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MANIFESTACIÓ HISTÒRICA CONTRA LA 
REPRESSIÓ POLICIAL I A FAVOR DE LES LLIBERTATS

Més de 16.000 rubinencs 
voten en el referèndum i el 
85% tria la independència

J.A. Capell
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Més d’un miler de 
parti cipants, en la 10a 
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Jornada de l’1-O a Rubí
29 de setembre
·Reunió del Comitè de Defensa del Referèndum 
(CDR): El CDR convoca la ciutadania a través 
de les xarxes socials a una trobada divendres al 
vespre a la plaça Nova Estació per organitzar el 
referèndum.

30 de setembre
·Ocupació de 6 col·legis electorals: A la tarda, 
ciutadans ocupen els ins� tuts L’Estatut, el JV Foix, 
La Serreta, el Duc de Montblanc i el Torrent dels 
Alous i el Casal de la Gent Gran. 

1 d’octubre
·Convocatòria a les 5h davant les seus electorals: 
Centenars de rubinencs es concentren a les portes 
dels col·legis electorals per evitar el precinte dels 
edifi cis per part dels Mossos d’Esquadra.

·L’estació de FGC no serà seu electoral. S’anuncia 
el cens universal: Poc abans de les 8h, s’informa 
que a l’estació de FGC no es podrà votar. També 
es coneix que el cens és universal i es podrà votar 
en qualsevol altre seu. 

·Problemes informà� cs retarden l’obertura dels 
col·legis: Els problemes amb el cens electrònic 
endarrereixen l’inici de la votació. El darrer en obrir 
és el CAP Anton Borja, al voltant de les 11h.

·Llargues cues per votar: Un cop obertes les seus, 
es registren a tots els punts de votació llargues cues 
per votar. Al migdia, afl uixa l’afl uència d’electors. 

·Tensió per la por a l’arribada de forces de segu-
retat de l’estat: A la tarda, el CDR fa una crida als 
rubinencs a concentrar-se davant les seus electo-
rals davant alguns indicis que la Policia Nacional i la 
Guardia Civil poden arribar en qualsevol moment. 
Finalment, això no es va produir.

·Tancament dels col·legis electorals: A les 19h, 
tanquen L’Estatut, el Torrent dels Alous, el JV Foix, 
el Duc de Montblanc i La Serreta. Poc després de 
les 20h tanquen el CAP Anton Borja i el Casal de 
la Gent Gran.

·Recompte: Un cop tancats els col·legis, es fa el 
recompte de vots, amb centenars de persones a 
les portes de les seus per impedir que els cossos 
policials s’enduessin les urnes. 

·Anunci dels resultats: Després del recompte, la 
mul� tud es trasllada amb les urnes a la plaça Nova 
Estació per anunciar el resultat del referèndum, en 
el qual van par� cipar més de 16.000 electors. 

Una dona introdueix el seu vot en una urna al CAP Anton Borja, l’únic 
col·legi on les urnes van arribar a primera hora de ma� . A la resta de seus 
electorals, les urnes van passar-hi la nit de dissabte després d’arribar a Rubí 
a mitjans de setmana passada procedents de França. / C.C.

Els Bombers van aparèixer en diverses seus electorals de Rubí per donar 
suport a l’1-O i protegir, si calia, les urnes. / M.C.

Els membres de les meses electorals van iniciar el recompte un cop tancats 
els col·legis electorals. / M.C.

Gent a les portes del CAP Anton Borja per poder votar en el referèndum. 
Les cues per poder votar a totes les seus electorals van ser nombroses, 
especialment durant el ma� . / C.C.

Interior del col·legi electoral de l’ins� tut L’Estatut, un dels que més va pa� r 
els problemes informà� cs. / M.C.

El CAP Anton Borja va ser l’úl� m en fi nalitzar el recompte. Quan ho va fer, 
centenars de persones esperaven a les portes de la seu electoral. / M.C.
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Més de 16.700 rubinencs voten en el referèndum 
i un 85% ho fa a favor de la independència 
El Sí suma 14.384 vots; el ‘No’, 1.916 i 322 dels sufragis emesos són en blanc
C.C. / M.C.

La par� cipació en el referèn-
dum d’autodeterminació de 
Catalunya de l’1-O a la ciutat 
s’ha situat en 16.730 vots, 
segons els resultats provi-
sionals facilitats pel Comitè 
de Defensa del Referèndum. 
Un 85,5% dels par� cipants 
van votar pel ‘Sí’ a la inde-
pendència, amb 14.384 vots, 
mentre que el ‘No’ va rebre 
a la ciutat 1.916 vots, un 
11,5% dels sufragis. A més, 
322 rubinencs van optar pel 
vot en blanc i 144 sufragis 
van ser nuls. 

A l’espera de les dades 
definitives, la participació 
dels rubinencs aquest diu-
menge ha estat superior a la 
consulta popular del 9 de no-
vembre del 2014, quan van 
par� cipar 16.518 ciutadans. 
Tot i això, cal tenir en compte 
que en aquella ocasió van 
poder votar els majors de 
16 anys i els estrangers em-

padronats. 
Comparant-ho amb al-

tres referèndums celebrats 
a la ciutat en els darrers 
anys, 21.208 rubinencs van 
par� cipar en el Referèndum 
de l’Estatut d’Autonomia el 
2006; i 18.087 rubinencs 

van votar al Referèndum 
de la Constitució Europea 
el 2006. 

A Catalunya, que va re-
gistrar 2,2 milions de vots 
en el recompte, el resultat 
provisional és d’un 90% a 
favor de la independència, 

un 7,8% en contra i un 2% 
en blanc.

Jornada sense incidents
La jornada d’aquest 1-O a 
la ciutat es va viure amb 
tranquil·litat i sense inci-
dents destacables, a diferèn-

Gràfi c dels resultats a la ciutat. Una de les urnes que es van fer servir diumenge. / M.C.
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Sí - 14384

No - 1916

Blanc - 322

Nul - 144

Vots a Rubí l'1-O

Sí

No

Blanc

Nul

de votació per custodiar les 
urnes i permetre la votació, 
coordinats pel Comitè de 
Defensa del Referèndum. Al 
fi nal de la jornada, aquest va 
agrair la feina de tots els vo-
luntaris en un acte simbòlic a 
la plaça de la Nova Estació.

cia d’altres ciutats i pobles 
de Catalunya, on les càrre-
gues de la Policia Nacional 
i la Guàrdia Civil van deixar 
més de 800 ferits. A Rubí, 
centenars de ciutadans es 
van organitzar al llarg del 
dia, repar� ts per les set seus 
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CRISTINA CARRASCO

Durants aquests dies, els 
rubinencs i les rubinenques 
s’han mobilitzat massi-
vament en contra de la 
violència emprada per les 
forces policials de l’estat 
el dia del referèndum i en 
defensa de les llibertats i 
drets fonamentals. 

Dilluns al migdia, arriba-
va la primera convocatòria. 
Més d’un centenar de ciu-
tadans es van aplegar a la 
plaça Pere Aguilera, davant 
l’Ajuntament, per mostrar 
el seu rebuig a la violenta 
actuació policial. L’acte, 
que va comptar amb el 
suport del consistori rubi-
nenc, va ser convocat per 
la Taula per la Democràcia, 
que està integrada per una 
quarantena d’en� tats i or-
ganitzacions de la societat 
civil catalana com sindicats, 
patronals com CECOT, asso-
ciacions de pares i mares, 
d’estudiants universitaris, 
en� tats solidàries, espor� -
ves i culturals.

Durant la concentració, 
una persona de genolls i 
amb la boca tapada es va 
situar al mig de la plaça, 
en representació de la vi-
olència. Els manifestants 
van cantar el Cant dels 
Segadors i l’Estaca, de Lluís 
Llach, i van corejar con-

signes com ‘Hem votat’, 
‘Independència’, ‘Llibertat’ 
i ‘Democràcia’, crits que du-
rant aquesta setmana s’han 
sen� t molt a la ciutat. 

També van cridar ‘Fora 
Rajoy’ i ‘alcaldessa dimis-
sió’. En un moment de 
la concentració, van pas-
sar agents dels Mossos 
d’Esquadra per la plaça 
i els concentrats els van 
aplaudir per l’actuació de 
la policia autonòmica el dia 
anterior.

A més de nombrosos 
ciutadans, la concentració 
va aplegar el govern mu-
nicipal, encapçalat per l’al-
caldessa, Ana M. Mar� nez, 
així com representants de 
diferents grups polí� cs com 
ERC, l’AUP, el PDeCat, ICV i 
Veïns per Rubí.

Aturada de país
El mateix dilluns, es con-
vocava una aturada cívica 
per dimarts 3 d’octubre 
per reivindicar la dignitat 
del poble de Catalunya i 
denunciar la repressió de 
l’estat contra la ciutadania. 
A Rubí, més d’un miler de 
rubinencs i rubinenques es 
van concentrar al migdia a 
la plaça Pere Aguilera i als 
carrers adjacents per donar 
suport a l’aturada del país.

La concentració, convo-
cada entre altres pel Comitè 

de Defensa del Referèndum 
(CDR) i per la comunitat 
educa� va de l’ins� tut Duc 
de Montblanc, va servir per 
convocar una marxa pacífi -
ca a la tarda per la carretera 
comarcal C-1413. Durant 
l’acte, el president d’Òm-
nium Rubí, Mar�  Pujol, va 
insistir en la importància 
que la marxa fos pacífi ca: 
“El món ens mira. No cai-
guem en provocacions, 
que és el que volen per 
suspendre’ns l’autonomia i 
llençar-nos els seus gossos 
a sobre”. Pujol va agrair 
especialment al nombrós 
jovent present a la plaça la 
seva implicació, assenya-
lant que “sense vosaltres 
això no seria possible. Sou 
el futur i els que construi-
reu el nou país, un país 
diferent, digne i lliure”.

Alumnes i professors del 
Duc de Montblanc també 
van intervenir, amb un mis-
satge contra la violència, 
contra l’atac a la llibertat 
d’expressió i contra les ma-
nipulacions, les men� des i 
la repressió. En contraposi-
ció, van  dir sí: “Sí a la pau, 
a la llibertat d’expressió, a 
la convivència” i “sí a una 
societat democrà� ca, una 
societat justa, solidària i 
pacífi ca”.

Des del CDR, rebatejat 
com a Comitè en Defensa 
dels Resultats del Refe-
rèndum, van animar a la 
ciutadania a par� cipar en 
la marxa “amb tranquil-
litat, amb alegria i amb 
determinació per expressar 
lliurement que volem una 
República Catalana”.

Dilluns al ma�  es va fer una concentració a la plaça Pere Aguilera contra la violència policial. / C.C.

Mobilització històrica a Rubí contra la 
violència policial i en defensa de les llibertats

 Conti nua a la pàg. 5 Rubí es va sumar a l’aturada de país dimarts, amb una concentració i una marxa. / C.C.



Marxa multi tudinària per 
la C-1413
Tal com s’havia acordat 
al migdia, milers de rubi-
nencs, al voltant d’unes 
5.000 persones segons 
fonts de la Policia Local, 
van marxar pacíficament 
la tarda de dimarts per la 
carretera comarcal C-1413 
com a mostra de rebuig a 
les càrregues policials de 
la jornada de diumenge i 
en defensa de les llibertats 
i dels drets fonamentals. 
Una mobilització històrica a 
la ciutat, coincidien a desta-
car políti cs i veïns que van 
viure la transició als anys 70 
i els periodistes amb més 
llarga trajectòria a Rubí.

Al voltant de les 18 ho-
res, a la plaça Pere Aguile-
ra, punt de convocatòria, 
anaven arribant ciutadans 
de totes les edats. En un 
ambient festi u i animat, la 
plaça i els carrers adjacents 
es van omplir de gom a 
gom. Pancartes molt diver-
ses, amb lemes com ‘Som 
les nétes de les àvies que 
heu pegat’, ‘La República 
té nom de dona’ o ‘El paper 
sempre guanya la pedra’, 
van omplir la plaça. Abans 
de l’inici de la marxa, es 
va llegir un manifest on 
la Taula per la Democrà-
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cia condemnava de forma 
“enèrgica la violència de 
les forces de seguretat de 
l’estat per tractar d’impedir 
el referèndum de l’1-O” i 
exigia “la immediata reti ra-
da” d’aquestes forces.

També van fer una crida 
al conjunt de Catalunya per 
la defensa d’un marc demo-
cràti c que ti ngui com a prin-
cipi el diàleg i no la força, la 
políti ca i no l’autoritarisme, 
el respecte i no la intoleràn-
cia. “Fem una crida al con-

junt de les forces políti ques 
a l’estat espanyol i d’Europa 
a què facin tot allò que 
sigui necessari per garanti r 
els drets fonamentals i les 
llibertats de la ciutadania 
de Catalunya”.

