATUÏTA

T. 93 515 39 99 

La unitat Antiobesitat de Grup Policlínic incorpora un 
innovador i revolucionari programa de pèrdua de pes.

Baló Gàstric Elipse®

rejovenimen�
facia�omplimen� amb 

ÀCID HIALURÒNIC

€*/
vial

· Arrugues peri-bucals      

· Solcs nasogenians

· Arcs de marioneta

· Imperfeccions (cicatrius)

· Contorn i volum de llavis

93 515 39 99

1a. Visita informativa 
GRATUÏTA

REJOVENIMENT I

 ÀCID HIALURÒNIC

lags i les articulacions del nostre cos.

 Amb el pas del temps, la seva presència disminueix notablement, 

sa; que són els trets d’una pell envellida.
 
Una de les principals propietats de l’àcid hialurònic és la seva gran 
capacitat per atreure i retenir l’aigua. Per aquest motiu, és molt 
utilitzat en tractaments cosmètics, ja que re-hidrata l’epidermis en 
profunditat recuperant el gruix i volum a la pell, alhora que dismi-
nueix els solcs.
 
En medicina estètica s’aplica l’àcid hialurònic per corregir els signes 
de l’envelliment en funció de les necessitats de cada persona.
 

Contorn i volum facial o labial

Arrugues peri-bucals al voltant de la boca 

Solcs nasogenians (línies d’expressió que van des dels costats 

del nas cap a la boca)

al mentó) i pòmuls.

Ulleres

Imperfeccions facials i corporals (cicatrius).

Recuperar la hidratació i donar fermesa a rostre, coll, escot i el 
dors de les mans.

Unitat de Medicina Estètica
Policlínic Rubí

L’àcid hialurònic s’ha con-

vertit en una de les eines 

més efectives contra 

l’envelliment, ja que per-

met augmentar el volum 

i la hidratació de la pell 

fent-la lluir molt més fer-

ma i radiant.

*Consulta condicions de les promocions als nostres centres
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La unitat Antiobesitat de Grup Policlínic incorpora un 
innovador i revolucionari programa de pèrdua de pes.

Baló Gàstric Elipse®

rejovenimen�
facia�omplimen� amb 

ÀCID HIALURÒNIC

€*/
vial

· Arrugues peri-bucals      

· Solcs nasogenians

· Arcs de marioneta

· Imperfeccions (cicatrius)

· Contorn i volum de llavis

93 515 39 99

1a. Visita informativa 
GRATUÏTA

REJOVENIMENT I

 ÀCID HIALURÒNIC

lags i les articulacions del nostre cos.

 Amb el pas del temps, la seva presència disminueix notablement, 

sa; que són els trets d’una pell envellida.
 
Una de les principals propietats de l’àcid hialurònic és la seva gran 
capacitat per atreure i retenir l’aigua. Per aquest motiu, és molt 
utilitzat en tractaments cosmètics, ja que re-hidrata l’epidermis en 
profunditat recuperant el gruix i volum a la pell, alhora que dismi-
nueix els solcs.
 
En medicina estètica s’aplica l’àcid hialurònic per corregir els signes 
de l’envelliment en funció de les necessitats de cada persona.
 

Contorn i volum facial o labial

Arrugues peri-bucals al voltant de la boca 

Solcs nasogenians (línies d’expressió que van des dels costats 

del nas cap a la boca)

al mentó) i pòmuls.

Ulleres

Imperfeccions facials i corporals (cicatrius).

Recuperar la hidratació i donar fermesa a rostre, coll, escot i el 
dors de les mans.

Unitat de Medicina Estètica
Policlínic Rubí

L’àcid hialurònic s’ha con-

vertit en una de les eines 

més efectives contra 

l’envelliment, ja que per-

met augmentar el volum 

i la hidratació de la pell 

fent-la lluir molt més fer-

ma i radiant.

*Consulta condicions de les promocions als nostres centres
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L’espai sota les escales
Realment una casa té molts 
espais per decorar i, quan 
comencem a arranjar-la, ens 
crea infi nitat de complicaci-
ons per deixar-la com volem. 
Un dels punts més complicats 
és l’espai de sota les escales, 
per les seves característiques 
especials.

Una de les opcions és que 
aprofiteu aquest espai per 
utilitzar-lo com a lloc d’em-
magatzematge. Un armari 
extra sempre és benvingut a 
les nostres llars, en les quals 

sempre anem escassos d’es-
pai. El problema és que no 
podeu recórrer a un armari 
normal, perquè deixaríeu ra-
cons sense utilitzar. Per això 
és recomanable que acudiu 
a una botiga especialitza-
da perquè us facin un que 
s’adapti perfectament.

Existeixen altres opcions 
per decorar l’espai de sota 
l’escala aconseguint que 
a la vegada sigui un espai 
útil. Una d’aquestes és que 
col·loqueu una porta feta a 

mida amb prestatges interi-
ors i calaixos perquè podeu 
rendibilitzar-lo al màxim per 
guardar les vostres coses. 

Una altra opció és que us 
oblideu d’emmagatzemar-hi 
coses i utilitzeu aquest espai 
-si és sufi cientment gran- per 
dividir espais fent servir un 
sofà o una taula i cadires que 
formin un ambient completa-
ment diferent.

Per Redacció / AMIC
www.decoraymas.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

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

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

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

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

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

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

Ànimes positi ves en la vida
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LLOGUER 
I VENDA

SE ALQUILA Local 610.467.363
SE ALQUILA Hab. 610.467.363

ES NECESSITA � orista amb 
experiencia a Sant Cugat. 
93.587.82.33
CHICA BUSCA trabajo por 
horas. Con ref. 663.363.317

OFERTES I 
DEMANDES
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Els Gegants de rubí, a 
la trobada de Santpedor

El rubinenc Pepe Farrés inaugura 
una mostra de dibuixos d’animals 
a l’espai lectors al tren!

La Paula, la Laia, el Galderic 
i l’Orelletes, de la Colla de 
Geganters de Rubí, van par-
ticipar dissabte passat en la 
XXXIV Trobada de Gegants 
de Santpedor, localitat del 
Bages, en el marc de la Fira 
de Sant Miquel.

