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Rubí ja compta amb una 
nova fornada d’agents pel 
civisme formada per quatre 
dones. Fa tres setmanes 
que el nou equip ja passeja 
per la ciutat amb l’objecti u 
d’intentar fomentar el ci-
visme i el bon ús de l’espai 
públic. Una de les novetats 
d’aquesta edició és que les 
agents amplien el seu radi 
d’acció amb visites regulars 
a les urbanitzacions i que 
mantenen trobades amb les 
associacions veïnals. 

Les funcions d’aquest 
equip són informar i sen-
sibilitzar dels benefi cis del 
comportament cívic, aten-
dre queixes, preguntes i 
suggeriments, detectar 
conductes incíviques i de-
rivar als serveis municipals 

corresponents situacions 
que superin el seu àmbit. 
Per dur a terme aquestes 
responsabilitats, han rebut 
formació en mediació, parcs 
i jardins, ti nença d’animals, 
salut pública, medi ambient 
i seguretat.

L’horari de les agents 
és de dilluns a dissabtes 
de 9 a 13 hores i dimarts 
i dijous, també de 15.30 
a 19 hores. L’equip està 
format per quatre dones 
contractades a través d’un 
pla d’ocupació, per a dones 
en situació d’atur de llarga 
durada i difi cultats per acce-
dir de nou al mercat laboral. 
El contracte és per a tres 
mesos de durada, amb la 
possibilitat d’allargar-lo tres 
mesos més. / DdR

Els abocaments de residus a llocs no 
permesos costen més de 400.000 
euros a les arques municipals
REDACCIÓ

El servei de Medi Ambient 
de l’Ajuntament i la ciutada-
nia detecten constantment 
abocaments incontrolats 
de residus al medi natural 
i al voltant dels conteni-
dors, tant a les urbanitza-
cions com al nucli urbà. 
Una mala pràctica que va 

costar a les arques munici-
pals 413.767,02 euros l’any 
2018, que es van haver de 
destinar a retirar i tractar 
aquests residus abocats en 
llocs no permesos.

Durant aquest 2019, 
s’han impulsat una vintena 
d’expedients sancionadors 
per abocaments de residus 
al medi natural o a altres 
espais no autoritzats. Des 
del consistori es reconeix 
que resulta complicat poder 
sancionar l’infractor perquè 
cal enxampar la persona en 
el moment que comet la 
infracció, que hi hagi un tes-
ti moni que ho pugui denun-
ciar o bé obtenir una prova 
de l’autor de l’abocament.

Només a les urbanitza-
cions anualment es recullen 
una mitjana de 765.000 
kg de residus abandonats 
en espais no permesos. El 
cost que l’Ajuntament ha 
de desti nar a la neteja del 
medi natural ascendeix a 

uns 100.000 euros l’any.
A banda de l’import eco-

nòmic, aquestes males pràc-
tiques suposen un elevat 
impacte ambiental. Per tot 
això, l’Ajuntament ha fet una 
crida al civisme per evitar els 
abocaments il·legals de resi-
dus, sigui al medi natural o al 
voltant dels contenidors.

En aquest senti t, recorda 
que a les diferents bateries 
de contenidors s’hi poden 
trobar contenidors per a 
residus orgànics, per a paper 
i cartró, pel vidre, pels enva-
sos i per la resta. Els residus 
especials es poden portar a 
la deixalleria municipal, al 
Mercat hi ha una minidei-
xalleria i la deixalleria mòbil 
compta amb 75 parades per 
tota la ciutat. També existeix 
el recurs gratuït del Telèfon 
Verd (900 130 130) que re-
cull restes de poda i mobles 
o trastos vells a domicili, 
concertant el dia i l’hora de 
recollida.

Una veïna de la Zona Nord denunciava aquest esti u l’incivisme d’alguns ciutadans que deixen tot ti pus 
de residus al costat dels contenidors. / Janet Mata

Les agents pel civisme també
visitaran les urbanitzacions

Presentació de les agents cíviques. / Localpres-Ajuntament



Divendres, 8 de novembre de 2019ACTUALITAT 3

Els veïns de Can Fatjó, insati sfets amb el projecte 
de remodelació del pont del carrer Sant Joan
REDACCIÓ

El veïnat de Can Fatjó no 
està sati sfet amb el projecte 
de remodelació del pont del 
carrer Sant Joan, un projecte 
que es va traçar el 2014 i que 
ara s’ha començat a execu-
tar. En un comunicat, des de 
l’Associació de Veïns de Can 
Fatjó –el barri més afectat, 
ja que és el principal ramal 
d’accés al centre de la ciu-
tat– es mostren contents pel 
fet que fi nalment s’inicien 
les obres d’un projecte que 
el veïnat feia anys que recla-
mava. Ara bé, lamenten que 
l’Ajuntament “no ha ti ngut 
en compte en cap moment 
ni l’opinió de l’associació de 
veïns ni, per extensió, de la 
resta de veïns”.

L’enti tat criti ca el fet que 
van conéixer el projecte a 
través de terceres persones 
i que no fos fi ns després de 
molt insisti r que el consistori 
els donés detalls i els expli-
qués el projecte.

A partir d’aquí, hi ha 

Els accessos al pont del carrer Sant Joan des de Can Fatjó. / C. Buxó

diversos aspectes que l’As-
sociació de Veïns de Can 
Fatjó no veu massa clars. 
Un d’ells és que el projecte 
només contempla arranjar 
el pont i no els accessos al 
pont. És a dir, que les vo-
reres de la cruïlla entre els 
carrers Casetes de Can Fatjó 
i avinguda Castellbisbal no 
es modifi caran, tot i ser una 
de les més insegures de la 

ciutat, i no s’adequaran a la 
nova amplada de les voreres 
del pont.

Un representant de l’AV 
de Can Fatjó ja va posar 
sobre la taula aquest pro-
blema en el darrer Ple a 
l’Ajuntament: “És absurd 
que el projecte no contem-
pli l’entrada ni la sorti da del 
pont”.

D’altra banda, també 

destaquen que un cop fi na-
litzada l’obra hi haurà més 
de 40 cm entre la calçada 
i les noves voreres, un fet 
que consideren perillós si 
no es col·loquen baranes. 
A més, creuen que el fet de 
col·locar jardineres amb reg 
automàti c és una despesa 
innecessària. “Esperem que 
la modifi cació del pont recu-
lli les necessitats dels veïns i 

dels usuaris d’aquest amb la 
mateixa garanti a i seguretat 
que es mereixen els ciuta-
dans”, apunten.

Resposta del govern
Davant les críti ques, l’Ajun-
tament ha explicat que, com 
diuen els veïns, el projecte 
no contempla urbanitzar 
els accessos al pont, però 
que el Servei de Mobilitat 
estudiarà si es pot fer al-
guna actuació. Respecte al 
desnivell de 40 cm entre la 
vorera sud i la calçada, afi r-
men que tècnicament no hi 
ha més opcions, i que quan 
la reforma esti gui en funci-
onament es veurà si es pot 
reduir el desnivell. A més, 
afegeixen que les jardineres 
i els bancs faran de barrera 
per incrementar la sensació 
de seguretat.

La reforma del pont
El projecte del pont del 
carrer Sant Joan, que té un 
pressupost de 302.717,86 
euros, contempla l’ampliació 

de la vorera nord fi ns a 2,95 
m, mentre que la sud només 
guanyarà uns pocs centí-
metres. A la vorera nord, 
s’ubicaran cinc jardineres 
amb reg automàtic i cinc 
bancs. La calçada conti nu-
arà mesurant pràcti cament 
6 m dividits en dos carrils. 
També s’instal·laran 10 nous 
fanals de tecnologia led.

Selecció d’immobiliàries del 
col·lectiu API

Gestionem conjuntament el teu immoble

Amb nosaltres guanyes 
temps i rendibilitat

maxim

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

Ara també a Rubí 
i Cerdanyola!

Patrocinadors de la UESC
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El grup de teatre de Ca n’Al-
zamora ha posat en escena 
al llarg de l’any diverses 
funcions del musical ‘Peter 
Pan’ que, més enllà de l’ac-
� vitat lúdica, també tenia 
un vessant solidari, ja que 
tots els diners recaptats amb 
les entrades s’han donat 
al projecte SJD Pedriatric 
Cancer Center Barcelona de 
l’Hospital Sant Joan de Déu, 
el centre oncològic infan� l 
més gran d’Europa i un dels 
més grans del món que obri-
rà les portes el 2020. 

Després de les represen-
tacions al teatre municipal 
La Sala i posteriorment al 
Casal Popular, el taller de 
teatre de pares i mares de 
l’escola Ca n’Alzamora va 
aconseguir recaptar 1.300 
euros que ja han estat lliu-
rats a Sant Joan de Déu. 

L’Hospital Sant Joan de 
Déu, en nom del centre, 
però sobretot en nom dels 
infants amb càncer i de les 
seves famílies, ha agraït 
sincerament l’aportació a 
través d’una carta. / DdR

El grup de teatre de l’escola Ca n’Alzamora 
dona 1.300 euros a Sant Joan de Déu

Ja es coneixen les propostes que s’executaran 
en el marc dels pressupostos par� cipa� us 
REDACCIÓ

La fase de votacions defi ni� -
ves dels Pressupostos Par� -
cipa� us 2020, que va fi nalit-
zar dijous passat, va recollir 
els vots de 273 rubinencs 
i rubinenques. Durant el 
mes d’octubre, la ciutadania 
major de 16 anys ha � ngut 
l’oportunitat de decidir el 
des�  de 250.000 euros de 
la par� da d’inversions dels 
pressupostos municipals de 
l’any vinent.

Cada par� cipant ha po-
gut votar tantes opcions 
com ha considerat, sempre 
que aquestes no superessin 
el topall econòmic total. 

Com estableixen les ba-
ses del procés, les accions 
que es tiraran endavant 
s’han ordenat en funció del 
nombre de vots rebuts i el 
pressupost econòmic. És a 
dir, ja que les quatre pro-
postes amb més vots sumen 
201.600 euros d’es� mació 
econòmica s’ha incorporat 
la següent proposta que 
encaixa dins el pressupost 
total. 

D’aquesta manera, les 
peticions de més verd a 
la ciutat i enllumenat led, 
amb una estimació eco-
nòmica de 125.000 euros 
cadascuna, no fi guren a la 
llista defi ni� va d’accions a 
executar.

Procés de par� cipació per a 
infants i adolescents
El procés de par� cipació en 

els pressupostos de 2020 
també preveu la realització 

REDACCIÓ

La Taula d’urbanitzacions 
de Rubí, un nou espai de 
participació que reuneix 
en� tats veïnals d’aquesta 
zona de la ciutat, tècnics 
municipals i representants 
polí� cs, ja s’ha cons� tuït. 
Una dotzena d’entitats 
han assis� t a la primera 
trobada d’aquest nou òr-
gan, que dona compliment 
a una moció aprovada 
per unanimitat pel Ple de 
l’Ajuntament i que es reu-
nirà cada dos mesos.

La sessió constituti-
va va ser presidida per 
l’alcaldessa, Ana M. Mar-
� nez, que va ressaltar la 
u� litat de la taula: “Des del 
govern municipal volem 
atendre les demandes 
comunes de les urbanitza-
cions i aquest és un espai 
periòdic que ens ajudarà 
a fer-ho de manera més 
efec� va”.

Durant la trobada, es 
van abordar qüestions 
que preocupen el conjunt 
de les urbanitzacions de 
la ciutat, com ara la neteja 

de torrents. Sobre aquest 
tema, l’Ajuntament ha 
informat que ja s’hi fan ac-
tuacions periòdiques, però 
que es revisaran aquells 
punts indicats pel veïnat 
per programar-hi les pro-
peres tasques de neteja.

Un altre dels temes 
que va despertar l’inte-
rès dels residents de les 
urbanitzacions són les 
bonifi cacions del 95% de 
l’impost sobre construcci-
ons, instal·lacions i obres 
(ICIO) en aquells treballs 
executats a conseqüència 
dels aiguats de juliol i no-
vembre de 2018. Aquesta 
mesura, que dona res-
posta a les demandes del 
mateix veïnat, s’inclou a 
la proposta d’ordenances 
fi scals aprovada pel Ple de 
forma provisional.

La sessió també va ser-
vir per informar els repre-
sentants de les urbanitza-
cions de les obres del pont 
del carrer Sant Joan, que 
arrencaran aquest mes de 
novembre i que tindran 
una durada aproximada 
de sis mesos.

A la ciutat hi ha un 
total de 13 urbanitzacions, 
amb una extensió en con-
junt que gairebé duplica la 
del nucli urbà central i els 
polígons.