Demanant una vegada 
més que la mobilització fos 
pacífi ca i que s’evités res-
pondre a qualsevol ti pus de 
provocació, es va iniciar la 
marxa cap a l’Escardívol. Els 
manifestants van avançar 
cap a la rotonda de Cova 

Solera per la carretera, amb 
crits com ‘Els carrers seran 
sempre nostres’ o ‘Fora les 
forces d’ocupació’.

L’únic incident de la 
marxa va tenir lloc a l’altura 
del pont de la Font de la via, 
on una desena de joves mi-
rava la manifestació i es van 
llençar el repte entre ells de 
cridar ‘Somos españoles’ 
al pas de la manifestació. 
A aquests es van unir dues 
o tres persones més amb 
banderes d’Espanya i entre 

tots van cridar a favor de 
la unitat d’Espanya. Una 
persona que passava pel 
pont els va increpar i van 
estar a punt d’arribar a les 
mans, fet que finalment 
no es va produir. Els mani-
festants van respondre als 
crits dels unionistes amb 
aplaudiments.

La marxa va acabar a 
la rotonda de Cova Solera, 
amb el mateix ambient 
festi u, amb música, cants i 
aplaudiments. També es va 
fer una crida a concentrar-
se cada dia a les 20 hores 
fi ns aquest divendres a la 
plaça Pere Aguilera.

La mobilització de dimarts a la tarda va ser històrica. / C.C.

Les consignes unionistes van ser respostes amb aplaudiments. / C.C.



El PSC Vallès Oest reclama eleccions 
an� cipades a Catalunya i a Espanya
REDACCIÓ

La Comissió Execu� va de la 
Federació Vallès Oest del 
Par� t dels Socialistes de Ca-
talunya (PSC) ha demanat 
eleccions an� cipades a la 
Generalitat de Catalunya i al 
govern de l’estat espanyol 
per tal de desbloquejar la 
situació: “Reclamem que 
es� guin a l’altura i convo-
quin, de manera immedi-
ata, eleccions tant a l’estat 
com la Generalitat”, afir-
men els socialistes a través 
d’un comunicat.

Els socialistes es mos-
tren “desolats per la si-
tuació, per veure com la 
societat es va par� nt en dos 
blocs cada cop més irrecon-
ciliables”. Per aquest mo� u, 

argumenten, cal intentar 
“trobar acords”.

D’altra banda, el PSC 

Vallès Oest “condemna 
fermament les càrregues 
policials totalment injus� -

ficades i desproporciona-
des ocorregudes durant la 
jornada de l’1 d’octubre a 
Catalunya”.

Pels socialistes, aques-
ta situació és “fruit d’una 
doble irresponsabilitat”. 
Per una banda, acusen el 
govern català “d’obviar els 
principis bàsics d’un estat 
de dret, aprovant la con-
vocatòria d’un referèndum 
que ja va néixer viciat i s’ha 
intentat legitimar amb la 
il·lusió i bona fe de molts 
catalans”. D’altra banda, 
consideren que el govern 
de l’estat ha actuat “amb 
una greu irresponsabilitat, 
sense voler escoltar i inten-
tant resoldre un problema 
complex en un dia i a través 
de la càrrega policial”.

ERC carrega contra la 
repressió de l’estat i insta 
a declarar la República
REDACCIÓ

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) ha enviat 
un comunicat per lamen-
tar “les càrregues policials 
totalment desproporciona-
des i injus� fi cades per part 
de l’estat espanyol, que 
contrasten amb l’actitud 
pacífi ca i democrà� ca dels 
ciutadans de Catalunya”. 
Els republicans han mos-
trat el seu total rebuig a “la 
violència indiscriminada 
de les forces de seguretat 
de l’estat en contra de la 
població civil, que sumada 
a la persecució política 
viscuda durant les úl� mes 
setmanes fan que aquest 
estat hagi perdut tota la 
seva legi� mitat”.

Esquerra ha recordat 
que el resultat del refe-

rèndum va ser clarament 
favorable a la indepen-
dència i que per tant, ara 
cal “construir la República 
catalana lliure, democrà-
tica i socialment justa”, 
i ha instat els catalans a 
continuar mobilitzant-se 
al carrer.

D’altra banda, la for-
mació polí� ca ha agraït a 
totes les persones que van 
fer possible el referèndum: 
“Les que preparaven tota 
la logís� ca en la clandes-
� nitat per tal que el mate-
rial per la votació arribés 
als col·legis electorals, als 
que han passat el cap de 
setmana protegint les seus 
electorals i als que han fet 
possible l’organització i 
coordinació de tot l’engra-
natge que ha permès als 
rubinencs votar”. 

La patronal Cecot demana 
mediació a Europa i a 
la comunitat internacional 
REDACCIÓ

La patronal catalana Ce-
cot ha reclamat a la Unió 
Europea i a la comunitat 
internacional que “exer-
ceixi un paper ac� u de me-
diador entre els governs 
espanyol i català, cal un 
agent extern que arbitri 
el confl icte d’una manera 
diferent a la que s’ha estat 
proposant actualment i no 
ha funcionat”. 

Per la patronal, en una 
societat democrà� ca, les 
lleis són l’expressió de 
la voluntat popular i no 
un element de coacció o 
immutabilitat, per tant 

“poden ser modifi cades i 
actualitzades a les noves 
realitats per la via del dià-
leg i del consens”.

A banda d’això, Ce-
cot ha rebutjat l’actuació 
policial de l’1 d’octubre 
per part dels cossos de 
seguretat de l’estat davant 
dels ciutadans que estaven 
en col·legis electorals o 
els seus voltants: “Consi-
derem que l’acció era in-
necessària i que els danys 
provocats superen amb 
escreix valors tan bàsics 
per una democràcia com 
el respecte, la llibertat, la 
par� cipació, la pluralitat o 
la tolerància”. 

Abadías (C’s): “El futur d’Espanya no passa per 
concedir més privilegis als separa� stes, sinó 
per un projecte espanyol i europeista”
REDACCIÓ

Després de la jornada vis-
cuda aquest diumenge 1 
d’octubre, el portaveu de 
Ciutadans (C’s) a Rubí, José 
Abadías, considera que “el 
futur d’Espanya no passa per 
concedir més privilegis als 
separa� stes, sinó per tenir 
un projecte espanyol i euro-
peista”. Abadías ha � tllat la 
jornada com un dia “trist per 
a la democràcia espanyola” 
i ha acusat al president de 
la Generalitat, Carles Puig-
demont, d’intentar donar 
“un cop a la democràcia”, 
acció que considera que ha 
fracassat.

El líder de C’s a Rubí creu 
que Puigdemont només ha 
triomfat en una cosa: “En 

CCOO i UGT 
condemnen la 
violència policial
Els sindicats CCOO i UGT 
han condemnat les ac-
tuacions repressives i 
desmesurades de les 
forces de seguretat per 
impedir les votacions l’1 
d’octubre, “una actuació 
lamentable i molt greu 
per a la democràcia del 
nostre país”. Els dos sin-
dicats fan una crida a les 
organitzacions polí� ques 
i socials de l’estat espa-
nyol a “obrir el diàleg per 
trobar una solució al blo-
queig institucional per 
garan� r el dret a decidir 
del poble de Catalunya”. 
També van defensar “el 
civisme, el diàleg i la 
unitat dels treballadors 
catalans i del conjunt de 
la societat”. / DdR
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dividir i fracturar la societat 
catalana”. Abadías considera 
que, tot i això, “Espanya és 
un gran país i es tornarà a 
aixecar després de l’1-O” i ha 

demanat la unitat d’aquells 
partits que “defensen els 
valors democrà� cs”.

El portaveu de la formació 
assegura que “C’s té autoritat 
moral i la legi� mitat per dir 

que el futur implica renovar 
i reconstruir el projecte comú 
espanyol” i considera que el 
govern de la Generalitat ha 
de convocar eleccions per 
escollir un “nou interlocutor 
que ens represen�  a tots i 
que perme�  obrir una nova 
etapa de diàleg, reformes i 
negociació”.

Ana M. Mar� nez, alcaldessa i primera secretària del PSC de Rubí i 
del Vallès Oest. / Arxiu

José Abadías, de C’s. / Arxiu

Per C’s, Carles 
Puigdemont ha 
intentat donat un 
“cop a la “democràcia
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Ràdio Rubí enceta la nova programació 
amb una àmplia oferta informa� va
REDACCIÓ

Aquest dilluns Ràdio Rubí 
ha encetat una nova tem-
porada radiofònica. La nova 
graella recupera el magazín 
matinal ‘Rubí al dia’ i el 
programa d’esports ‘A Peu 
de camp’ i amplia l’oferta 
informativa amb la incor-
poració de l’informa� u local 
‘No� cies vespre’ a la franja 
nocturna. A més, aquesta 
temporada es potenciarà 
la presència de la ràdio al 
carrer, amb l’emissió de dife-
rents programes a diversos 
emplaçaments de la ciutat. 
Com és habitual, la graella 
també està farcida de tot 
un seguit de programes 
elaborats per col·laboradors 

de l’emissora.
Una de les principals no-

vetats d’aquesta temporada 
és el retorn del magazín ma-
� nal ‘Rubí al dia’, que s’eme-
trà de dilluns a divendres de 
8 a 12 hores. Es tracta d’un 
espai amb un marcat accent 
par� cipa� u, social i cultural, 
que serà conduït per Lídia 
Martín, Xesco Caballero i 
Lídia Juste.

La nova programació re-
cupera el programa espor� u 
‘A peu de camp’, presentat 
per Sisco Lara. Així, els diu-
menges al migdia ─d’11.30 
a 15 hores─ es reprendrà 
tota la informació espor� va 
en directe.

L’emissora reforça l’ofer-
ta informa� va amb la inclu-

sió de ‘No� cies vespre’, que 
complementa l’Informa� u 
migdia i els butlle� ns hora-
ris. D’altra banda, l’espai ‘El 
debat’, conduït també pels 
serveis informatius, apro-
fundirà en temes d’interès 
local.

A la programació 2017-
2018 destaca l’àmplia par-
ticipació d’espais de col-
laboradors, com ara ‘Ona 
Jove’, ‘Solidaris’, ‘La vida en 

rosa’, ‘Desbocats’, ‘Escena 
13 no fa ràdio’, ‘Actualicat’, 
‘1 Up Team Radio’, ‘Del culto 
a la taberna’ o ‘Solfejant per 
la vida’, entre altres, alguns 
d’ells emesos en directe.

Precisament un d’aquests 
programes, ‘Raíces del sur’, 
celebra el seu 32è aniversari 
amb un fes� val de música 
i ball el proper 7 d’octubre 
a La Sala, a par� r de les 18 
hores.

L’Ajuntament fa obres a la 
part exterior de l’Ateneu
L’Ajuntament va iniciar di-
lluns les obres d’arranjament 
exterior de l’Ateneu, uns 
treballs que està previst 
que s’allarguin durant un 
mes. L’actuació té per ob-
jec� u millorar els accessos a 
l’edifi ci, així com arranjar els 
murs exteriors del recinte. 
Les tasques no comportaran 
afectacions al trànsit, però 
durant els primers quinze 
dies l’accés a l’equipament 
es farà pel carrer Nou.

Les obres consisteixen a 
instal·lar nou paviment de 
formigó al perímetre d’en-
trada, similar a l’existent a 

les altres dues façanes, pin-
tar el mur exterior i netejar 
el trencadís dels pinacles de 
l’entrada; fer un repàs a les 
portes d’accés dels carrers 
Nou i Xile, amb nou pany, 
reparació de perfi ls i xapes i 
pintat del conjunt, netejar i 
pintar la balustrada del pa�  
i reparar les fi ssures al fals 
sostre de dues sales inte-
riors. Mentre durin els tre-
balls, que executa l’empresa 
Nova Dinàmica amb un cost 
total d’11.453,86 euros, les 
activitats programades a 
l’Ateneu es reubicaran dins 
l’edifi ci. / DdR

Un dels estudis de Ràdio Rubí. / Cedida

Mor Dolors Cañellas, 
rubinenca molt vinculada a 
la cultura popular de la ciutat
La rubinenca Dolors Cañellas 
va morir l’1 d’octubre als 52 
anys després d’una llarga 
malal� a. Cañellas va ser una 
personalitat destacada en el 
món de la cultura a la ciutat i 
durant la seva vida va par� ci-
par en diverses en� tats com 
el Grup de Teatre Esbarjo del 
Regina Carmeli, La Càmara 
Teatre, el grup de dansa Me-
trònom o els Diables de Rubí. 
A més, pertanyia a la Taula de 
Cultura Popular i Tradicional 
de la ciutat.