La trobada va arrencar a 
les 17.30 h amb la plantada 
de gegants Llovet amb la 
resta de colles participants: 
‘Els k+sonen’ de Balsareny, 
Puig-Reig, Ribes de Freser, 
Cervelló, Rubí i la colla orga-
nitzadora. Una hora després 

es va iniciar la passejada 
dels gegants pel centre del 
municipi, que va finalitzar a 
la plaça de la Vila, on van te-
nir lloc els balls de lluïment, 
els parlaments, l’entrega 
de recordatoris i el ball de 
germanor, que va cloure la 
trobada. Aquesta ha estat 
la darrera sortida de la colla 
fora de Rubí aquest 2018.

D’altra banda, la colla 
informa que ja té a la venda 
la loteria nadalenca amb 
participacions del núm. 
77.913. / DdR

L’artista local Pepe Farrés 
inaugurarà aquest divendres 
5 d’octubre una exposició 
de dibuixos al carbó de la 
sèrie Animals a l’espai Lec-
tors al tren!, situat al carrer 
Magí Raméntol. La mostra 
està formada per set peces 
de gran format (100x70), 
una selecció de la col·lecció 
d’animals dibuixats a carbó, 
que l’artista va iniciar arran 
d’un dibuix per l’aniversari 
del Bòdum.

Aquests dibuixos d’ani-
mals que es podran veure a 
les parets de Lectors al tren! 
són realistes i tenen una gran 
vitalitat, ja que atrapen i 
captiven l’espectador que es 
posa al davant.

Farrés, format a l’Escola 

d’Art i Disseny EdRa i també 
de forma autodidacta, ha re-
alitzat diverses exposicions 
a la ciutat on s’han pogut 
veure aquarel·les de músics, 
retrats de persones i ara 
aquests dibuixos d’animals. 
De fet, al local de la CGT en 
té una exposició permanent 
dels seus retrats.

La inauguració de la 
mostra, que tindrà lloc a les 
19.30 h, comptarà amb la 
presentació de la cap d’estu-
dis d’EdRa, Gemma Miralles, 
i amb l’actuació musical del 
duet Dockery Blues. L’horari 
de visita és de dilluns a di-
vendres de 10 a 13 h al matí i 
de 17 a 20 hores a les tardes, 
excepte dijous que no obre a 
la tarda. / DdR

la Paula, la laia, el Galderic i l’Orelletes, a la trobada. / Cedida

un dels dibuixos de Farrés. / Cedida

sardanes

equipaments

l’aplec de rubí es consolida com una cita 
sardanista de referència a la comarca

la Sala celebra 25 anys amb un concert ‘De pel·lícula’ 

C. C

La plaça Catalunya va acollir 
dissabte passat a la tarda la 
20a edició de l’Aplec de Rubí, 
que al llarg d’aquests anys 
ha aconseguit fer-se un nom 
en el calendari de cites sar-
danistes del Vallès i fins i tot 
més enllà.

Durant gairebé set hores, 
els assistents, arribats des 
de diferents municipis de les 
comarques del Vallès, del Bar-
celonès i fins i tot del Bages, 
van gaudir i ballar sardanes, 
interpretades per les cobles 
Jovenívola de Sabadell, Ciu-
tat de Girona i la Principal de 
Llobregat, agrupacions musi-
cals d’alta qualitat. L’Aplec va 
arrencar a quarts de sis amb 
la Jovenívola de Sabadell, que 
va oferir una primera part 
formada per vuit sardanes, 
que va acabar amb l’Aplec 
de Rubí, peça del compositor 
Miquel Tudela, interpretada 
conjuntament amb la cobla 
Ciutat de Girona.

Aquesta formació va con-
tinuar amb l’audició fins a 
quarts de deu del vespre, 
quan va interpretar la sardana 

rEDaCCió

El teatre municipal La Sala 
va celebrar dissabte passat 
el concert de cloenda de la 
temporada commemorativa 
del seu 25è aniversari. L’Or-
questra Simfònica del Vallès 
va interpretar ‘De pel·lícula’, 
un recull de bandes sonores 
del cinema acompanyades 
per les veus dels personatges 
dels films a càrrec dels actors 
de doblatge Jordi Brau i Lluís 
Posada. 

El públic va escoltar les 
interpretacions dels temes 
més coneguts de les bandes 
sonores de Good Morning, 
Vietnam!, Muñeco Diabólico, 
El Discurs del Rei, Nacido el 
cuatro de julio, Titanic, Missió 
Impossible, Sra. Doubtfire, 
Atrápame si puedes, La vida 
és bella, La Máscara, Piratas 
del Carib i Forrest Gump. 

El concert de cloenda 
de la temporada del 25è 
aniversari va comptar amb la 
presència de representants 
de diferents grups polítics, 
entitats culturals i esportives 
i rubinencs i rubinenques. 

Abans de l’inici del con-

‘Tour de Mir’ del compositor 
Jordi Paulí. Va ser en aquest 
moment quan els sardanistes 
van formar una gran anella, al 
centre de la qual els Castellers 
de Rubí van aixecar un pilar 
reivindicatiu al centre de la 
plaça. “L’acte volia ser una cri-
da d’integració necessària en 
la societat tan diversa i plural, 
que, a més, està condicionada 
pels moments històrics que 
estem vivint”, expliquen des 
de l’organització de l’Aplec.

