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Del 12 al 15 i del 19 al 21 d’octubre
6a De Tapes per la Fira

Del 13 al 21 d’octubre, Mercat Municipal 
de Rubí
Un Mercat amb molt d’Art

Dissabte 14 d’octubre de 9 a 12 h,
masia Can Pi de la Serra (Camí de Can Pi de la Serra)

Exhibició de llaurat 
amb tracció animal

Del 13 al 21 d’octubre, Biblioteca Mestre 
Martí Tauler
Exposició d’eines agrícoles 
i calendari del pagès

21 d’octubre
De 10 a 21 h, pl. Catalunya, pl. Doctor Guardiet 
i carrers del centre
23a Fira Sant Galderic, 
Art i pagesia

De 10 a 21 h, pl. Salvador Allende
14a Fira Retro Clàssic

De 10 a 20 h, pl. del Dr. Guardiet
Art al carrer

De 10 a 19 h, solar d’ERC, pl. Dr. Guardiet

 i calendari del pagès
Exposició de carbasses

De 10 a 14 h, pl. Dr. Guardiet
16a Trobada de Col·leccionistes 
de Plaques de Cava

De 10.30 a 11.30 h, pl. Dr. Guardiet
Grafits de la pagesia

D’11 a 13 h, pl. Dr. Guardiet
Tallers d’art:

 amb llet

 de samarretes 

D’11 a 13 h, pl. Dr. Guardiet
Jocs tradicionals per a tothom 

D’11 a 13 h, pl. Dr. Guardiet
Tallers familiars:

 com abans 

D’11.30 a 12.30 h, pl. Dr. Guardiet
Concert Escola de Música

D’11.30 a 22 h, pl. Dr. Guardiet
Photocall d’art i pagesia

De 12.30 a 13 h, pl. Dr. Guardiet
Espectacle infantil: 
El conte d’en Patufet

De 13.30 a 14.30 h, pl. Dr. Guardiet
Vermut musical 

De 17 a 19.30 h, pl. Dr. Guardiet
Plantada de Gegants 

De 17 a 18 h, pl. Dr. Guardiet i carrers 
de la Fira
Música en moviment

De 17.30 a 19 h, pl. Dr. Guardiet
Danses Tradicionals

De 19 a 19.30 h, pl. Dr. Guardiet
Aixecada del pilar del Castell

De 19.30 a 20.15 h, pl. Dr. Guardiet
Ballada de gegants

De 20.15 a 20.30 h, pl. Dr. Guardiet
Sorteig de la panera 
de Sant Galderic

De 21.30 a 23 h, pl. Dr. Guardiet
Botifarrada popular

22:30 h, pl. Dr. Guardiet
De Broadway a Rubí (musicals)

Pl. Dr. Guardiet
Environament

Visites guiades a les 11 i a les 12.15 h, 
pl. Montserrat Roig, s/n
Museu Etnogràfic Vallhonrat
Jornada portes obertes

Visita guiada a les 11.30 h, 
Sala d’Exposicions Antiga Estació

Av. Barcelona, 46 (Condis Mariona)
5è Recapte d’Aliments

23a
Fira Sant
Galderic
Art i pagesia

Rubí, dissabte 21 d’octubre de 2017

Ho organitza: Hi col·laboren: AE Guspira
ERC Rubí
Finca Font del Ferro
Grup Fotogràfic El Gra
Museu Etnogràfic de Barcelona

www.santgaldericrubi.cat
info@santgaldericrubi.cat

Descarrega’t l’app Rubí Ciutat 
i vota la millor tapa!

Powered by
www.mostrarium.com 

23a
Fira Sant
Galderic
Art i pagesia
í, dissabte 21 d’octubre de 2017

* Cada establiment decideix la beguda a oferir.

6a
De Tapes
per la Fira
del 12 al 21 d’octubre

2,5€
Tapa +

beguda*

Més de 400 rubinencs 
demanen diàleg entre els 
governs espanyol i català
REDACCIÓ

Entre 400 i 500 rubinencs 
es van concentrar aquest 
dissabte al migdia a la plaça 
Pere Aguilera per demanar 
diàleg entre els governs de 
l’estat espanyol i el govern 
de la Generalitat. Ves� ts de 
blanc i sense banderes, els 

participants van mostrar 
pancartes amb els lemes 
‘Parlem?’ i ‘¿Hablamos?’. 

La manifestació, que 
també es va dur a terme 
a diverses ciutats del ter-
ritori català i de l’estat, es 
va convocar a través de les 
xarxes socials pel moviment 
ciutadà ‘Parlem?’. Entre els 
assistents a Rubí hi havia 
membres del Par� t del So-
cialistes de Catalunya (PSC), 
tot i que a � tol personal. 

Massiva manifestació a 
Barcelona
Diumenge la manifesta-
ció va ser a Barcelona. Els 
carrers més cèntrics de 
Barcelona es van omplir en 
una massiva manifestació 
convocada per Societat 
Civil Catalana (SCC). Gai-
rebé un milió de persones, 

segons els organitzadors, 
uns 350.000 segons es� ma-
cions de la Guàrdia Urbana, 
van expressar el seu rebuig 
al moviment independen-
� sta i el seu suport a una 
Espanya unida. Amb crits 
de ‘Puigdemont, a prisión’ i 
‘Espanya, unida, jamás será 
vencida’, l’acte va comp-
tar amb la presència dels 
principals líders del PP i de 
Ciutadans, així com alguns 
socialistes. 

La  mani festac ió  va 
comptar amb par� cipació 
rubinenca, amb centenars 
de rubinencs que van bai-
xar a la capital catalana en 
Ferrocarrils i en vehicles 
privats. Desenes d’autocars 
organitzats des de ciutats 
com Madrid, València i 
Saragossa també s’hi van 
sumar.

La concentració va tenir lloc davant de l’Ajuntament. / J.A. Capell

Víctor Puig, del PDeCAT, 
molt crí� c amb l’ac� tud de 
l’alcaldessa amb el referèndum
C. CARRASCO

El portaveu del Partit De-
mòcrata Europeu Català 
(PDeCAT) a Rubí, Víctor Puig, 
ha cri� cat durament l’ac� -
tud de l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, i de l’equip de 
govern, en mans del Par� t 
dels Socialistes de Catalunya 
(PSC), en relació al referèn-
dum. Per Puig, l’executiu 
local ha intentat per tots els 
mitjans al seu abast impedir 
la celebració del referèndum 
a Rubí.

En aquest sen� t, ha la-
mentat que el govern no ce-
dís espais locals i ha assegu-
rat que van rebre “amenaces 
menys o més velades” per 
part del govern per evitar 
actes de campanya al carrer. 
Puig també ha ironitzat asse-
gurant que “la brigada muni-
cipal va treballar de manera 
més intensa que mai” per 
re� rar els cartells sobre l’1 
d’octubre dels carrers.

L’ac� tud del govern local, 
segons el portaveu del PDe-
CAT, contrasta amb la que 
van mantenir molts altres 
rubinencs i rubinenques 
“que van fer possible el re-
ferèndum a la ciutat i que 
van possibilitar l’èxit de l’1 
d’octubre”. En aquest sen� t, 

Puig ha agraït a tots ells la 
seva implicació, així com a 
tots els que van votar la seva 
par� cipació.

D’altra banda, el PDeCAT 
ha anunciat que en el proper 
ple presentaran una moció 
de condemna a la violència 
policial del dia 1 i on es 
demanarà el trencament de 
les relacions formals amb la 
Policia Nacional i la Guàrdia 
Civil, en considerar que ha 
quedat clar que no estan per 
protegir la gent sinó com a 
forces d’ocupació.

Pel que fa a la decla-
ració d’aquest dimarts del 
president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, Puig ha 
mostrat la seva sa� sfacció 
perquè aquest va assumir els 
resultats de l’1-O declarant 
la república catalana per, tot 
seguit, deixar-la en suspens 
per facilitar el diàleg i la me-
diació. El portaveu ha reco-
negut que potser va ser una 
declaració “menys pomposa 
i solemne del que alguns 
esperaven”, però valora “l’es-
tratègia” del president en un 
missatge amb clara vocació 
internacional.

Segons Puig, ara cal ne-
gociar sobre com s’ha de fer 
el traspàs per fer efec� va la 
independència. 
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Es reprèn l’ac� vitat polí� ca a l’Ajuntament 
després de l’aturada pel referèndum
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí reprén 
l’activitat política aquesta 
setmana després de la sus-
pensió d’aquesta el 27 de 
setembre per la situació a 
Catalunya. Diverses forces 
polítiques van demanar a 
l’Ajuntament que suspen-
gués l’activitat política de 
forma temporal fi ns passat 
l’1 d’octubre. Per aquest 
mo� u, es van suspendre les 
comissions informa� ves i el 
Ple ordinari de setembre i 
l’alcaldessa va fer una crida a 
la calma i la tranquilitat.

Al referèndum d’autode-
terminació de l’1 d’octubre 
hi van participar a Rubí 
16.730 persones, de les 
quals 14.348 van votar Sí; 
1.918 van votar No; 322 
ho van fer en blanc i 144 
vots van ser nuls. Tot i que 
a Rubí no hi va haver cap 
intervenció policial, les càr-
regues de la Policia Nacional 
i la Guàrdia Civil també van 
ser protagonistes de l’1-O 
i van provocar que la gent 
surtís al carrer el dimarts 

amb una ‘Aturada de país’. 
El 3 d’octubre van sor� r a 
Rubí milers de persones al 
carrer en una manifestació 
històrica en defensa de les 
llibertats i contra la repres-
sió policial. Manifestacions 
que s’han tornat a produir 
aquest passat cap de set-
mana a Rubí i diversos punts 
de Catalunya, en aquesta 
ocasió per reclamar diàleg. 
Diumenge a Barcelona tam-
bé es va produir una massiva 

manifestació de caràcter 
unionista.

Després d’aquests dies 
convulsos, l’Ajuntament ha 
decidit reprendre l’ac� vitat 
polí� ca i aquesta setmana 
ja ha començat a celebrar 
comissions informatives 
amb els grups polí� cs i està 
previst que el 19 d’octubre 
se celebri un Ple. Una sessió 
plenària que està previst 
que por�  a debat i votació 
les ordenances fiscals del 

Les dues 
formacions 
volen saber quin 
impacte � ndrà 
la rebaixa en el 
pressupost 2018

L’alcaldessa, Ana M. Mar� -
nez, ha trencat el seu silenci 
després del referèndum de 
l’1 d’octubre per “celebrar 
el gest de Puigdemont di-
marts al vespre d’aturar una 
escalada de tensió i donar 
una oportunitat al diàleg 
i la negociació”, així com 
“la resposta moderada del 
govern de l’estat dimecres 
al ma� ”.

A més, considera que la 
via de la “reforma consti-
tucional és el que el Par� t 
dels Socialistes de Catalunya 
(PSC) fa molts anys que de-
mana” i que ara hi ha una 
“oportunitat”.