També tenia una estreta 
relació amb Ràdio Rubí, on va 
treballar durant molts anys 
de locutora, dirigint diversos 
programes, i sempre s’hi va 

mantenir vinculada. De fet, 
estava preparant una pro-
posta per tornar a posar-se 
davant del micròfon a par� r 
del 2018.

La cerimònia laica va tenir 
lloc el 3 d’octubre i l’assistèn-
cia va desbordar les instal-
lacions del Tanatori de Rubí. 
Moltes persones es van haver 
de quedar fora de la sala. L’ac-
te va comptar amb la par� -
cipació de diverses persones 
que van parlar sobre la seva 
vida. Va ser un comiat molt 
emo� u que va acabar amb 
els Diables de Rubí � rant tres 
salves d’honor i fent un pas-
sadís de foc mentre marxava 
el cotxe fúnebre. / DdR
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REDACCIÓ

La factura energètica de 
l’Ajuntament de Rubí del 
2016 ha estat de 2.084.332 
d’euros, un 6,9% inferior 
que la del 2015. L’admi-
nistració local assoleix el 
mínim import facturat dels 
úl� ms cinc anys en factura 
elèctrica amb una despesa 
que correspondria a 27,4 
euros anuals per rubinenc. 
Des del 2014, l’Ajuntament 
de Rubí ha disminuït la 
seva despesa energètica 
durant tres anys consecu-
� us. “És evident que una 
part d’aquesta reducció és 
conseqüència de l’abara� -

El Regina Carmeli inaugura 
un nou edifi ci per impar� r 
més cicles d’FP
REDACCIÓ

El col·legi Regina Carmeli 
ha inaugurat aquest curs 
un nou edifi ci per tal d’am-
pliar les seves instal·lacions 
i impartir més cicles de 
Formació Professional. Es 
tracta d’un equipament 
situat al carrer Santa Llúcia 
i que acollirà tres cicles 
forma� us de grau superior 
durant aquest curs. 

Es tracta de la formació 
en Animació d’Activitats 
Físiques i Espor� ves, que 
ja fa dos anys que ofereix el 
centre, Higiene Bucodental 
i Comerç Internacional, en 
aquest cas dues ofertes 

noves. 
El nou edifi ci porta per 

nom Mare Rosa Ojeda, fun-
dadora de la congregació 
de les Germanes Carmeli-
tes de Sant Josep. 

L’equipament va co-
mençar a funcionar el 12 
de setembre, coincidint 
amb l’arrencada del curs 
escolar. La inauguració 
ofi cial està prevista el 16 
d’octubre, i consis� rà en 
una missa en honor a Santa 
Teresa de Jesús a les 9.30 
hores al carrer Sant Se-
bas� à, on hi ha el col·legi, 
i una visita al nou edifi ci 
i parlaments a les 10.30 
hores. 

Nou descens de l’atur a Rubí, que 
se situa en els 4.969 desocupats

L’Ajuntament genera la 
despesa energè� ca més 
baixa dels úl� ms cinc anys

32 rubinencs han sor� t de la llista de l’atur al setembre
REDACCIÓ

Rubí ha registrat durant el 
passat mes de setembre un 
nou descens del nombre 
d’aturats a la ciutat, amb 32 
persones menys. Així, actual-
ment hi ha 4.969 rubinencs i 
rubinenques registrats a les 
oficines del Servei d’Ocu-
pació. 

Després del repunt de 
l’atur registrat a l’agost, quan 
167 persones es van quedar 
sense feina, el setembre 
ha estat positiu amb una 
reducció, tot i que encara 
està lluny la xifra dels 4.834 

aturats del mes de juliol. 
En el conjunt de la co-

marca, l’atur també s’ha re-

ment del preu de l’energia, 
però també de l’esforç de 
l’administració per millorar 
la gestió dels contractes 
elèctrics”, diu el regidor de 
Desenvolupament Econò-
mic Local de Rubí, Rafael 
Güeto.

Rubí va ser un dels pri-
mers Ajuntaments a inclou-
re el percentatge d’energia 
renovable en origen com a 
requisit en la licitació del 
contracte elèctric i des del 
2013 l’enllumenat públic 
de la ciutat i totes les de-
pendències i instal·lacions 
municipals consumeixen 
només electricitat proce-
dent de fonts renovables. 

La contractació d’electri-
citat renovable ha permès 
reduir en l’últim any un 
5,1% les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle 
(GEH).

Tot i reduir la despesa, 
el consum energètic mu-
nicipal el 2016 ha estat un 
1,6% superior al de l’any an-
terior. Entre electricitat i gas 
s’han consumit 15.424.411 
kWh, el 63% en edificis 
municipals i el 37% en en-
llumenat públic. El consum 
d’electricitat en equipa-
ments ha minvat, mentre 
que el consum de gas i 
d’electricitat en quadres 
elèctrics ha crescut.  

Pel que fa als edificis 
municipals, el consum es 
concentra principalment 
en els equipaments edu-
catius (27%), seguits dels 
equipaments amb piscina 

(24%), els culturals (15%), 
els d’oficines (12%), i els 
espor� us (10%).

Rubí coneix en detall el 
comportament energètic 
dels edifi cis i de l’enllume-

nat municipal gràcies al 
seguiment de la facturació 
energètica del consistori 
que es recull i s’analitza a 
través del Sistema d’Infor-
mació Energè� ca (SIE).

duït, amb 742 vallesans que 
s’han incorporat al mercat 
laboral, i la xifra d’aturats 

s’ha situat en 52.706. 
Les poblacions que han 

registrat una reducció més 
important són Cerdanyola 
del Vallès (-138), Sant Cugat 
del Vallès (-111) i Sabadell 
(-108). Els únics municipis 
del Vallès Occidental on ha 
pujat l’atur són Badia del 
Vallès (+14), Montcada i Rei-
xach (+5) i Rellinars (+1).

Pel que fa al conjunt de 
Catalunya, el nombre de per-
sones a l’atur va augmentar 
en 2.988 persones al se-
tembre, el que situa la xifra 
de desocupats en 400.373 
persones. 

El preu de l’energia ha baixat en els darrers anys. / Arxiu (Ariadna Sotelo)

Ofi cines del Servei d’Ocupació a Rubí. / Arxiu



Seguiment desigual de l’aturada a 
la ciutat en empreses i comerços
L’aturada de país convocada 
per aquest dimarts 3 d’oc-
tubre per enti tats indepen-
denti stes, col·lecti us socials, 
partits polítics, patronals 
i sindicats majoritaris per 
condemnar les càrregues 
policials de l’1-O va registrar 
un seguiment desigual en 
empreses i comerços de la 
ciutat. 

En el cas del comerç, 
l’aturada comptava amb el 
suport de les diverses as-
sociacions de comerciants. 
El seguiment de l’aturada 
va ser desigual en les dife-
rents zones de la ciutat. En 
el centre, el seguiment va 
ser més important, però no 
total. Molts comerços, bars 
i restaurants van secundar 
l’aturada. En els aparadors i 
les persianes d’alguns d’ells 
es van penjar cartells de 
condemna a la violència. 
Molts d’aquests comerços 
són boti gues molt arrelades 
i amb propietaris veïns de 
Rubí. En canvi, comerços 

En molts dels comerços tancats es podien llegir cartells de condemna a la violència de l’1-O i de suport 
a l’aturada. / C.C.

regentats per nouvinguts i 
algunes franquícies i cadenes 
no van seguir l’aturada. 

En els barris, moltes bo-
tigues van obrir amb nor-
malitat i el seguiment va ser 
bastant inferior.  

En el teixit empresarial,  
la patronal catalana Cecot, 

a la qual estan associades 
prop de 600 empreses de la 
ciutat, esti ma que l’aturada 
va ser seguida per més d’un 
80% d’empreses de diferents 
àmbits d’acti vitat. En un 70% 
dels casos, l’aturada va ser as-
sumida per l’empresari amb 
un tancament patronal. 

En el cas concret de la 
indústria, el seguiment de 
l’aturada va ser seguida, 
segons Cecot, per més d’un 
90% de les fàbriques. També 
hi va haver empreses que 
van fer aturades puntuals 
pactades amb els treballa-
dors. 

REDACCIÓ
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En mig d’un clima d’incertesa i de 
tensió com l’actual, quan molts i 
moltes de nosaltres encara estem 
intentant pair algunes de les 

imatges que hem pogut veure aquests dies, és 
moment de fer un petit parèntesi per veure com 
s’han viscut els esdeveniments a la ciutat.

Les hores prèvies a la jornada de diumenge 
a Rubí ja es respirava a l’ambient la tensió que 
esclataria l’1-O. Centenars de persones de la 
societat civil rubinenca, de totes les edats i 
molts sense relació prèvia, es van organitzar per 
garantir l’obertura dels col·legis electorals.

La jornada de l’1-O va arrencar de mati-
nada amb un moviment de ciutadans amunt 
i avall de la ciutat poc usual a aquelles hores 
de la nit. Els Mossos van complir amb el guió 
previst. Van buscar les urnes i van aixecar actes, 
però no van intervenir.

Superades les difi cultats inicials i els pro-
blemes informàtics, a mig matí totes les seus 
electorals ja estaven en marxa. Llargues cues 
de ciutadans a molts dels col·legis esperaven 
pacientment per votar, per expressar la seva 
opinió sobre si Catalunya hauria de ser una re-
pública independent, malgrat saber que aquest 
era un acte il·legal. Un acte de desobediència 
col·lectiva sense precedents recents.

Dels 16.000 rubinencs que van participar 
en el referèndum, prop de 2.000 van dir ‘No’ 
a la independència, però amb el seu vot van 

defensar llibertats i drets i en defi nitiva, la de-
mocràcia. Sense incidents, de forma pacífi ca.

Les imatges de les brutals càrregues de 
la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant 
el matí a les capitals de província i a ciutats i 
pobles de Catalunya s’anaven escampant. In-
crèduls per la violència de les forces de l’estat 
contra la població civil, molts ciutadans van 
reaccionar anant a votar. Moltes persones es 
van concentrar davant els col·legis tot i saber 
que si apareixia la policia, podrien rebre cops 
de porra i resultar ferits.

L’1 d’octubre, com es preveia, va canviar la 
història. A Rubí, com a la resta del territori, la 
ciutadania està sortint als carrers de forma mas-
siva per condemnar la violència i per defensar 
les llibertats i drets fonamentals. Rubinencs de 
diferents ideologies i edats units sota el mateix 
crit de repulsa, indignats davant la violència i la 
repressió, pròpia dels temps foscos i grisos de la 
dictadura, fantasmes que semblaven oblidats.

Són moments de tensió i d’incertesa sobre 
què passarà en els dies vinents. El govern de 
l’estat està enrocat, no ha condemnat la violèn-
cia policial i els efectius continuen desplegats 
al territori. El govern català està disposat a 
declarar la independència unilateralment fent 
valer el referèndum. La situació demana amb 
urgència diàleg i mediació, quelcom que fa anys 
que moltes veus demanen. Clar que alguns dels 
interlocutors ja no semblen vàlids.

Cartes de la Ciutadania

Contra la repressió
EDITORIAL
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Agraïments
L’entitat Aplec de Rubí vol agrair el com-
portament que varen tenir tots els sardanis-
tes i ciutadans que ens van visitar. Vàrem 
esquivar la pluja i tothom va esperar que 
amainés. Degut a aquest comportament 
vam fer un bon 19è Aplec Sardanista de 
Rubí, sumant una molt bona participació. 
Moltes gràcies a tots per l’actitud envers 
nosaltres.

Aplec de Rubí

Sobre l’1-O
La gent a Rubí està donat una lliçó. Uns 
davant de col·legis electorals a rebentar, 
ambient d’alegria i compromís, d’altres 
passant un diumenge amb les seves ocupa-
cions habituals.

Pau, convivència i vergonya, vergonya al 
veure les imatges que ens arriben, policies 
emprant la força de la no-raó, ciutadans 
violentats, agredits i arrossegats. Trist.

A Podem Rubí tenim clar que aquest 
referèndum arribava sense les garanties 
necessàries, però ja no es tracta de garanties, 
es tracta de porres contra urnes.

No existeix voluntat d’escoltar al poble, 
però aquest es farà escoltar. Un estat aliè 
a la realitat està ja desacreditat per servir 
d’interlocutor. Cal un canvi radical, cal 
fer fora a Rajoy de la Moncloa i refundar 
la democràcia, una democràcia que avui 
demostra la seva feblesa.