A la mitja part, es va repar-
tir la tradicional coca i mistela, 

cert, l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, va dirigir unes 
paraules al públic.  “La Sala 
és el teatre de tots i cadascun 
dels rubinencs i rubinenques. 
Un equipament obert a totes 
les expressions de les arts 
escèniques però també a la 
rica vida social i cultural del 
nostre municipi”, va apuntar. 

per gentilesa de diferents 
pastisseries i forns de Rubí, i es 
van realitzar diversos sortejos 
cedits per alguns comerços. 
L’Aplec va continuar amb la co-
bla La Principal del Llobregat, 
que va interpretar una desena 
de sardanes. Entre aquestes, 
‘Camèlia’, del compositor Joa-
quim Soms, sardana dedicada 
a la rubinenca Camèlia Cassi. 
També van tocar ‘En Pere de 
Santa Maria’ del compositor 
Galdric Vicens, que va servir 
per al tradicional Concurs de 
colles improvisades, entre els 

Martínez va recordar que 
“al llarg d’aquests 25 anys, 
La Sala ha vist desfilar grans 
noms del teatre, la música, la 
dansa i el cinema. Companyi-
es i artistes de primer nivell 
han pujat a aquest escenari, 
permetent que el públic ru-
binenc pogués gaudir de les 
millors propostes culturals 
sense haver de sortir de la 
seva ciutat”. Martínez també 
va agrair la feina dels tèc-
nics culturals que gestionen 
l’equipament i ha destacat 
la funció social del teatre 
municipal.

sardanistes presents a plaça. 
Tots els participants van rebre 
un lot de queviures.

Coincidint amb el cente-
nari del compositor Ricard 
Viladesau, l’Aplec de Rubí va 
commemorar l’efemèride amb 
diverses sardanes d’aquest 
compositor. Des de l’entitat 
Aplec de Rubí, s’ha agraït la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Rubí, Generalitat, espòn-
sors, comerços i tota la gent 
que ha fet possible un any 
més el 20è Aplec Sardanista 
de Rubí.

25 temporades de teatre 
municipal
L’Ajuntament de Rubí va ad-
quirir a mitjans dels anys 
vuitanta les instal·lacions del 
Rubí Cinema i el va adaptar 
de manera provisional com 
a sala polivalent per a fer-hi 
representacions teatrals. Més 
tard, davant la necessitat de 
disposar d’un teatre muni-
cipal a Rubí, es va refer tot 
l’equipament per edificar el 
teatre que actualment conei-
xem. La Sala Teatre Municipal 
es va inaugurar divendres 18 
de setembre de l’any 1992.

El públic va gaudir amb gairebé set hores de sardanes amb tres cobles de gran qualitat. / J. a. Montoya

L’Orquestra Simfònica del Vallès va oferir un gran concert que va captivar el públic. / J. A. Montoya

El teatre va ser 
inaugurat el 18 
de setembre de 

l’any 1992
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rEDaCCió

La fotògrafa francesa Marie 
Sordat oferirà aquest diven-
dres 5 d’octubre al Castell 
la conferència inaugural del 
Festival de Fotografia de Rubí 
La Nuu, organitzat per l’Ajun-
tament i dirigit pel fotògraf 
local Carles Mercader. L’acte, 
que tindrà lloc a les 19.30 h, 
continuarà amb una festa 
oberta a tots els assistents.

Encara que la inauguració 
oficial sigui aquest divendres, 
La Nuu va arrencar el passat 
28 de setembre amb l’expo-
sició de gran format d’obres 
d’una dotzena d’autors i 
autores internacionals que 
ja llueixen a diverses façanes 
de la ciutat.

Enguany, el festival, que 
ja arriba a la seva 4a edició 
compta amb la participa-
ció d’Arnau Blanch (Espa-
nya), Toru Morimoto (Japó), 
Muhammad Fadli (Indo-
nèsia), Natnada Marchal 
(França), Xiaxiao Xu (Xina), 
Enrique Fraga (Espanya), 
Marie Sordat (França), Rafael 
Tanaka Monzó (Espanya), 
Klavdij Sluban (Eslovènia), 
Miquel Llonch (Espanya), 
Muge (Xina) i Ester Vonplon 
(Suïssa).

Les seves obres s’expo-
sen a la plaça de la Nova 
Estació, l’Antiga Estació, la 
plaça Anselm Clavé, la plaça 
del Doctor Guardiet, el car-
rer Justícia, diversos punts 
de l’Escardívol, El Celler, la 
Biblioteca Municipal Mestre 
Martí Tauler i la fàbrica Pich 
Aguilera.

Aquest circuit artístic a 
l’aire lliure, amb el qual es vol 
apropar la fotografia d’autor 

la fotògrafa francesa marie Sordat 
inaugurarà divendres la nuu

imatge del fotògraf toru morimoto. / Cedida

Entitats extremenyes 
d’arreu de Catalunya es 
troben al Parc de Ca n’oriol
El Parc de Ca n’Oriol va ser 
diumenge el punt de troba-
da de les entitats de cultura 
extremenya d’arreu de Ca-
talunya. La jornada, que va 
arrencar amb una missa ex-
tremenya, va comptar amb 
la participació de diferents 
grups corals i de dansa de 
les associacions que formen 
part de la Federació d’As-
sociacions Extremenyes de 
Catalunya (FAEC).

Els assistents van com-

partir un dinar de germanor 
i a la tarda van continuar 
les mostres culturals amb 
noves actuacions de les 
entitats que formen part 
de la FAEC, que van oferir 
un tast de cant i dansa ex-
tremenya.

L’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, va participar en 
la jornada on va ressaltar 
l’aportació de la comunitat 
extremenya al desenvolupa-
ment de la ciutat. / DdR

arrenquen 
els tallers 
monogràfics a 
l’escola edra 
Aquesta setmana han co-
mençat els tallers mono-
gràfics de dibuix i pintura, 
escultura i modelatge, ce-
ràmica i dibuix amb model 
natural a l’Escola d’Art i 
Disseny edRa. Al llarg del 
curs, el centre també oferirà 
seminaris d’art de serigra-
fia, enquadernació, grafiti 
i urban skeching, entre 
altres. 

Una de les novetats 
d’enguany és el tastet d’art, 
un paquet d’hores que per-
met als inscrits participar en 
els diferents monogràfics 
durant el curs. Aquelles per-
sones interessades poden 
trobar tota la informació a 
www.artedra.net o bé tru-
cant al 93 588 77 02. / DdR

breusfotografiaentitats

El rubinenc Joan 
Díez exposa 
imatges en 3D 
de la Patagònia a 
Sant andreu 
El fotògraf rubinenc Joan 
Díez, membre d’El Grup Fo-
togràfic ‘El Gra’, està expo-
sant una mostra d’imatges 
en 3D a l’Ateneu L’Harmo-
nia, situat al Recinte Fabra 
i Coats, al carrer Sant Adrià, 
20 del barri de Sant Andreu, 
a Barcelona. L’exposició és 
una selecció d’imatges que 
Díez va realitzar durant un 
viatge a la Patagònia. 