La primera trobada de 
la Taula d’urbanitzacions 
va comptar amb la par� -
cipació de les en� tats de 
propietaris de Sant Muç, 
Can Serrallac, Can Solà, Els 
Avets, Castellnou - sector 
B, Castellnou - sector D, 
Can Barceló, Can Serrafos-
sà i les tres associacions 
de Can Ximelis, així com 
veïns de Can Carreras i Can 
Balasch.

La Taula d’urbanitzacions de 
Rubí comença a caminar

d’un procés participatiu 
adreçat als infants i ado-
lescents, amb l’objec� u de 
definir el destí de 50.000 
euros més en inversions. Per 
tal de facilitar la seva par� ci-
pació, el calendari d’aquest 
projecte s’adapta al calen-
dari escolar, i es portarà a 
terme des d’aquest mes 
de novembre fi ns al proper 
mes de març de 2020.

La Creu Roja i el Centre Excur-
sionista de Rubí organitzen el 
17 de novembre la passejada 
solidària ‘Camins de vere-
ma’. La caminada requereix 
inscripció prèvia, que es pot 
fer fi ns al 12 de novembre, 
a través del telèfon 93 588 
71 70, per correu electrònic 
a cer@rubicer.cat o david.
bea@creuroja.com, i també 
de forma presencial de 19 a 
21 hores a la seu del Centre 
Excursionista.

La sor� da, de 9 km, � ndrà 
lloc a par� r de les 8.30 hores a 

l’arborètum del Castell.
L’objec� u de la passejada, 

que passarà per Can Pi de la 
Serra i la Vinya del Pa� lles, 
és recollir fons i joguines per 
a la campanya de joguines 
de Creu Roja Joventut. Les 
joguines han de ser noves i no 
sexistes i es recolliran al punt 
de sor� da i d’arribada el dia 
de la passejada.

Un altre dels objectius 
és promoure els hàbits salu-
dables i conèixer els espais 
històrics, culturals i naturals 
de Rubí. / DdR

Passejada solidària pels camins de verema 
de la Creu Roja i el Centre Excursionista

Han par� cipat 273 
rubinencs, que 
han escollit com 
inver� r la par� da 
de 250.000 euros 
que l’Ajuntament 
havia des� nat

PROPOSTES GUANYADORES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020

- Creació d’una aplicació per a telèfons mòbils per a famílies de Rubí amb 
persones amb diversitat funcional, valorada en 53.600 euros. Ha rebut 83 
vots.

- Crear zones d’ombra al parc Rivo Rubeo, valorada en 18.000 euros. Ha 
rebut 77 vots.

- Millorar el parc de Ca n’Alzamora, amb una estimació econòmica de 125.000 
euros. Ha acumulat 72 vots.

- Posar en marxa una prova pilot per lluitar contra el mosquit tigre, amb un 
pressupost de 5.000 euros. Ha rebut 65 vots.

- Millorar els equips de l’Escola de Música Pere Burés, amb una dotació eco-
nòmica de 36.300 euros. Ha sumat 27 vots. 
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Obres al carrer Lourdes 
per millorar l’accessibilitat
REDACCIÓ

L’Ajuntament iniciarà l’11 
de novembre les obres 
de remodelació del carrer 
Mare de Déu de Lourdes, 
un projecte inclòs al Pla 
d’inversions i que té un 
pressupost de 246.477,56 
euros.

Els treballs � ndran una 
durada aproximada de 6 
mesos i tenen per objec� u 
augmentar l’accessibilitat 
del tram del carrer comprès 
entre els carrers Sant Gaietà 
i Madrid. Per aconseguir-ho, 
s’ampliaran les voreres i se 
soterrarà l’actual línia de 
baixa tensió, que permetrà 
eliminar els pals de fusta 
que hi ha actualment sobre 
la vorera. 

De forma paral·lela, es 
millorarà el ferm de la calça-
da, es renovarà la conducció 
de la xarxa d’aigua potable, 
així com la instal·lació d’en-
llumenat públic, retirant 
les columnes existents i 
ubicant-ne de noves. Tam-
bé es col·locaran elements 
de mobiliari urbà, com ara 

bancs i papereres i es plan-
taran 13 tarongers.

Afectacions
Durant pràcticament tota 
l’obra, es man� ndrà el do-
ble sentit de circulació al 
carrer, mo� u pel qual serà 
necessari eliminar de for-
ma temporal la trentena 
de places d’estacionament 
del tram en obres. A les 
hores punta i durant la nit 
quedaran habilitats dos 
carrils, un per cada sen� t, 
mentre que entre les 9.30 i 
les 16.30 hores, si l’obra ho 

requereix, només romandrà 
lliure un únic carril, amb pas 
alterna� u.

En canvi, quan es du-
guin a terme les obres a la 
calçada, caldrà tallar aquest 
tram.

Pel que fa al servei del 
bus urbà, durant la primera 
fase dels treballs queda-
rà anul·lada la parada de 
Lourdes de les línies 2 i 4 en 
sen� t Estació, mentre que 
durant la segona fase que-
darà inhabilitada la mateixa 
parada de les línies 2 i 5 de 
Can Rosés.

Les obres de remodelació duraran sis mesos. / Ajuntament
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L’oposició retreu al govern l’elevada 
despesa en il·luminació nadalenca
MARTA CABRERA

El Ple del mes d’octubre va 
estar centrat en la discussió 
al voltant de la despesa de 
l’Ajuntament en elements 
decora� us lumínics del Na-
dal. El consistori ha tret a 
licitació un concurs per valor 
de 236.374,71 euros, corres-
ponents a la instal·lació d’un 
túnel de llum, un laberint lu-
mínic i dos arbres gegants que 
també estaran il·luminats. A 
aquest import, cal afegir els 
prop de 100.000 euros de 
la il·luminació habitual de 
Nadal.

Els partits de l’oposició 
es van mostrar contraris a 
aquesta despesa en el debat 
d’una moció presentada per 
Esquerra Republicana (ERC) 
que proposava obrir un pro-
cés participatiu per tal que 
comerciants i ciutadania deci-
dissin una part dels costos de 
la il·luminació de Nadal.

El portaveu d’Esquerra, 
Xavier Corbera, va demanar 
a l’execu� u local, format pel 
Partit dels Socialistes i En 
Comú Podem, que no malba-
ra�  i que ges� oni els recursos 

públics de forma responsable: 
“Com li diem a la gent que no 
arriba a fi nal de mes que ens 
gastem més de 200.000 euros 
en túnels de llum?”.

Per la seva banda, el re-
gidor de Ciutadans, Roberto 
Mar� n, va carregar contra el 
govern, que considera que 
“està més a prop de conver� r 
el Nadal en una batalla entre 
Rubí i Vigo per la ciutat més 
estrambòtica del país” i va 
recordar a En Comú Podem 
les crí� ques que havien fet 
en el passat a aquestes instal-
lacions.

Retret que va compar� r 
Toni García, de Veïns per 
Rubí, que considera que “la 
despesa és injus� fi cable i in-
sostenible” i va recordar que 
cal sumar-la a la instal·lació de 
la pista de gel, que el regidor 
d’Infància i Educació, Víctor 

García, va confi rmar que es 
tornarà a muntar.

Per úl� m, la regidora de 
l’Alterna� va d’Unitat Popular, 
Betlem Cañizar va afi rmar que 
és “absurd que el Rubí Brilla 
� ngui menys pressupost” que 
la il·luminació de Nadal.

Davant de totes aquestes 
crí� ques, el portaveu del PSC, 
Moisés Rodríguez, va dir que 
“la llum i els elements de Na-
dal són un pol d’atracció de 
la ciutat per portar clientela” 
i va quan� fi car en “450.000 
euros l’impacte econòmic 
directe sobre el comerç” dels 
elements de llum. Des de les 
fi les dels comuns, es va optar 
pel silenci sobre aquesta 
qües� ó.

Rebutgen la moció sobre el 
Nadal i els infants
Tampoc va prosperar la moció 
per elaborar un programa 
d’ajuts i serveis per atendre 
les necessitats de lleure dels 
infants i adolescents de Rubí 
durant el Nadal. Víctor García 
va fer una enumeració de 
totes les ac� vitats que l’Ajun-
tament organitza coincidint 
amb aquestes dates.

MOCIONS 
APROVADES

-[AUP] Política de difusió i 
promoció de les diverses pro-
gramacions que impulsa el 
teatre municipal La Sala.
Junta de Portaveus

MOCIONS NO 
APROVADES

-[ERC i AUP] Per demanar 
l’amnistia per a les persones 
preses polítiques catalanes i 
en defensa del dret d’autode-
terminació.
Sí: ERC i AUP
Abst.: ECP i VR
No: PSC i Cs

-[VR] Per a la redacció del Pla 
Director d’E�iciència Energèti-
ca i sostenibilitat de Rubí
Sí: ERC, Cs, VR i AUP
No: PSC i ECP

-[ERC] Per unes festes de Nadal 
sostenibles i participatives
Sí: ERC, Cs, VR i AUP
No: PSC i ECP

-[ERC] Per millorar l’oferta 
d’activitats de Nadal per als 
infants i joves de la nostra 
ciutat
Sí: ERC, Cs, VR i AUP
No: PSC i ECP

El Ple, en contra de l’amnis� a 
als líders independen� stes

Tombada la proposta de crear 
un Pla d’Efi ciència Energè� ca

Primeres passes per comprar la 
Supersond i el local de La Caixa

Esquerra Republicana i l’Alter-
na� va d’Unitat Popular van 
presentar al Ple una moció 
per tal que l’Ajuntament de 
Rubí es posicionés a favor de 
l’amnis� a dels líders indepen-
den� stes i a favor de l’auto-
determinació de Catalunya. 
La proposta no va prosperar, 
ja que tant el Partit dels 
Socialistes com Ciutadans hi 
van votar en contra. En Comú 
Podem, per la seva banda, es 
va abstenir després d’explicar 
que les seves transaccions no 
havien estat acceptades.

Mentre això passava dins 

el Ple, a la plaça, una sei-
xantena de persones es van 
concentrar per demanar la 
llibertat dels líders polí� cs i 
civils independen� stes. Una 
mobilització convocada per 
la Comissió 1 d’octubre, que 
va optar per celebrar un Ple 
Ciutadà i obrir un debat que 
es va concretar amb pro-
postes com la d’impulsar la 
cons� tució del Consell Local 
de la República Catalana, 
impulsar treball als barris o 
promoure accions de refl exió 
i protesta el 9 de novembre, 
entre altres. / DdR 

Els par� ts independen� stes van sor� r a la plaça i es van dirigir als 
concentrats. / M.C.

ERC, Cs, VR i AUP 
cri� quen l’execu� u 
per des� nar més 

de 300.000 euros a 
la il·luminació 

de Nadal

La moció que va presentar 
Veïns per Rubí per tal de 
crear un Pla d’Efi ciència Ener-
gètica va ser tombada pel 
govern, format pel PSC i els 
comuns. Andrés Medrano, 
regidor de Sostenibilitat i 
Medi, va jus� fi car la posició 
de l’execu� u afi rmant que en 
darrer Ple ja es va aprovar 
un text “amb el compromís 
de treballar per l’efi ciència 
energè� ca”.

L’única moció que es va 
aprovar al Ple va ser la que 

va presentar l’Alternativa 
d’Unitat Popular per millorar 
la promoció i la difusió de les 
ac� vitats al teatre municipal 
La Sala, que va ser aprovada 
en Junta de Portaveus. 

D’altra banda, la moció 
de l’Alterna� va sobre l’ober-
tura d’un servei d’urgències 
socials al CAP Mútua de 
Rubí va ser retirada amb 
el compromís de treballar 
tècnicament un text per tal 
d’aprovar-la en properes ses-
sions plenàries. / M.C.

En la sessió plenària, el go-
vern va aprovar, amb l’oposi-
ció en contra, modifi cacions 
de crèdit per tal d’afrontar en 
els propers mesos la compra 
de l’an� c edifi ci de la Super-
sond i el local comercial de 
l’avinguda Barcelona que 
fi ns fa poc ocupava La Caixa. 
En el cas de la Supersond, el 
pressupost de compra gira al 
voltant d’1,5 milions d’euros 
únicament per la seva ad-
quisició, que es destinaria 
a “equipament cultural i de 

joventut”.
Per la seva banda, el local 

comercial de La Caixa costaria 
635.000 euros i es des� naria 
a “un equipament per un 
centre d’innovació”. Tant ERC 
com Cs, l’AUP i VR van cri� car 
la manca de planifi cació, la 
inexistència d’un Pla d’Equi-
paments i sobretot, el fet que 
el consistori � ngui patrimoni 
en desús o directament aban-
donat, com és el cas de les 
Torres Massana o els an� cs 
cinemes. / M.C.
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Els comuns alerten del perill 
d’un PSOE que miri a la dreta

M. CABRERA

El diputat al Congrés d’En 
Comú Podem, Joan Mena, 
va visitar dilluns Rubí per 
fer campanya electoral de 
les eleccions al Congrés del 
10 de novembre. El militant 
d’Esquerra Unida i Alterna� -
va va posar com a exemple 
Rubí del que hauria de pas-
sar a les Corts espanyoles. 
“Rubí és un exemple de 
com les esquerres es poden 
posar d’acord i sumar”, va 
dir, en referència al pacte 

de govern local entre els 
comuns i els socialistes.