A Catalunya tenim també uns gover-
nants que han comès molts errors i molta 
corrupció per purgar. Aquí també cal fer 
net però no és el dia per això, és el dia 
per deixar clar que les arrels franquistes 
del règim del 78 són massa fortes i que 
ni Catalunya ni Espanya mereixen seguir 
així. No entenem el silenci ni els missatges 
ambigus del PSC, avui cal estar del costat 
de la democràcia i parlar clar, el seu silenci 
els posa del costat de les porres, la violència 
i les bales de goma.

A Podem Rubí ens sentim orgullosos 
del nostre poble, de la nostra gent, molts or-
gullosament espanyols, d’altres fermament 
catalans i moltíssims amb una doble afecció, 
però units per la pau i la convivència que 
alguns volen trencar a cops de porra.

Podem Rubí

El Tuit de la setmana       3 d’octubre

Ignasi Mir @ignasimir

Imatge a Rubí. 
03/10/2017. #rubicity

Recordando a Dolors
Te fuiste como las aves que emprenden raudas sus vuelos, 

y nos has dejado solos, huérfanos y sin consuelo. 
Se nos fue Dolors Cañellas rápido sin hacer ruido, 

con la misma dignidad con la que había vivido.
Se tronchó como una rosa que la arrastra un torbellino, 

pero nos dejó su aroma, su alegría y su cariño. 
Y ahora que ya duermes el sueño de los justos, 

Carísima Dolors, duerme y descansa en paz
que el día que te has ido

has dejado un vacío y el pueblo que te quiere
jamás te olvidará. 

Descansa en paz querida Dolors
que en el cielo nos veremos, 

mientras estemos aquí
siempre te recordaremos

y una oración te rezaremos.
Descansa en paz. 

                                                                             Sagrario Martínez

Segueix-nos a @DiarideRubi i també a Facebook



Setembre del 2017. Govern 
espanyol: no votareu. La po-
licia espanyola ha requisat 
paperetes de vot, perillosos 
objectes, ha confi scat sobres, 
ha interceptat correspon-
dència, s’ha emportat car-
tells i pancartes, ha assaltat 
seus de partits polítics, ha 
prohibit actes, ha entrat a 
mitjans de comunicació,  ha 
registrat impremtes, ha tan-
cat pàgines web, ha detingut 
polítics i alts càrrecs de la 
Generalitat, entre ells el 
rubinenc Francesc Sutrias... 
Una brigada de ‘juristes’ en-
via citacions, advertiments i 
multes a tort i a dret per es-
pantar els alcaldes, per ate-
morir a tothom. El govern 
espanyol intervé les fi nances 
catalanes i intenta dirigir 
els mossos, menystenint 
l’autonomia de Catalunya. 
Batallons d’agents de ‘l’or-
dre públic’ surten de tota la 
geografi a espanyola mentre 
els ressonen a les orelles 
les arengues polítiques i 
els crits dels hooligans: ‘A 

por ellos!’. L’Espanya més 
profunda envia les forces 
d’ocupació a una de les seves 
últimes colònies. Alguns 
ajuntaments del país, com 
el de Rubí, faciliten aquesta 
feina no cedint els espais de 
votació tradicionals.

Mentrestant, govern ca-
talà, partits, entitats i milers 
de voluntaris, organitzen el 
referèndum: cens, col·legis 
electorals, documentació. 
La logística electoral es posa 
en marxa. D’amagat, com 
si fossin droga, les urnes, 
les paperetes i els sobres es 
mouen. Tot a punt. Com un 
rellotge. Com sempre.

Diumenge, 1 d’Octubre 
del 2017. Dia de la Vergo-
nya per a l’estat espanyol. 
Primer dia de la República 
Catalana. A les cinc del 
matí, centenars de persones 
esperen a les portes de cada 
lloc de votació. Els electors 
protegeixen la democràcia. 
De fet, moltíssima gent 
hi ha dormit (és un dir...)  
fent-hi tota mena d’activi-
tats lúdiques, en un deves-
sall d’il·lusió i d’implicació. 
Es constitueixen les meses 

de votació. Surten les urnes 
i les paperetes. Aplaudi-
ments. Per a driblar el pro-
bable tancament d’alguns 
col·legis hi ha un cens uni-
versal: es pot votar a qual-
sevol col·legi. S’obren les 
portes i comença la votació. 
Aviat, però, comencen els 
problemes informàtics. Un 
exèrcit de tecnòlegs intenta 
boicotejar la votació, petar-
ho tot. Gent i més gent a 
les portes. Esperen hores. 
Volen votar. La logística del 
referèndum respon: s’obren 
noves webs per consultar el 
cens. Les meses tornen a la 
feina. Comença a ploure. 
Més gent a la cua, amb 
paraigües. Ningú marxa. 
Quan entra gent d ’edat 
avançada amb la papereta a 
la mà esclaten els aplaudi-
ments. Per les xarxes socials 
comencen a circular videos 
esgarrifosos de la violència 
policial per tot Catalunya: 
edifi cis assaltats amb malls, 
cops brutals amb les porres, 
trets, empentes, senyores 
amb la cara plena de sang, 
noies agafades pels cabells 
i llençades com si fossin 

un drap brut, cops a tort i 
a dret... i per fi , un trofeu: 
s’emporten una urna. Aixe-
ques la mirada del mòbil i 
la votació continua normal, 
gent i més gent. Indignats 
per la repressió, astorats, 
però la gent continua en-
trant i votant.  Els rumors 
se succeeixen: la caravana de 
l’odi ve cap a Rubí. Nervis. 
Ningú es mou. Molta gent, 
després de votar, es queda 
dins o davant dels col·legis 
per a protegir-los. Arriba 
l’hora del recompte. S’obren 
les urnes. Sís, nos, blancs, 
nuls: la democràcia s’obre 
camí. Triomf clar del sí. Es 
tanca el col·legi i surten les 
urnes. Molta gent les en-
volta i les protegeix com el 
que són: un símbol preciós 
dels drets i les llibertats dels 
ciutadans. Espontàniament 
es formen manifestacions 
que travessen els carrers 
de la població portant les 
urnes, que confl ueixen en 
una magna concentració a 
la plaça de l’Estació per a 
celebrar el resultat. Hem 
votat. Ha guanyat el sí. 
Seguim. 
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RAMÓN BATALLA 
GALIMANY 

Rubí: hem votat
La Junta del Fòrum de sín-
dics, sindiques, defensors i 
defensores locals de Cata-
lunya (FòrumSD), reunida 
en sessió extraordinària, fa la 
següent declaració respecte a 
la crisi institucional i política 
derivada dels fets del passat 
diumenge.

· El FòrumSD afirma 
que l’exercici del dret de reu-
nió i expressió, especialment 
quan es fa de forma pacífi ca, 
no justifi ca en cap cas ac-
tuacions policials despro-
porcionades i injustifi cades 
com les agressions que vam 
viure el passat diumenge, i 
que condemnem de manera 
taxativa.

· Els síndics, síndiques, 
defensors i defensores locals, 
institucions que vetllen per la 
defensa dels drets de la ciu-
tadania als respectius muni-
cipis, reiterem el compromís 
en la defensa dels drets de 
proximitat, contra tot tipus 
de violència, incompatible 
amb un sistema democràtic, 

tal com es recull en la Carta 
Europea dels Drets Humans 
a la Ciutat, el Conveni Eu-
ropeu per a la Protecció 
dels Drets Humans i de les 
Llibertats Fonamentals i la 
pròpia Declaració Universal 
dels Drets Humans.

· Els síndics, síndiques, 
defensors i defensores locals, 
que fem de la mediació i del 

diàleg amb l’administració 
el principal instrument en 
la defensa dels drets de la 
ciutadania, fem una crida al 
diàleg des de la responsabi-
litat política, al manteniment 
de la convivència i de la pau 
social.

SÍNDICS DE 
CATALUNYA

Declaració del fòrum de Síndics i 
Síndiques defonsors i defensores 
locals de Catalunya

“Fem una 
crida al diàleg 

des de la 
responsabilitat 

política, al 
manteniment de 
la convivència i 
de la pau social”
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Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59

www.inmoeuropeas.com

Planta baixa de 67m2, tres habitacions, menjador, cui-
na independent amb sortida a safareig i bany complet. 
Tot a exterior. Situat en zona biblioteca. 
Preu: 75.000€ Ref.: DV2100

Pis de 75m2, tres habitacions, una d’elles amb sortida a 
balcó, gran menjador, cuina independent of� ce, i bany 
complet reformat. Tot a exterior. Zona Can Fatjó.
Preu: 80.000€ Ref.: DV1977

Fantàstic pis de 91m2 amb 4 habitacions, menjador, 
cuina, bany i condícia de cortesia. Amb plaça de pàr-
quing al mateix edi� ci! Cantoner, sol tot el dia. Zona 
Mercat.
Preu: 189.650€ Ref.: DV2088

Preciosa casa a 3 vents, 115m2 útils enclavats en una 
parcel·la de 306m2. Tot en una planta, tres habitacions, 
menjador, cuina, i dues cambres de bany. Traster de 
8m2. Zona Centre.
Preu: 340.000€ Ref.: DV2082

Local de 68m2, ubicat a la zona Les Torres amb molt 
alta densitat de població i en avinguda amb molt tràn-
sit. Local a només 50mts de l’estació dels FFCC.
Preu: 1.200€/mes Ref.: DL2075

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

www.expo� nques.com 

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

PIS CARRER BARTRINA
Pis 3 habitacions (2 dobles i 1 individual). Cuina amb 
sortida a safareig i bany reformat. 
Preu: 118.000€ Ref.: 686-1020

PLANTA BAJA EN CENTRE
Pati de 60m² aprox. 3 hab. Cuina americana molt 
amplia. Bany complet amb dutxa. 
Preu: 186.400€ Ref.: 686-1043

CASA URB. ELS AVETS
Magni� ca casa de 4 hab (3 dobles i 1 indv). 1 bany 
complet reformat. Cuina independent amb sortida a 
pati amb BBQ. Terrassa a 2º planta.
Preu: 269.900€ Ref.: 686-1033

DÚPLEX EN ELS NIUS
Format per suite+3 hab. 2 Banys complets. Cuina of� ce 
en perfecte estat. 2 terrasses. Plaça de pàrquing.
Preu: 249.000€ Ref.: 686-1042 
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PIS DE LLOGUER A 
CA N’ORIOL
Pis a Ca n’Oriol, pràctica-
ment nou de 50m2, 1 ha-
bitació suite i 1 individual, 
gran terrassa interior molt 
tranquila. Pkg inclòs.
Preu: 750€/mes

P L A C E S  D E 
PÀRQUING EN 
VENDA DES DE 
9.500€

C/ Maximí Fornés, 50
T. 93 588 18 78

administracio@� nquesorbis.com

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

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

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

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

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

administracio@� nquesorbis.com

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

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

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

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

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

PLACES DE PÀRQUING EN VENDA DES DE 9.500€

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

www.mrcasas.com

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

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

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

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

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

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

www.� nquesvallhonrat.es

…Y MUCHAS MÁS

ESPECIAL CASAS 
EN RUBÍ

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

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

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



VOLS UN PIS, UNA CASA, UN TERRENY...? 
DEIXA DE BUSCAR, TOT EL QUE NECESSITES, A UN COP D’ULL
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Juan Ramón Jiménez, 26 local 3 esq. Bartrina
T. 93 697 34 21 - 607 335 530

www.mrcasas.com

OFERTA CASA EN SANT CUGAT
Casa de dos plantas cada una de 40m2 mas 
terraza arriba de 40m2, en cada planta hay una 
cocina baño y dos habitaciones casa antigua, Zona 
Monastir. PRECIO: 156.000€ REF. D-03051 

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

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

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

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

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

www.� nquesvallhonrat.es

OBRA NUEVA
BAJOS – PISOS Y DÚPLEX 

UBICADOS EN SEGLE XXI EN 
CONSTRUCCION

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

silestone. Suelos de parquet. Acabados de calidad. 

APROVECHA LA OPORTUNIDAD DE 
VIVIR EN UNA DE LAS ZONAS MÁS 

EXCLUSIVA DE RUBI. 