Al tancament d’aques-
ta edició, Pedro Sánchez, 
primer secretari del Par� t 
Socialista Obrer Espanyol 
(PSOE) va fer públic que 
havia arribat a un pacte amb 
Mariano Rajoy per obrir un 
debat de la reforma cons-
� tucional al Congrés en 6 
mesos. Mar� nez considera 
que “la legislatura està aca-
bada i la solució són unes 
eleccions al Parlament”. 
Sobre si un referèndum 
d’autodeterminació acordat 

El 19 d’octubre el Ple es reunirà per debatre les ordenances fi scals. / Arxiu

“La legislatura està 
acabada i la solució 

són eleccions al 
Parlament”

L’alcaldessa creu que cal explorar 
la via de la reforma cons� tucional 
per resoldre el confl icte català

2018. 
També està previst que 

es vo�  una moció de l’’Al-
terna� va d’Unitat Popular 
(AUP) i Iniciativa per Ca-
talunya Verds (ICV) sobre 
el conveni signat entre El 
Periódico de Catalunya i 
l’Ajuntament. La moció exi-
geix al govern que elimini 
del pressupost del 2018 
el conveni amb El Periódi-
co, que suposa un cost de 
21.800 euros anuals.

amb l’estat seria la solució al 
confl icte català, l’alcaldessa 
ha afi rmat que “la sor� da a 
la situació ha de passar per 
les urnes, caldrà veure com 
es negocia la forma, però 
l’única forma és votant”.

Per últim, la primera 
edil també ha desitjat que 
la rebaixa de la tensió “es 
reprodueixi també en el Ple, 
perquè hi ha molta feina 
per fer i cal � rar endavant 
la ciutat”. / M.C.



la Informació.
També considera que 

“manté una ciutat disper-
sa”, que “proposa solucions 
irrisòries d’habitatge” i 
“amb característi ques es-
peculadores”.

En aquest senti t, el por-
taveu afegeix que “creiem 
que el POUM preveu la 
requalifi cació de terrenys 
rústi cs i industrials per fer 
habitatges i pensem que hi 
ha interessos darrere”. Se-
gons García, els interessos 
dels propietaris privats són 
legíti ms, però “l’ajuntament 
ha de posar ordre, precisa-
ment amb el POUM i vetllar 
pels interessos de tots”.

La formació també cri-
ti ca que el POUM justi fi ca 
una segona estació de Fer-
rocarrils de la Generalitat a 
La Llana per donar servei a 
una zona universitària, que 
també s’ha descartat.

Pel que fa a les contra-
diccions amb altres plans 
que s’estan redactant com 
el pla d’equipaments, des 
de VR apunten que a la 

proposta de POUM es pre-
veu un centre comercial 
a l’aparcament de l’edifi ci 
Rubí Forma, a Les Torres, 
mentre que el pla d’equi-
paments emplaça el nou 
Ajuntament en el mateix 
indret.

“En defi niti va, un POUM 
és una eina per planejar 
i projectar futur i aquest 
document planeja fracàs”, 
apunta Martí n.

Davant tot això, Veïns 
per Rubí demana la di-
missió de la responsable 
de Territori o bé que sigui 
cessada per l’alcaldessa. 
Segons el parti t, proposarà 
a part de l’oposició tornar a 
demanar una nova redacció 
del pla.
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“Un POUM és una 
eina per planejar i 
projectar el futur i 
aquest document 
planeja fracàs”

VR vol la dimissió de la regidora Maria Mas 
per “incompetència en la gesti ó del POUM”
CRISTINA CARRASCO

Veïns per Rubí ha demanat 
la dimissió de la tinent 
d’alcalde de Territori, Maria 
Mas, per “la seva incompe-
tència en la gesti ó del Pla 
d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM)”. Així ho 
ha assenyalat el portaveu 
del grup municipal, Antoni 
García, durant una roda de 
premsa en la qual ha criti -

cat durament el text refós 
del POUM que l’equip de 
govern, liderat pel Partit 
dels Socialistes de Catalu-
nya (PSC), ha fet arribar a 
l’oposició amb la intenció 
de buscar suports per po-
der-lo aprovar al Ple.

García recorda que la 
redacció del pla es va iniciar 
l’any 2005 i que el 2010 el 
Ple de l’Ajuntament va apro-
var el document de forma 

provisional i el va remetre 
a la Comissió d’Urbanisme 
de Barcelona (CUB) per al 
seu vistiplau. L’any 2012, 
la CUB el va suspendre i va 
emetre més d’un centenar 
de prescripcions.

L’equip de govern va 
decidir aleshores elaborar 
un text refós que donés res-
posta a les prescripcions. 
VR considera que aquesta 
decisió va ser errònia, ja 
que el document base ja 
parti a d’una realitat soci-
oeconòmica i demogràfi ca 
molt diferent de l’existent 
ja en aquell moment.

A l’abril el govern va fer 
arribar aquest text refós 
a l’oposició, un document 
que no és vist amb bons 
ulls a Veïns per Rubí. Des de 
la formació, criti quen que 
el document està caducat 
i obsolet, té nombrosos 
defectes i errades en el seu 
conti ngut i és incompati ble 
amb altres plans que s’es-
tan tramitant ara, com el 
Pla d’Equipaments.

García considera que, 
d’entrada, hi ha un fet que 
invalidaria tot el document. 
El portaveu de VR assenyala 
que el POUM planteja un 
creixement poblacional 
de 13.000 habitants en 12 
anys, un creixement “que 
ningú es pot creure”. Per 
García, “el 80% d’aquest 
creixement seria per la 
banda oest de la riera i està 
supeditat a la construcció 
de la Via Interpolar, un vial 
que no està previst que es 
construeixi”. Per VR, aquest 
fet ja invalida tota la redac-
ció del text “perquè és un 
pla no executable”, ja que 
moltes de les actuacions 
parteixen de la C1413 com a 
via urbana, cosa que sense 
la interpolar és inviable.

Per la seva banda, Gus-
tavo Martín, arquitecte i 
membre de VR, apunta que 
el text està redactat al segle 
XXI però amb contingut 
del segle XX, ja que no fa 
referència a les tecnologi-
es actuals com les Smart 
Citi es o les Tecnologies de 

Antoni García i Gustavo Martí n, de VR. / C.C.
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ERC i l’AUP demanen al govern local 
que aclareixi quins serveis té previst 
retallar si rebaixa l’IBI
MARTA CABRERA

L’Alterna� va d’Unitat Popu-
lar (AUP) i Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (ERC) 
han coincidit en demanar 
al govern local explicaci-
ons sobre com afectarà al 
pressupost la rebaixa de 
l’Impost de Béns Immobles 
(IBI) anunciada fa setmanes 
pel govern i que podria ser 
d’un 5%. Les ordenances 
fi scals del 2018 es debatran 
i votaran el 19 d’octubre en 
una sessió plenària.

El portaveu d’Esquerra, 
Xavier Corbera, s’ha mostrat 
preocupat perquè la rebaixa 
signifi ca “que el govern reco-
neix la poca capacitat que té 
per donar un servei adequat 
a la ciutat”, i demana co-
nèixer “els costos reals que 
representa la disminució” de 
l’impost, el més important 
que recapta el consistori.

Per la seva banda, la regi-
dora de l’Alterna� va, Mireia 
Gascón, pregunta al govern 
“quins serveis pensa retallar 
com a conseqüència de la 
baixada de l’IBI”.

Abaixar la taxa de matri-
moni
Pel que fa al conjunt de les 
ordenances, ERC ha presen-
tat tres propostes a l’equip 
de govern per tal que siguin 
incloses en la seva aprova-
ció. La primera és rebaixar 
la taxa de cessió d’espais 
públics per matrimoni civil, 
que ara mateix té un preu 
de 300 euros. La proposta 
d’Esquerra és rebaixar un 
75% la taxa o adequar-ho 
al cost real d’obertura de 
l’Ajuntament o el Castell.

També proposen un aug-
ment de la taxa de � nença 
d’animals per tal de cobrir 
el cost de les anàlisis d’ADN 
a les caques de gos per tal de 
sancionar els infractors que 
no recullen els excrements. 
La proposta per combatre 
l’incivisme va ser acceptada 
al Ple, però de moment en-
cara no s’aplica.

El portaveu de la forma-
ció republicana també de-
mana que s’ampliï la dispo-
sició d’espais públics gratuïts 
per a en� tats. Ara mateix les 
en� tats només poder fer ús 
d’un equipament de forma 
gratuïta a l’any. La proposta 
és que pugui ser de tres usos 
a l’any.

AUP: “Es prioritzen els inte-
ressos personals”
Pel que fa a l’AUP, també 
ha presentat al govern una 
bateria de propostes per 
negociar les ordenances 
fi scals del 2018. La formació 
política ha posat sobre la 
taula l’exempció a en� tats 
del pagament de taxes per 
l’ús d’espais municipals, re-
visar les taxes per rehabilitar 
i millorar habitatges o impul-
sar un nou model de taxa de 
residus per afavorir el reci-
clatge. També ha plantejat 
revisar les tarifes dels serveis 
funeraris a Rubí i prendre 
les mesures necessàries per 
poder aplicar la taxa de pisos 
buits dels grans tenidors.

El portaveu de l’AUP, Jor-
di Muntan, ha explicat que 
les propostes no han � ngut 
cap resposta, però no té cap 
dubte que les ordenances 
s’aprovaran en el Ple del 19 
d’octubre, com també ho 

farà més endavant el pres-
supost: “No volen negociar, 
volen aconseguir 13 vots i 
no es negocien els projectes 
ni canvis de ciutat. Sabem 
que és així i podem dir amb 
tranquil·litat que es priorit-
zen els interessos personals 
i de par� t”. Per Muntan, és 
molt greu que una ciutat 

de la importància de Rubí 
es� gui en aquesta situació: 
“S’anuncia que el pressu-
post es treballarà de forma 
conjunta i després això no 
passa, tenir una reunió no 
és fer treball conjunt i no és 
seriós”. El portaveu demana 
que, en qualsevol cas, l’apro-
vin com més aviat millor.
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REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha ce-
lebrat recentment la segona 
edició de la Setmana de la 
Gent Gran amb la voluntat 
de fer visible aquest col-
lecti u i les seves necessitats. 
Entre el 22 de setembre i 
el 6 d’octubre s’han ofert 
diverses acti vitats culturals, 
esportives, lúdiques i de 
sensibilització on la gent 
gran ha estat la protagonis-
ta. Un miler de rubinencs i 
rubinenques han parti cipat 
en alguna d’aquestes pro-
postes.

“Amb aquesta segona 
edició de la Setmana de la 
Gent Gran hem volgut tor-
nar a posar en valor aquest 
col·lecti u i la important tasca 
que fa la nostra gent gran 
per a les seves famílies i la 
seva ciutat”, ha explicat l’al-
caldessa, Ana M. Martí nez.

Entre les acti vitats que 
més han despertat l’interès 
de la gent gran destaquen la 
paella popular, que va tenir 
lloc el passat 30 de setem-

Prop d’un miler de persones parti cipen 
en la Setmana de la Gent Gran

L’alcaldessa va assisti r a la representació de l’obra de Tiamat Teatre 
‘Cuatro canciones de amor y una habanera desesperada’. / Localpres

bre, i l’espectacle teatral 
‘Cuatro canciones de amor y 
una habanera desesperada’, 
de la companyia Tiamat Te-
atre, que es va representar 
aquest passat divendres. 
Com l’any passat, la visita 
guiada al Peacock Rubí Art 
Festi val ha tornat a ser una 
de les propostes més ben 
valorades.