El tercer a la llista dels 
comuns per Barcelona creu 
que existeix el “perill” que el 
PSOE “con� nuï volent atrau-
re l’abstenció de Ciutadans 

i el PP fent servir Catalunya 
com a excusa”, un fet que 
signifi caria un “perjudici per 
a les classes populars”.

Per aquest mo� u, con-
sidera que cal que En Comú 
Podem i Unidas Podemos 
es� guin fortes al Congrés: 
“Si som forts el 10 de no-
vembre, també estaran 
forts els drets socials i la-
borals dels treballadors i 
l’aposta pel diàleg”. Mena 
també va insis� r que la seva 
formació és “la garan� a de 
polítiques d’esquerres” i 
“d’una solució per Catalu-
nya, cal que els catalans, 
a través del diàleg, acabin 
decidint un acord amb el 
conjunt de l’estat”.

La visita del diputat es 
va realitzar en el marc d’una 
assemblea oberta a la Sala 
Neus Català. 

En aquesta trobada, el 
grup municipal d’En Comú 
Podem, que està a l’exe-
cutiu, va explicar a la mi-
litància la feina que estan 
impulsant des de la seva 
entrada al govern. 

“Si ECP som forts 
el 10N, també 
estaran forts els 
drets socials i 
laborals i l’aposta 
pel diàleg”

ERC aposta per “l’amnis� a, 
el diàleg i el referèndum”
M. CABRERA

La consellera de Justícia, 
Esther Capella, va ser la 
protagonista de l’acte de 
campanya que va organit-
zar Esquerra Republicana 
a l’Ateneu el dilluns de cara 
a les eleccions al Congrés 
d’aquest diumenge. Capella 
va demanar el vot per la 
formació republicana i va 
cri� car el PSOE per tornar a 
convocar eleccions pensant 
més en el “par� disme” que 
en “les necessitats de la 

ciutadania”.
La consellera va subrat-

llar que “l’estat ha d’enten-
dre que la governabilitat 
d’Espanya depèn que hi 
hagi una solució polí� ca per 

a Catalunya” i considera que 
aquesta ha de passar per 
“l’amnis� a, la negociació, el 
diàleg i el referèndum”.

També va recordar que 
Pedro Sánchez va ser presi-
dent gràcies a una moció de 
censura en què ERC va votar 
a favor. “Nosaltres posem 
els interessos de la ciutada-
nia per sobre del par� t, per 
això vam donar suport a la 
moció de censura i per això 
ens vam abstenir aquest 
estiu en la investidura”. 
Sobre aquesta abstenció, 
Capella va justificar que 
“era la millor opció per 
iniciar i con� nuar un diàleg 
sincer amb l’estat i avançar 
cap a una solució polí� ca”, 
però avisa que la situació, 
després de la sentència, ha 
canviat i que ERC demanarà 
“gestos” de cara a la inves� -
dura. “Hi ha moltes coses a 
tenir en compte, la reforma 
laboral ha de ser derogada, 
també la llei mordassa, i 
cal posar l’accent en la pro-
tecció de drets i llibertats 
públiques”.

“L’estat ha 
d’entendre que 
la governabilitat 
d’Espanya depèn 
que hi hagi una 
solució polí� ca per 
a Catalunya”

Joan Mena, durant la visita a Rubí. / M.C.

Esther Capella, protagonista de l’acte de campanya d’ERC. / M.C.

JxCAT: “Estem preocupats per la
deriva an� catalanista dels par� ts”
M. CABRERA

La consellera de Presi-
dència, Meritxell Budó, 
va visitar aquest dimecres 
el Mercat de Rubí en un 
acte de campanya de Junts 
per Catalunya (JxCAT). Per 
Budó, és important votar 
el 10 de novembre perquè 
és una “oportunitat de con-
ver� r la veu dels catalans i 
catalanes en vots i escons”, 
i afegeix que JxCAT anirà al 
Congrés a “defensar Cata-
lunya”.

La consellera es va mos-

trar preocupada pel que 
considera una “deriva an-
ticatalanista de tots els 
par� ts polí� cs, tret del que 
lidera Pablo Iglesias, res 
diferencia ara mateix a Vox, 
de Cs, del PP o el PSOE”. 

Per aquest motiu, Budó 
va assenyalar que la seva 
formació polí� ca “no farà 
president ni votarà a favor 
de cap inves� dura a canvi 
de res”. També va afi rmar 
que cal “poder debatre 
amb tranquil·litat sobre el 
dret d’autodeterminació, 
seure i dialogar per resol-
dre des de la política un 
confl icte polí� c”.

L’acte també va comp-
tar amb la presència de la 
número 2 al Senat, Merit-
xell Lluís, parella de Josep 
Rull: “Volem fer sentir la 
veu de la majoria de cata-
lans a Madrid, defensant 
els seus interessos, no no-
més la independència, que 
també, sinó de tots els 
ciutadans, perquè a més de 
la repressió que fa més de 
2 anys que pa� m, hi ha una 
manca d’inversió de l’estat 
a Catalunya”. Lluís també va 
recalcar que “la indepen-
dència és un mecanisme 
per millorar la qualitat de 
vida dels ciutadans, no és 
un objectiu per si sol, és 
un mitjà”.

La consellera 
Meritxell Budó 
diu que Junts 
per Catalunya 
anirà al Congrés 
per “defensar 
Catalunya”

Meritxell Budó, acompanyada per Carme Vinyes. / Cedida
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55.055 rubinencs i rubinenques poden 
votar a les eleccions de diumenge
REDACCIÓ

Un total de 55.055 rubi-
nencs i rubinenques � ndran 
dret a vot a les eleccions 
generals d’aquest diumenge 
10 de novembre.

Els col·legis electorals 
establerts per a la renovació 
dels 350 escons del Congrés 
dels Diputats i els 208 del 
Senat seran els mateixos 
que l’anterior convocatòria 
electoral, els comicis muni-
cipals del 26 de maig.

En aquest sentit, com 

que el Casino con� nua tan-
cat, els electors que votaven 
en aquest espai electoral es 
repartiran entre l’Ateneu, 
el Rubí Forma i l’escola Pau 
Casals. En total es cons� -
tuiran 85 meses electorals 
distribuïdes pels 25 punts 
de votació.

A les darreres eleccions 
generals, celebrades fa no-
més sis mesos, la ciutat va 
registrar una participació 
històrica, ja que un 76,25% 
del cens va exercir el seu 
dret a vot. Es tracta de la 

participació més elevada 
dels darrers 37 anys en unes 
eleccions generals. 

Ara caldrà saber si la 
ciutadania manté el seu 
compromís amb les urnes 
o el cansament de tantes 
convocatòries electorals 
en el mateix any afavoreix 
l’abstenció.

Pel que fa als resultats, 
el Par� t dels Socialistes de 
Catalunya va ser la força 
més votada i va recuperar 
l’hegemonia que havia per-
dut en les convocatòries del 
2015 i 2016 en favor d’En 
Comú Podem.

Aquesta úl� ma coalició 
va ser la segona força més 
votada, mentre que ERC es 
va situar com a tercer par� t 
amb més suport, desplaçant 
Ciudadanos (Cs) que va cau-
re a la quarta posició.

Junts per Catalunya va 
ser la cinquena força, men-
tre que el Partit Popular 
va ser el partit que més 
suport va perdre a la ciu-
tat. Finalment, la formació 
ultradretana Vox va rebre 
1.903 vots a Rubí.Es cons� tuiran 85 meses electorals. / Arxiu Mariona López

 www.britishhouse.es - info@britishhouse.es - 935860825 - Av. Barcelona 21, RUBÍ

Bri sh House celebra el Halloween 
amb els alumnes i tots els rubinencs!

Bri sh House ha omplert les 
seves aules i els carrers de Rubí 
amb l’esperit de Halloween. La 
setmana passada, coincidint 
amb la celebració del món 
anglosaxó de la nit més 
terrorífica de l’any, Bri sh House 
i els seus alumnes més pe ts 
van sor r disfressats als carrers 
a fer el “Trick or Treat”, cantant 
cançons de Halloween en anglès 
i passant-s’ho d’allò més bé!
Al mateix temps, les classes 
d’adolescents van celebrar 
la data amb la tradicional 
gimcana de Halloween, fent 

servir l’anglès en un entorn 
molt dinàmic i diver t. Les 
classes d’adults també van 
poder gaudir de la celebració 
cultural, donat que aprendre 
una llengua, en paraules de la 
pròpia escola, “no és només 
aprendre l’idioma, sinó tota la 
cultura que l’envolta”.
Bri sh House és una escola 
especialitzada en l’ensenyament 
d’idiomes per a totes les edats i 
nivells. Per a més informació, 
esteu convidats a les seves 
jornades de portes obertes.  
Podeu  dirigir-vos a l’escola 

central a l’Av. Barcelona 21, 1a 
planta, de 10 a 22 h de dilluns 
a dijous, de 10 a 21 h divendres 
i dissabtes de 10 a 13 h., o 
trucar al 935860825 per parlar 
amb l’Úrsula o la Vanesa que 
estaran encantades d’atendre-
us. Aprofiteu ara la matrícula 
gratuïta, i a més, a tothom que 
us informeu, Bri sh House 
us obsequiarà amb un imant 
“Keep calm & Speak English”! 
Aquest curs tots els rubinencs 
a aprendre idiomes i a assolir 

House!

NOUS CURSOS D’IDIOMES! 

Anglès 
per a nens d’1 any

Preparació 
FCE, CAE i Proficiency

Anglès 
Batxillerat

Intensius per a empreses
(Bonificats per Tripar ta)

Anglès intensiu
Tots els nivells

Nivell 1 d’anglès, rus, japonès, 
italià, alemany i francès

Comença ara!
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E ls veïns de Can Fatjó estan moles-
tos amb l’Ajuntament pel fet que 
la reforma, segons diuen, del pont 

del carrer Sant Joan s’ha fet sense tenir-los 
en compte i que han hagut de conéixer el 
projecte per terceres persones. Sobta, si més 
no, que un projecte que fa tants anys que 
es reivindica per part del veïnat d’aquesta 
zona no es tracti amb una mica més de cura 
amb les persones que hi passen cada dia. La 
participació ciutadana és molt important, no 
només pel desenvolupament dels projectes, 
sinó també perquè el ciutadà se senti partícip 
de la comunitat i s’involucri per construir 
una ciutat millor. 

Participació
EDITORIAL

ARTICLES D’OPINIÓ
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El Tuit de la setmana              3 de novembre

josep alcalá
@josepalcala

No havia imaginat mai haver d’escriure aquest tuit.En Toni Lopez ens 
ha deixat, tant jo com tota la Direc� va 
@UERubi
estem enfonsats, era un home bo, amic dels seus amics, efi cient, 
compromés, respectat i fi del, era la meva ma dreta.Mai t’oblidarem 
Toni, mai. DEP amic.

La Comissió 1-O, que integra tots els partits 
independentistes, l’ANC, Òmnium i CDR de 
Rubí no es va crear només per organitzar l’acte 
d’aquell dia, sinó com una plataforma unitària 
per impulsar la mobilització. Va organitzar 
autocars per a la gran manifestació del dia 26 
i la setmana passada va organitzar el primer 
Ple Ciutadà, coincidint amb el ple (amb mi-
núscules) de l’Ajuntament. Rubí està governat 
per un partit que un dia va ser socialista i obrer, 
però ara només és espanyol (“Ahora España”); 
un partit que va patir exili i presó; un partit 
que defensava el dret d’autodeterminació dels 
pobles d’Espanya. Ara dirigeix la repressió d’un 
estat autoritari en una actitud que avergonyiria 
molts antics dignes dirigents del PSC de la 
transició. El primer Ple Ciutadà no es va limitar 
a aprovar simbòlicament la moció contra la 
sentència rebutjada pel ple, també va recollir 
idees per noves mobilitzacions; en concret: 
1. Impulsar la constitució del Consell Local de 
la República de Rubí. 
2. Treballar als barris per fer arribar informació 
a tota la població sobre la pèrdua de llibertats i 
promoure la mobilització. 