VENTA DESDE: 160.000€

Carrer Sant Jordi, 23, LOCAL 08191 Rubí
Tel: 93 797 75 50  Móvil: 679 15 70 51

www.inmoerreyerre.es

Piso reformado cerca de los mossos, 2 hab. dobles 
con salida a balcón, baño, salón y cocina. Finca con 
Ascensor. Desde 380€/mes. PRECIO 103.000€

Piso reformado, 2 hab., baño,  cocina  equipada, 
salón con balcón. Dos orientaciones con sol. A/A, 
calefacción. Desde 420€/mes. PRECIO 113.000 €

Piso a estrenar de 4 hab., baño, cocina equipada, 
salón amplio con balcón. Exterior con sol, situado en 
buena zona, cerca de transportes (FFFCC, Bus),
colegios CAP médico y zona comercial. Desde 680 
€/mes PRECIO 185.000 €

Dúplex reformado de 120m² de 3 habs., 2 terrazas, 
baño, aseo y cocina con galeria. Plaza de Parking 
incluida. Desde 666€/mes. PRECIO 180.000 €

Disponemos de nuestro asesor � nanciero, tienes 
problemas para gestionar tu hipoteca? El te dará 
la solución, de una forma facil y completamente 
transparente. Nos preocupamos por tus necesidades. 
Hipotecas 100x100.
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E S P E C I A L  M O T O R E S P E C I A L  M O T O R
Comprar un cotxe nou
Quan ens plantegem comprar 
un cotxe nou acostumen a 
fer-nos moltes preguntes i a 
donar-li moltes voltes pel fet 
d’haver d’invertir-hi una gran 
quantitat de diners i no tenir 
la seguretat de si el vehicle 
que desitgem és realment el 
que més ens convé.

Per això, és convenient 
seguir alguns consells que ens 
poden ajudar a fer una compra 
que ens satisfaci.

Per escollir el cotxe més 
adient a les vostres necessi-
tats, aquest s’ha d’adequar a la 
vostra vida actual però també 
a la d’un futur pròxim, per 
això, penseu en els plans que 
teniu, és a dir, si voleu tenir 
� lls en breu, si utilitzareu el 
vehicle per marxar de vacances 
amb la família...

 Visiteu la pàgina web de 
la marca del vehicle que vo-

leu i comproveu si compta 
amb un con� gurador amb el 
qual podeu crear el vehicle 
que voleu segons els vostres 
gustos, escollint color, aca-
bats, equipament, elements 
opcionals... 

Intenteu determinar si el 
cotxe en qüestió tindrà un bon 

preu de revenda en el futur, 
perquè en cas que necessiteu 
vendre’l no perdeu massa 
diners. 

  És important que proveu 
el vehicle abans de comprar-lo, 
ja que les primeres impressi-
ons durant la conducció són 
importants.

 Tingueu en compte que 
els concessionaris disposen 
de vehicles en estoc que, tot 
i que no tinguin tot l’equipa-
ment que voleu, generalment 
acostumen a tenir preus més 
reduïts.

Per Redacció / AMIC
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Motors híbrids, com funcionen 
i per què són tan efi cients
L’energia ni es crea ni es destru-
eix, es transforma. Quan parlem 
d’automoció, encara que sigui 
físicament incorrecte, podem 
contemplar pèrdues.

En trepitjar el fre convertim 
energia cinètica en calor en els 
discos, per exemple. El so del 
motor també podem considerar-
ho una pèrdua, així com els fre-
gaments mecànics, resistència 
aerodinàmica, consum al ralen-
tí... aquestes realitats suposen 
que del combustible que tirem 
al dipòsit s’apro� ta menys de la 
meitat en moviment útil.

Els cotxes híbrids tracten 
de minimitzar aquestes pèr-
dues tot el que sigui possible, 
en cadascun dels aspectes. Per 
exemple, quant a aerodinàmica, 
el disseny dels híbrids és de tipus 
‘kammback’ si s’han dissenyat 
especí� cament com a tals i no 
són una versió addicional a la 
convencional.

Components del sistema hí-
brid
Aquest tipus de vehicles té 
diversos components comuns 
independentment de l’arqui-
tectura (híbrid en sèrie, paral·lel 
o combinat). Si fos un vehicle 
100% elèctric no tindria motor 
tèrmic, i la resta és igual.
• Motor tèrmic: Sol ser gasolina 
(cicle Otto, Atkinson o Miller) o 
dièsel. També podria funcionar 
amb gas o biocombustibles. 
Tenen poca cilindrada respec-
te a un model equivalent de 
motor convencional i prima la 
potència.
• Motor elèctric: Pot haver-hi 
més d’un i sempre va connectat 
a la transmissió o empeny direc-
tament a les rodes o dins de la 
roda. La seva sonoritat és pràc-
ticament nul·la i donen un règim 
molt baix de revolucions.
• Generador: No és una peça 
sinó una funció. Recupera ener-
gia en les frenades, retencions 

i acceleracions en les quals el 
motor tèrmic lliuri potència de 
més. El més normal és que el 
mateix motor elèctric exerceixi 
aquesta funció sempre que no 
estigui empenyent.
• Bateries: Solen ser de plom-
àcid, níquel-metall, níquel-cad-
mi o ió liti, en ordre d’e� ciència. 
S’emmagatzemen normalment 
a la part posterior i afegeixen 
molt pes al cotxe. Necessiten 
un sistema de refrigeració però 
no manteniment per part de 
l’usuari. Van a part de la bateria 
de 12V de sempre.
• Sistema de gestió: Encara 
que parlem d’un model manual 
(molt estrany) o d’un automà-
tic, perquè un híbrid sigui més 
eficient ha d’estar gestionat 
per un ordinador amb múltiples 
sensors, que decideixi quina 
combinació és més e� cient a 
cada moment.

Com estalvia un híbrid
Ara que sabem els seus compo-
nents, discriminarem aquestes 
situacions de conducció:
• Arrencada des d’aturat: El 
motor elèctric s’utilitza per 
moure el cotxe amb o sense el 
motor tèrmic (amb poca deman-
da d’acceleració). La transició 
d’aturat a moviment és el més 
suau possible, aconseguida cer-
ta velocitat el motor de gasolina 
mou el cotxe també si no ho ha 
fet ja. Així evitem un moment 
de gran ine� ciència del motor 
tèrmic. Els semihíbrids sempre 
arrenquen amb els dos motors.
• Acceleració: Com el motor 
tèrmic és de potència més 
ajustada, l’elèctric s’utilitza per 
ajudar-li a empènyer durant un 
temps su� cient (no valdria per 
un 0-punta). En haver de fer 
menys esforç el tèrmic el seu 
consum és menor i el compor-
tament similar a si tingués més 
potència.
• Velocitat de creuer baixa: En 

zona urbana i en determinades 
circumstàncies el motor elèc-
tric pot realitzar tota la tasca 
d’embranzida mentre el nivell 
de càrrega de les bateries ho 
admeti. El consum de combus-
tible passa a ser zero, no hi ha 
emissions i el so del vehicle es 
limita al soroll de rodadura dels 
pneumàtics.
• Velocitat de creuer mitjana/
alta: És el motor tèrmic el que 

Motors híbrids, com funcionen 
i per què són tan efi cients
L’energia ni es crea ni es destru-
eix, es transforma. Quan parlem 
d’automoció, encara que sigui 
físicament incorrecte, podem 
contemplar pèrdues.

En trepitjar el fre convertim 

E S P E C I A L  M O T O R
empeny el vehicle, amb puntuals 
assistències de l’elèctric per 
a lleugeres pendents, en cas 
contrari s’emmagatzema en les 
bateries qualsevol excedent de 
potència del motor tèrmic. En 
aquest cas, l’alta e� ciència del 
motor tèrmic rebaixa el consum. 
És molt més fàcil en termes 
d’esforç mantenir una velocitat 
que fer variacions en ella (acce-
leració en aquest cas).
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

OCTUBRE 2017

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

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

FARELL - 93 699 02 91
C/ SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43
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Con moti vo del Día Mundial 
de los Animales, la Fundación 
Affinity y el Observatorio 
Justicia y Defensa Animal 
(OJDA), enti dades que impul-
san el cambio en el Código Ci-
vil, quieren recordar que los 
animales no son cosas. Con 
este objeti vo han presentado 
los resultados de una encues-
ta realizada en la que un 84% 
de la población española se 
muestra a favor de cambiar el 
actual Código Civil para que 
los animales sean considera-
dos “seres vivos dotados de 
sensibilidad”.

La misma encuesta refl eja 
que un 85% de los españoles 
considera que los políti cos 
deberían legislar por el bien-
estar de los animales. Se 
evidencia así la sensibilidad 
de la población hacia este 
tema y la voluntad de una 
gran mayoría a favor de este 
cambio legislati vo.

Además, según datos de 
la misma encuesta, un 62% 
de los encuestados no está 
de acuerdo con la falta de 
protocolos de rescate o sal-
vamento para los animales 
de compañía (perros y gatos) 
que viajan en los vehículos en 
caso de sufrir un accidente 
de tráfi co. Esto signifi ca que 
cuando un vehículo sufre un 
accidente, no existe ninguna 
legislación que obligue a re-
coger al animal y, por tanto, 
este puede quedar sin nin-
gún ti po de asistencia. Una 
amplia mayoría de personas 
encuestadas (el 88%) cree 
que los perros y gatos ti enen 
senti mientos.

Según la directora de la 
Fundación Affinity, Isabel 
Buil, “hoy es el mejor día para 
recordar que queda mucho 

Un 84% de los españoles, a favor de 
cambiar el Código Civil para que los 
animales dejen de ser cosas

camino por recorrer para 
conseguir que los animales 
tengan el estatus que les 
corresponde. Estamos con-
vencidos de que una socie-
dad que respete y trate a sus 
animales como merecen será 
una sociedad mejor, y en esto 
estamos trabajando, apor-
tando nuestro conocimiento 
de más de 30 años sobre los 
animales de compañía”.

Por su parte, Nuria Me-
néndez de Llano, directora 
del Observatorio Justicia y 
Defensa Animal, cree que 
“España necesita adecuar 
su Código Civil a la realidad 
social y al reconocimiento, 
afecto y respeto que se me-
recen los seres vivos con los 
que compartimos nuestra 
vida. Se trata de un ana-
cronismo legal ya que se ha 
reformado en otros Códigos 
Civiles como el catalán, el 
francés, austríaco, suizo o 
alemán”.

La campaña #AnimalesNo-
SonCosas
La Fundación Affi  nity y el OJD 
están impulsando diversas 
actuaciones en la esfera 
legislati va y el ámbito social 
desde que el pasado 14 de 
febrero todos los grupos 
parlamentarios aprobaron 
por unanimidad una Propo-
sición no de ley que insta al 
Gobierno a acometer esta 
reforma legal. Ambas enti -
dades están trabajando de 
forma conjunta para lograr 
el avance del proceso, apor-
tando su conocimiento al 
mismo como expertos en 
animales de compañía y de-
recho animal.

Entre las acciones que 
promueven ambas enti dades 

se encuentra la campaña de 
movilización social #Anima-
lesNoSonCosas, que hasta 
la fecha ha recogido más de 
322.000 firmas de apoyo, 
y que tiene como objetivo 
alcanzar las 500.000 fi rmas. 
También se ha llegado a 
acuerdos con enti dades que 
se han sumado a la causa, 
y se ha contado con la par-
ticipación de personajes 
conocidos e infl uencers que 
han puesto su grano de arena 
para dar visibilidad a la cam-
paña, como Rudy Fernández, 
Malena Costa, Helen Lindes, 
Thais Blume, Marta Hazas, 
Mireia Montávez, Nika o 
Alma Obregón, entre otros. 

Además, para garanti zar que 
los políti cos cumplen el com-
promiso que adquirieron en 
el Congreso el 14 de febrero 
de reformar el Código Civil, 
Fundación Affi  nity y el OJDA 
han mantenido contactos 
con los diferentes grupos 
parlamentarios y han elabo-
rado un informe jurídico.

Para que el cambio de ley 
siga su curso, los próximos 
pasos serán la presentación 
de la proposición de ley de 
reforma del Código Civil su 
posterior debate y la con-
secuente tramitación parla-
mentaria.

Fundación Affi  nity
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OFERTES I DEMANDES
NECESITAMOS  mujer española 
para cuidar de persona mayor. 
65.085.740
SE NECESITA dependiente 

para cansaladeria. Enviar CV a 
dadem@outlook.com. 
SE OFRECE Sra. limpieza o 
cuidadora. 631.990.836

EVA VIDENTE MAESTRA 
EN REIKI MEDIUM Sesiones 
de Reiki, predicciones 2018 
y tiempo presente, si tienes 
dudas llámame, horas con-
certadas. 666.235.432

DIVERSOS
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Més de 1.000 persones 
parti ciparan en la 10a 
edició de La Nocturna
M. CABRERA

Més d’un miler persones 
s’han inscrit per partici-
par en la 10a edició de La 
Nocturna, que tindrà lloc 
el 7 d’octubre a partir de 
les 20.30 hores a la plaça 
Doctor Guardiet.

Es tracta d’una edició 
especial de la caminada 
nocturna, ja que aquesta 
compleix 10 anys. Per cele-
brar-ho, els organitzadors, 
prop d’una vintena d’enti -
tats, han decidit organitzar 
una festa a parti r de les 17 
hores a la mateixa plaça 
oberta a tothom. Hi haurà 
acti vitats de cultura popular 
i jocs infanti l, amb la parti ci-
pació de l’Escola de Sarda-
nes Flor de Neu, Diables de 
Rubí, l’Assemblea Nacional 
Catalana, Òmnium Rubí i 
Caçadors de Trastets.