La mostra es pot visi-
tar fins al 14 d’octubre de 
dilluns a divendres de 10 a 
22 h i dissabtes de 10 a 14 
h i de 16 a 22 h. Diumenges 
i festius l’Ateneu roman 
tancat. / DdR

acte cultural de la Peña 
Flamenca Calixto Sánchez
La nova seu de la Peña 
Flamenca Calixto Sánchez, 
situada al carrer d’Orso, 
2, acollirà aquest dissabte 
a partir de les 18.30 h un 
acte cultural andalús. La 
proposta comptarà amb les 
actuacions d’Estrellita de 
Graná, Manuel el Lagareño, 
Jessy, Luciano Carmona i la 
cantant de cançó espanyola 

Loly Reyes, a més de Rubén 
i Juan Gallardo. També hi 
participarà com a convidat 
el cor de l’entitat Nuestra 
Señora de las Mercedes 
CCA Alcalá la Real y Comar-
ca de Terrassa. L’acte, obert 
a tota la ciutadania, estarà 
presentat pel president de 
la Peña, Manuel Martín. 
/ DdR

AgendA
································································
DivenDres 5 d’octubre

-Setmana de la Gent Gran: Espectacle teatral 
“Un verano más”
A càrrec de Tiamat Teatre. A les 18h a La 
Sala

-inauguració oficial del festival la nuu 
2018
Conferència de la fotògrafa francesa Marie 
Sordat. A les 19.30h al Castell (MMUC)

-astrologia esotèrica
A càrrec de Jesús Jurado. A les 19h al carrer 
Sant Pere. Org. Societat Teosòfica

-nit d’observació astronòmica
A les 21.30h a l’Ateneu.

································································
Dissabte 6 d’octubre

-la trocalleria
A les 10.30h a la Pl. Dr. Pearson

-Setmana de la Gent Gran
Actuació de la Tuna de Rubí a les 12h 
Paella popular a les 13.30h
Actuació musical de l’Orquestra Solimar a 
les 14.30h
A la Pl. Dr. Guardiet

-Espectacle “Entre gallos y media noches”
Amb la col·laboració de 8temps, espai d’Arts 
Escèniques. A les 20.30h al Celler

-11a Caminada nocturna
A les 20.30h. Sortida Escola 25 de Setembre

-’Un tret al cap’
Cia. Beckett. A les 21h a La Sala. 
Preu: 20 € / 15 €

································································
Diumenge 7 d’octubre

-Desfilada Star Wars
A partir de les 11h a l’Antiga estació

-’Les princeses també es tiren pets’
Cia. El Replà Produccions. A les 18h a La 
Sala. Preu: 5 € socis, 6 € no socis. Ho org.: La 
Xarxa.

································································
Dimarts 9 d’octubre

-narrart: tallers d’art narrat
Activitat dirigida a infants de 8 a 12 anys. A les 
18h a la Biblioteca 

································································
Dimecres 10 d’octubre

-La música en imatges: Tous les matins du 
monde

exposicions
-la nuu. Fotografies al carrer. De l’1 al 31 
d’octubre.

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

-Pepe Farrés. Mostra de dibuixos d’ani-
mals. Exposició a l’espai Lectors al tren! 
Fins al 2 de novembre.

-Pompreu Fabra. Una llengua completa. 
Exposició a la Bilbioteca Municipal. Fins a 
l’11 d’octubre

A les 19.30h a la sala de la primera planta de 
l’Escardívol 

-La Nuu: Fotografia i literatura de viatges
Conferència a càrrec de l’escriptor Gabi Mar-
tínez. A les 19.30h a la Biblioteca 

al gran públic, es comple-
menta amb un programa 
d’activitats diverses. Així, 
dissabte passat al matí mem-
bres d’El Grup Fotogràfic ‘El 
Gra’ van oferir tot un seguit 
de propostes fotogràfiques 
per a un públic familiar a la 
plaça de la Nova Estació.

Dimecres 10 d’octubre 
l’escriptor Gabi Martínez 
oferirà una xerrada a la Bi-
blioteca Municipal on parlarà 
sobre literatura i fotografia 
de viatges.

El 20 d’octubre arribarà 
una de les novetats del fes-
tival, el lliurament del premi 
Screen de fotografia en for-
mat multimèdia, convocat 
per l’associació cultural Ull 
per Ull i dotat amb 1.000 eu-
ros. L’acte s’iniciarà a les 20 

h al Celler amb la projecció 
d’una peça de videoart de 
Marcel Pey i una lectura de 
poemes a càrrec de David 
Castillo. A continuació es 
presentaran els deu audiovi-
suals finalistes i es farà públic 
el treball guanyador, escollit 
per un jurat especialitzat.

Finalment, el fotògraf 
eslovè Klavdij Sluban serà 
l’encarregat de cloure el 
festival el 26 d’octubre a les 
19.30 h amb una conferència 
i d’oferir, aquell mateix cap 
de setmana, el tradicional 
workshop per a un grup de 
fotògrafs prèviament selec-
cionats.

Mentre duri l’esdeveni-
ment, els dissabtes es faran 
visites guiades a l’exposició a 
càrrec del seu director.

romeria de la Virgen de 
la luna al bosc de Ca n’oriol 
La Hermandad de la Virgen 
de la Luna ha organitzat per 
aquest diumenge 7 d’octu-
bre la tradicional romeria 
de la Virgen de la Luna. 

L’activitat arrencarà des 
de l’església de Sant Pere 
a les 11 hores, des d’on la 
verge, acompanyada per les 
entitats i tota la gent que 
vulgui sumar-se sortiran en 
romeria cap al parc de Ca 
n’Oriol. La desfilada anirà 

amenitzada per la Banda 
de Rubí. 