3. Donar suport a la campanya d’autoinculpaci-
ons i convocar a la ciutadania per adherir-se. 
4. Donar suport a les accions de refl exió i pro-
testa previstes per aquest dissabte.
5. Demanar a l’ANC i a Òmnium l’organització 
de cursos de no-violència.
6. Dur a terme accions de protestes durant 
festes futures. 
7. Dur a terme una acció de protesta davant la 
comissaria de la Policia Nacional i lliurar una 
carta per demanar la seva retirada de Rubí. 
8. Celebrar periòdicament debats oberts a la 
ciutadania, com el Ple Ciutadà. 
La Comissió 1-O es va comprometre a estudiar 
aquests punts per tirar endavant aquells que 
siguin viables. Davant els reptes immediats, 
però també amb la convicció que cal fer efectiva 
la República Catalana, a Rubí treballem units 
i convidem a tots els ciutadans i entitats de la 
nostra ciutat a sumar-se a les accions que s’im-
pulsaran. I no oblidem que diumenge vinent 
CAL VOTAR!! Una majoria independentista 
el 10-N reforçarà el relat internacional i ens 
ajudarà a obtenir els suports que necessitem 
per contrarestar la via unilateral adoptada pel 
Regne d’Espanya.

Contra la repressió, no-violència! Contra 
la sentència, independència! Per la República, 
VOTEU!

El próximo domingo 10 de noviembre los 
españoles y españolas tenemos una gran 
oportunidad para ejercer nuestro derecho 
a voto, una oportunidad para hacer al líder 
del Partido Popular, Pablo Casado, jefe del 
gobierno del Reino de España.

El Partido Popular es un gran partido 
que prioriza el interés general, una fuerza 
política que da confi anza al ciudadano, crea 
empleo y, en los momentos económicos de 
mayor difi cultad, los supera, un partido con 
credibilidad.

Somos la única alternativa constitucio-
nalista en Catalunya, necesitamos un plan de 
construcción constitucionalista en Catalunya, 
ofrecer una alternativa al nacionalismo, a la 
socialdemocràcia o al progresismo, abrazados 
continuamente con fuerzas políticas naciona-
listas y secesionistas, solo por ocupar una silla 
y un cargo político.

Para conseguir una gran alternativa tiene 
que haber ley y orden, defender el Estado 
Constitucional y  ser una referencia. El Par-
tido Socialista Obrero Español no es creíble, 
con un constitucionalismo de quita y pon, el 

PSOE deriva a un nacionalismo moderado.
Nosotros trabajamos para que todos los 

catalanes tolerantes, demócratas, que respetan 
la igualdad, libertad, justicia y pluralismo po-
lítico puedan sentirse integrados en nuestro 
proyecto, en el Partido Popular y, además, 
para que sean respetados y amparados por 
el Estado. 

Creemos en una Catalunya moderna, 
abierta y de vanguardia, que necesita la 
movilización Constitucionalista y, lo más 
importante, donde no exista una clase política 
encastrada en el servicio del nazionalismo. 

El Partido Popular hace un llamamiento 
no solo a los ciudadanos de centro-derecha, 
sino a los demócratas, a los constitucionalis-
tas, personas con las que compartimos unos 
valores comunes, personas que no vulneran 
los derechos de las sociedades avanzadas y 
prósperas, no nos podemos permitir una so-
ciedad fragmentada, queremos una sociedad 
en la que impere la unión.

Catalunya no se puede permitir que se 
construya una enorme estructura naciona-
lista a costa del Estado Social como en el 
falso socialismo y nacionalismo. La deriva 
reaccionaria de la izquierda es la que se alía 
con los nacionalismos a costa de todos los 
trabajadores.

La setmana de la Castanyada, durant 4 dies, 
hem aconseguit arreplegar un centenar de 
nens i nenes de la nostra ciutat, Rubí.

El Cent Patins sí que és més que un club, 
i volem que tots els rubinencs i totes les ru-
binenques ens coneixeu, i que participeu amb 
nosaltres; doncs malgrat tots els nostres èxits i 
el nostre treball en nom de Rubí, trobem que 
no s’està fent prou ressò mediàtic ni tenim 
prou suport des de les institucions.

Tenint com a ambaixadors als jugadors i 
les seves famílies, hem participat en la tradi-
cional venda de castanyes del nostre municipi, 
i ho han fet en PATINS.

La tarda del 31 d’octubre el Cent Patins 
va omplir els carrers i botigues de la nostra 
ciutat amb gairebé un centenar de nens i 
nenes que ens van fer gaudir d’una magnífi ca 
gimcana. Durant aquesta Scape City la ma-
joria d’infants no relacionats amb la nostra 
entitat; va fer comerç visitant les botigues 
col·laboradores:

Mercat, Racó Rosa, Racó del Llibre, 
Casaladeria J. Milà, Espai, Cal Gerrer, Pe-

rruqueria Figueras, Fisiofl otació Gravitas, 
Empastifa’t, Kid & Us, L’Ombra, RubíBike 
i La Tata.

Van resoldre endevinalles, obtenir pistes 
i mostrant el nostre esport i el seu esperit a 
la nostra població.

Després de tanta activitat, es va gaudir 
d’una xocolatada al club. Però la tensió va 
néixer de debò a les profunditats dels vestua-
ris, transformats en un emocionant i terrorífi c 
‘Túnel del Terror’, que es va convertir en una 
de les grans atraccions del vespre, i que no va 
deixar indiferent a cap dels assistents, grans 
i/o petits.

Us agraïm de tot cor la vostra participació 
perquè ara mateix estem vivint moments molt 
delicats a escala econòmica.

Tota ajuda és benvinguda i us esperem 
els caps de setmana a les grades de les 
instal·lacions de Francesc Calvo perquè vin-
gueu a animar, gaudir, viviu i us emocioneu 
amb nosaltres.

Agrair, en especial, la col·laboració dels 
comerços.

Moltes gràcies, i fi ns a una altra.

A Rubí estem units per la república Ley, plan y unión

1a patinada castanyera ‘Castaween’ 

Juan José Giner Espinosa 
Secretario General del Partido 
Popular de Rubí

Precisament, els pressupostos participatius 
són un exemple de com la participació de 
la ciutadania és positiva per a la ciutat, amb 
l’aposta de la ciutadania per projectes soci-
als, urbanístics o culturals, depenent de les 
necessitats. Així, cinc projectes sorgits de 
la ciutadania es tiraran endavant durant el 
2020: impulsar una aplicació que ajudi les 

famílies de persones amb diversitat funcio-
nal, instal·lar zones d’ombra al parc del Rivo 
Rubeo, millorar el parc de Ca n’Alzamora, 
posar en marxa una prova pilot contra el 
mosquit tigre i millorar els equips de músi-
ca de l’Escola de Música Pere Burés. Això 
sí, només 273 rubinencs i rubinenques han 
participat en aquesta iniciativa votant les 

propostes fi nalistes.
Una altra de les notícies destacades de la 

setmana és l’inici de les obres del carrer Mare 
de Déu de Lourdes, que permetrà millorar 
l’accessibilitat i tornar a ubicar-hi arbres. 
Es tracta d’una obra necessària per ser un 
dels carrers més transitats a peu de la ciutat 
i que, des que es van talar els arbres, llueix 
un aspecte menys amable.

Esperem que la reforma d’aquest carrer 
vagi acompanyada d’altres, que requereixen 
urgentment una ampliació en les voreres o 
una transformació en plataforma única: els 
carrers Sant Gaietà, Floridablanca, Xile o 
José Torrijos.

Albert Sorrosal i Cuyàs 
Portaveu de Primàries 
Catalunya a Rubí 

HCR Cent Patins
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E S P E C I A L M O T O R
Què fer amb un vehicle vell

Quan un automòbil arriba al 
� nal de la seva vida útil, el 
propietari té diverses opcions 
per desfer-se’n: 

· Vendre el cotxe a un 
concessionari és l’opció més 
rendible i recomanable si es 
vol comprar un vehicle nou. 

A més, es pot in-
tentar obtenir 
una rebaixa, 
però depen-
drà de l’es-

tat del vehicle 
entregat. El valor 

del vehicle vell augmenta 
si el motor està en bones 
condicions, si ha superat 
l’examen de la ITV, si inclou 
un llibre de manteniment on 
s’hagin apuntat les revisions 
efectuades i si té un bon 
historial de Trànsit. L’ideal és 
que tingui menys de 10 anys 
des de la seva matriculació. 
A partir d’aquí la taxació del 
vehicle es basarà en la mar-
ca, model, motor, cilindrada, 
quilòmetres o estat en què 
es trobi. 

· Els centres de desba-
llestament o els anomenats 
CAVT poden recollir el cotxe 
i fer els tràmits de baixa del 
vehicle a la Direcció General 
de Trànsit (DGT). Juntament 
amb el vehicle cal entregar 
una sèrie de documents (per-
mís de circulació, � txa de la 
inspecció tècnica, fotocòpia 
del DNI del titular).

· Per treure algun bene� ci 
del vehicle vell es pot provar 
de vendre’l sencer o per peces 
a un taller indicant el seu 

estat i característiques. En 
cas que trobin un comprador, 
els tallers poden solucionar 
les possibles avaries i oferir 
un percentatge del preu de 
venda al propietari. 

·La venda directa entre 
particulars implica redactar 
i signar un contracte de 
compravenda i una sèrie de 
tràmits que s’indiquen al web 
de la DGT (Transmissions i 
Canvi de Titularitat).

Per Redacció / AMIC

Què fer amb un vehicle vell
Quan un automòbil arriba al 
� nal de la seva vida útil, el 
propietari té diverses opcions 
per desfer-se’n: 

· Vendre el cotxe a un 
concessionari és l’opció més 
rendible i recomanable si es 
vol comprar un vehicle nou. 

A més, es pot in-
tentar obtenir 

tat del vehicle 
entregat. El valor 

El següent horitzó 
és teu, nova Ténéré 700

Aquesta motocicleta d’aven-
tures per a llarga distància 
inspirada en les motos de ral·li 
de competició, que compta 
amb un motor bicilíndric de 
689 cc de parell alt amb una 
transmissió especial optimit-
zada que et proporcionarà 
l’equilibri ideal entre potència 
i control, s’ha fabricat per 
a poder dominar una gran 
varietat de condicions de con-
ducció sobre terra o asfalt.

El xassís tubular i com-
pacte i la carrosseria esti-
litzada ofereixen la màxima 
agilitat durant la conducció 
tant assegut com de peu, i la 

suspensió de llarg recorregut 
i les llantes t’ofereixen la 
possibilitat d’anar on vulguis 

Característiques Ténéré 700
· ABS intercanviable per a l’ajustament sobre la marxa.
· Dipòsit estilitzat de gran autonomia amb capacitat de 
16 litres.
· Instruments compactes multifunció de tipus ral·li.
· Cabina de tipus ral·li amb manillar cònic.
· Llantes de 21/18 polzades amb pneumàtics per a aven-
tures.
· Forquetes invertides de 43 mm de llarg recorregut ajus-
tables.
· Suspensió posterior ajustable de manera remota.
· Frontal agressiu de tipus ral·li amb quatre fars LED.
· Nou xassís d’acer tubular de doble bressol lleuger.

anar. Omple el dipòsit i posa’t 
en marxa. El següent horitzó 
és teu.
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El Portalet, 
cuina tradicional i de brasa

El Restaurant El Portalet va obrir les seves por-
tes fa més de 25 anys a la plaça Doctor Guar-
diet amb Juan Antonio Gatx Gómez als fogons 
i la seva dona, Maria Rosa Cortés Ramos, a la 
sala. Gairebé des dels inicis les especialitats 
més tradicionals han estat la carn a la brasa o 
el bacallà. La cuina d’El Portalet també dona 
molta importància a plats com els cargols a la 
llauna o les croquetes, una de les recomanaci-
ons del xef.

A més, de dilluns a divendres al migdia ofe-
reixen menús econòmic.
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RECEPTA
Sorbet de llimona

Igual que en la recepta de l’autèntica llimo-
nada americana, és convenient començar 
preparant un almívar, perquè la textura de les 
miques de sucre no es percebi en el moment 
de la degustació. Per a això, escalfem 500 ml 
d’aigua i 200 g de sucre i ho portem a ebu-
llició, removent fins a aconseguir un almívar 
lleuger. Una vegada fet, ho passem a una ger-
ra i ho deixem refredar.

D’altra banda, òbviament, hem d’esprémer 
les llimones per a obtenir el suc amb el qual 
farem el sorbet. Amb tres llimones tindrem sufi-
cient. Una vegada espremut el suc, el passem 
per un colador i el barregem amb l’almívar, 
quan aquest ja estigui temperat a temperatura 
ambient.

Quan ho tinguem llest, es congela el sorbet 
durant dues hores. Després d’aquest temps, el 
traiem del congelador per a rematar la recepta 
afegint dues clares muntades, que li donaran 
el toc especial de textura vellutada, ideal per a 
gaudir d’un sorbet de llimona casolana.

Barregem amb les varetes i afegim la ralla-
dura o pela molt picada de mitja llimona per-
què augmentin els matisos i es noti que és 
casolà. Després ho tornem a congelar fins al 
moment de servir.