Pel que fa a la caminada, 
els parti cipants podran triar 
entre dos iti neraris, un de 
7,5 km, molt similar al de la 
primera Nocturna, i un altre 
de 13,6 km. El recorregut 
passa pel camí anti c de Can 
Xercavins, recentment recu-
perat, per la masia de Can 
Tapis, la font de Can Guilera 

o el torrent de Can Roig, en-
tre altres espais destacats. 
Com és habitual, hi haurà 
punts destacats de caràcter 
cultural, artí sti c, històric i 
astronòmic, amb propostes 
per als parti cipants.

Per primer cop, els 
organitzadors han pogut 
adequar un itinerari per 
a persones amb mobilitat 
reduïda, que els permetrà 
fer sense impediments part 
de la Nocturna.

Quan acabi la caminada, 
al voltant de la mitjanit, a la 
plaça del Doctor Guardiet 
hi haurà una actuació de 
La Gossa d’Era. Abans, la 
Banda de Rubí haurà estat 
ambientant, com és tradi-
cional, l’arribada dels cami-
nants. També està prevista 
la projecció d’un audiovisual 
sobre les 9 edicions de la 
Nocturna i un ‘making off ’ 
sobre la caminada.

L’euro solidari
Al tancament d’aquesta 
edició, les 1.200 inscripcions 
per parti cipar en l’acti vitat 
estaven pràcti cament esgo-
tades. Per cada inscripció, 
com cada any, els organit-
zadors desti nen un euro a 

una enti tat local solidària. 
En aquest cas, l’associació 
triada ha estat Oncolliga, 
que rebrà aproximadament 
1.200 euros de donati u grà-
cies a tots els parti cipants 
de la caminada nocturna.

La caminada nocturna ti ndrà lloc aquest dissabte i sorti rà des de la 
plaça del Doctor Guardiet. / Arxiu
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El Centro Aragonés de Rubí 
celebrarà del 7 al 21 d’oc-
tubre les Festes del Pilar. 
Les activitats començaran 
aquest dissabte amb el 
pregó, que anirà a càrrec 
del periodista rubinenc 
Moisés Rodríguez, subdi-
rector del canal 24 hores 
i amb una àmplia i reco-
neguda trajectòria. L’acte 
tindrà lloc a les 19 hores 
a l’auditori del Museu Va-
llhonrat.

Tot seguit, tindrà lloc la 
inauguració d’una exposi-
ció de pintura de Rosario 
Jiménez i els seus alumnes, 
que es podrà visitar fins al 
21 d’octubre. L’acte fina-
litzarà amb la imposició 
de bandes a les reines de 
les festes: Josefina Gimé-
nez i Mireia García, reina 
infantil.

Diumenge a partir de 
les 16 hores al local social 
de l’entitat, tindrà lloc l’ini-
ci del torneig de Guiñote 

ràpid i activitats diverses.
L’11 d’octubre, s’orga-

nitzarà també a la seu de 
l’entitat a les 21.30 hores 
un sopar i un concurs de 
postres i posteriorment 
el tradicional llançament 
de ‘cuetes’. El dijous 12 
d’octubre, festivitat del 
Pilar, d’11.30 a 12 hores, 
es realitzarà l’ofrena floral 
a la verge a l’església de 
Sant Pere i tot seguit s’ofi-
ciarà una missa cantada 
pel grup Somontano i la 
Rondalla Aneto. La jornada 
finalitzarà amb un dinar de 
germanor.

Ja el 13 d’octubre a 
partir de les 16 hores, es 
disputarà la final de cam-
pionat de Guiñote, mentre 
que dissabte a les 18 hores 
a La Sala tindrà lloc el po-
pular festival de jotes a càr-
rec del grup Somontano i la 
Rondalla Aneto. Les festes 
finalitzaran el 21 d’octubre 
amb el lliurament de tro-
feus i amb una degustació 
de vi aragonès.

breus

El Centro aragonés 
celebra les Festes del Pilar

exposició

sardanes

El pessebrisme celebra 100 anys de tradició 
a la ciutat amb una exposició al Celler

500 persones gaudeixen de les sardanes 
en el 19è aplec Sardanista de rubí

Rubí també acollirà una trobada de pessebristes amb diverses activitats
marta CabrEra

L’Associació de Pessebristes 
de Rubí ha organitzat una 
exposició per commemorar 
el centenari del pessebrisme 
a la ciutat. El 1917 va tenir 
lloc al municipi el primer 
concurs de pessebres, una 
iniciativa del Doctor Guar-
diet que es va mantenir fins 
al 1957, quan es va crear 
l’Associació de Pessebristes 
de Rubí, que va continuar 
amb la tradició dels diora-
mes coincidint amb les dates 
nadalenques.

L’exposició s’inaugurarà 
aquest divendres al Celler 
i permetrà veure una col·
lecció privada de naixements 
de Ferran Manau, figures 
realitzades per l’entitat pes-
sebrista local, diorames fets 
amb motiu del centenari i 
que serviran per fer la tra-
dicional exposició de pesse-
bres al Nadal a l’Aula Cultural 
i un conjunt de figures de 
diversos professionals del 
pessebrisme.

L’objectiu de la mostra és 
donar a conèixer el pesse-

lara lóPEz

Malgrat les inclemències 
del temps, Rubí va acollir la 
19a edició de l’Aplec Sarda-
nista el passat dissabte, una 
jornada plena de sardanes, 
concursos i activitats fami-
liars que es va allargar des 
de les 18.15 hores fins a la 
mitjanit. L’activitat, organit-
zada per l’Aplec de Rubí, va 
comptar amb la participació 
de tres cobles: la Jovenívola 
de Sabadell, Ciutat de Giro-
na i la Principal de Llobre-
gat, un esdeveniment que 
va reunir aproximadament 
500 persones a la plaça de 
Catalunya.

Josep Puigventós, de 
l’Aplec de Rubí, valora molt 
positivament l’esdeveni-
ment, tot i que va començar 
amb tres quarts d’hora de 
retard a causa de la pluja. 
Puigventós reconeix que no 

brisme entre els rubinencs i 
sobretot “que la gent pugui 
veure figures i col·leccions 
que habitualment no veuen 
en les exposicions de dio-
rames del Nadal”, explica 
Vicenç Escayol, de l’Associa-
ció de Pessebristes de Rubí.

La mostra estarà expo-
sada al Celler durant un 
mes i l’horari de visites és 
divendres de 18 a 21 hores, 
dissabte de 12 a 14 hores i 

han aconseguit la mateixa 
afluència de l’any passat, 
però els participants i el pú-
blic han estat molt satisfets 
amb el resultat. L’organitza-
ció explica que el moment 
de màxima afluència va 
ser en la segona audició de 
la tarda, mentre que a les 
activitats d’última hora del 

de 18 a 21 hores, i diumenge 
d’11 a 14 hores.

trobada de pessebristes
A banda de la mostra, el 
Celler també acollirà la 47a 
edició de pessebristes de 
Catalunya i les Illes Balears, 
una trobada que es fa de 
forma anual en ciutats pes-
sebristes. L’activitat serà el 8 
d’octubre a Rubí i consistirà 
en una jornada festiva. Està 

vespre i la nit es van reunir 
al voltant de 150 persones.

La principal novetat 
d’enguany va ser la par-
ticipació dels Gegants de 
Rubí, Laia i Galderic, en el 
ball d’una de les sardanes 
de tarda. Els gegantons van 
ballar el tema ‘Rubí, sarda-
nes i gegants’, de Joaquim 

Cada any, la mostra de Diorames de nadal és una de les exposicions 
més visitades per la ciutadania. / arxiu

l’aplec va congregar nombrosos sardanistes a rubí. / l.l.

prevista l’arribada de més 
de 200 persones que aniran 
fins al Celler, on hi haurà els 
parlaments i un esmorzar. 
També hi haurà l’actuació 
de l’Esbart Dansaire de Rubí 
i de la colla de Geganters 
de Rubí. Posteriorment, 
tindrà lloc una visita guiada 
al Celler i podran visitar 
l’exposició.

Després, està prevista 
una cercavila fins al carrer 
Montserrat, on es podrà 
visitar el Museu Vallhonrat 
o bé assistir a la missa a 
l’església de Sant Pere. Per 
acabar, tots els pessebristes 
faran un dinar de germanor 
al col·legi Regina Carmeli.

Una de les activitats més 
interessants de la jornada 
serà precisament abans del 
dinar popular al Regina Car-
meli, on està previst que els 
pessebristes muntin un gran 
diorama de 150 peces i 27 
m². El pessebre gegant pre-
sidirà l’àpat i es desmuntarà 
el dilluns per ser muntat de 
nou en la tradicional exposi-
ció de Nadal de l’Associació 
de Pessebristes de Rubí.

Sons, durant una audició 
que va despertar l’interès 
de centenars de rubinencs, 
quan es va formar una bona 
rotllana amb les colles sar-
danistes. Puigventós explica 
que es van sentir molt a 
gust col·laborant amb els 
Gegants, i des de l’orga-
nització agraeixen la seva 
participació.

Durant l’Aplec es van 
celebrar 27 balls diferents 
entre la tarda i la nit, amb 
sardanes com ‘Els tres 
tombs a Rubí’, ‘Les galetes 
de Can Trias’, ‘Renoi, quina 
festa’, o ‘El Castell de Rubí’, 
entre altres. 

També va tenir una bona 
participació el berenar gra-
tuït de coca i mistela que es 
va realitzar entre audició i 
audició, el concurs de colles 
improvisades, i els sortejos 
de productes del comerç 
local entre els assistents.

la CGt de rubí inclou en 
la programació d’octubre 
artistes de renom mundial
rEDaCCió

L’Espai sociocultural de 
la CGT continua durant 
l’octubre oferint diverses 
actuacions musicals a la 
seva seu, situada a la plaça 
Anselm Clavé, 4·6, algunes 
de les quals aniran a càrrec 
d’artistes de renom.

 Aquest divendres, hi 
haurà una Nit de jazz a partir 
de les 20.30 hores a càrrec 
d’Estàncies&Estàndards. 
De cara al 14 
d’octubre, a 
les 20 hores, 
està previst 
un concert 
de b lues  a 
càrrec de The 
Lazy Tones. Es 
tracta d’una 
activitat or-
ganitzada per la Societat 
de Blues de Rubí. 

La tercera setmana 
d’octubre comptarà amb 
dues actuacions musicals. 
La primera serà el diven-
dres 20 a les 20.30 hores, 
una nit de rock&roll amb 

Aversi Band; i la segona el 
dissabte 21 a les 20.30 ho-
res, amb un concert acústic 
de Xavi Paco i Toni Fabrés. 

Per tancar els concerts 
del mes, està prevista una 
Nit excepcional, amb ar-
tistes de renom interna-
cional. És el cas de Kerry 
Pastine&Paul Shellooe, 
que arribaran des de Den-
ver per fer una gira per 
Barcelona. El primer con-
cert del duo és precisa-

ment el que 
o fe r i r a n  a 
Rubí. Els telo-
ners d’aques-
ta actuació 
musical seran 
Raul Thovar 
i  Ready  to 
Imagine So-
mething. Les 

actuacions començaran a 
les 20.30 hores el 27 de 
setembre. 

D’altra banda, tots els 
dijous de 19 a 21.30 ho-
res hi haurà jam session 
a l’Espai sociocultural de 
la CGT.

Els músics 
Kerry Pastine i 
Paul Shellooe 

arrencaran a rubí 
una gira musical 

per barcelona
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Lluis Homar porta fins a Rubí el 
clàssic d’Àngel Guimerà ‘terra baixa’
reDaCCió

L’actor Lluís Homar pujarà a 
l’escenari del teatre munici-
pal La Sala aquest diumenge 
a les 18.30 hores per inter-
pretar ‘Terra baixa’, una de 
les obres més clàssiques de 
la literatura catalana escrita 
a finals del segle XIX per 
Àngel Guimerà.

Homar té una relació 
especial amb l’obra del 
dramaturg català, ja que va 
ser fent ‘Terra baixa’, amb 
16 anys, que va decidir de-
dicar-se a la interpretació. A 
més, va tornar a representar 
l’obra el 1990, en el paper 
de protagonista, sota la di-
recció de Fabià Puigserver, 
un muntatge teatral que va 
aconseguir actualitzar el 
clàssic de Guimerà.

Ara, l’actor català as-
sumeix tots els papers de 
l’obra i actua sol damunt 
de l’escenari, dirigit per Pau 
Miré. Homar va presentar 
aquesta obra el 2014, però 

no es cansa de fer-la quan 
en té l’ocasió.