En aquesta segona edi-
ció, s’han inclòs diverses 
novetats al programa d’acti -
vitats, que han gaudit d’una 

gran acceptació. És el cas, 
per exemple, de les passe-
jades pel Rubí modernista i 
per l’entorn natural de Can 
Xercavins.

Tenint en compte que 
l’any passat el taller de ri-
soteràpia va funcionar molt 
bé, en aquesta ocasió s’ha 
doblat l’oferta, organitzant 
dues sessions enlloc d’una.

També ha estat molt 
ben valorada pels assistents 
la xerrada ‘La importància 
d’envellir sanament’ que, a 

banda de la part més teòri-
ca, també ha comptat amb 
diferents exercicis perquè 
la gent gran conegui com 
mantenir correctament la 
musculatura malgrat el pas 
del temps.

“Una ciutat com la nos-
tra, amiga de la infància, ha 
de reconèixer i valorar el 
paper dels avis i àvies com 
a cuidadors i educadors 
dels nostres fi lls i fi lles”, ha 
comentat l’alcaldessa. Per 
això la Setmana de la Gent 
Gran ha inclòs dues acti-
vitats intergeneracionals, 
que són possibles gràcies a 
la feina conjunta del Consell 
Consulti u de la Gent Gran 
i el Consell de la Infància i 
l’Aldolescència. Es tracta de 
la visita guiada al Peacock 
Rubí Art Festi val i de la pre-
sentació del documental 
‘Trencant mites entre gene-
racions’, que es va ajornar a 
causa de l’aturada general 
del 3 d’octubre i que s’ha 
reprogramat el dia 25 d’oc-
tubre a les 17.30 hores a 
l’Ateneu. 

La paella popular va ser una de les acti vitats més parti cipati ves. / 
Localpres
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‘De tapes per la fi ra’, tret de sor� da de 
la 23a edició de la Fira de Sant Galderic

M. CABRERA

La Fira de Sant Galderic se 
celebrarà el 21 d’octubre 
amb nombroses ac� vitats i 
el suport de múl� ples en� -
tats rubinenques i de l’Ajun-
tament de Rubí. En aquesta 
23a edició hi haurà diverses 
novetats, ja que la junta de 
l’Associació Sant Galderic 
és nova. Així, hi haurà ta-
llers artístics i familiars, a 
més d’actuacions culturals 
i musicals.

Per anar escalfant mo-
tors abans de l’arribada de 
la fi ra, com és habitual des 
de fa 6 anys, es posarà en 
marxa l’ac� vitat ‘De tapes 
per la fira’, que manté la 
mateixa essència que altres 
anys. El regidor de Comerç, 
Rafael Güeto, ha explicat 
que enguany par� cipen en 
aquesta ac� vitat un total de 
23 bars i restaurants locals. 
En la proposta, que ja ha 
començat i que s’allargarà 
fins al 21 d’octubre, cada 
restaurador ofereix una tapa 

i una beguda per 2,5 euros. 
Com a novetat, enguany 
cada establiment decideix 
quina beguda acompanya 
a la tapa.

Les persones que tas� n 
les tapes poden triar les 
tres millors tapes i parti-
cipar en un concurs que, 
enguany, s’ar� cula a través 
de l’aplicació Rubí Ciutat. 

Els restaurants de les tres 
tapes més votades rebran 
un reconeixement, mentre 
que entre els par� cipants se 
sortejaran tres vals de 30 eu-
ros per sopar en restaurants 
par� cipants.

D’altra banda, aquest 
dissabte, els organitzadors 
de la fi ra han preparat una 
exhibició de llaurat amb 

Un total de 23 bars i restaurants s’han sumat a la inicia� va

tracció animal. Serà de 9 a 
12 hores a la masia Can Pi de 
la Serra i inclourà una visita a 
la masia i un esmorzar.

Dins de les ac� vitats de 
la Fira també està prevista 
una exposició d’eines agríco-
les i calendari del pagès a la 
Biblioteca. Una mostra que 
es podrà visitar també el dia 
de la Fira al carrer.

Membres de l’Associació Sant Galderic, amb els regidors de Cultura i Comerç, durant la presentació de 
la Fira. / M. C
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Alumnes de tres escoles 
de Rubí visiten València en 
el marc del projecte 50/50
REDACCIÓ

Alumnes rubinencs de tres 
escoles de la ciutat han 
visitat la ciutat de Valèn-
cia en representació de la 
comunitat escolar de Rubí 
dins una trobada del pro-
jecte 50/50 del Rubí Brilla. 
Aquest programa compta 
amb la parti cipació de 12 
escoles públiques de la 
ciutat des del curs 2012-
2013 i treballa per reduir 
el consum energètic dels 
centres educati us. Un dels 
eixos del projecte consis-
teix en la implicació dels 
alumnes i el personal de 
l’escola. La meitat de l’estal-
vi aconseguit durant un any, 
es reinverteix en forma de 
subvenció directa. Aquestes 
mesures s’implementen 
en 500 escoles i 50 edifi cis 
públics de països de la Unió 
Europea.

Els alumnes, del Pau Ca-
sals, 25 de Setembre i Maria 
Montessori, van anar fi ns a 

L’alcalde Joan Ribó amb escoles de Rubí i València a la sala de plens 
de l’Ajuntament de València. Foto cedida Ajuntament de València

València acompanyats de 
la responsable tècnica del 
Rubí Brilla, Marta Morera, 
i el director de Desenvo-
lupament Econòmic Local, 
Jordi Núñez.

La delegació de Rubí va 
explicar a representants de 
cinc escoles valencianes 
algunes de les mesures que 
han posat en marxa per 
estalviar energia, com ara la 
sectorització del sistema de 
calefacció, l’ús més efi cient 

de la llum i de la calefacció 
o la creació de líders ener-
gètics entre els mateixos 
alumnes.

La representació de 
Rubí ha estat rebuda per 
l’alcalde de València, Joan 
Ribó, i altres autoritats del 
País Valencià.

En el darrer curs escolar, 
els centres educati us locals 
van aconseguir un estalvi 
energèti c de 55.624,54 eu-
ros, poc més d’un 18%.

Conferències sobre la indústria 
intel·ligent per a professionals
REDACCIÓ

L’Escola d’Emprenedoria 
de Rubí posa en marxa un 
cicle de quatre sessions 
al voltant de la indústria 
intel·ligent o indústria 4.0. 
Una proposta que culmi-
narà el 30 de novembre 
amb la segona edició de la 
jornada per a professionals 
Rubindústria, que també 
girarà al voltant d’aquesta 
temàti ca.

La indústria intel·ligent 
defi neix un canvi en la ma-
nera d’organitzar els mitjans 
de producció que integra 
les tecnologies de la infor-
mació en els processos in-
dustrials. D’aquesta forma, 
s’opti mitza el funcionament 
de l’empresa, es redueixen 
els costos i es guanya en 
efi ciència i sostenibilitat.

Es faran quatre confe-
rències. La primera, el 19 
d’octubre, porta per títol 
‘Introducció a la indústria 
4.0’. La sessió desenvolu-
parà el concepte d’indústria 
intel·ligent de forma clara 
perquè serveixi d’intro-

ducció a gestors, directi us 
d’empresa i insti tucions.

La segona conferència, 
el 26 d’octubre, serà ‘Big 
Data; el negoci darrere de 
les dades’. En aquest cas, 
s’analitzarà el potencial de 
les dades massives com a 
eina clau de generació de 
valor en el sector indus-
trial.

‘Ciberseguretat’ és la 
tercera xerrada, el 26 d’oc-
tubre, i tractarà sobre la 
uti lització de sistemes con-
nectats a les indústries i les 

seves amenaces.
La darrera conferència 

serà ‘IoT’, el 23 de novem-
bre, sobre l’art de les dife-
rents tecnologies, la inclu-
sió de sistemes ciberfí sics i 
possibles aplicacions.

Les sessions es faran 
de 9.30 a 13.30 hores a la 
masia de Can Serra i les 
persones poden formalitzar 
les inscripcions a través del 
web de l’Ofi cina de Serveis 
a l’Empresa. Les xerrades 
estan subvencionades per 
la Diputació de Barcelona.

Les conferències ti ndran lloc a la masia de Can Serra. / Localpres
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Catalunya està vivint un moment 
polític trepidant, de màxima ten-
sió i incertesa, que va canviant al 
minut i que serà un dels capítols 

claus de la història futura del nostre poble, 
passi el que passi. L’esperada compareixença 
en el Parlament del president de la Genera-
litat, Carles Puigdemont, va tenir lloc aquest 
dimarts a la tarda, nou dies després de l’1 
d’octubre. El cap de l’executiu català va sor-
prendre molts amb una declaració unilateral 
d’independència, que tot seguit va suspendre, 
per donar una nova oportunitat al diàleg i a la 
mediació amb l’estat espanyol. Amb un discurs 
conciliador, Puigdemont també va fer una 
crida a rebaixar la tensió i la crispació social, 
política i mediàtica.

Com és evident, la seva decisió no va 
agradar a un sector de l’independentisme, que 
esperava la DUI arran dels resultats de l’1-O, 

ni va ser entesa per altres partits com Ciu-
tadans o PP, que van reaccionar exactament 
igual que si l’hagués proclamat només.

El cap del govern de la Generalitat, però, 
va mantenir el cap fred i, malgrat les moltes i 
diverses pressions que podem pressuposar, va 
optar per la via del diàleg.

Amb la pilota al seu terrat, el govern de 
Mariano Rajoy hauria de fer alguna cosa més 
que mirar-se el melic i comptar els vots que 
està sumant de cara a les generals gràcies a la 
radicalització del que anomenen ‘el problema 
catalán’.

Dimecres al migdia, al tancament d’aquest 
número, l’executiu del govern de l’estat, arran 
d’un consell de ministres extraordinari, va 
acordar requerir a la Generalitat a què aclarei-
xi si ha declarat la independència, requeriment 
previ a l’aplicació de l’article 155 de suspensió 
de l’autonomia. Tot seguit, Pedro Sánchez, 
líder del PSOE va anunciar un acord amb 
el PP per obrir un debat sobre la reforma 
constitucional i va donar suport a l’inici de 
l’aplicació del 155.

Rajoy i el líder del PSOE, Pedro Sánchez, 
hauran d’estudiar bé els seus passos i decidir 

si volen, per primera vegada, explorar la via 
del diàleg i deixar de banda la via repressiva i 
judicial imposada fi ns al moment.

En l’àmbit local, l’alcaldessa i màxima 
responsable municipal, Ana M. Martínez, 
va trencar dimecres el seu llarg silenci sobre 
el referèndum i la situació que s’està vivint a 
Catalunya, un mutisme que no tothom ha 
entès a la ciutat. L’alcaldessa socialista s’ha 
mostrat esperançada per un acord de reforma 
constitucional anunciada pel PSOE i ha de-
manat eleccions anticipades al Parlament. Un 
fet, aquest, que sembla difícil que es produeixi 
ara mateix.

És molt probable que quan aquesta publi-
cació sigui repartida, ja s’hagi produït algun 
moviment o s’hagin establert els terminis de 
les regles del joc, en cas de voler jugar. En 
qualsevol cas, reiterem la necessitat d’explorar 
la via del diàleg i la mediació.