INGREDIENTS
Per a 4 persones

· Suc de llimona 250 ml
· Clara d’ou 2
· Aigua 500 ml
· Sucre 200 g
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GUÀRDIES NOCTURNES
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DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

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

SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79

CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4

SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23

ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86

A. MONTSE. - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

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

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

És important acostumar el 
gat des de cadell a banyar-lo 
i raspallar-lo.

Tot el procés de bany i 
raspallada el farem sempre 
com un joc, acaronant-lo 
sovint.

Per raspallar-lo uti litza-
rem una pinta suau, tova i 
de mida especial per a gats 
i gossos peti ts. Raspallarem 
en el mateix senti t del pèl i 
després en senti t con-
trari.

A continuació, 
uti litzarem la pinta 
de pues amples 
i quan ensope-
guem amb un 
punt nuat no 
hem d’es -
t i rar,  s inó 
i n t e n t a r 
separar el 
nus amb 
els dits.

Conti -

Bany i raspallada del gat persa
nuarem fi ns que tot el pe-
latge es trobi desenredat, 
lliure i suau. Haurem de 
tenir especial cura quan 
penti nem les potes, la cua 
i la part inferior del cos, ja 
que són punts especialment 
sensibles.

Raspallarem i penti na-
rem, per últim, el rostre 
amb extrema suavitat. 

Per al bany, uti litzarem 
un xampú hidratant es-
pecial per a gats. I a con-
tinuació una mascareta 
hidratant. Cal banyar-lo 
sense fer moviments ro-
tati us per no enredar el 
pelatge.

No se l’ha de banyar 
molt sovint. ja que ell 

es neteja diàriament, 
amb una vegada 
cada dos mesos 
serà suficient. 

Quant a l’eixugat, 

es realitzarà amb una tova-
llola fregant-la suaument al 
voltant del seu cos, reti rant 
l’excés d’aigua.

A conti nuació, amb un 
assecador suau i a tempe-
ratura tèbia, eixugarem el 
gat a la vegada que passem 
la mà per no deixar cap 
zona humida. Acabarem 
el procés raspallant-lo una 
altra vegada.

Per Redacció / AMIC 
queridasmascotas.com

en el mateix senti t del pèl i 
després en senti t con-
trari.

A continuació, 
uti litzarem la pinta 
de pues amples 
i quan ensope-
guem amb un 
punt nuat no 
hem d’es -
t i rar,  s inó 
i n t e n t a r 
separar el 
nus amb 
els dits.

Conti -

Per al bany, uti litzarem 
un xampú hidratant es-
pecial per a gats. I a con-
tinuació una mascareta 
hidratant. Cal banyar-lo 
sense fer moviments ro-
tati us per no enredar el 
pelatge.

No se l’ha de banyar 
molt sovint. ja que ell 

es neteja diàriament, 

Quant a l’eixugat, 
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Plat de dutxa
Els plats de dutxa Compac 
fabricats de manera artesanal 
amb Quarç, es caracteritzen 
pels seus diversos avantatges. 
Com per exemple, la seva com-
posició, la duresa, la qualitat i 
les seves dimensions. Són molt 
resistents al ratllat, les taques i 
brutícia, a l’aigua i la humitat. 
Està fabricat a quatre aigües i 
gràcies a l’absència de porus 

no és possible el creixement 
microbià ni la penetració de 
brutícia. Les seves dimensions 
són modifi cables donat que es 
realitzen els talls del material 
a mesura. El seu elegant dis-
seny aportarà al lavabo un toc 
d’interiorisme modern amb 
elegància i funcionalitat. 

Reforma T 360
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TAROT. Lucy. 646 98 13 08
COMPREM llibres, còmics, 
cromos, Scalextric, joguines, 
antiguitats. També restes pi-
sos i cases. 697.736.491

SRA. SERIA Y RESPONSABLE 
busca trabajo limpieza y cui-
dado ancianos. 681.173.424
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de ancianos y limpieza. 
633.378.509

OFERTES I 
DEMANDES

DIVERSOS
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EXPOSICIONS

L’exposició ‘Pedres i barraques’ 
arriba aquesta setmana al Celler

REDACCIÓ

La mostra ‘La memoria de 
las flores extraviadas’ de  
l’artista rubinenca Anna 
Tamayo es va exposar per 
primera vegada al Celler 
durant més dos mesos amb 
una molt bona acollida del 
públic. Ara, l’exposició ha 
iniciat una iti nerància per 
diferents punts de la geo-
grafi a espanyola. 

En aquest senti t, aquest 
dijous 7 de novembre a les 
12 hores s’inaugurarà a 
la sala d’exposicions de la 
Universidad Europea del 
Atlánti co (UNEATLANTICO), 
ubicada a Santander. 

‘La memoria de las fl o-
res extraviadas’ reinterpre-
ta l’estètica clàssica dels 
elements fl orals i les natu-
res mortes i aprofundeix 
en la recerca artística de 
l’autora al voltant del con-
cepte de bellesa efí mera. 
L’exposició està integrada 
per una quarantena de 
quadres, dos dels quals 
són de gran format. Totes 

les obres estan treballades 
amb tècnica mixta ─oli, 
acrílic, encàustica, cera i 
vernís─ i presenten les fl ors 
des d’un punt de vista no 
convencional i descontex-
tualitzat.

Després de l’estada a 
la UNEATLANTICO, on Ta-
mayo ja ha exposat dues 
vegades amb anterioritat, 
‘La memoria de las fl ores 
extraviadas viatjarà fi ns a 
Lleó i Ponferrada. 

Una de les obres de l’exposició. / Anna Tamayo

REDACCIÓ

La sala Cèsar Martinell 
del Celler acollirà a partir 
d’aquest divendres 8 de 
novembre l’exposició ‘Pe-
dres i barraques. Les cons-
truccions en pedra seca’, 
que dona a conèixer aquest 
ti pus d’arquitectura popular 
i tradicional tan present al 
territori català.

La mostra està produïda 
per la Xarxa de Professionals 
en Museografi a Molècula i 
és el resultat d’una recerca 
del seu comissari, Albert 
Fàbrega, que s’il·lustra amb 

les fotografies de Pasqual 
Robles.

Les construccions en 
pedra seca són aquelles on 
les peces s’encaixen sense 
la intervenció de cap mena 
d’argamassa, només sorra 
seca que s’empra per omplir 
els buits. Són molt comunes 
a les ribes de la Mediterrà-
nia i tenen els seus màxims 
exponents a la part meridi-
onal de Catalunya, les illes 
Balears i el nord del País 
Valencià.

A Catalunya, estan més 
presents al Camp de Tarra-
gona, el Penedès, els secans 

de les Garrigues, l’Urgell, el 
Segrià, la Ribera d’Ebre, la 
Terra Alta, l’Empordà i el 
Montsià. En total hi ha gaire-
bé 19.000 construccions en 
pedra seca que, sobretot, es 
troben a barraques, marges, 
cisternes, masos i pous.

Les construccions en pe-
dra seca tenen un gran valor 
històric i representen un tret 
d’identi tat dels territoris on 
predominen, on han con-
fi gurat un paisatge huma-
nitzat però que presenta un 
bon equilibri amb la natura. 
Aquesta tècnica tradicional 
és considerada bé d’interès 
cultural (BIC).

L’exposició ‘Pedres i bar-
raques. Les construccions en 
pedra seca’ està formada 
per més d’una vintena de 
plafons, utensilis i altres 
materials gràfi cs i audiovi-
suals. La mostra es podrà 
visitar del 8 de novembre al 
22 de desembre en l’horari 
del Celler: divendres de 18 
a 21 hores, dissabtes de 
12 a 14 hores i de 18 a 21 
hores, i diumenges d’11 a 
14 hores.Barraca de pedra seca a Sant Llorenç. / Cedida

Anna Tamayo exposa ‘La memoria de 
las fl ores extraviadas’ a Santander

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

Patrocinadors de la UESC
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·········································
DIVENDRES 8 de novembre
Servei comunitari a l’institut 
Torrent dels Alous
De 8h a 11.30h a l’ins� tut Torrent 
dels Alous.

Presentació de la ‘línia blanca’ 
del Butlle� 
A les 19h a l’Ateneu. Org.: GCMR-
CER.

Concert clàssic: MC Events
A les 20h a l’Ateneu. A càrrec de 
Mónica Cruzata.

Cinema: ‘La casa de verano’
A les 21h a La Sala. Preu: 3€.

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

·········································
DISSABTE 9 de novembre
Sessió de taitxí
A càrrec de Pere Bel. De 9h a 10h 
a la pl. Onze de Setembre. 

‘Fotografia sense càmera. La 
màgia de la ciano� pia’
A càrrec de Catàr� c. A les 11.30h 
a l’Ateneu. Per a infants de 5 a 
12 anys.

RubíFest
Segon tast de cerveses artesanes 
de productors locals afi cionats. 
Amb música a càrrec de DJ Pablo 

AGENDA

EXPOSICIONS
· Pedres i barraques. Exposi-
ció sobre barraques de pedra 
seca. Del 8 de novembre al 22 
de desembre al Celler.
· Som diferents i compar� m. 
Retrats, treballs, olis i aquarel-
les de Mujeres Crea� vas del 
Vallès. Fins a l’1 de desembre 
a la Biblioteca. 
· Fotografi a de moda. Maria 
Illa Gumà. L’alta costura a 
Rubí. Fins al 15 de desembre 
al Museu Municipal Castell.

CULTURA POPULAR

Els Gegants de Rubí, convidats a 
la Festa Major d’Hivern de Sentmenat
REDACCIÓ

La colla de Geganters de 
Rubí, amb el Roc, la Pau-
la, La Laia, el Galderic i el 
gegantonet Orelletes, visi-
taran aquest diumenge 10 
de novembre la localitat de 
Sentmenat per participar 
en la Trobada de Gegants 
organitzada en el marc de 
la Festa Major d’Hivern del 
municipi.

La trobada, que comp-
tarà amb la participació 
de les colles d’Olesa de 
Bonesvalls, Castellar del 
Vallès, Rubí i Sentmenat, 
arrencarà a les 9.30 hores 
amb la plantada de gegants 
al passeig Mestre Josep 
Duran. Dues hores després 
s’iniciarà la passejada dels 
gegants fi ns a la plaça de 
la vila, on a partir de les 
13 hores tindran lloc els 
parlaments i els balls de 
les colles participants. El 
fi nal de festa arribarà amb 
el lliurament del recordatori 
de la trobada i el ball fi nal 
de tots els gegants.

Gegants de Sentmenat, amfi trions de la trobada. / Cedida

L’exposició ‘Gegants de paper’ 
s’inaugurarà a For� à, a l’Alt Empordà
L’exposició ‘Gegants de paper’, promoguda per la Colla de 
Geganters de Rubí, s’inaugurarà dissabte 9 de novembre a 
For� à (Alt Empordà). La mostra s’emmarca en el programa 
d’ac� vitats de la Trobada Comarcal Gegantera 2019, que 
� ndrà lloc el 24 de novembre i en la qual hi par� ciparan 
colles de l’Alt i el Baix Empordà. La inauguració de ‘Gegants 
de paper’ serà a les 12 hores al Centre Agrícola i Social i 
comptarà amb la presència d’autoritats locals, a més del 
comissari de la mostra, el geganter rubinenc Joan-Miquel 
Merino, i representants de la colla rubinenca. La mostra 
es podrà visitar de dilluns a divendres de 17 a 19 hores 
i dissabtes i diumenges d’11 a 13 hores fi ns al 24 de no-
vembre, dia de la Trobada Comarcal. / DdR

Presentació de la 
nova publicació 
del GCMR-CER
L’Ateneu acollirà aquest 
divendres 8 de novembre a 
les 19 hores la presentació 
de l'anomenada ‘línia blan-
ca’ del Butlle�  del Grup de 
Col·laboradors del Museu 
de Rubí-Centre d’Estudis 
Rubinencs (GCMR-CER). 
Aquests butlle� ns presen-
taran diversos aspectes de 
tema ‘ins� tucional’. Entre 
aquests, tots els panells 
de les diverses exposicions 
mostrades el 2014, en oca-
sió del 90è aniversari de 
la creació del Museu o la 
transcripció del curs d'his-
tòria de Rubí. / DdR

Sor� da al barri de 
la Barceloneta 
El GCMR-CER ha organitzat 
una sor� da a la Barceloneta 
per al proper 17 de novem-
bre dins el cicle Conèixer 
Catalunya. La sor� da serà  
a les 9 hores des de l’es-
tació dels Ferrocarrils. Els 
interessats poden trucar al 
600793022 (Jordi) o envi-
ar un correu a gcmr.cer@
gmail.com / DdR

Buckler. A les 12h al CRAC.