A les 13 hores, està 
prevista la missa cantada 
pel cor de l’Asociación Ro-
ciera de Rubí. Després de 
la missa, com cada any,  
està previst un dia de con-
vivència entre tots els par-
ticipants, amb actuacions 
de cors i quadres de ball i 
jocs infantils  per als més 
petits. / DdR
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NÚRIA JULIÀ FOSAS

El teatre municipal La Sala 
acollirà aquest dissabte la po-
sada en escena de l’obra ‘Un 
tret al cap’, escrita i dirigida 
per Pau Miró. El muntatge és 
un thriller de caire periodís-
ti c, tot i que sense renunciar 
a una dosi humorísti ca ni a 
la vulnerabilitat a l’hora de 
mostrar els aspectes més 
ínti ms dels personatges.

‘Un tret al cap’ narra la 
història tendra i punyent de 
la mà de la companyia Sala 
Beckett  i amb tres actrius de 
renom dins el món del tea-
tre: Emma Vilarassau, Imma 
Colomer i Mar Ulldemolins, i 
amb la col·laboració especial 
del també actor català, Jordi 
Bosch.

En aquest muntatge, les 

TEATRE

NÚRIA JULIÀ 

Dins del cicle d’espectacles 
familiars que programa La 
Xarxa al teatre municipal La 
Sala, aquest diumenge serà el 
torn de ‘Les princeses també 
es ti ren pets’, de la compa-
nyia El Replà Produccions. El 
diverti t muntatge, interpretat 
pels actors Marc Fontanals, 
Alba Grau i Júlia Serra, es basa 
en un conte sobre la igualtat 
d’Ilan Brenman.

El públic podrà gaudir 
amb la Reina del Mirall que 
quan sap que hi ha un llibre 

que guarda els secrets de 
totes les princeses del món 
i que està amagat, voldrà fer 
un tracte amb el príncep blau 
per aconseguir-lo i explicar 
al món que les princeses no 
són perfectes. A parti r d’aquí, 
comença una esbojarrada 
aventura on al final queda 
demostrat que la perfecció no 
existeix i ni falta que fa.

L’espectacle es podrà 
veure aquest diumenge, 7 
d’octubre a les 12 h a La Sala 
Teatre Municipal, a un preu 
de 5 € pels socis de La Xarxa 
i de 6 € pels no socis.

La Sala acull ‘Un tret al cap’, un thriller 
periodísti c que no renuncia a l’humor

La mostra de grafi ti  i art urbà Full Colors 
es consolida a la nostra ciutat

‘Les princeses també es ti ren pets’, 
un diverti t espectacle familiar sobre 
la igualtat que arriba a La Sala

L’escola de dansa i teatre 
8Temps presentarà aquest 
dissabte 6 d’octubre al Celler 
l’espectacle ‘Entre gallos y 
mediasnoches’ de Mercedes 
Rein i Jorge Curi. Es tracta 
d’una proposta escènica que 
reprèn la fabula infanti l que 
enfronta la força i l’astúcia 
representades en aquest cas 
per un ti gre i una guineu.

L’acció es desenvolupa al 
voltant d’un galliner-prostí bul 
‘El chantecler’, regentat per 
Coca, qui plora la seva viude-
sa. El ti gre-comissari vol fer-
se amb el galliner-prostí bul, 
mentre que la guineu inten-
ta evitar-ho. Altres animals 

s’incorporaran al litigi con-
formant amb les seves ca-
racterísti ques humanitzades 
en distints aspectes. Entre 
l’humor i la sàti ra neix aquest 
espectacle que es basa en el 
context de teatre fí sic, on el 
valor corporal pren especial 
protagonisme pel desenvolu-
pament de la història.

Dirigida per Antonio Cas-
tillo amb Santiago Granizal 
com a assistent de direcció, 
l’obra es posarà en escena 
dissabte a les 20.30 h en el 
Celler. La representació serà 
a l’aire lliure, l’aforament és 
limitat i en cas de pluja se 
suspendrà. / DdR

8Temps presenta el muntatge ‘Entre 
gallos y mediasnoches’ al CellerREDACCIÓ

La plaça de Josep Tarradellas 
ofereix des d’aquest cap de 
setmana un aspecte reno-
vat gràcies a la mostra de 
grafi ti  i art urbà Full Colors. 
La segona edició d’aquest 
esdeveniment, organitzat per 
Rubí Jove amb la col·laboració 
de l’enti tat Petados Crew, ha 
comptat amb la parti cipació 
de més d’una trentena d’ar-
ti stes de primer nivell, que 
han unit forces i creati vitat 
per pintar els murs d’aquest 
espai ubicat al barri de La 
Serreta.

Enguany el festi val ha gau-
dit d’una major repercussió, 
amb més presència d’autors 

GRAFITS

tres protagonistes parlen de 
les diferents maneres que 
pren la censura de determi-
nats aspectes de la vida quo-
ti diana, tant en l’àmbit públic 

com en el privat, formant un 
triangle entre una periodista 
a qui acaben d’acomiadar de 
la feina, la seva germana que 
pretén gaudir dels darrers 

anys de la seva vida amb 
esplet i una tercera dona 
exigint que el seu cas surti  
als mitjans de comunicació. 
Totes amb un tret en comú: 
es troben estancades i només 
podran fer front a aquest tan-
cament, explicant aquelles 
coses que són tan complica-
des, delicades i difí cils de dir 
que serviran per discernir 
quina és la veritat.

En aquesta ocasió, el 
director, que ha posat total 
confi ança en aquesta obra, 
treballa amb personatges 
que no viuen al Raval, que no 
són anònims ni secundaris i 
que mostren la seva vulnera-
bilitat des de l’honestedat.

La funció ti ndrà lloc dis-
sabte a les 21 h a La Sala i el 
preu de l’entrada general és 
de 20 €.

i autores provinents d’arreu 
de l’estat i un increment en el 
nombre de visitants, entre els 
quals hi havia alguns instagra-
mers i afi cionats al grafi ti  inte-
ressats a documentar aquesta 
mostra d’art efí mer.

Tres dies plens d’activi-
tats

El Full Colors va arrencar 
el passat dijous amb una 
taula rodona sobre l’evolució 
del grafiti a les ciutats que 
va tenir lloc a la plaça de la 
Nova Estació. Durant tot el 
cap de setmana, l’atenció s’ha 
centrat a la plaça de Josep 
Tarradellas, on els artistes 
parti cipants han treballat de 
manera col·laborati va per pin-
tar els murs d’aquest espai. 