Cartes de la Ciutadania

Diàleg?
EDITORIAL
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Segueix-nos a @DiarideRubi i també a Facebook

Visita’ns a www.diariderubi.com

Et parlo a tu
Et parlo a tu, que compartim molt més del que pensem. 
Compartim una terra, una cultura, una història, uns 
costums, una cuina, un clima, una llengua... De moment. 
Dic de moment perquè la història sempre es repeteix. Un 
cop més, les nostres diferències han pogut amb nosaltres. 
Et parlo a tu, que molts cops tampoc estàs d’acord amb 
el govern espanyol però així i tot defenses les paraules del 
seu president: “El nostre estat anirà amb totes les seves 
opcions contra aquells que vulguin desobeir”. Et parlo a 
tu, que consideres que els drets són aquells que tenim tots 
els que vivim en aquesta terra, i que el vostre president tant 
predica però no compleix. Utilitza la força i la repressió 
contra gent que vol fer servir els seus drets. Et parlo a tu 
que també creus en la democràcia, per què no deixes escollir 
el futur d’una nació que el demana a crits? Els discursos 
d’ambdós presidents parlen de drets, democràcia, lliber-
tats... Però no en el mateix to, per què? Tu, que t’estimes 
la terra, no voldries veure aquesta repressió a casa teva, 
per què a la dels teus veïns sí? Encara estàs d’acord amb 
el seu discurs totalitarista i venjatiu? Et parlo a tu, encara 
defenses les seves paraules?

Elisa Villarreal

El Tuit de la setmana       11 d’octubre

Víctor Puig @victor_puig

Les properes setmanes molts hauran d’esborrar tuits o molts 
haurem d’estripar carnets. Una de dues.

FOTODENÚNCIA
Calçades en molt mal estat
Com a conductor habitual per Rubí, 
no per voluntat pròpia sinó per motius 
laborals, vull denunciar públicament 
que Rubí té moltes calçades de carrers 
en molt mal estat. Asfalt aixecat en uns 
casos o veritables socs en d’altres són un 
perill pels vehicles que passen diària-
ment. I ja no parlo només dels polígons, 
que alguns són un cas apart, sinó de 
carrers urbans. 

Crec que l’Ajuntament hauria de fer 
un estudi seriós de l’estat del paviment 
a la ciutat i començar a reparar i a posar 
en bones condicions aquestes calçades. 
Adjunto una imatge de l’estat de l’asfalt 
en un punt de l’avinguda de Can Fatjó. 

Manuel Gonzalez
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Al segle XIX una gran 
part del terme de Rubí era 
propietat del marquesat de 
Moià de la Torre, i a partir 
de 1865, del de Santa Maria 
de Barberà.

Sabem que Maria de 
Sarriera i Copons (1790 – 
1850), que era la marquesa 
de Moià de la Torre i Car-
tellà, tenia unes 70 cases 
a Rubí el 1815. Amb la 
desamortització dels béns 
eclesiàstics del 1835 aquesta 
família de la noblesa cata-
lana també va adquirir el 
castell amb totes les seves 
terres, entre elles l’Escar-
dívol i tot el barri actual 
de la Plana del Castell. A 
l’altra banda de la riera, les 
possessions abraçaven des 
de l’actual plaça de Catalu-
nya al sud, fi ns a la plaça de 
la Sardana i el Bullidor, al 
nord, i la Serreta a l’oest.

Quan va morir Maria 
de Sarriera, el 1850, li va 
succeir la seva germana 
Josefa, que moriria al cap 
de quinze anys. El fi ll de 
Josefa, Ramon de Sarriera-
Gurb i de Pinós, que també 
era marquès de Santa Maria 
de Barberà, des del 1865, 
doncs, passà a ser el propie-
tari de totes aquestes terres, 
situades a la meitat nord de 
l’actual casc urbà de Rubí.

La marquesa de Moià 
tenia tanta influència a 
Rubí que des de la dècada 
dels anys 60 del segle XIX 
va infl uir en l’Ajuntament 
per impulsar un pla d’ur-
banització que abracés part 
de les seves possessions, 
entre elles la zona de la 
Plana del Castell i el centre 
de Rubí, amb la qual cosa 
òbviament el municipi va 
estar d’acord. El 1871, quan 
ja era marquès Ramon de 
Sarriera, es va començar 
a engegar un primer pla 
general d’urbanització, pre-

sentat ofi cialment el 1874, 
que contemplava la creació 
d’un carrer de la Marquesa 
(actual del Dr. Robert) i 
la placeta de la Marquesa 
(fotografi a que adjuntem). 
Aquests espais van ser ano-
menats així en honor de la 
mare del marquès de Moià 
de la Torre i de Santa Maria 
de Barberà. 

La placeta de la Mar-
quesa es trobava davant de 
l’actual cansaladeria Milà, 
que era la més petita de 
Rubí, ja que tenia només 
343,80 m2. A principis del 
segle XX, entre 1912 i 1914, 
l’Ajuntament va unificar 
l’espai comprés entre aques-
ta placeta i la plaça Nova i 
es va crear una gran plaça, 
amb impressionants arbres 
que donaven una agradable 
ombra: s’anomenaria plaça 
de Salmerón.

Pel que fa al carrer de la 
Marquesa, actual del Doc-
tor Robert, va rebre aquest 
nom almenys fi ns el 1910. 

Despertar el dia 2 d’octubre 
era despertar-se el dia des-
prés d’haver vençut el setge 
de la por. Redescobrir els 
carrers de la nostra ciutat, 
creuar mirades còmplices 
i abraçades amb descone-
guts íntims. Rememorar la 
teranyina de complicitats 
que vam teixir com a poble 
i com a comunitat.

Aquesta ciutat va des-
pertar articulant un crit 
de dignitat al voltant de 
la resistència. Resistència i 
determinació per protegir 
la meva veu, la seva, la nos-
tra… Ferms en la convicció 
d’una causa noble. Envaïts 
per la certesa absoluta que 
l’única opció era la resistèn-
cia, pacífi ca però activa. Els 
nostres carrers van veure 
molt coratge. CAP, Casal 
d’avis i els nostres instituts 
van aixoplugar voluntat i 
respecte. Voluntat de ser i 
respecte pel que érem.

De cada persona, de 
cada mur infranquejable, 
brollà un fi l, un fi l que ens 
lligava, un fi l que ens con-
duïa no tan sols a la veïna 
del costat, sinó mes enllà, 
més lluny. Conduïa a aquell 
avi que sense l’artifi ci del 
lletraferit ens va fer sentir 
el lligam amb una terra, 
una llengua i un poble. Un 
fi l que ens transportava a 
les lluites compartides, a la 
solidaritat en la derrota a la 
construcció d’alternatives. 
Un fil que, en forma de 
llàgrima esquiva, va caure 
al dipositar un vot, o a 

l’entrar una urna, al caure la 
nit o a la sortida de l’alba. 
Aquest fou el fil que va 
embolcallar treball i esforç 
que només podem entendre 
des de la generositat i la 
col·lectivitat.

Milers de petites gotes, 
en forma de petites accions 
van confl uir diumenge en 
un oceà de solidaritat. Mi-
lers de pedres que formaven 
un mur infranquejable per a 
aquells que van ser enviats 
a manllevar-nos els som-
nis. Aquells que van regar 
amb la seva por la lluita 

determinada, una lluita 
que portàvem en motxilles 
petites i que diumenge vam 
aprendre a compartir, a aju-
dar-nos. Aquells que volien 
callar-nos ens van fer escol-
tar-nos, compartir matisos, 
discutir i també riure. Ens 
van tirar pedres i amb elles 
vam fer un castell.

Però diumenge no vam 
guanyar, vam resistir. Vam 
tancar un capítol i ens vam 
demostrar que juntes i au-
toorganitzades podem. Ens 
vam demostrar que no calen 
ni místics, ni grans capitans. 
No calen frases solemnes. 
Cal confi ança valor i gene-
rositat. El dia 1 d’octubre 
vam demostrar qui eren 

els imprescindibles, els de 
sempre, aquelles persones 
que donen sentit: homes i 
dones normals. Estudiants, 
ofi cinistes, pintors, mestres 
o mecànics.

Orgullós de Rubí, orgu-
llós de Catalunya, orgullós 
de ser la primera estrofa 
d’aquesta gran revolució, 
d’aquest nou món que por-
tem als cors i que diumenge 
ens vam regalar. Orgullós 
dels veïns i veïnes amb 
les quals vam poder gau-
dir i compartir un somni, 
una construcció col·lectiva. 
Però també agraït a totes 
aquelles persones que sen-
se creure en el que fèiem, 
sense promulgar amb la 
votació van decidir optar 
pel respecte. Gràcies a totes 
aquelles que legítimament 
no interpel·lades diumenge 
no vau optar per la bel-
ligerància. Aquesta és una 
lluita en positiu, diumenge 
no vam alçar la veu contra 
res ni contra ningú, tan 
sols contra les nostres pors. 
En aquest somni que es-
tem construint no hi sobra 
ningú.

Som un poble que està 
perdent la por, l’estem rega-
lant a aquells que maltrac-
ten i esclafen a falta d’ar-
guments. Aquells que, dia a 
dia, acció rere acció, perden 
la legitimitat. Nosaltres 
tenim les nostres raons i 
les seguirem defensant, 
als carrers, a les places, als 
instituts. I ho farem parlant 
i escoltant, perquè estem 
segurs que, més equivocats 
o menys, la nostra és una 
posició legítima i no ens cal 
imposar-la.

El carrer i la placeta 
de la Marquesa

Un dia que 
durarà anys

AKÍ Terrassa
C-58, km 17,8

Ajuda
a la càrrega

Si necessites una mà 
per carregar les teves compres, 
també t’ajudem.

a la càrrega

per carregar les teves compres, 

JORDI VILALTA
Membre del 
GCMR-CER

AITOR 
SÁNCHEZ
Regidor de l’AUP

“El dia 1 
d’octubre vam 

demostrar 
qui eren els 

imprescindibles, 
(...) homes i 

dones normals”
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La historia de Shakira y Piqué 
es la de dos hermanos que 
fueron encontrados por una 
vecina, dándonos alerta que 
si conti nuaban con su madre 
acabarían como el resto de sus 
hermanos muertos, puesto 
que ésta no estaba por la labor 
de alimentarlos ni sacarlos 
adelante.

Cuando fueron recogidos, 
uno de ellos con los ojitos en 
mal estado y con apenas dos 
semanas de vida no alcanza-
ban los 200 grs., así que fueron 
derivados a una de nuestras 
casas de acogida especializada 
en lactantes. Ambos son un 
tándem, donde va uno va el 
otro, y se regalan buenas dosis 
de cariño y juegos.

Actualmente tienen 5 
meses y viven en perfecta 
armonía con una perrita de 
tamaño mediano, por lo que 
están preparados y listos para 
marchar juntos a un nuevo 
hogar.

Solo hay una condición 
indispensable para poder dar 
bienvenida a estos pequeños 
a vuestras vidas, brindarles 
de una buena compañía y 
de vez en cuando regalarles 
con su manjar favorito, unas 

Amigos para siempre

lonchitas de jamón york, su 
plato preferido.