Vetllada fl amenca
A càrrec d’Estrellita de Graná, 
Manuel el Lagareño, Jessy i Alba 
Flores. A les 19h a la seu de la 
Peña Flamenca Calixto Sánchez.

Concert de blues: U.C.I. Grup
A càrrec de San�  Ursul, Amadeu 
Asas i Miki Izquierdo. A les 20h 
a la pl. Clavé. Org.: Societat de 
Blues. 

·········································
DIUMENGE 10 de novembre
Taller de terrissa i pintura
A càrrec de Llucià Pau, mestre 
artesà. A les 12h al Castell. Per a 
infants de 3 a 12 anys.

Jam Blues
A càrrec de Víctor Puertas i Balta 
Bordoy. De 19h a 22h a l’espai 
l’Aurora. Org.: Societat de Blues 
de Rubí.

·········································
DILLUNS 11 de novembre
Cinema infan� l: Spider-man, un 
nou univers
A les 18h a la Biblioteca.

·········································
DIMARTS 12 de novembre
‘Gustave Flaubert, Madame Bo-
vary i l’edat d’or del realisme’
A càrrec de Marina Porras. A les 
19h a l’Ateneu. 

·········································
DIMECRES 13 de novembre
Hora del conte
A càrrec de Cia. Patawa. A les 

18h a la Biblioteca. Per a infants 
de 4 a 8 anys.

Presentació del llibre ‘Satèl·lits’
A càrrec d’Elisenda Solsona. A les 
19h a la llibreria L’Ombra. 

·········································
DIJOUS 14 de novembre
Visita cultural a Lleida
A les 8h sor� da a l’Escardívol. 
Preu: 60€/72€. Org.: AEUR.

Xerrada: ‘Com hem de preve-
nir i ges� onar els residus a la 
ciutat?’
A les 18h al Rubí Forma. Es lliu-
rarà un lot de reciclatge a cada 
assistent.

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

Documental: ‘El que la Walaa 
vol’
A les 19h a l’Ateneu. 

La colla infan� l de l’Escola 
de Sardanes Flor de Neu 
ha quedat tercera en el 
campionat de Catalunya, la 
fi nal del qual es va celebrar 
a Valls. Les fortes ratxes de 
vent van obligar a traslladar 
el concurs al teatre Kursaal. 
La colla rubinenca, que era 
la primera vegada que com-
pe� a en el concurs de Cata-
lunya, va quedar per darrere 
de les colles Nins de Banyo-
les i Pe� ta Tarragona Dansa, 
amb la qual arribaven a Valls 
pràcticament empatades. 
Al concurs, també hi va 

par� cipar la colla alevina, 
Quitxalla Galzeran, que va 
quedar en tercera posició 
com a colla lliure dins de la 
seva categoria. Pe� ts Gal-
zeran acaben la temporada 
revalidant el � tol de campi-
ons infan� ls territorials de 
les comarques barcelonines 
i el pròxim 24 de novembre 
competiran al concurs de 
sardanes de punts lliures 
que se celebrarà a Girona. 
D’altra banda, Flor de Neu 
celebrarà el seu fes� val de 
fi nal de temporada el dia 16 
de novembre. / DdR

SARDANES

La colla Pe� ts Galzeran, 
tercera de Catalunya

El concurs es va fer dins del teatre Kursaal.
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El Fes� val La Nuu es consolida com 
a referent en el món de la fotografi a 
en l’àmbit internacional
REDACCIÓ

La 5a edició del Fes� val de 
Fotografia de Rubí La Nuu 
s’ha tancat aquest cap de 
setmana amb un balanç fi nal 
molt posi� u. Durant tot el 
mes d’octubre, la proposta 
organitzada per l’Ajunta-
ment i dirigida pel rubinenc 
Carles Mercader ha eviden-
ciat l’interès creixent de la 
ciutadania de Rubí i la gran 
acceptació que té l’esde-
veniment entre persones 
d’arreu del món afi cionades 
a la fotografi a.

Sota el lema ‘El món no 
existeix’, el fes� val ha reunit 
les obres de tretze autors i 
autores de pres� gi internaci-
onal, que s’han pogut veure 
exposades a diverses façanes 
de la ciutat. La mostra s’ha 
completat amb un programa 
d’activitats que conjuga-
va propostes adreçades al 
conjunt de la població amb 
d’altres pensades per a un 
públic especialitzat.

Com en edicions ante-
riors, una de les inicia� ves 
que han gaudit de més èxit 
han estat les visites guiades a 
l’exposició, a càrrec del propi 
director del festival. L’acti-
vitat ha comptat amb una 
assistència mitjana d’una cin-
quantena de persones, que 

d’aquesta manera han pogut 
contextualitzar i interpretar 
millor les obres dels ar� stes 
participants. Entre la gent 
que s’ha apuntat a les rutes, 
s’ha registrat un increment 
de rubinencs i rubinenques, 
que han compartit passe-
jada amb persones de tot 
Catalunya, especialment de 
Barcelona, i fi ns i tot turistes 
europeus que han conegut 
el fes� val mentre visitaven 
la capital catalana. També hi 
han assis� t algunes de les fo-
tògrafes que exposaven a la 
present edició, com és el cas 
de Margaret Lansink, Patricia 
Bofi ll i Ta� ana Gu� érrez.

Cloenda amb Calin Kruse
Dijous de la setmana passada 
es va celebrar al Castell la 
tradicional conferència de 
cloenda del fes� val, a càrrec 
del fotògraf i editor d’ori-
gen alemany Calin Kruse. 
El director i dissenyador de 
la pres� giosa editorial Die-
nacht va explicar a les prop 
de 50 persones assistents 
alguns dels seus principals 
projectes.

El mateix Kruse també 
va oferir el taller final del 
fes� val, que es va celebrar 
durant quatre dies a l’espai 
Ull per Ull i que va tractar 
sobre l’edició de fotollibres. 

Els fotògrafs i fotògrafes 
participants provenien de 
llocs tan diferents com els 
Estats Units, França o Eslo-
vènia. També hi van assis� r 
el rubinenc Víctor Baladoch, 
guanyador del premi Screen 
2018, i l’autor de Terrassa 
Miquel Llonch. El director del fes� val, Carles Mercader, oferint una de les visites guiades. / Ajuntament de Rubí – La Nuu

BREUS

Membres de l’AEUR, amb un dels presentadors del programa de 
TV3. / Cedida

Els membres de l’AEUR, 
de públic a ‘Planta baixa’
Membres de l’Aula d’Extensió Universitària de Rubí (AEUR) 
van assis� r el 30 d’octubre al programa de TV3 ‘Planta 
baixa’, conduït pel periodista Ricard Ustrell. Es tracta d’un 
magazín d’actualitat i polí� ca que s’emet en directe cada 
dia de dilluns a divendres d’11.50 a 13.55 hores pel canal 
autonòmic. / DdR
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LLENGUALITERATURA

En marxa la 31 edició del 
Voluntariat per la Llengua
REDACCIÓ

El Servei Local de Català 
(SLC) impulsa, amb el su-
port de l’Ajuntament, la 31a 
edició del Voluntariat per 
la Llengua, un projecte de 
parelles lingüístiques que 
té per objec� u fomentar l’ús 
social del català. La presen-
tació de la nova edició va 
tenir lloc dilluns a la tarda 
a la Biblioteca i va comptar 
amb la presència del regidor 
d’Infància i Educació, Víctor 
García, i la regidora de Co-
municació, Annabel Cuesta. 
Per García, “les llengües 
cohesionen les societats 
només si es fan servir i la 
salut d’una llengua es me-

sura per l’ac� tud ac� va dels 
parlants”.

El Voluntariat per la 
Llengua també promou 
altres ac� vitats relaciona-
des amb la llengua, com 
ara l’assistència a l’obra de 

teatre ‘Escape Room’, la 
par� cipació en el Club de 
Lectura Fàcil, una excur-
sió per l’entorn natural de 
Rubí per conèixer bolets o 
diferents propostes de cara 
al Nadal.

La presentació de la nova edició del Voluntariat per la Llengua va 
tenir lloc a la Biblioteca. / Localpres-Ajuntament

Par� cipants en la sor� da del club Veu de Dones. / Cedida

Sor� da del club de lectura Veus de Dones
Una quarantena de perso-
nes van par� cipar els dies 
2 i 3 de novembre en la 
sor� da organitzada pel club 
de lectura Veus de Dones, 
a càrrec de l’escriptora 
local Gracia Pérez. Amb 
la col·laboració de l’his-
toriador rubinenc Eduard 
Pugiventós, els par� cipants 
es van apropar a la Cata-
lunya andalusina visitant 
Balaguer, Siurana, Castelló 
de Farfanya i l’observatori 
d’Àger. / DdR

Vetllada fl amenca 
de la Peña Calixto 
Sánchez
La Peña Calixto Sánchez 
organitza una nova vet-
llada fl amenca a la seu de 
l’en� tat, al carrer d’Orso, 2. 
L’ac� vitat � ndrà lloc aquest 
dissabte 9 de novembre 
a partir de les 19 hores i 
estan previstes les actuaci-
ons d’ar� stes diversos com 
Estrellita de Graná, Manuel 
el Lagareño, Jessy i Alba 
Flores.

A més, la vetllada comp-
tarà amb la presència de la 
Casa de Andalucía Santa 
Perpetua de Mogoda com 
a centre convidat, amb l’ac-
tuació dels seus quadres 
Cumbre, Templanza, Nacar i 
Zambra. També hi par� cipa-
rà el guitarrista Juan Gallar-
do. L’acte estarà presentat 
per Manuel Mar� n. / DdR

TRADICIONS
L’escola Pau Casals celebra la 
Castanyada amb crea� vitat i cinema
L’escola Pau Casals va cele-
brar el 31 d’octubre la cas-
tanyada amb una festa molt 
crea� va i cinematogràfi ca. 
Les famílies van par� cipar 
massivament en el concurs 
de fruits de tardor disfres-
sats amb temà� ca de cine-
ma. De fet, 291 famílies van 
fer aportacions crea� ves que 
feien referència a pel·lícules 
o a personatges de cinema. 

A més, es va oferir un espec-
tacle de precinema d’ombres 
xineses i l’alumnat de 4t de 
Primària va dissenyar un es-
pectacle controlant tots els 
detalls, coreografi a, veu en 
off  del conte, decorats i so 
de l’espectacle. Cal recordar 
que l’escola Pau Casals és 
Escola Magnet i compta amb 
el suport de la Filmoteca de 
Catalunya.  / DdR

Les creacions amb fruits de tardor disfressats amb temà� ca de cine-
ma van ser molt variades. A la imatge, els 101 dalmates. / Cedida
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El Veinti es retroba amb la victòria
El Juventud 25 de Septiembre 
ha tornat a donar la seva mi-
llor imatge a domicili, després 
d’aconseguir el triomf contra 
el Mira-sol Bacó per 0-2. 

L’enfrontament va ser 
un partit molt disputat, però 
la balança es va inclinar a 
favor del conjunt rubinenc, 
que va tenir moltes ocasions 
per aconseguir un resultat 
més ampli. Dos gols d’Adán 
Sancho, un al minut 6 i l’altre 

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 CASTELLAR UE 9 25
2 OLÍMPIC CAN FATJÓ 9 23
3 JUV.25 SEPTIEMBRE 9 17
4 CAN RULL RT CFU 9 16
5 BADIA DEL VALLÈS CD 9 16
6 PD PAJARIL 9 16
7 CAN PARELLADA CD 9 15
8 MARINA-C. GAMBÚS CE 9 14
9 LLANO SABADELL CD 9 13

10 UE RUBÍ B 9 12
11 CASTELLBISBAL UE 9 10
12 C. SABADELLÉS 1856 9 9
13 LA ROMANICA CF 9 8
14 SAN LORENZO UD 9 8
15 EF PLANADEU 9 8
16 MIRASOL-BU CF 9 5
17 JUAN XXIII CS 9 5
18 MATADEPERA FC 9 4

al 55, van servir als jugadors 
dirigits per Gabriel Bravo per 
sumar els tres punts. 

Amb aquest resultat, el 
Veinti se situa tercer a la clas-
sificació, retallant punts amb 
l’Olímpic i Castellar. 

El pròxim partit del Veinti 
serà aquest diumenge a les 
12.05 hores al Municipal 25 
de Setembre contra el CD 
Llano de Sabadell. / Javier 
González

futbol | entitat

Mor Toni López, vicepresident de la UE Rubí
El vicepresident de la Unió 
Esportiva Rubí, Toni López, 
va morir de forma sobtada 
aquest dissabte. La notícia 
de la seva mort, que es 
va conèixer diumenge, va 
trasbalsar el món del fut-
bol i de l’esport rubinenc. 
López, que tot just havia fet 
59 anys, feia uns anys que 
havia superat un càncer de 
pulmó, del qual ja estava 
recuperat, així que la seva 
mort va agafar tothom per 
sorpresa.