A ‘Terra baixa’, el Sebas-
tià és l’amo de tot un po-
ble, però tot i tenir moltes 
propietats acumula molts 
deutes. Per tal d’eixugar-
lo, decideix casar-se amb 
l’hereva d’una bona família, 
tot i que manté una rela-

ció sentimental amb una 
altra jove, la Marta. Per tal 
d’amagar aquesta relació, 
decideix casar la Marta amb 
el Manelic, un pastor que 
viu a les muntanyes.

L’obra està plena de 
tensions humanes reflec-
tides en la terra alta i la 
terra baixa, un conflicte 

l’actor català interpreta tots els papers de l’obra. / Cedida

entre l’ideal i la realitat, 
una de les temàtiques més 
universals de la literatura 
mundial.

El preu per assistir a 
l’espectacle és de 15 euros 
i d’11,25 euros per a les 
persones amb el carnet 
de la Biblioteca, jubilats i 
pensionistes.

fotografia

La fotògrafa egípcia Laura El-Tantawy 
ofereix la conferència inaugural de la Nuu
reDaCCió

Laura El-Tantawy, fotògrafa 
d’origen egipci reconeguda 
internacionalment, visitarà 
aquest divendres Rubí per 
oferir la conferència inau-
gural del festival de foto-
grafia de Rubí La Nuu. 

El-Tantawy, que junta-
ment amb 11 fotògrafs més 
participa en l’edició d’en-
guany del festival, reflexi-
ona en la seva obra sobre 
la seva identitat, explorant 
temes socials i ambientals 
relacionats amb els seus 

antecedents culturals. La 
xerrada tindrà lloc a les 
19.30 hores al Castell i pos-
teriorment tindrà lloc una 
festa d’inauguració. 

El festival La Nuu es va 
obrir el passat cap de set-
mana, amb l’exposició de 
les imatges seleccionades 
en lones de gran format 
que es poden contemplar 
a diferents places i façanes 
de la ciutat. 

En el marc del festival, 
dissabte al matí, El Grup 
Fotogràfic El Gra va oferir 
activitats fotogràfiques per 

a tota la família davant l’An-
tiga Estació de Rubí, una 
proposta que va registrar 
una molt bona participació. 
A les 11.30 hores va tenir 
lloc una visita guiada per 
les diferents obres exposa-
des amb les explicacions de 
Carles Mercader, director 
del festival, una activitat 
que també va tenir força 
públic. 

La visita es repetirà els 
dissabtes 7, 14 i 21 d’octu-
bre. El punt de trobada és 
l’Antiga Estació a les 11.30 
hores.  

El Museu Municipal Castell 
(MMUC) acull des d’ahir 
dijous l’exposició ‘Carrers de 
Rubí’, un recull de 37 imat-
ges de diferents carrers de la 
ciutat que van ser preses en-
tre 1966 i 1993 pel fotògraf 
local Ignasi Marroyo, mort 
el 30 de juny d’aquest any. 
La mostra es podrà visitar 
fins al 17 de desembre.

La inauguració oficial 
de l’exposició serà el 10 
de novembre a les 19.30 
hores i es presentarà el 
llibre-catàleg ‘Carrers de 
Rubí’, un recull d’imatges 
de l’exposició. També es 
farà un homenatge pòstum 
al fotògraf.

Marroyo és una figura 
destacada dins la fotogra-
fia catalana, fet que el va 
portar a rebre, l’any 2014, 
la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat. Nascut el 22 
de maig del 1928, va residir 
a la ciutat des dels anys 60, 
convertint-la en objecte de 
bona part del seu treball 
fotogràfic.

L’artista, emmarcat en el 
moviment de Nova Avant-

el MMuC acull una mostra d’imatges 
d’Ignasi Marroyo sobre carrers de Rubí

L’escriptora rubinenca 
Marta Gracia Pons pre-
sentarà a Rubí el  seu 
primer llibre, ‘Agujas de 
papel’.

L’autora local publica 
la novel·la amb l’Edito-
rial Maeva i narra una 
història que trasllada el 
lector a Barcelona i a París 
durant el segle XIX. A tra-
vés d’Amelia Rovira, filla 
d’una de les famílies més 

pròsperes de la burgesia 
catalana, que vol conver-
tir-se en modista, Gracia 
Pons explica una història 
sobre l’alliberament de 
la dona en una societat 
conservadora i elitista. 

La presentació serà a 
la Biblioteca l’11 d’octu-
bre a les 19 hores. Gracia 
Pons estarà acompanyada 
per la també autora local 
Gracia Pérez. / DdR

literatura

Marta Gracia Pons presenta 
a Rubí ‘Agujas de papel’

l’escriptora rubinenca publica la primera novel·la. / Cedida

guarda Catalana, va ser 
un dels fundadors del col-
lectiu fotogràfic El Mussol, 
creat en el si de l’Agrupació 
Fotògrafica de Catalunya. 
L’any 1996, també va crear 
a Rubí el Grup Fotogràfic 
El Gra, encara plenament 
actiu. Marroyo va ser col-
laborador de les publicaci-
ons Correo Catalán i Imagen 
y Sonido, a banda d’opera-
dor de cinema documental 
amb el director Joan Fran-

cesc de Lasa.
Tot i que el rubinenc va 

començar a dedicar-se pro-
fessionalment a la fotografia 
l’any 1963, no va ser fins al 
1972 quan va començar a 
fer-ho de manera exclusiva. 
Al llarg de 50 anys, Marroyo 
va produir un important 
fons fotogràfic, format per 
més de 70.000 imatges que 
en aquests moments es 
conserven a l’Arxiu Nacional 
de Catalunya. / DdR

La mostra es podrà visitar fins al 17 de desembre. / Cedida

En diferents punts de la ciutat es poden veure fotografies de grans dimensions. / M.C.
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REDACCIÓ

La Biblioteca Mestre Mar-
tí Tauler comença el curs 
apostant per la diversitat de 
públics. Entre les activitats 
previstes fi ns al mes de ge-
ner, destaca l’àmplia oferta 
de propostes adreçades a 
les famílies, els vuit clubs de 
lectura i els diferents progra-
mes de voluntariat: ‘Xprsa’t!’, 
‘Lecxit’, ‘Aprenem’ i ‘Parelles 
TIC’.

La infància tornarà a te-
nir a la Biblioteca un espai 
de referència on aprendre i 
divertir-se. Programes com 
el ‘Nascuts per llegir’, pensat 
per iniciar els nadons en el 
món de la lectura, o el ‘Labo-
ratori de lletres i imatges’ per 
a infants de 5 a 10 anys, seran 
un eix important de la pro-

REDACCIÓ

Les inscripcions per als nous 
tallers i cursos de l’Espai 
Jove Torre Bassas es po-
den realitzar fins aquest 
divendres. Durant la tardor, 
l’oferta d’activitats inclou 
un curs de vetllador adreçat 
a persones de 18 a 29 anys 
que vulguin formar-se en 
l’atenció d’infants i joves 
amb necessitats educatives 
especials. Seran un total 
de 20 hores repartides en 
dues sessions setmanals de 
tres hores cadascuna, que 
començarà el 16 d’octubre i 
acabarà el 8 de novembre.

Entre les activitats gratu-
ïtes que ofereix l’Espai Jove 
Torre Bassas, també hi ha un 
ampli ventall de tallers. Balls 

llatins, il·lustració i còmic, 
teatre, guitarra, streetdance 
i Kpop se sumen a l’original 
iniciativa ‘Fem deures’, que 
planteja una forma divertida 
de fer les tasques escolars, i 
a la segona edició del taller 
de boxa, una proposta adre-
çada a nois i noies de 12 a 16 
anys que està gaudint d’una 
gran acceptació, com ho de-
mostra el fet que se n’hagi 
tancat ja un primer grup.

L’oferta completa de ta-
llers es pot consultar al web 
de Rubí Jove, on també es pot 
descarregar el formulari que 
cal lliurar emplenat a l’Espai 
Jove Torre Bassas per tal de 
formalitzar la inscripció.

Assessories
En aquesta nova tempora-

da, l’Espai Jove Torre Bas-
sas segueix apostant pels 
serveis d’assessorament i 
informació. 

A banda del Punt d’Infor-
mació Juvenil, l’equipament 
també ofereix un Punt Jove 
LGTBI, una Assessoria so-
ciolaboral, una Assessoria 
de Mobilitat Internacional i 
Immigració, un Espai d’ori-
entació i recerca de beques 
i ajuts per la continuïtat 
del estudis i un Consultori 
sexual i de parella. 

Per assistir a alguna de 
les assessories especialit-
zades a la Torre Bassas, cal 
demanar cita prèvia a través 
de l’adreça electrònica rubi-
jove@rubijove.cat o trucant 
a la Torre Bassas (93 699 
16 63).

Propostes per a tots els públics en la 
nova programació de la Biblioteca

Obertes les inscripcions per als  
tallers i cursos de la Torre Bassas

gramació de l’equipament, 
juntament amb les diverses 
‘Hores del conte’ i el club 
de recomanacions literàries 
‘Lectorsaltren!’, entre altres. 
Tampoc hi faltarà el Cicle de 
cinema infan� l en català, que 
durant les properes setmanes 
oferirà títols tan populars 
com ‘Trolls’, ‘Batman: La 
Lego pel·lícula’, ‘La bella i la 
bès� a’ o ‘Gru 3. El meu dolent 
favorit’.

Les persones usuàries 
de la Biblioteca també po-
dran gaudir a par� r d’aquest 
mes d’una gran diversitat de 
clubs de lectura, des dels ja 
clàssics de lectura fàcil en 
català i castellà fins a pro-
postes temà� ques com ‘Els 
crims dels dimarts’, ‘Veus de 
dona’ o ‘Llegir és viatjar’, que 
enguany oferirà la possibilitat 

de viatjar a Romania. 

Centenari del pessebrisme
Seguint la línia encetada ara 
fa tres anys, la Biblioteca 
dedicarà el mes de novem-
bre a una entitat local. En 
aquest cas serà l’Associació 
de Pessebristes de Rubí, co-
incidint amb el centenari del 
pessebrisme documentat a 
la ciutat. Entre les ac� vitats 
programades, hi haurà una 
exposició durant els mesos de 
novembre i desembre.  

Altres mostres previstes 
són ‘Triangle Larreula’, or-
ganitzada amb La Claraboia 
del 2 al 31 d’octubre; ‘Pepe 
Carvalho’, de Gabriel Serrano 
(del 2 al 30 de novembre); i 
‘Criminologia’, a càrrec del 
Grup Fotogràfi c El Gra (de l’1 
al 31 de desembre).

ACTIVITATS

································································
DIVENDRES 6 d’octubre

-Cuatro canciones de amor y una habanera 
despesperada
A càrrec de Tiamat Teatre. A les 18h a La Sala 
(c. Cervantes, 126). Dins de la Setmana Cultu-
ral de la Gent Gran. 

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

································································
DISSABTE 7 d’octubre

-Mercat Numismà� c 
Espai d’intercanvi i compravenda de monedes. 
De 9h a 14h a la pl. Nova del Mercat. Org.: 
Associació Numismà� ca de Rubí. 

-La trocalleria
Punt d’intercanvi d’objectes setmanal. De 
10.30h a 14h a la pl. Dr. Pearson.

-Nascuts per llegir
‘Contes i cantarelles’, a càrrec de Rosa Fité. 
A les 11h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per a 
infants de 0 a 3 anys.

-Robò� ca familiar
‘Cocodril o caiman?’. A les 11h a l’Ateneu (c. 
Xile, 1-3).

-Aniversari de ‘Raíces del sur’
Festival del programa de Ràdio Rubí amb 
actuacions musicals diverses. A les 18h a La 
Sala (c. Cervantes, 126). 
Org.: Ràdio Rubí. 

-Pregó de les festes del Pilar
Pregó a càrrec del periodista rubinenc Moisés 
Rodríguez. Imposició de bandes a les reines i 
inauguració de l’exposició de Rosario Jiménez 
i alumnes. 
A les 19h al l’Auditori del Museu Vallhonrat (c. 
Sant Pere, 77-79). 
Org.: Centro Aragonés de Rubí.

EXPOSICIONS
-Figures i pessebres a Rubí. Cent anys de 
pessebres
A càrrec de l’Associació de Pessebristes de 
Rubí. Fins al 5 de novembre al Celler (c. 
Pintor Coelo, s/n). Inauguració 6 d’octubre 
a les 19h. 

-Expohogar
Mostra d’alumnes de l’Escola d’Art i Disseny 
de Rubí. Del 16 de setembre fi ns al 12 d’oc-
tubre a edRa (c. Joaquim Blume, 28).