Aquesta intervenció artí sti ca 
s’ha acompanyat de diver-
ses acti vitats que han inclòs 
tallers infantils, exhibicions 

de ball i les actuacions de 
L’Arenga, Zeta DJ, Señor Chen, 
Godac DJ i els discjòqueis de 
La SoniK.

Una escena de l’espectacle. / Cedida

Part d’un dels grafi ts. / J. A. Montoya

L’espectacle està pensat per un públic familiar. / Cedida
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futbol | segona catalana

JosÉ VErDE

Nova derrota a casa de 
l ’Ol ímpic Can Fatjó,  en 
aquesta ocasió davant l’Es-
pluguenc, equip que portava 
dues derrotes consecutives. 
Els rubinencs van gestionar 
malament la primera part, 
sense un joc ràpid i sense 
controlar el mig del camp, 
i sort van tenir d’un Jaume 
Bracons, molt inspirat sota 
els pals, que va evitar que 
arribessin al descans amb un 
parell de gols en contra.

Els de Can Fatjó no van 
tenir gaires oportunitats al 
primer període, ja que no 
es van trobar a gust amb el 
seu joc. Per la seva banda, 
l’Espluguenc, ordenat en 
defensa i dominant el centre 
del camp, van crear clares 
ocasions de gol. I així es 
va arribar al descans, amb 
empat a 0.

A l’inici del segon temps, 

El olímpic cau davant l’Espluguenc

Josep M. Gené va deixar en 
el vestuari a Han Chen, a qui 
va substituir per Adrián Váz-
quez. En aquest període va 
canviar la dinàmica de joc i 
l’Olímpic va dominar contro-
lant el centre del camp. Amb 
les incursions per banda 
dreta de Mauri es van crear 
més ocasions de gol.

Però quan més dominava 
el conjunt de Can Fatjó, va ar-
ribar el gol de l’Espluguenc. 
Va ser en el minut 71, en el 

primer córner dels visitants, 
en una jugada d’estratègia. 
Fins a sis jugadors visitants es 
van situar sota els pals de la 
porteria de l’Olímpic i, entre 
atacants i defensors, Bracons 
no va poder veure com Ser-
gio López encertava amb el 
remat de cap. Era el 0-1.

Els de Can Fatjó ho van 
intentar tot i van disposar 
d’ocasions de gol, però la 
fortuna i la bona actuació del 
porter de l’Espluguenc van 

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 MARTORELL 5 13
2 ATLÈTIC SANT JUST 5 13
3 PEÑA UNIÓN MÁLAGA 5 12
4 ATLÈTIC JÚNIOR 5 11
5 ATL. PRAT DELTA 5 8
6 CAN TRIAS 5 7
7 ESPLUGUENC 5 7
8 FONTSANTA-FATJÓ 5 7
9 SAN MAURO 5 6

10 UNIF. BELLVITGE 5 6
11 JOVENTUT RIBETANA 5 5
12 SANT QUIRZE 4 5
13 MOLINS DE REI 5 4
14 OLÍMPIC CAN FATJÓ 5 4
15 MARIANAO POBLET 5 4
16 PRAT B 5 3
17 BEGUES 5 3
18 ATLÈTIC VILAFRANCA 4 2

esport adaptat | futbol 7

La penya Blaugrana special Barça 
de Barcelona guanya el triangular 
de futbol 7 adaptat de l’ACEA

futbol | penyes bàsquet | lliga

Arrenca la temporada 
per al CEB sant Jordi 

C. D. OLÍMPIC CAN FATJÓ - C. F. A. ESPLUGUENC               0-1 

c. d. olÍMpic can fatJÓ: J. Bracons, Han Chen (A. Vaz-
quez), Dani García, I. Armenteros, A. Ruíz (P. Borges), Alvaro 
(El Asri), Mauri, Calderón, Pau Gené, Arnau (Kada), Agustín 
(H. Wang). Técnico: Josep maría Gené. 
c. f. a. espluguenc: Alberto, Manu, Royu, Iván, Jose, 
Gerard (Ortega), Armand (Kaito), López (Sergio), Raposo 
(Pedro), Eric, Manel. Técnico: Oscar Sanchís. 
àrbitre: Lluc Bargues Busquet (Bién).
gols: 0-1 Sergio (71´). 
targetes: J. Bracons, Dani García, Mauri, P. Borges; Gerard 
y Manel. 

L’Associació Catalana d’Es-
port Adaptat (ACEA) es va 
presentar en societat amb 
l’organització d’un torneig 
triangular de futbol 7 que es 
va disputar diumenge passat 
a Rubí. El torneig va comptar 
amb la participació de tres 
dels millors equips catalans 
del moment: el Club de Fut-
bol Gurbins de Vic, la Penya 
Blaugrana Special Barça del 
Maresme i la Penya Blau-
grana Special Barça de Bar-
celona, qui es va proclamar 
campió del triangular, que va 

ser emocionant i disputat.
La matinal esportiva va 

comptar amb la presència 
del regidor d’Esports, Juan 
López, i de la regidora de 
Serveis a les Persones, Mar-
ta García, així com quatre 
voluntaris del CE Horitzó i de 
Paco Serrano, que va arbitrar 
els partits.

A partir d’aquest acte de 
presentació, l’ACEA inicia el 
seu rodatge en el món de 
l’esport adaptat, tal com va 
assenyalar, Pere Prat, presi-
dent de l’entitat. / DdR

Rubí Blanc i Blau és el nom 
amb el qual s’ha batejat a 
la primera penya del RCD 
Espanyol de la ciutat, que tot 
just s’acaba de crear. Segons 
ha informat Ivan Moreno, 
president de la nova entitat 
i exregidor d’Esports, dime-
cres vinent 10 d’octubre a 
les 19 hores s’inaugurarà 
oficialment la penya peri-

Els 21 equips del CEB Sant Jordi de 
Rubí, excepte el Premini blau mas-
culí, el Cadet blau i el Mini Blanc 
femení, van iniciar el passat cap de 
setmana la temporada 2018-2019 
i ja estan en plena competició.