Si quieres conocerlos, pon-
te en contacto con Rodamons 

rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/roda-
monsderubi/

de Rubí de lunes a viernes de 
18 a 20 horas al teléfono 639 
679 777 o bien a través de 
email, web o Facebook: 

Vols que la teva mascota aparegui 
al Diari de Rubí?

Envia’ns una fotografi a amb una breu descripció 
a diariderubi@diariderubi.cat

Les mascotes de Rubí
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DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86

FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23

ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86

FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

El plàtan és una font 
energèti ca i de potassi
El plàtan, producte amb 
denominació d’origen Ca-
nàries, és un aliment que 
representa un complement 
energèti c de primer ordre.

Pel seu contingut im-
portant en potassi, el plà-
tan esdevé un aliment clau 
en les persones amb alta 
acti vitat fí sica, com els nens 
i esporti stes. Cal recordar 
que el potassi és un mine-
ral directament relacionat 
amb l’activitat muscular. 
Pel que fa a les vitamines, 
és especialment rellevant 
l’aportació de Vitamina A 
i de Vitamina B6, aquesta 
últi ma relacionada amb el 
creixement; mentre que 
la Vitamina A, en forma 
de retinol, és necessària 
per al bon manteniment 
de la pell.

A més a més, per l’alt 
conti ngut en fi bra i en hi-
drats de carboni, el plà-
tan es caracteritza pel seu 
efecte saciant. La fi bra és 
un element bàsic en la 

regulació del trànsit intesti -
nal; mentre que els hidrats 
continguts en el plàtan 
són claus per tenir valors 
equilibrats en el perfi l glu-
cèmic, retardant l’absorció 
de sucre.

L’àcid fòlic, imprescin-
dible en la maduració i 
protecció de la meduŀ-
la òssia, és un altre dels 
components del plàtan. 
Recordem que l’àcid fòlic és 
un complement que sovint 
es recomana a les dones 

embarassades.
El plàtan està despro-

veït de greixos, fet que fa 
que l’aportació calòrica, 
al contrari del que se sol 

pensar, no sigui tan alta i 
esti gui al voltant de les 80 
calories als 100 grams.

Per AMIC - Redacció



Decora la teva llar amb llibres
A més de ser un entreteniment 
cultural i informatiu, els lli-
bres també tenen molt poten-
cial com a element decoratiu. 
Saber on i com col·locar la 
quantitat de llibres que tenim 
a casa és tot un repte. 

A continuació, et presen-
tem diverses maneres d’apro-
fi tar els teus llibres i decorar 
la llar de manera elegant, 
sofi sticada i original:

Col·locar taules de fusta 
a la paret per organitzar els 
teus llibres de manera original 
és una aposta segura. Amb 
aquest tipus de recurs, pots 
aconseguir crear un ambient 
molt creatiu i elegant.

Un bon conjunt de llibres 
t’ajudarà a transformar un 
simple vidre o una fusta en 
una fantàstica taula per al 
teu saló. Un dels principals 
avantatges d’aquestes taules 
és que pots utilitzar diferents 
tipus de superfícies i crear 

taules diferents sempre que 
vulguis.

Hi ha llibres amb edicions 
molt originals que et poden 
servir per decorar algunes es-
tances de casa. Pots col·locar 
els que més t’agradin damunt 
d’una taula i així fer-los més 
visibles i decoratius.

Utilitza diversos llibres 
per crear una superfície eleva-
da i col·loca algun ornament 
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o plantes a sobre per donar 
un toc original i modern a 
l’estança on decideixis uti-
litzar-los.

Ordena els teus llibres 
amb el simple criteri de col·-
locar-los per colors. Pots 
arribar a crear un efecte molt 
original i, combinant-los amb 
algun objecte, crearàs un 
ambient encara més perso-
nalitzat.

Tria una paret o un racó de 
qualsevol estança de casa teva 
per omplir-ho amb llibres. 
Parets, com per exemple la 
del menjador o l’habitació, 
per col·locar una gran pres-
tatgeria i ordenar allí els teus 
llibres; podràs estalviar molt 
espai i, a més a més, és una 
manera molt ordenada i neta 
d’emmagatzemar-los. Quant a 
racons possibles per col·locar 
els teus llibres, què et sembla 
el forat de l’escala? De la 
mateixa manera, algunes can-
tonades poden ser útils amb 
la raconera adequada, tant al 
saló com a les habitacions.

Aquestes són algunes ide-
es per treure profi t dels llibres 
a la teva llar, els quals, a més 
de ser un element cultural 
i informatiu, també tenen 
molt potencial com a element 
decoratiu.

magazine.solvia.es
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Llar, dolça llar
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OFERTES I DEMANDES
SRA. SE OFRECE limpieza casa 
y escaleras. 697.549.553
SRA. SE OFRECE limpieza o� -
cinas, escaleras. 602.162.361
SE OFRECE Sra. limpieza o 
cuidadora. 631.990.836

NECESITAMOS mujer espa-
ñola para cuidar de persona 
mayor. 65.085.740
SE NECESITA dependiente 
para cansaladeria. Enviar CV 
a dadem@outlook.com. 

SE ALQUILA plaza parking en  
c/ Burgos. 686.586.725

LLOGUER I VENDA



TRADICIONS BREUS

L’Aplec de tardor arriba diumenge amb 
una celebració especial pel seu centenari
CRISTINA CARRASCO

L’Aplec de tardor a Sant Muç, 
organitzat pel Foment de la 
Sardana de Rubí i la Parròquia 
de Sant Pere, arriba diumen-
ge vinent 15 d’octubre amb 
una edició molt especial, ja 
que celebra el seu centenari. 
Per aquest motiu, segons 
explica, Josep Puigventós, 
secretari del Foment de la 
Sardana, enguany compten 
amb la col·laboració de Rubí 
d’Arrel i la colla de Geganters 
de Rubí amb l’objectiu de 
“donar-li un nou impuls”. 

La jornada arrencarà a 
la plaça del Doctor Guardiet 
a les 9.45 hores, des d’on se 
sor� rà en cercavila cap a l’er-
mita. La comi� va, que pujarà 
per l’an� c camí de Can Serra a 
Can Ramoneda i d’aquí cap a 
Sant Muç, anirà encapçalada 
per la Colla de Geganters de 
Rubí amb alguns dels cap-
grossos de la ciutat. 

A la font de Sant Muç, 
Rubí d’Arrel oferirà un esmor-
zar popular, amb bo� farrada 
i llimonada. També es recu-

perarà l’aigua amb anissos, 
una beguda que an� gament 
molta gent prenia quan gau-
dia de les fontades els dies 
fes� us. Els � quets, a un preu 
de 2 euros, es podran adquirir 
allà mateix. 

Ja a l’ermita, a les 11 ho-
res, s’ofi ciarà una missa, de 
nou a l’interior de l’ermita. 
Joaquim Meseguer, rector 
de l’església de Sant Pere, ha 
destacat que “per nosaltres 

és molt important poder re-
cuperar la celebració litúrgica 
dintre de l’ermita, un espai 
que amenaçava ruina i que 
ara estem treballant en la 
seva restauració”. El rector 
s’ha referit al valor patrimo-
nial de l’ermita de Sant Muç 
per a Rubí des del punt de 
vista històric i també ar� s� c, 
sobretot per les pintures 
murals barroques que conté. 
“Hi ha molt poques pintures 

La història de l’Aplec

‘Com veig jo la 
fotografi a’, xerrada 
forma� va d’El Gra

L’Aplec de tardor va néixer l’any 1917 com a Aplec del Roser, 
promogut pel doctor Josep Guardiet amb l’objec� u de revi-
talitzar l’associacionisme catòlic del municipi, en un moment 
en què la Cambra Agrícola i el Centre Democrà� c Republicà 
eren els principals centres d’esbarjo dels rubinencs. Donada 
la devoció que hi havia a la Verge del Roser, a qui es dedicava 
el mes d’octubre, es va instaurar la celebració d’un aplec 
el tercer diumenge de mes per engrescar la par� cipació 
dels rubinencs, sobretot els joves, unint religiositat i actes 
fes� us. L’Aplec s’ha anat celebrant ininterrompudament 
des d’aleshores, excepte en els anys de Guerra Civil, amb 
etapes més esplendoroses i altres no tant. Ara, coincidint 
amb el centenari, els organitzadors esperen donar una nova 
empenta, tal com es va fer al seu moment amb l’Aplec de 
Primavera, a aquesta festa “que forma part de les arrels i 
la idiosincràsia de la ciutat”. / DdR

El Grup Fotogràfi c ‘El Gra’ 
ha organitzat l’ac� vitat for-
ma� va ‘Pugem un esglaó’ 
pel dilluns 16 d’octubre a 
les 19 hores a l’An� ga Esta-
ció. Es tracta d’una xerrada 
a càrrec del fotògraf Joan 
Díez que porta per nom 
‘Com veig jo la fotografi a’ 
i a través de la qual es vol 
ensenyar a entendre la 
composició i com s’analitza 
una imatge. D’altra banda, 
dijous 19 d’octubre a les 19 
hores l’en� tat anunciarà els 
guanyadors de la Gimcana 
de Festa Major. / DdR

barroques a Catalunya i seria 
una llas� ma que s’arribessin 
a perdre”, ha apuntat.  

Tallers, sardanes i visites 
guiades.
Posteriorment, Rubí d’Arrel 
organitzarà tallers infantils 
per entretenir la canalla. El 
torn de les sardanes arribarà 
a les 12 hores. Els capgrossos 
convidaran als assistents a 

participar, mentre que el 
Foment de la Sardana ense-
nyarà els primers passos a 
aquells que vulguin aprendre. 
Simultàniament a l’audició, 
els membres de Rubí d’Arrel 
organitzaran visites guiades 
per l’ermita i la font per expli-
car-ne la seva història. L’Aplec 
fi nalitzarà sobre tres quarts 
de dues amb una sardana de 
germanor. 

Sor� da cultural 
al Baix Berguedà
El GGCMR-CER ha organit-
zat una sor� da en el marc 
del cicle ‘Conèixer Catalu-
nya’. La sor� da serà el 22 
d’octubre per la zona del 
Berguedà, concretament a 
Avià, Casserres i Gironella. 
Se sor� rà de l’Escardívol a 
les 9 hores en cotxes par� -
culars. Per a més informa-
ció, es pot trucar al 600 793 
022 o enviar un mail a gcmr.
cer@gmail.com / DdR

El INE (Instituto Nacional de 
Estadística) publicó la sema-
na pasada los datos relativos 
a los divorcios, separaciones 
y nulidades en España en el 
año 2016.

Según los datos del INE, 
en el año 2016, se produjeron 
en España 96.824 divorcios, 

4.353 separaciones y 117 nu-
lidades. Lo que signifi ca que 
los divorcios representaron el 
95,6% del total de rupturas 
matrimoniales, las separacio-
nes el 4,3% y las nulidades el 
0,1%. En Cataluña, 17.931 
divorcios, 634 separaciones 
y 66 nulidades.

La duración media de los 
matrimonios se sitúa en 16,3 
años. Por otra parte, de los 
96.824 divorcios producidos 
en 2016, el 76,6% fueron 
de mutuo acuerdo, mientras 
que el 23,4% restante fueron 
contenciosos. 