-Exposició de pintura
A càrrec de Rosario Jiménez i els seus 
alumnes. Del 7 al 21 d’octubre a l’Auditori 
del Museu Vallhonrat (c. Sant Pere,  77-79). 
Inauguració 7 d’octubre a les 19h.

-Triangle Larreula
Exposició a càrrec de La Claraboia i Lector-

saltren. Fins al 31 d’octubre a la Biblioteca 
(c. Aribau, 5). Inauguració 6 d’octubre a 
les 12h.

-Carrers de Rubí
Exposició a càrrec de La Claraboia i Lector-
saltren. Fins al 31 d’octubre a la Biblioteca 
(c. Aribau, 5). Inauguració 6 d’octubre a 
les 12h.

-Lluites compar� des
A càrrec d’Òmnium. Mostra sobre històri-
es dels barris de Rubí. A la Biblioteca (c. 
Aribau, 5). 

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

AGENDA
································································
DIUMENGE 8 d’octubre

-Guiñote ràpid
Primeres eliminatòries i ac� vitats diverses. 
Dins de la celebració de les Festes del Pilar. A 
les 16h al local del Centro Aragonés de Rubí (c. 
Marconi, 10). Org.: Centro Aragonés de Rubí.

-Terra baixa
Amb la interpretació de Lluís Homar. A les 
18.30h a La Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 
15€/11,25€.

································································
DIMARTS 10 d’octubre

-Hora del conte
‘La meva cara’, a càrrec d’Ana Belén Jarillo. 
A les 17.30h i a les 18.15h a la Biblioteca (c. 
Aribau, 5). Per a infants d’1 a 4 anys.

-Taller de biopolis kids
Per a nens de 7 a 14 anys. A les 18h a la Bibli-
oteca (c. Aribau, 5).

-‘The making of west side’
Projecció d’un documental. A les 19.30h a 
l’Escola Municipal de Música Pere Burés (c. 
Joaquim Blume, 28).

································································
DIMECRES 11 d’octubre

-Presentació del llibre ‘Agujas de papel’
A càrrec de Marta Gracia Pons, autora, la 
presentació anirà a càrrec de Gracia Pérez. A 
les 19h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). 

-Vigília de les Festes del Pilar
A les 21.30h sopar d’alforja i concurs de 
postres. A les 23.30h llançament de coets. 
Al Centro Aragonés de Rubí (c. Marconi, 10). 
Org.: Centro Aragonés de Rubí.

································································
DIJOUS 12 d’octubre

-Festes del Pilar
A les 11.30h ofrena fl oral a la verge a l’Es-
glésia de Sant Pere (pl. Dr. Guardiet). A les 
12h missa cantada pel Grupo Somontano i su 
Rondalla Aneto. A les 14h dinar de germano 
al restaurant Can Ramon (c. Luxemburg, 13). 
Org.: Centro Aragonés de Rubí.
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Fondistes de 
Rubí par� cipa en 
la Supernova al 
Tibibado

ATLETISME

Tres membres de Fondistes 
Rubí van participar diven-
dres en la Supernova, un 
esdeveniment organitzat per 
Adidas al Parc d’Atraccions 
del Tibidabo. 

A par� r de les 19 hores 
i fi ns a les 23 hores, més de 
700 participants, entre els 
quals hi havia els rubinencs 
Marcos Villén, Ramon Muñiz 
i Aitor Muñiz, van fer proves 
esportives no competitives 
dins de les instal·lacions del 
parc. Entre les proves, cal 
destacar una cursa de 5 km, 
tres voltes a un diver� t cir-
cuit. 

L’ac� vitat va comptar amb 
la presència del rubinenc Car-
les Cas� llejo, quatre vegades 
olímpic i patrocinat per la 
marca Adidas. / Fondistes

Tres rubinencs van par� cipar en l’ac� vitat. / Cedida

JOSÉ VERDE / REDACCIÓ

La Federació Catalana de 
Futbol (FCF) va decidir sus-
pendre tots els partits de 
totes les categories cata-
lanes que s’havien de dis-
putar aquest diumenge 1 
d’octubre a partir de les 14 
hores. 

Des de la FCF, i seguint 
les recomanacions de la Se-
cretaria General de l’Esport 
per l’especial situació que es 
va viure aquest diumenge a 
Catalunya pel referèndum i 
les intervencions de les for-
ces de seguretat de l’estat, 

FUTBOL | SEGONA CATALANA

NATACIÓ | ENTITAT

FUTBOL | SEGONA CATALANA

Primera victòria del Rubí a Can Rosés

Presentació dels equips del CN Rubí

El par� t Olímpic-Begues, suspès 
per la Federació Catalana de Futbol 

La UE Rubí va sumar la tercera 
victòria de la temporada, la 
primera com a local, en el 
municipal de Can Rosés. Els 
rubinencs van guanyar 2-1 
al Prat Delta en un par� t on 
el resultat va ser curt per als 
locals per la gran quan� tat 
d’ocasions fallades. A la pri-
mera part, el Rubí va dominar 
el par� t i va avançar-se en el 
marcador per mediació de 
Vicente després d’una gran 
passada d’Albert Gurrea. Van 
tenir més oportunitats, però 
el descans va arribar amb 
l’1-0 al marcador.

Ja a la segona meitat, en 
el minut 53, el Rubí va tornar 
a marcar. Va ser en una cen-
trada de Guerra que Vicente 

va tornar a aprofitar, tot i 
que l’àrbitre el va considerar 
en pròpia porta. La tranquil-
litat va durar poc i 10 minuts 
després el Prat va fer el 2-1. 
El Rubí va comptar amb més 
d’una desena d’oportunitats 
i fi ns i tot va fallar un penal, 
però el marcador no es va 
moure. El conjunt local és 
tercer amb 10 punts, tot i que 
alguns par� ts de la jornada es 
van suspendre. La pròxima 
setmana el Rubí visita el camp 
del Begues.

Triomf del ‘Vein� ’
Per la seva part, al grup 6 de 
Tercera Divisió, el Juventud 
25 de Sep� embre es va im-
posar per 3-0 al Castellbisbal 

amb gols de Michel, Jesús 
i Kevin, de pilota aturada. 
Amb la victòria, el ‘Vein� ’ es 
col·loca en tercera posició a 
la classifi cació, tot i que amb 
un par� t més que la majoria 
d’equips. / DdR

El Club Natació Rubí va fer 
la presentació d’equips per 
la temporada 2017-2018 
durant la setmana passada. 
Els 200 espor� stes i tècnics 
del club van protagonitzar 
un cop més una gran jornada 
fes� va durant la qual el CN 
Rubí va recuperar la tradi-

cional bo� farrada, a la qual 
estaven convidats tots els 
espor� stes del club i els seus 
acompanyants. 

Les tres seccions del club 
de waterpolo, natació i triat-
ló, iniciaran la nova tempora-
da amb el desig de realitzar 
un bon paper a les diferents 

compe� cions en que par� -
cipen.

Triatló
Pel que fa al triatló, Axel Badia 
va assolir la tretzena posició a 
la classifi cació general i la si-
sena del seu grup d’edat en el 
III Aquatló de Sitges. / CNR

Tres rubinencs van par� cipar en l’ac� vitat. / Cedida

es va decretar suspendre 
tots els partits amb l’objec-
tiu de garantir el bon ordre 
de les competicions.

La decisió va comportar 
que el partit que havia d’en-
frontar l’Olímpic Can Fatjó 
i el Begues no s’arribés a 
disputar. 

L’enfrontament es juga-
rà el pròxim 12 d’octubre, 
dia festiu i sense jornada 
oficial, a les 12 hores en 
el camp municipal de Can 
Fatjó, després que el Begues 
i la Federació Catalana de 
Futbol hagin acceptat la 
nova data.

Altres partits suspesos
També es va suspendre el 
partit de l’Atlètic Rubí, que 
s’havia d’enfrontar a la Peña 
Deportiva Pajaril el diumen-
ge a les 17 hores, així com 
l’enfrontament de bàsquet 
del conjunt masculí del CEB 
Sant Jordi amb el Valls. Tots 
dos enfrontaments queden 
pendents de fixar data per 
les seves respectives fede-
racions. 

En el cas del femení del 
Sant Jordi contra el Sant Ni-
colau, que ja havien acordat 
ajornar-lo, es disputarà l’1 
de novembre. 

Fotografi a de tots els membres del Club Natació Rubí. / Cedida

PETANCA | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Una tripleta de la UP Las Torres-Rubí, 
subcampiona de Catalunya de veterans
La tripleta de la Unió Petan-
ca Las Torres Rubí formada 
per Paco Arrabal, Gori Sáez 
i Toni Penya s’ha proclamat 
subcampiona de Catalunya 
de veterans. 

Els rubinencs van disputar 
una impecable fase de grups, 
imposant-se al Millet i al Ro-
ses. En semifi nals, van jugar 
contra el Polinyà i van fer una 
gran par� da. 

La gran fi nal va ser contra 
el Casc Antic de Montgat. 
Totes les bones sensacions 
viscudes durant tot el torneig 
es van diluir en aquesta darre-
ra par� da. Els de Montgat van 
mostrar un joc més compacte 
que els de Rubí, que no van 
estar massa encertats i van 
perdre per 13-5, obtenint un 
subcampionat que possible-
ment els possibilitarà disputar 
el Campionat d’Espanya de 
veterans. 

Lliga
Pel que fa a la tercera jornada 

de lliga, el primer equip va 
caure per 14-2 davant el Sants 
de Barcelona, un històric 
de la compe� ció que va ser 
clarament superior. El segon 
equip va aconseguir un valuós 
empat 8-8 a casa del Barberà, 
en una par� da en la qual els 
rubinencs van pa� r. 

L’equip C va aconseguir la 
tercera victòria consecu� va 

guanyant al Casablanca Sant 
Boi per 12-4 i es manté líder. 

Torneig a Màlaga
Jorge Roldán, José Melero i 
José Cubero, del club rubi-
nenc, van disputar un dels 
campionats més importants 
d’Andalusia a Torre del Mar, 
Màlaga. Els rubinencs van aca-
bar tercers. / UP Las Torres 

D’esquerra a dreta, Toni Peña, Paco Arrabal i Gori Sáez, tripleta que 
va aconseguir el segon lloc al campionat de Catalunya. / Cedida

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 ESPLUGUENC 5 12
2 VILANOVA I LA GELTRÚ 4 10
3 RUBÍ UE 5 10
4 BEGUES 4 9
5 OLÍMPIC CAN FATJÓ 4 8
6 PRAT B 5 8
7 ATLÈTIC SANT JUST 5 7
8 CAN TRIAS 5 7
9 MARIANAO 5 7

10 ATLÈTIC VILAFRANCA 5 7
11 FONTSANTA FATJÓ 5 6
12 MOLINS DE REI 4 6
13 JÚNIOR 5 6
14 SANT QUIRZE 5 5
15 SANT JOAN DESPÍ 5 5
16 GORNAL 4 3
17 ATLÈTIC PRAT 5 1
18 SUBURENSE 4 1

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

El CEM Mundet de Barce-
lona va acollir el 30 de se-
tembre la jornada de nivell 
dels equips de bàsquet per a 
discapacitats intel·lectuals, 
que dictamina els grups i les 
categories en les quals ha de 
militar cada equip.

L’Horitzó A va vèncer 
sense cap � pus de proble-
ma l’Asproseat de Sant Just 
Desvern per 22 punts de 
diferència, 32-10. L’equip va-
llesà va fer un joc fl uid i es va 
imposar clarament gràcies al 
ritme imposat pel seu base 
Toni Torres i als punts del 
seu pivot, Joan Lupión.

Per l’equip dirigit per 
l’Enric Planas van anotar 
Joan Lupión (14), José Rol-
dán (8), Toni Torres (6), 
Jordi Aniento (2) i Sergi De 
la Torre (2). També van ju-
gar Helena Corbella i Efrain 

Escalona.
Pel que fa a l’Horitzó 

B, va caure derrotat 12-33 
contra els Lluïsos de Gràcia 
D. El segon equip de l’en� tat 
està farcit de nois molt joves 
i va perdre el par� t per 21 
punts de diferència.

Tot i que els nois entre-
nats aquest any per Daniel 
Martínez van lluitar molt 
durant el partit, sempre 
van anar per darrere en el 
marcador degut, en bona 
part, al fet d’enfrontar-se 
a noies amb bastant menys 
discapacitat.

Pel CE Horitzó van ano-
tar Jonathan García (6), Pa-
blo Plaza (4) i Albert Almirall 
(2). També van jugar Ismael 
Soubata, Adrià Cubillas, 
Daniel Latre, Yerai Aensio, 
Fidel Peña i Sergi Andreu. / 
CE Horitzó

L’Horitzó A s’imposa 
en el primer par� t ofi cial 
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