Toni López estava vin-
culat al món de l’esport 
rubinenc des de fa dècades, de fet comptava 
amb molt bona relació amb la resta d’enti-
tats de la ciutat, tot i que el seu club era la 
UE Rubí, al capdavant de la junta directiva 
presidida per Josep Alcalà. De fet, molts 
amics han destacat el seu tracte exquisit 
i afable amb tothom i la seva passió pel 
futbol.

Les mostres de condol 
cap a la seva família i amics 
van inundar les xarxes soci-
als. La UE Rubí va mostrar el 
seu profund pesar i conster-
nació per tan dolorosa pèr-
dua. En l’àmbit institucional, 
l’alcaldessa, Ana M. Mar-
tínez, el regidor d’Esports, 
Juan López, i la Federació 
Catalana de Futbol també 
van expressar el seu condol 
per la mort de López. Els 
principals clubs de futbol i 
també d’altres disciplines 
es van sumar al condol cap 
a la família i el club degà 

rubinenc. De fet, Martínez recordava que 
divendres al vespre havien compartit l’acte 
de presentació dels equips de la UE Rubí.

Davant la mort de Toni López, el partit 
del primer equip del Rubí davant el Girona B 
es va suspendre. Familiars i amics van donar 
el seu últim adéu a Toni López dimecres al 
tanatori de Collserola. / DdR

Un dia abans de la tràgica 
notícia de la mort del vice-
president de la Unió Esportiva 
Rubí, Toni López, els equips 
del club van participar en 
la presentació oficial de la 

temporada. En total, 462 
jugadores i jugadors van des-
filar davant dels familiars, 
amics i aficionats del club 
degà del futbol rubinenc. A 
més del president de l’enti-

tat, Joan Alcalá i tota la junta 
directiva, van assistir a l’acte 
l’alcaldessa, Ana M. Martínez, 
i el president de la Federació 
Catalana de Futbol, Joan So-
teras. / J. Pérez

El Rubí presenta els més de 450
jugadors del club en una gran festa

Fotografia de família de totes les plantilles del club. / Toni López

futbol | tercera catalana

A l’Olímpic se li escapa la victòria 
davant el Castellar en el minut 90
José VErDE

La victòria se li va escapar en 
l’últim minut a l’Olímpic Can 
Fatjó al camp del Castellar, 
que va aconseguir empatar 
en el minut 90 després d’un 
córner que va rematar amb 
encert Estrada. Un gol molt 
celebrat, ja que el Castellar 
havia estat a punt d’acabar 
amb la seva ratxa d’imbati-
bilitat.

Els de Can Fatjó van acon-
seguir avançar-se en el minut 
10 amb un golàs des de fora 
de l’àrea de Juancho. Van 
jugar bé davant un equip que 
sembla que és l’equip a batre 
aquesta temporada. La pri-
mera part va ser entretinguda 
amb un Olímpic que va dispo-
sar de dues oportunitats més 
per ampliar l’avantatge, però 
que es va trobar amb una 
fèrria i segura defensa.

Els homes de Juan Car-
los Rodríguez no van saber 
treure profit de la seva supe-
rioritat numèrica, ja que en 
el minut 32 de joc, Saavedra 
va ser expulsat per doble 
amonestació. El Castellar in-
tentava treure profit del seu 

punt fort: les jugades a pilota 
aturada com faltes o córners. 
Amb l’avantatge per la míni-
ma de l’Olímpic es va arribar 
al final de la primera part.

Es va iniciar la segona 
part sense canvis. En el minut 
66 Matáas i Juancho es van 
lesionar i van ser substituïts 
per Gustavo i Manel. El tècnic 
va reestructurar l’equip rubi-
nenc i el capità, Jonathan, va 
passar a central, fet que va fer 
que el mig camp afluixés. Això 
va ser aprofitat pel Castellar 
per aconseguir més l’esfèrica i 
arribar a la porteria d’Estepa, 
que va haver d’aturar dues 
ocasions molt clares per evi-
tar el gol local.

Tot i això, l’Olímpic cre-

 UE CASTELLAR - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ                1-1
ue caStellar: Andy, Peñalver (Izan), Aitor (Xavier), Raya, 
Sergio, Saavedra, Antoni, Marc, Estrada (Sánchez), Victor 
(David), Oscar (Carreras). 
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Estepa, C. Gómez, Matías (Gustavo), 
Rubén, Jonathan, Juancho (Manel), Claudio, Aitor, Maymó 
(Roger), Fode, O.Molina.
Àrbitre: Miquel Adrover García  (Bé).
Gols: 0-1 Juancho (10´) 1-1 Estrada (90´).
targetes: Marc, Victor, Aitor (R), Saavedra (2A) ; Jonathan, 
Fode, Manel, Roger.

ava perill en contraatacs. 
El Castellar va fer tots els 
canvis, mentre que l’Olímpic 
va canviar Maymó per Roger. 
Els canvis van beneficiar els 
locals, ja que en el llançament 
de córner, amb tot l’equip 
del Castellar a l’àrea, Estrada 
va aconseguir l’empat. Ja en 
temps de descompte, l’Olím-
pic va buscar el gol, però el 
marcador ja no es va moure 
i el partit va finalitzar amb 
empat a 1 i repartiment de 
punts. Els dos conjunts es 
mantenen sense conèixer la 
derrota.

El diumenge a les 12 ho-
res en el Municipal de Can 
Fatjó, l’Olímpic rebrà a la UE 
Castellbisbal.

Totes les plantilles de l’Olím-
pic Can Fatjó van participar 
en la presentació de la tem-
porada de l’entitat rubinen-
ca. 487 futbolistes dels 27 
equips del Can Fatjó van 
desfilar sobre la gespa de 

l’estadi municipal en una cita 
que no es va voler perdre 
l’alcaldessa, Ana M. Martí-
nez, i altres membres del seu 
govern. L’acte va ser dirigit 
per José Verde i va incloure 
una matinal amb diverses 

activitats. Ja a la tarda, va 
tenir lloc la presentació, amb 
els parlaments del president 
del club, José Piña, i l’alcal-
dessa. La festa va cloure 
amb l’actuació musical de 
Petardj’s.

Múltiples activitats en la presentació

Fotografia de família de totes les plantilles del club. / Cedida
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Resultats diversos per a la Penya Blaugrana
Com cada setmana els equips 
del futbol base de la Penya 
Blaugrana Ramon Llorens han 
jugat els seus corresponents 
partits de lliga. Els preben-
jamins han gaudit del cap de 
setmana lliure, ja que la Lliga 
del Consell descansava. El 
benjamí B va caure a casa de 
la PB Santt Cugat per 7-2, amb 
gols de Nosair. Les errades da-
vant la porteria van penalitzar 
molt a un equip que segueix 
el seu creixement al torneig 
Barça. 

Per la seva banda, el Ben-
jamí A va aconseguir una im-
portant victòria a casa contra 
el Mercantil per 5-1, amb gols 
de Biel Osuna, Thiago, Eric i 
Pol (2). La victòria consolida 

a l’equip a les posicions més 
altes de la taula. 

Per part dels alevins, els 
dos van caure tot i jugar bons 
partits. L’A va perdre a casa 
contra el Jabac per 2-5 amb 
dos gols de Jordi Huertas. 
L’equip va encaixar 3 gols 
seguits al segon quart i això 
els va perjudicar molt. El B 
va perdre a casa del Vilade-
cavalls, tot i avançar-se al 
marcador amb dos gols que 
van fer que l’equip es relaxés 
i el Viladecavalls remuntés 
el partit. El resultat final va 
ser de 4-3, amb gols de Suli, 
Aislam i Àlex Rodríguez. 

El Cadet A continua amb 
la seva bona ratxa i tot i no 
jugar un bon partit es va im-

posar a casa davant el Natació 
Terrassa per 3-1, amb dos gols 
de Walid i un de Guiherme, el 
porter de l’equip va aconse-
guir marcar amb un servei de 
porteria a porteria.

El Cadet B va caure a casa 
contra el Montcada, primer 
classificat de la lliga, per 0-5. 
Destacar que els nois, tot i el 
resultat, no li van perdre la 
cara mai al partit i van seguir 
lluitant fins al final. 

Finalment, el Juvenil va 
disputar el derbi a casa del 
Rubí i va perdre per 4-1, amb 
gol de Jeremy. Les errades 
defensives van decantar el 
partit. L’amateur no va dispu-
tar el partit contra el Cercle, ja 
que va quedar ajornat.

Toni López portava dècades 
vinculat al món del futbol ru-
binenc. / Arxiu
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Un torneig de futbol i un de bàsquet 
complementaran els premis rubeo d’or
rEDacció

L’esport rubinenc rebrà un 
homenatge el dia 22 de no·
vembre a les 19 hores amb 
un acte al teatre municipal 
La Sala amb el lliurament 
dels Premis Rubeo d’Or, en 
una gala que tornarà a ser 
conduïda pel periodista de 
TV3 i Catalunya Ràdio Bernat 
Soler. Enguany, el lliurament 
d’aquests reconeixements es 
complementarà amb un tor·
neig de futbol i un de bàsquet, 
segons ha explicat l’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, durant la 
presentació d’aquesta edició.

En aquest sentit, el dissab·
te 23 es disputarà el Torneig 
de veterans de l’Olímpic de 
Can Fatjó, on hi participen 
els equips de veterans dels 
clubs de Rubí. L’any passat va 
comptar amb la participació 
del Betis Balompié i enguany 
seran els veterans del Reial 
Club Deportiu Espanyol. A 
més, el CEB Sant Jordi se 
suma a les activitats, ja que 
enguany celebra els seus 60 
anys d’història. La competició 

comptarà amb la participació 
del Joventut de Badalona i 
del Futbol Club Barcelona. 
Serà diumenge 24 a les instal·
lacions del club rubinenc.

Els Premis Rubeo d’Or són 
un reconeixement públic a 
tots els clubs, als esportistes 

de la ciutat que han tingut 
èxit en les competicions i a 
les entitats i persones que 
destaquen en la promoció de 
valors associats a l’esport.

Enguany, amb la voluntat 
d’arribar a més esportistes, 
s’ha fet una crida a què rubi·

La presentació dels reconeixements va tenir lloc a la seu del club Natació rubí. / ajuntament-Localpres

Victòria de Maristes de 
bàsquet contra el premià
El Sènior de bàsquet del Ma·
ristes va aconseguir sumar 
una nova victòria, aquesta 
vegada fora de casa, al camp 
de l’AB Premià per 57·67. Els 
de Rubí no van fer un bon 
inici i en els primers minuts 
de joc van rebre un parcial de 
13·0 per la manca d’encert i 
concentració defensiva. Tot 
i això, a poc a poc van anar 
entrant al partit fins al punt 
d’aconseguir marxar a la 
mitja part amb una diferència 
només de quatre punts.

A la represa, es va repe·
tir la dinàmica dels primers 
minuts de partit i els locals 
van marxar de 10 al marca·
dor. No va ser fins a l’últim 
quart que els de Maristes van 
aconseguir jugar un bàsquet 
més dinàmic, amb més ritme 
i millors defenses, que va 
significar un parcial de 10-26. 
D’aquesta forma, l’equip va 
sumar una victòria molt im·

portant que els fa pujar fins 
a la cinquena posició.

Derrota de l’handbol a sant 
Quirze
Pel que fa al Sènior d’hand·
bol, no va poder seguir amb 
la bona ratxa i va perdre en 
els últims instants contra 
el Sant Quirze per 27·25. 
L’equip local va començar 
més encertat de cara a porte·
ria, però després es va igua·
lar, sobretot a la segona mei·
tat. La defensa rubinenca no 
va poder aturar alguns dels 
llançaments que acabaven 
en gol, ajudats per un porter 
que patia molèsties i que va 
haver de ser substituït per un 
jugador de camp. Tot i això, 
el Maristes va arribar al final 
del partit amb opcions, però 
els errors en llançaments 
clars per part dels rubinencs 
van provocar la derrota. / 
Maristes Rubí

tir amb arc | tornEig

alberto Blázquez, d’arquers 
rubí, segon al prestigiós 
torneig arco Nalon shoot
La quarta edició del torneig 
Arc Nalon Shoot, un dels tor·
neigs sala referents en el pano·
rama nacional, es va disputar 
el passat cap de setmana i va 
ser un èxit de participació i 
organització.

L’arquer Alberto Blázquez, 
membre d’Arquers Rubí, refe·
rent nacional en arc compost, 
era un dels grans favorits per 
pujar al podi i va complir les 
expectatives, ja que va ocupar 
una meritòria segona posició.