El 67,1% de los proce-
dimientos de mutuo acuerdo 
se resolvió en menos de 
tres meses y el 21,7% en un 
tiempo de tres a cinco meses. 
Por su parte, el 43,1% de los 
procedimientos contenciosos 
se resolvió en un tiempo de 
entre seis y 11 meses, y un 
25,8% en 12 o más meses.

Aumentaron también 
algo las custodias comparti-
das en 2016: en el 28,3% de 
los procesos la custodia fue 
compartida (frente al 24,7% 
del año anterior). 

Edurne Zunzunegui Lasa
Abogada de Familia

Sant Cugat del Vallès

Más divorcios y más 
custodias compartidas 
en 2016 según el INE

Hello International School, una 
opción inteligente para aprender 
idiomas en nuestra ciudad

Hello International School no es el 
único centro de idiomas de Rubí, 
pero sí puede llevar a gala que es 
un centro único en esta ciudad.

Su peculiaridad radica en que destaca por 
ofrecer una enseñanza muy personalizada y 
participativa, impartida en grupos homogéneos y 
reducidos. Ello tiene lugar porque en este centro 
el propósito es, desde hace ya veintitres años, 
conseguir que los alumnos lleguen a dominar la 
lengua que estudian de una manera amena, per-
sonal y humana. Para ello, nada como la transmi-
sión de conocimientos de persona a persona, es 
decir, una relación de profesor a alumno directa, 
sin mediaciones tecnológicas, que no hacen sino 
ralentizar o hacer que el aprendizaje se realice de 
forma más lenta e imprecisa.

Hello International School intenta que el 
alumno se encuentre estimulado para ser él el 
primer interesado en estudiar el idioma, Para 
conseguirlo, la fi losofía del centro es hacer unas 
clases participativas, prácticas y comunicativas, 
basándose en la comprensión y la expresión 
del idioma, tanto en el aspecto oral como en 
el escrito, y pudiendo estudiar con un cómodo 
horario de mañana, tarde y noche.

Todas las actividades desarrolladas en el 
centro las realizan profesionales de contrastada 
valía.

Otras disciplinas que se llevan a cabo en 

Hello International School son la preparación 
de los alumnos para exámenes ofi ciales (First 
Certifi cate, CAE, Profi ciency, etc.), las clases 
dedicadas a personal de empresa, tanto en el cen-
tro como en las propias empresas, así como un 
servicio de traducción e interpretación realizado 
por traductores e intérpretes profesionales.

En resumen, nos encontramos con una 
academia donde priman las relaciones huma-
nas y donde la simpatía se traduce en buenos 
resultados.

Texto cedido por Pere Solà 
Gerente del centro de idiomas 

HELLO INTERNATIONAL SCHOOL

Organitzadors i col·laboradors de l’Aplec han presentat aquesta edició 
centenària de l’ac� vitat. / C.C.
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pessebrisme

El pessebrisme català es dona 
cita a rubí en una lluïda trobada
lara lópEz

Més de 170 aficionats a 
la creació de pessebres 
vinguts d’arreu del territori 
català es van reunir el pas-
sat diumenge a Rubí amb 
motiu de la 47a Trobada de 
Pessebristes de Catalunya i 
Balears. L’Associació de Pes-
sebristes de Rubí va exercir 
d’amfitriona en aquesta 
última trobada, coincidint 
amb la celebració dels 100 
anys de pessebrisme a la 
ciutat, una tradició que es 
va iniciar el Nadal del 1917 
amb l’organització del pri-
mer concurs de pessebres. 
El Celler va ser l’escenari 
principal de les activitats 
de la jornada, organitzada 
anualment per la Federació 
Catalana de Pessebristes.

Els assistents a la tro-
bada van poder visitar 
l’exposició ‘Cent anys de 
pessebres a Rubí’, recent-
ment inaugurada a la sala 
Cèsar Martinell del Celler. 

La mostra compta amb di-
orames de petit format i un 
conjunt de figures de fang 
de pessebres inspirades en 
diferents cultures per part 
de creadors locals i una 
col·lecció de l’artista Ferran 

Manau, amb figures de tot 
el món, cedides a l’entitat. 
Josep González, president 
de l’Associació de Pesse-
bristes de Rubí, explica que 
muntar aquesta exposició al 
Celler ha estat tot un repte 

la mostra es pot visitar durant tot el mes al Celler. / localpres

pels autors locals, ja que 
han hagut d’adaptar els dio-
rames a un espai més reduït 
que l’Aula Cultural.

L’Esbart Dansaire de 
Rubí i el grup de Geganters 
de Rubí van sumar-se a la 
trobada, realitzant actua-
cions de ball per tancar les 
activitats al Celler, i acom-
panyant els pessebristes en 
una lluïda cercavila fins a 
l’església de Sant Pere, on 
es va celebrar una missa i 
una actuació de l’Obrador 
Coral. Posteriorment es va 
visitar el Museu Vallhonrat 
i finalment va tenir lloc el 
dinar de germanor a l’escola 
Regina Carmeli. 

Cal destacar una activi-
tat sorpresa preparada per 
l’organització: la construcció 
d’un diorama de 18 m² amb 
la temàtica de la Diada 
que es va realitzar davant 
el públic assistent abans 
del dinar de germanor a 
l’escola Regina Carmeli. 
Aquest pessebre gegant 

estarà instal·lat a la Biblio-
teca municipal durant els 
mesos de desembre i gener. 
González explica que l’asso-
ciació té previstes diverses 
activitats amb motiu del seu 
centenari: demostracions 
de construcció de pessebres 
en directe a l’Aula Cultural i 
una taula oberta per parlar 
de pessebrisme durant el 
mes de novembre.

La trobada anual de 
pessebristes se celebra als 
voltants del 4 d’octubre 
amb motiu de Sant Francesc 
d’Assís (el seu patró) i ho fa 

cada any en una localitat 
diferent de Catalunya per tal 
de reivindicar el seu paper 
dins la cultura popular. En 
aquesta ocasió, l’esdeveni-
ment va comptar amb gent 
d’Olot, Tarragona, Premià o 
Lleida. La Federació Catala-
na de Pessebristes registra 
avui dia una seixantena 
d’associacions.

L’exposició del Celler es 
podrà visitar durant tot el 
mes els divendres de 18 a 
21 hores, el dissabte de 12 a 
14 hores i de 18 a 21 hores i 
diumenge d’11 a 14 hores.

································································
DivenDres 13 d’octubre

-Festes del pilar
Final del campionat de ‘Guiñote’. A les 16h al 
Local Social del Centro Aragonés de Rubí (c. 
Marconi, 10). Org.: Centro Aragonés de Rubí.

-‘Estiu 1993’
Dins del Cicle Gaudí de Cinema Català. A les 21h 
a La Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 3€. 

································································
Dissabte 14 d’octubre

-la trocalleria
Punt d’intercanvi d’objectes setmanal. De 
10.30h a 14h a la pl. del Mercat.

-Festes del pilar
Festival de Jotas a càrrec del Grupo Somontano 
i Rondalla Aneto. A les 18h a La Sala (c. Cervan-
tes, 126). Org.: Centro Aragonés de Rubí.

-Concert de blues
A càrrec de The Lazy Tones. A les 20h a l’Espai 
Sociocultural de la CGT (pl. Anselm Clavé, 4-6). 
Org.: CGT Rubí.

································································
DiUMenGe 15 d’octubre

-‘El molinet màgic’

-Eines agrícoles i calendari del pagès
Dins de la Fira de Sant Galderic. Fins al 19 
d’octubre a la Biblioteca (c. Aribau, 5

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

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

-Carrers de rubí
Exposició a càrrec de La Claraboia i Lector-
saltren. Fins al 31 d’octubre a la Biblioteca 
(c. Aribau, 5). 

-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.

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

AgendA
Espectacle familiar a càrrec d’Engruna Teatre. 
A les 12h a La Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 
5€/4€ socis de La Xarxa. 

································································
DiLLUns 16 d’octubre

-Inauguració de l’edifici Mare Rosa Ojeda
Nou edifici del Regina Carmeli. A les 9.30h al 
c. Sant Sebastià, 34, eucaristia. A les 10.30h al 
c. Santa Llúcia, 30-32, inauguració de l’edifici. 
Org.: Regina Carmeli. 

-‘trolls’
Cicle de Cinema Infantil en Català. A les 18h 
a la Biblioteca (c. Aribau, 5). A partir de 4 
anys.

-‘pugem un esglaó’
‘Com veig jo la fotografia’, a càrrec de Joan 
Díez. A les 19h a la seu d’El Gra (c. Historiador 
Serra, s/n). Org.: Grup Fotogràfic El Gra.

-reunió d’alcohòlics anònims
A les 20.15h al local El Triangle, a la pl. Las 
Torres, 2. Org.: Alcohòlics Anònims.

································································
DiMarts 17 d’octubre

-presentació del programa parelles tIC
A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). 

-Taller de matemàtiques vèdiques
‘Millora el teu càlcul’, a càrrec de Nacho Ruiz. 
A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). A partir 
de 12 anys.

-Hora del conte en anglès

‘Little and the autumn’, a càrrec de Javi 
Segovia i Fernanda Parra. A les 18.15h a la 
Biblioteca (c. Aribau, 5). 

-‘la música en imatges’
‘The art of violin’, a càrrec de Bruno Mon-
saingeon. A les 19.30h a la Biblioteca (c. 
Aribau, 5). 

································································
DiMecres 18 d’octubre

-Hora del conte
‘Idees d’un castanyer i bruixa panelleta’, a 
càrrec de Roger Corominas. A les 18h a la 
Biblioteca (c. Aribau, 5). Per a infants de 4 
a 7 anys.

-‘El Quixot i Barcelona. El barri jueu’
A càrrec de David Revelles, a les 18h a l’Ateneu 
(c. Xile, 1-3). Org.: Aula d’Extensió Universi-
tària de Rubí. 

-Conferència sobre el fotollibre
A càrrec d’Irene de Mendoza. A les 19.30h  a 
la Biblioteca (c. Aribau, 5). Dins del Festival 
de La Nuu.

································································
DiJOUs 19 d’octubre

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

-Repartiment de premis
A les 19h a la seu d’El Gra. Repariment de 
premis de la gimcana. Org.: Grup Fotogràfic 
El Gra.  

expOsiciOns

L’Esbart Dansaire de Rubí i la Colla de Geganters van participar a la 
trobada/ M.A.
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La Nocturna celebra 10 anys 
amb una gran festa ciutadana
M. CABRERA

La plaça Doctor Guardiet 
va ser el punt de trobada 
de la festa de La Nocturna, 
organitzada per més d’una 
vintena d’enti tats, amb mo-
tiu del 10è aniversari de 
l’acti vitat.

A primera hora de la tar-
da, van tenir lloc acti vitats 
infanti ls, que van conti nuar 
més tard amb propostes 
culturals. Hi va haver acti -
vitats castelleres, un taller 
de danses, gitanes al carrer, 
sardanes i geganters. A més, 
els Diables de Rubí van fer 
un homenatge a Dolors 
Cañellas, rubinenca desta-
cada del món de la cultura, 
que va morir l’1 d’octubre.