Els primers partits de tempo-
rada sempre s’esperen amb im-
paciència i moltes ganes i il·lusió 
de posar en practica el que han 
après durant la pretemporada. Els 
resultats d’aquesta jornada dels 
equips de formació són diversos, 
ja que a l’inici de la competició cal 
encaixar en els diferents grups i 
categories, però les sensacions 
i la manera de gaudir a la pista 
dels jugadors del club rubinenc 
ha estat espectacular.

Pel que fa als equips sèniors, 
aquests han tingut resultats dife-
rents. El Sènior masculí va perdre 
a la pista del Bàsquet Berga per un 
ajustat 69-60 que es va decidir en 
els últims minuts de l’encontre. Els 
jugadors del Sant Jordi van iniciar 
l’últim quart amb un petit avan-
tatge que els de Berga van saber 
neutralitzar i superar.

Per la seva banda, el Sènior 
femení va tornar a guanyar i es 
va imposar a casa del CB Cubelles 
per 53 a 82. Un partit intens de les 
noies del CEB sant Jordi, que tot i 
les baixes de jugadores per lesió, 
van mantenir un ritme elevat que 
les va portar a la victòria. / CEB 
Sant Jordi

ca, que tindrà la seu a les 
instal·lacions esportives del 
Can Mir, al Camí del Racó, 
1-9, cantonada avinguda 
Can Mir. 

L’acte comptarà, segons 
Moreno, amb la presència de 
jugadors del primer equip del 
RCD Espanyol i representants 
de la directiva del club blanc-
i-blau. / DdR

evitar el gol. Ja en temps de 
descompte, dues rematades 
consecutives de la davantera 
local van estar a punt d’en-
trar, però la defensa visitant 
va aconseguir treure l’esfèric 
de la línia de gol.

Segona derrota a casa 
de la temporada i ara toca 
recuperar els punts dissabte 
a les 16 hores a Vilafranca 
del Penedès, on l’Olímpic 
s’enfrontarà al FE Atlètic 
Vilafranca.

Neix rubí Blanc i Blau, la primera 
penya espanyolista de la ciutat

running | cursa

La secció d’iniciació al run-
ning i l’esport de la Unió 
Atlètica Rubí, anomenada 
Km. 0, ha començat aquesta 
temporada amb molta força 
participant en la Cursa de les 
dones de Terrassa, disputada 
diumenge passat.

En total hi van participar 
9 integrants de Km. O, entre 
ells alguns infants de l’escola 
de la UAR que han volgut 
acompanyar a les seves ma-
res a la cursa.

Aquesta secció es va inici-

ar fa ja uns tres anys quan van 
sorgir diferents inquietuds de 
mares i pares que volien fer 
esport mentre que els seus 
nens entrenaven. Així es van 
començar a impartir una hora 
d’entrenament dirigit amb 
activitats cardiovasculars i de 
tonificació muscular. 

Marc López, al CAr
D’altra banda, l’atleta de la 
UAR Marc López Sala va ser 
seleccionat per participar en 
la concentració de la selecció 

Catalana al Centre 
d’Alt Rendiment, a 
Sant Cugat, que va 
tenir lloc uns dies de 
la setmana passada 
per passar unes pro-
ves de resistència i 
iniciar el seguiment 
de la seva tempora-
da. / UAR

presència de la UAr a la Cursa de 
les Dones de terrassa

petanca | lliga

La UP Las Torres-Rubí li agafa el pols a la competició
Segona victòria consecutiva 
del primer equip de la Unió 
Petanca Las Torres-Rubí. En 
aquesta jornada van rebre 
com a locals la Penya l’Espla-
nada de Mataró, un clàssic 
de la categoria. Una vegada 
més, el conjunt rubinenc no 
va donar cap oportunitat al 
seu rival, demostrant així 
que la derrota de la primera 
jornada va ser un accident. 
El marcador final va ser de 
13 a 3.

El segon equip del club 

continua imbatut i ja lidera el 
seu grup. Es va desplaçar fins 
a Sabadell per enfrontar-se 
a La Concòrdia, equip fins al 
moment imbatut. 

Els visitants van comen-
çar aconseguint un mínim 
avantatge que van saber 
aguantar, i fins i tot aug-
mentar al final de l’encontre, 
aconseguint un resultat de 
6 a 10 favorable als seus 
interessos.

Per la seva banda, el grup 
C continua amb una marxa 

imparable atropellant als 
seus rivals cada partit que 
disputa. En aquesta ocasió 
van visitar les pistes rubinen-
ques els Espartanos de Piera. 
La superioritat dels locals va 
ser tan aclaparadora que no 
van deixar escapar cap parti-
da. Resultat final, 16 a 0.

Pel que fa al grup D, 
aquest continua amb la seva 
adaptació a la categoria. Van 
visitar al Canet de Mar, un 
equip de jugadors veterans 
que no van deixar en cap 

moment que els rubinencs 
tinguessin cap opció. El resul-
tat final de 12 a 4 és un clar 
reflex del domini local.

Finalment, les fèmines no 
van poder repetir la victòria 
de la setmana anterior. Van 
jugar com a visitants a les pis-
tes del Palau de Plegamans a 
on, tot i començar de manera 
igualada, van veure com les 
locals s’anaven destacant en 
el marcador fins a aconseguir 
la victòria per 6 a 3. / UP Las 
Torres Rubí

Imatge d’un dels partits del triangular. / Cedida

Participants de la UAR a la cursa de Terras-
sa. / Cedida
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El sènior masculí del Club Vòlei 
Rubí (CVR) es va desplaçar 
fi ns a Sant Pere Pescador per 
disputar la primera jornada 
de lliga. El conjunt rubinenc 
va perdre 3-1 davant un dels 
equips més forts del grup B.

Tot i la derrota, els juga-
dors rubinencs van mostrar 
una molt bona imatge i una 
gran acti tud durant tot el par-
ti t. Aquesta acti tud va ser la 
clau per començar guanyant 
el primer set que va estar do-
minat per l’equip de casa fi ns 
als últi ms punts, quan els nois 
del CVR van donar la volta al 
marcador.