La competició va arrencar 
molt bé per l’arquer rubinenc 
que va aconseguir una pun·
tuació de 899 sobre 900 en 

les tres primeres rondes, és 
a dir, dues rondes amb 300 
punts, dos perfectes. Aquest 
resultat a més, li atorgava el 
premi a la precisió amb el 
millor 300·27x.

Un cop superada la ronda 
classificatòria, va iniciar·se 
el ‘shoot off’, on es va evi·
denciar de nou el gran nivell 
dels arquers participants. En 
aquesta fase final, Blázquez va 
aconseguir la segona posició 
i pujava al podi del torneig. 
Arrenca així, amb molt bones 
sensacions, la temporada de 
sala per a aquest gran arquer. 
/ Arquers Rubí

Jugadors de l’equip d’handbol de Maristes. / cedida

rEsultats
ab PrEmiÀ - cE maristEs rubÍ 57 - 67
sant QuirZE b - cE maristEs rubÍ 27-25 

futbol 7 | lliga

Victòria clara de l’Horitzó-
can Mir a sant Joan Despí
L’equip de futbol 7 de l’Horit·
zó·Can Mir es va endur la vic·
tòria en la seva visita al camp 
del Levante Las Planas de 
Sant Joan Despí per 1-16, en 
partit ajornat de la primera 
jornada de la Weleague7 de 
Segona Divisió. L’equip dirigit 
per Xavier Mas es va mostrar 
molt superior a un voluntari·
ós Levante Las Planas.

Pel que fa a l’Horitzó·Can 
Mir, el seu entrenador va 
poder donar més minuts als 
jugadors que habitualment 
en tenen menys i va obtenir 
una molt bona resposta en 
forma de gols i de pressió 

taEkwondo | tornEig

Participants en l’Obert de França de Taekwondo. / Diari Montpellier

El Balmes rubí obté quatre 
medalles de bronze a l’obert 
de França de Taekwondo

El Club Balmes Rubí va partici·
par dissabte passat en l’Obert 
de França de Taekwondo, 
disputat a Montpelier, amb sis 
esportistes de categoria júni·
or. L’Obert va tenir un alt nivell 
esportiu, però va presentar 
deficiències organitzatives, 
tant pel que fa a l’arbitratge 
com en l’equipació tècnica.

Després de nombroses 
errades arbitrals, i amb un 
públic despectiu, el club rubi·
nenc va aconseguir col·locar 
a quatre dels sis participants 
en semifinals, però va decidir 
abandonar la competició sen·
se participar en les semifinals 
restants, obtenint així quatre 
medalles de bronze.

Les medalles van ser per a 
Marta Moreno, Marc Gómez, 
Adrià Martos i Unai Flores. 
També hi van participar Miram 
Granell i Thaïs Martínez.

Segons el club, “aquesta 
experiència ens ha ajudat a 
valorar el sistema nacional i 
la qualitat tècnica amb la qual 
comptem”.

D’altra banda, la presiden·
ta, Yolanda Cortés, i l’entrena·
dor José Luis Prieto, han des·
tacat la cohesió i motivació de 
l’equip participant i han agraït 
a les famílies dels esportistes 
el seu suport i la qualitat hu·
mana que van demostrar una 
vegada més en aquest torneig. 
/ Balmes Rubí

nencs i rubinenques proposin 
esportistes i clubs que consi·
derin mereixedors d’aquest 
reconeixement. Per fer arribar 
les propostes, cal enviar el 
nom del club, entitat o es·
portista a l’adreça esports@
ajrubi.cat.

Blázquez va sumar 899 de 900 punts possibles a les tres primeres 
rondes. / cedida

defensiva. Cal destacar l’ac·
tuació d’Oriol Irisarri, autor 
de 3 gols, i de José Manuel 
María, que en va marcar 4. 
Per l’Horitzó·Can Mir varen 
jugar: J. M. María (4), O. Iri·
sarri (3), A. El Kassah (2), E. 
Escalona (2), J. L. Girón (2), 
J. Girón (1), J. J. Romero (1), 
Se. González, R. Martín i S. 
Fuentes. Un dels gols se’l va 
fer el Levante Las Planas en 
pròpia porta. 

Ara toca esperar el pri·
mer partit a les instal·lacions 
del CEF Can Mir, diumenge a 
les 11 hores, davant l’ADISGA 
de Gavà. / HCM
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Després de 5 jornades el segon 
equip de la UP Las Torres-
Rubí ha tornat a aconseguir 
la victòria. En aquesta ocasió 
va rebre com a local al Barri 
Sant Joan Baptista de Sant 
Adrià del Besòs, equip que els 
precedeix a la taula classifi ca-
tòria. Els rubinencs van entrar 
al par� t molt concentrats, de 
manera que es van fer amb 
avantatge des de la primera 
ronda i no van baixar el ritme 
fi ns a aconseguir un marcador 
fi nal de 12-4.

El tercer equip es va des-
plaçar fi ns a Montornès per a 
enfrontar-se al Sant Sadurní, 
equip de la part baixa. Des 
de la primera ronda els de 
Rubí van imposar el seu joc i 
no van deixar reaccionar els 
locals que van veure com se’ls 
hi escapaven els 3 punts amb 
el resultat de 5-11.

Per la seva banda, el Grup 
D va visitar les pistes de La 

ENTITAT | LLIGA PETANCA | LLIGA

El Club Natació Rubí és el 14è millor 
club de natació de Catalunya

El segon equip de la UP Las Torres 
es retroba amb la victòria

La Federació Catalana de 
Natació ha tornat a presentar 
una nova actualització del 
barem de clubs de Catalunya 
que publica anualment i on 
estableix quin club té una 
millor i més gran represen-
tació en les competicions 
de les 5 disciplines presents 
en el calendari ofi cial de la 
federació.

Per a la temporada 2018-
2019, el Club Natació Rubí 
ha quedat en 14a posició, 
millorant en cinc llocs la clas-
sificació de la temporada 
passada. Aquesta temporada, 
el rànquing l’han confi gurat 
99 clubs de natació de Ca-
talunya.

El CNR ha valorat molt 
posi� vament la no� cia i ha 

felicitat de part de la Junta 
Directiva tots els esportis-
tes i tècnics que ho han fet 
possible. 

Després del cap de set-
mana passat de Tots Sants, 
torna l’activitat esportiva 
a Can Rosés amb moltes 
competicions. Cal destacar 
els compromisos dels dos 
equips absoluts de waterpo-

lo. Dissabte l’equip femení 
es desplaça fins a Madrid 
per disputar la 6a jornada 
contra el CDN Boadilla amb 
la intenció d’assolir els pri-
mers punts fora de casa. Per 
la seva part, també el mateix 
dia, l’equip masculí visitarà 
el CN Premià per mirar de 
donar con� nuïtat als úl� ms 
resultats. / CNR

Roca del Vallès. El par� t no va 
ser fàcil pels jugadors de la UP, 
que van haver d’eixugar 2 cops 
l’avantatge inicial dels locals 
fi ns a aconseguir un empat a 
8 que els hi permet con� nuar 
invictes i a 3 punts del primer 
classifi cat, el Miguelense de 
Granollers.

Impecable la tempora-
da que està duent a terme 
el femení de l’entitat. Van 
aconseguir una nova victòria 
com a locals davant un rival 
sempre complicat com és el 
Natació Sabadell. I això que 
l’arrencada no va ser bona per 
les rubinenques, que perdien 
la primera ronda per 1-2. Però 
no van cedir cap par� da més 
i van guanyar l’enfrontament 
per 7-2. 

La propera jornada tancarà 
la primera volta de la lliga en-
frontant-se al segon classifi cat, 
el Sant Quirze del Vallès. / Unió 
Petanca Las Torres-Rubí

ATLETISME | CROS

Quatre atletes de 
la UAR par� cipen 
al Cros Ciutat de 
Mollerussa
Quatre atletes de la Unió 
Atlè� ca Rubí (UAR) van par� -
cipar en el 42è Cros Ciutat de 
Mollerussa Memorial Josep 
Ignasi Culleré, organitzat per 
l’Associació Atlè� ca Xafatolls. 

Adrián Macías, en cate-
goria Sub-14, va córrer 2.000 
m en 8’04” i va quedar en 
setè lloc; i Valeria Olalla, va 
ser onzena amb una marca 
de 6’38” en una distància de 
1.500 m. 

Per la seva banda, Alex 
Valls i Wail Afallad van córrer 
els 3.500 m de la categoria 
Sub-16. Tots dos van fer un 
temps de 14’09” i van quedar 
en 46è i 47è lloc. / UAR

La gran família espor� va del Club Natació Rubí. / Cedida

L’Escola de l’Associació d’Es-
cacs Rubinenca inaugurarà 
ofi cialment la seva nova seu, 
situada al carrer de la Creu, 
25, aquest dissabte 9 de no-
vembre. Es tracta d’un local 
ampli on els més pe� ts i els 
joves del club poden rebre 
la seva formació i entrenar 
per les compe� cions. L’espai 
ha estat llogat pels mateixos 
familiars dels infants i joves, 
segons explica Antoni Muñoz, 
president del club, després 
de les difi cultats que estaven 
tenint amb l’Ajuntament per 
cedir-los un espai adequat. 

L’acte inaugural arrencarà 
a les 10.30 hores i s’allargarà 
fi ns a les 13 hores. Un club 

d’escacs de Terrassa ha estat 
convidat a participar en la 
inauguració, durant la qual 
� ndrà lloc una ma� nal d’es-
cacs infan� l i compe� cions 
entre els més grans, entre 
altres ac� vitats. 

L’Escola d’Escacs aplega 
més d’una vintena de nens 
i nenes i adolescents d’entre 
4 i 16 anys. Amb el nou local, 
aquests infants i joves poden 
fer classe i entrenar d’una 
forma apropiada. A més, 
han pogut instal·lar diversos 
equips informà� cs cedits per 
la Universitat Autònoma que 
feia un any que no podien fer 
servir per no disposar d’un 
espai adient. / Escacs Rubí

ESCACS | LLIGA

L’Escola d’Escacs inaugura 
dissabte la nova seu, 
fi nançada per les famílies

EL CLUB NATACIÓ RUBÍ INFORMA
La Junta Directiva del Club Natació Rubí convoca a tots els socis compromissaris i 
sòcies compromissàries el proper dijous 28 de Novembre de 2019 a l’ ASSEMBLEA 
GENERAL ORDINÀRIA amb el següent ordre del dia:
1. Obertura de l’Assemblea pel President del Cub, Sr. David Ortiz Esteban.
2. Elecció de dos membres de l’Assemblea per aprovar-ne l’acta.
3. Lectura dels acords de l’anterior Assemblea General de Socis i Sòcies.
4. Lectura i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats socials i esportives de 
la temporada  2018-2019.
5. Lectura i aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb 
el tancament de balanç i compte de pèrdues i guanys, memòria econòmica i informe 
d’auditoria.
6. Proposta de quotes per l’any 2020.
7. Lectura i aprovació, si escau, del pressupost per a l’exercici econòmic de la tem-
porada 2019-2020.
8. Torn obert de paraules.

L’Assemblea tindrà lloc al LOCAL SOCIAL del Club (Actual Sala de spinning), Piscina 
Municipal de Can Rosés,  08191, Rubí. La primera convocatòria serà a les 19.30h i 
la segona a les 20.00h. Us recordem que normalment a la primera convocatòria no 
tenim el quòrum necessari i per tant, es començarà puntualment a les 20.00h

Pensant en el medi ambient, la documentació amb els temes que es tractaran a 
l’Assemblea no es lliurarà en paper. En aquest sentit, podeu revisar tota la documen-
tació a la web del Club (www.cnrubi.cat) a partir del dia 18 de Novembre de 2019, 
i decidir quina voleu imprimir. També hi haurà un exemplar imprès a l’administració 
del Club per a consulta.

Segons els Estatuts del Club, al tenir més de 3000 socis, integren l’Assemblea 
General de socis tots els socis que reuneixin els següents requisits: 

a) Ser soci numerari de ple dret, protector o d’honor. 
b) Ser major d’edat civil el dia de l’Assemblea.
c) Tenir el dia de l’Assemblea una antiguitat igual o superior a 1 any 
d)  No tenir suspesa la condició de soci al moment de la convocatòria. 
e) Que el darrer dígit del número de soci coincideixi amb el darrer dígit de l’any 

en curs el dia de la convocatòria de l’Assemblea. Aquest any serà el número 9.
També podran assistir a l’Assemblea els 50 socis més antics, els socis integrants 

de la Junta Directiva amb mandat vigent i tots els socis que hagin estat presidents 
en mandats anteriors, socis d’honor i els que hagin format part d’anteriors Juntes 
Directives.

El socis i sòcies que ho desitgin podran consultar a l’administració del Club del 8 
de novembre al 28 de novembre de 2019 si tenen dret a assistir a l’Assemblea com 
a socis compromissaris o sòcies compromissàries

La JUNTA DIRECTIVA
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