A parti r de les 20.30 ho-
res, es va iniciar la camina-
da, que enguany va registrar 
més de 1.100 inscrits. “El 
recorregut, que podia ser 
de 7,5 km o de 13,6 km, va 
agradar molt a la gent, que 

també van destacar que es-
tava molt ben senyalitzat”, 
explica un dels organitza-
dors, Jordi Simó.

Com és habitual, du-
rant l’iti nerari es van ubicar 
diferents punts d’interès 
històric, natural, astronò-
mic i artístic. El que més 
va agradar a la gent va ser 
un punt lluminós creat pels 
arti stes Oriol Marco i Pep 
Borràs, ubicat a les ruïnes 
de Can Guilera: “Es van 
instal·lar un parell de línies 
amb llumenetes de colors 
que donaven l’aspecte d’un 
passadís de fanalets”, apun-

Més de 1.000 persones van parti cipar en la caminada nocturna. / El Grup Fotogràfi c ‘El Gra’

L’euro solidari 
de La Nocturna 
es desti narà a 

l’enti tat Oncolliga  
Rubí 

ta Simó.
La caminada es va pro-

duir sense cap incident i els 
parti cipants anaven tornant 
a la plaça Doctor Guardiet, 
on va tenir lloc el sopar 
amenitzat per La Banda de 
Rubí. Més tard, les acti vi-
tats es van tornar a obrir 
a tots els rubinencs amb 
l’actuació del grup local La 
Gossa d’Era, un concert que 
va atraure molts joves i va 
animar molt la festa. “Crec 
que la gent necessitava un 
dia de festa i hi va haver 
molt ambient durant tota 
l’activitat”, explica Jordi 

Simó.
Mantenint el vessant 

solidari de l’activitat, els 
organitzadors faran entrega 
els pròxims dies de més de 
1.100 euros a l’enti tat On-
colliga Rubí, que és l’asso-
ciació benefi ciària enguany 
de l’euro solidari per cada 
inscripció.

A dalt, l’homenatge dels Diables de Rubí a Dolors Cañellas i l’actuació de la Banda de Rubí. A la imatge 
inferior, el sopar de cloenda de la caminada. / El Grup Fotogràfi c ‘El Gra’
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El pregó del periodista de 
Televisió Espanyola Moisés 
Rodríguez a l’auditori del 
Museu Vallhonrat va donar 
dissabte el tret de sortida a 
les Festes del Pilar, organit-
zades pel Centro Aragonés 
de Rubí. Més d’una cin-
quantena de persones van 
assistir al pregó a càrrec 
del periodista rubinenc i 
a la imposició de la banda 
a la reina de les festes. A 
més, l’acte també va servir 
per inaugurar l’exposició de 
pintura de Rosario Jiménez i 
els seus alumnes, que es pot 
visitar a l’auditori del Museu 
fins al 21 d’octubre.

Tot i que algunes activi-

El pregoner i la dama de les festes, acompanyats pel president del 
Centro aragonés i el regidor de Cultura. / J.a montoya

‘El molinet màgic’, teatre 
familiar a la Sala

La Sala acull aquest diu-
menge 15 d’octubre a les 12 
hores l’espectacle familiar 
‘El molinet màgic, un conte 
musical’, un muntatge a 
càrrec de la companyia En-
gruna Teatre. La història gira 

El Cicle Gaudí torna amb 
el film català ‘Estiu 1993’
El Cicle Gaudí retorna a 
Rubí aquest divendres a 
les 21 hores a La Sala amb 
la projecció del film ‘Estiu 
1993’, el primer llargme-
tratge de Carla Simón, dis-
tingida millor òpera prima 
en el Festival de Berlín. 

Aclamada per la crítica, 
la pel·lícula representarà 
Espanya als Oscars 2018. A 
través de la mirada d’una 
nena, ‘Estiu 1993’ explica la 
història de la mateixa Carla 
Simón, que es va quedar 
orfe als 6 anys. / DdR

al voltant de dos germans, 
un generós i l’altre avarici-
ós, i l’aparició d’un molinet 
que concedeix desitjos. El 
preu de l’espectacle és de 5 
euros i 4 euros pels socis de 
La Xarxa. / DdR

El muntatge teatral va a càrrec d’Engruna teatre. / Cedida

L’emissora Ràdio 
Rubí organitza cada 
any el Festival de 
música andalusa 
‘Raíces del Sur’, que 
porta el mateix nom 
que el programa que 
s’emet regularment 
a l’emissora des de 
fa més de 30 anys 
i que està conduït 
per Toni Sevilla.

El magazín cul-
tural difon la mú-
sica, la cultura i els 
costums andalusos 
des de la freqüència 
de Ràdio Rubí. Per aquest 
motiu, el festival, al qual hi 
van assistir unes 200 perso-
nes, va comptar amb la parti-
cipació de més d’una desena 
d’artistes relacionats amb 
la cultura andalusa. Maria 
Montilla, Alborada Flamen-
ca, Víctor Palacios o Rafa 
Bueno van pujar a l’escenari 
de La Sala el 7 d’octubre i van 
celebrar el 32è aniversari del 

folklore 

Més d’una desena d’artistes, 
al festival ‘Raíces del Sur’

El pregó de moisés rodríguez 
dona el tret de sortida a 
les Festes del Pilar

tats ja han començat, com 
ara el torneig de ‘Guiñote’, 
la festa gran va arribar di-
mecres al vespre i dijous 
12 d’octubre. Dimecres va 
tenir lloc un sopar d’alforja 
i el llançament de ‘Cuetes’ 
a la seu de l’entitat. El 12 
d’octubre, Festa del Pilar, 
estava previst la tradicional 
ofrena a la verge a l’església 
de Sant Pere, una missa 
cantada, a càrrec del Gru-
po Somontano i Rondalla 
Aneto, i l’habitual dinar 
de germanor. Les activitats 
continuen aquest dissabte 
14 d’octubre amb el popular 
Festival de jotes a les 18 h a 
La Sala . / DdR

L’escriptor rubinenc 
J o rge  Po r te l a  h a 
publicat una nova 
novel·la sota el títol 
‘Los libros que no 
te leí’. Es tracta de 
la sisena publicació 
de l’autor local, que 
aquesta vegada cen-
tra la seva història en 
la relació entre una 
persona gran que es 
troba sola i un jove 
amb problemes fa-
miliars.

El centre de la 
història transcorre 
en un parc on l’home 
gran sempre va a lle-
gir, un fet que crida 
l’atenció del jove, i 
que provoca que finalment 
es coneguin. Els perso-
natges combatran la seva 
soledat iniciant una relació 
d’amistat que els portarà a 
descobrir un univers nou a 
través de la literatura.

‘Los libros que no te 
leí’ és una història sobre 
les llums i les ombres de 
l’existència humana.

literatura

Jorge Portela publica 
‘los libros que no te leí’

Portada del nou llibre de l’escriptor 
rubinenc. 

El llibre, de l’editorial 
Samarcanda, es presentarà 
pròximament a la ciutat i 
es pot comprar a les bo-
tigues El Racó del Llibre, 
El Burinot, Excalibur i La 
Antorcha. També es pot ad-
quirir en format digital en 
botigues com Amazon, La 
Casal del Llibre o El Corte 
Inglés. / DdR

breus

art

Joves de rubí impulsen el Full Colors, 
una mostra de grafits i art urbà
marta CabrEra

Un grup de joves grafiters, 
amb el suport de l’Ajunta-
ment, organitzarà dissabte 
21 d’octubre la primera 
mostra de grafits i art urbà 
de Rubí, que comptarà amb 
la presència de 25 grafiters, 
principalment rubinencs, 
però també alguns vinguts 
d’arreu de l’estat espanyol.

La mostra porta per tí-
tol Full Colors i persegueix 
l’essència del Mixing Colors, 
un festival que s’havia fet fa 
anys sobre art urbà. Segons 
expliquen els organitzadors, 
els participants pintaran un 
mur a la plaça Josep Tarra-
dellas de forma cooperativa: 
“Pintarem un mural sencer 
de forma conjunta, per 
donar-li alguna cosa maca 
a Rubí”, ha explicat un dels 
participants i organitzador, 
el grafiter Urih. 

La temàtica dels grafits 
serà la música i la indústria, 
dos elements que els joves 

pugui ser una jornada par-
ticipativa i familiar. Per això, 
a partir de les 10.30 hores, 
a més dels artistes fent els 
grafits, hi haurà música en 
directe. En el marc del Full 
Colors també hi haurà una 
taula rodona sobre art urbà 
i espai públic el 20 d’octubre 
a les 18 hores a la mateixa 
plaça.

més art urbà
La regidora de Joventut, 
Marta García, ha explicat 
que la intenció de la mostra 
és “fer una proposta artís-
tica agradable als veïns de 
la Zona Nord” i ha avançat 
que el Full Colors és no-
més el principi d’un seguit 
d’activitats pensades per 
donar espai i visibilitat a l’art 
urbà. El regidor de Cultura, 
Moisés Rodríguez, també 
ha explicat que es farà “un 
catàleg de murs” per veure 
quins estan disponibles i 
poden ser aptes per acollir 
art urbà.

Els regidors de Cultura i Joventut, amb els joves impulsors del Full 
Colors. / m.C.

consideren que defineixen 
molt bé la ciutat.

El grafiter també explica 
que volen treure l’etiqueta 
de “vandalisme” a l’art urbà: 
“Els grafits no són vandalis-
me, està clar que hi ha una 

part que és vandàlica, però 
també hi ha una altra part 
que fugim d’això”.

Per ambientar la mos-
tra, els organitzadors han 
preparat diverses activitats i 
esperen que el 21 d’octubre 

Una actuació del festival. / Cedida

programa radiofònic. “Hem 
ofert un cartell molt divers i, 
dins la diversitat, hi ha molta 
riquesa”, ha explicat el con-
ductor del programa. 

A l’espectacle hi va assis-
tir la regidora d’Acció Institu-
cional i Comunicació, Maria 
Mas, que va voler donar el 
seu “suport a un espai his-
tòric de la ràdio pública de 
Rubí”. / DdR
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Sènior B-Can Colapi 4-0 
Óscar, Manel i Eloy
PB R. Llorens-Juvenil A 0-4
Pau, Marc, Raúl i Kristian 
Rubí UE-Juvenil B   3-3
Marc, Erik i Luis Miguel 
Can Colapi-Cadet A  3-1 
Isaac
Cadet B-Fund. Terrassa   4-1  
Carlos, Rubén, Ernesto i Joel 
Infantil A-Pueblo Nuevo      9-0 
Iker (3), Adrià, Ricard, Quan (2), 
Álex i Rubén 
Infantil B-Jabac   6-0 
Unai, Yeray, Younes, Ramírez, 
Gerard i Almendros  
Rubí UE-Infantil C   1-0
Can Rull-Aleví A 0-3
Víctor, Saúl i Quim 
Aleví B-Mirasol   4-2 
Rubén (2), Kilian i Pol
Aleví C-Natació Terrassa   0-14 
Vacarisses-Aleví D                 1-9
Izan (5), Yovani, Martin, Daniel i 
David  
Cerdanyola-Aleví F             10-0 
Benjamí A-Cerdanyola         0-2
Benjamí B-Maurina Egara   5-3
Hugo, Roger, Joel i Aaron (2)
Benjamí C-PB St. Cugat        3-3
Daniel, Erik i Iker
Fund. Terrassa-Benjamí D  1-7

RESULTATS

CF VILANOVA - CD OLIMPIC CAN FATJÓ                  1-0 

CF VILANOVA: Arnalot, Lebredo, Latre (Martí), Pujol, Valldo-
sera (Pinilla), Delgado (Rubén), Marcel, Álex (Marc), Moha 
(Sergio), Oriol i Iván. 
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Bracons, Borges (Iván García), Ca-
banas (Marc Ruiz), Dani García, Mauri (Peroni), Nil, Rubén Rui 
(M. Cornet), Gerard, D. Vázquez (Charly), Tomàs i Molina. 
Àrbitre: Berdún García, Jordi (Mal).
Gol: 1-0 Delgado (4’)
Targetes: Valldosera, Iván i Pujol (2) / D. Vázquez.