Després d’aquest primer 
set la resta va ser un intercanvi 

VOLEIBOL | LLIGA

Debut amb derrota per al 
sènior masculí del Vòlei Rubí 

TAEKWONDO | OBERT

Dues plates i un bronze per al Balmes Rubí 
a l’Open de la Vendimia, a Logronyo

Cinc competidors del Club 
Balmes Rubí van parti cipar 
dissabte passat en la quarta 
edició de l’Open de la Ven-
dimia, disputat a la ciutat 
de Logronyo i de gran nivell 
nacional i internacional. Gai-
rebé 500 competi dors es van 
concentrar en aquest primer 
objecti u de la temporada. Els 
resultats dels competidors 
del club rubinenc van ser 

molt bons: dues medalles de 
plata i una de bronze. Sílvia 
Boix, en categoria Sènior, es 
va alçar amb la plata. Unai 
Flores, en Junior, també va 
aconseguir la plata i Thaïs 
Martí nez, de categoria Ca-
det, va obtenir el bronze. 
Per la seva banda, Marta 
Moreno i Miriam Granell 
van caure en primera ronda. 
/ Balmes Rubí

d’atacs on els dos equips ana-
ven intercanviant la davantera 
al marcador, però els finals 
de set van ser determinants 
perquè l’equip local acabés 
guanyant.

El proper cap de setmana 
l’equip masculí del Vòlei Rubí 
debuta a casa a les 19.45 h al 
pavelló de Can Rosés davant 
l’AEE Insti tut Montserrat B.

Per la seva banda, el sènior 
Femení va jugar el seu primer 
parti t contra l’Escola Pia Gra-
nollers a casa, i va guanyar per 
un contundent 3-0, fent un joc 
ràpid i molt defi niti u en atac. 
Aquest dissabte juga fora de 
casa, a Arenys de Mar, a les 
18.30 h. / CV Rubí

WATERPOLO | TORNEJOS

L’infanti l masculí del CNR 
guanya el torneig WP Think

El Club Natació Rubí (CNR) va 
disputar durant el passat cap 
de setmana dos torneigs de 
waterpolo formati u, en catego-
ria infanti l i aleví. En categoria 
infanti l, l’equip masculí del CNR 
es va proclamar campió del 
‘WP Think’, torneig organitzat 
pel CN L’Hospitalet que ja arri-
bava a la seva quarta d’edició.
Pel que fa a la categoria ale-
vina, en el torneig ‘2a Marea 
Verde KIDS’, organitzat pel CN 
Montjuïc, l’equip aleví A va 
assolir la 6a posició i l’aleví B 

la 23a.

Elena Ruiz, amb la selecció 
espanyola
D’altra banda, la waterpolista 
del CN Rubí Elena Ruiz ha estat 
convocada per la selecció espa-
nyola cadet per parti cipar en 
els entrenaments inclosos dins 
del programa de tecnifi cació 
esportiva, organitzats per la 
Federació Espanyola, que van 
tenir lloc durant el cap de set-
mana passat a València. / Club 
Natació Rubí

Els integrans de l’equip infanti l masculí del Natació Rubí. / Cedida
Els representants del Balmes Rubí a Logronyo

El sènior masculí del Vòlei Rubí ha començat la lliga. / Cedida

CICLISME | PROVA SOCIAL

El Club Ciclista Rubí realitzarà aquest diumenge 7 d’octubre la 
prova social anual en la qual parti cipen tots els socis. La con-
trarellotge s’iniciarà a les 8 h i ti ndrà un recorregut de 30 km. 
Tots els afi cionats al ciclisme poden sumar-se a aquesta prova 
cronometrada, que passarà per diferents punts del Vallès.

En aquest senti t, se sorti rà de Rubí en direcció a Molins de 
Rei per la carretera comarcal C-1413, fi ns a la rotonda de Caste-
llbisbal on s’agafarà la B-150 en direcció a aquesta localitat fi ns 
a l’encreuament amb la carretera C-243c (Carretera Martorell 
– Terrassa) on s’agafarà el desviament cap a Terrassa. El fi nal 
de la crono serà en aquesta mateixa via a la rotonda on està el 
desviament cap a Ullastrell. / CCR

Contrarellotge anual de Ciclistes Rubí 

Representants del CNR al triatló disputat a Sant Pere Pescador el 
passat cap de setmana. / Cedida

ATLETISME | TRIATLÓ

Bon paper per al CNR al 
triatló Sailfi sh Costa Brava 
Cinc triatletes del Club Nata-
ció Rubí (CNR) van parti cipar 
el passat cap de setmana al 
triatló Sailfish Costa Brava 
2018, disputat a Sant Pere 
Pescador.

En l’Aquatló de dissabte, 
Fernando Garrocho va assolir 
la 9a posició de la general, 
Toni Venteo va ser 12è, Xavier 
Rodríguez 18è i Rafael Hierro 
va acabar en la 29a posició.

Diumenge, en la prova 
de triatló “Half”, cal destacar 
l’actuació del Fernando Gar-
rocho, que va assolir la 12a 
posició a la general i la 3a en 

la seva categoria.
Pel que fa a la resta de 

participants del club, Xavi 
Rodríguez va quedar 152è 
a la general i 5è en M/50, 
Rafael Hierro va ocupar la 
97a posició a la general i el 
30è lloc de M/40, mentre que 
Toni Venteo es va situar en 
el lloc 213 de la general i en 
el 17è en M/50. En la prova 
“Ballena”, la Laura Pérez va 
ser l’única representant del 
CNR, i va aconseguir la 26a 
posició a la general i una més 
que meritòria 3a posició en la 
categoria absoluta. / CNR

Aquest diumenge ti ndrà lloc a les instal·lacions de Can 
Rosés la presentació dels diferents equips del club, de les 
tres disciplines esporti ves: waterpolo, natació i triatló. Els 
200 esporti stes del club i equips tècnics estan convocats 
per fer-se les fotografi es ofi cials de la temporada que tot 
just ha començat. El CNR convida tothom a l’acte per donar 
suport i ànims a tots els esporti stes de l’enti tat de cara a la 
nova temporada.
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