Un gol en clar fora de joc acaba 
amb la imbati bilitat de l’Olímpic

JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó va per-
dre la imbati bilitat davant el 
Vilanova per culpa d’un gol 
aconseguit per Víctor en un 
clar fora de joc. Així, el Vi-
lanova es manté com l’únic 
equip que no ha perdut cap 
parti t en aquest grup 3 de 
Segona Catalana.

L’actuació arbitral va 
tenir tres greus errades: el 
gol en fora de joc, la no ex-
pulsió de Moha per agressió 
a Pablo Borges, que possi-
blement li costa uns dies de 
baixa per lesió, i un penal 
molt clar a Marc Ruiz, que 

va assenyalar com a falta 
fora de l’àrea.

La primera part va ser 
molt entreti nguda. En el mi-
nut 4, l’errada de l’assistent 
de l’àrbitre va permetre al 
Vilanova avançar-se en el 
marcador. Fins al descans, 
el joc va estar reparti t entre 
tots dos conjunts amb oca-
sions que no es van arribar 
a materialitzar en cap de les 
dues porteries.

En el minut 37, es va 
produir l’entrada de Moha 
a Pablo Borges, però el col-
legiat no va veure impunitat 
ni perillositat i el central de 
l’Olímpic va haver d’aban-

donar el terreny de joc le-
sionat. Ivan García el va 
substi tuir.

La segona part va ser 
clarament de l’Olímpic. El 
Vilanova es va quedar amb 
deu homes per expulsió 
per doble groga d’Iker Pujol 
en el minut 72. El joc dels 
de Can Fatjó era tan acla-
parador que els locals es 
van tancar a la seva àrea i 
els seus contracops no van 
crear perill. Fins i tot el meta 
Bracons va arribar a jugar de 
lliure, ja que el Vilanova no 
arribava a la seva porteria. 
Però malgrat les ocasions, 
l’Olímpic no va estar encer-
tat de cara al gol i es van 
desaprofi tar les nombroses 
oportunitats.

Tot i la derrota, els afi -
cionats es van emportar 
una bona sensació del joc 
de l’Olímpic. Al tancament 
d’aquesta edició, estava 
pendent el parti t Olímpic-
Begues. A més, aquest diu-
menge 15 d’octubre, els ru-

binencs reben a casa l’Atlèti c 
Sant Just a les 12 hores.  
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2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 ESPLUGUENC 6 15
2 VILANOVA I LA GELTRÚ 5 13
3 RUBÍ UE 6 13
4 PRAT B 6 11
5 ATLÈTIC SANT JUST 6 10
6 BEGUES 5 9
7 JÚNIOR 6 9
8 OLÍMPIC CAN FATJÓ 5 8
9 CAN TRIAS 6 8

10 MARIANAO 6 8
11 FONTSANTA FATJÓ 6 7
12 ATLÈTIC VILAFRANCA 6 7
13 SANT QUIRZE 6 6
14 MOLINS DE REI 5 6
15 SANT JOAN DESPÍ 6 5
16 ATLÈTIC PRAT 6 4
17 GORNAL 5 3
18 SUBURENSE 5 1

FUTBOL | SEGONA CATALANA

La UE Rubí goleja el Begues 
amb quatre gols de Vicente
REDACCIÓ

Vicente va ser el gran pro-
tagonista del parti t entre 
la UE Rubí i el Begues, que 
va tenir lloc al camp del 
conjunt del Baix Llobregat. 
El jugador del conjunt ru-
binenc va ser l’autor dels 
quatre gols del parti t, tres 
a la primera part i un a la 
segona. El Rubí va ser molt 
superior al Begues i va en-
dur-se la victòria de forma 
còmoda, per 0-4 amb un 
joc molt ofensiu.

El primer gol va arribar 
al minut 17, gràcies a una 
rematada de cap del juga-
dor de la Unió Esporti va, 
que després d’aconseguir 
quatre gols es col·loca com 
a màxim golejador de Se-
gona Catalana.

El 0-2 no es va fer espe-
rar massa, va ser al minut 
24, i just abans d’arribar al 
descans Vicente tornava a 
veure porteria amb el 0-3.

A la represa, el Rubí 
va tornar a sorti r amb la 
mirada posada cap a la 

porteria del Begues i abans 
que passessin 5 minuts, 
Vicente va aconseguir el 
seu quart gol.

Amb el 0-4, els minuts 
van anar passant i el Rubí, 
relaxat, va poder jugar amb 
tranquil·litat.

El triomf manté el Rubí 
en tercera posició amb 
13 punts, empatat amb el 
Vilanova i la Geltrú, equip 
que té un partit menys. 
Precisament, l’equip del 
Garraf serà el proper rival 
de la Unió Esportiva. El 
parti t es jugarà a Can Rosés 
aquest diumenge a les 12 
hores.

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 SAN LORENZO 6 16
2 JUV.25 SEPTIEMBRE 6 14
3 SANT CUGAT B 5 12
4 MIRASOL-BACO 6 12
5 ATLÈTIC RUBÍ 5 11
6 CERDANYOLA B 6 10
7 ESCOLA PLANADEU 4 9
8 LLANO DE SABADELL 6 8
9 LLORENÇÀ 6 7

10 BARBERÀ ANDALUCÍA 5 6
11 TIBIDABO T. ROMEU 4 5
12 BADIA DEL VALLÈS 5 5
13 JÚNIOR B 6 5
14 CASTELLBISBAL 5 4
15 LA ROMÀNICA 4 3
16 ESCUELA BONAIRE 5 2
17 PUEBLO NUEVO 6 2
18 PENYA PAJARIL 4 0

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Amplis resultats per l’Atlèti c Rubí 
i el Juventud 25 de Septi embre
El Juventud 25 de Septi-
embre i l’Atlètic Rubí van 
aconseguir dues golejades 
a domicili. 

El ‘Veinti ’ es va imposar 
de forma clara a l’Escuela 
Bonaire per 0-4. Els gols 
van ser obra de Xavi Muñoz, 
Roger, Ramírez i Calvo. Amb 
aquest resultat, el Juventud 
25 de Septi embre és segon 
a dos punts del líder, el San 

Lorenzo. 
Per la seva banda, l’At-

lèti c Rubí va aconseguir un 
contundent 0-5 al camp 
del Pueblo Nuevo, amb 
gols de David, Beas, Raúl 
i dos de Carlos Esteban. 
El triomf serveix a l’Atlèti c 
per col·locar-se cinquè a la 
classifi cació amb 11 punts 
tot i tenir un parti t menys 
disputat. / DdR



Divendres, 13 d’octubre de 2017 ESPORTS22
RUGBI | DIVISIÓ D’HONOR

NÚRIA JULIÀ FOSAS

El jove espor� sta rubinenc 
Joel Moraira, que juga de 
segona línia en el Club de 
Rugbi Sant Cugat, acaba de 
debutar a la Divisió d’Honor 
B Nacional de Rugbi, que 
aplega tres grups, organit-
zats territorialment i ges� -
onats per la Reial Federació 
Espanyola de Rugbi.

- Com va començar l’afi ció 
per aquest esport?
- Tot va començar després de 
prac� car futbol sala i veure 
que era un esport que no 
m’omplia. La mare em va dir 
que l’esport no és només el 
futbol i amb 9 anys, ella em 
va portar a una jornada de 
portes obertes de rugbi a 
Sant Cugat.
- Vas debutar amb el Sènior 
A, a la ciutat de València. 
Com vas viure aquell par-
� t?
- Tenia la sensació d’estar 
flotant a l’aire. El partit el 

Joel Moraira debuta a la 
Divisió d’Honor de rugbi

vaig viure amb molta emo-
ció. Recordar a totes les 
persones que han estat al 
meu costat en aquest camí, 
em va emocionar.
- Què és per tu el rugbi? Que 
t’aporta a escala espor� va i 
personal?
- És una forma d’entendre la 

vida. Aquest esport em dona 
una educació i uns valors per 
la vida que m’han ajudat a 
formar-me com a persona i 
espor� sta.
- Què els diries al jovent que 
vulgui prac� car-lo?
-Si penseu deixar l’esport, 
abans proveu el rugbi.

Joel Moraira va debutar a València a la Divisió d’Honor de Rugbi amb 
el Sant Cugat. / Cedida

BOXA | ENTITAT

‘Guants roses’ per recollir 
fons per Oncolliga Rubí
El Club de Boxa Rubí orga-
nitza una vetllada de boxa 
femenina amb púgils pro-
vinents de diverses ciutats 
catalanes i d’altres punts de 
l’estat espanyol per tal de 
recaptar fons per Oncolliga 
Rubí. El torneig es fa amb 
mo� u de la commemoració 
del Dia Internacional del 
Càncer de Mama, el 19 d’oc-
tubre, i l’Ajuntament de Rubí 
també hi col·labora. 

L’ac� vitat porta per � tol 
‘Guants Roses’ i consistirà 
en una desena de combats. 
L’entrada per assistir a la 
vetllada � ndrà un preu de 
10 euros, que servirà per 
recollir fons per l’en� tat ru-
binenca, que fa ac� vitats de 
suport a malalts i familiars de 
persones amb càncer. 

Les entrades es poden 
adquirir a la mateixa seu del 
club espor� u, situat al polí-
gon de Cova Solera, al carrer 
Sardana, 22, nau 3; o bé a 
través d’Oncolliga. Els com-
bats seran el 21 d’octubre a 

la seu del Club de Boxa Rubí 
a par� r de les 18 hores. 

La jronada també servirà 
perquè Oncolliga presen�  el 
seu calendari, realitzat amb 
imatges cedides pel club 
rubinenc en les quals apa-
reixen diverses boxejadores 
de l’en� tat. Els recursos que 
generi la seva venda també 
aniran a parar a Oncolliga. 

La inicia� va es va presen-
tar a principis de setmana 
al gimnàs del Club Boxa i 
va comptar amb l’assistèn-

cia de l’alcaldessa de Rubí, 
Ana M. Mar� nez, el regidor 
d’Esports, Juan López, el res-
ponsable del club, Joel Ruiz, 
i Iolanda Ferrer, membre 
d’Oncolliga. 

Joel Ruiz ha explicat que 
el club posa en marxa aques-
ta inicia� va perquè “és una 
causa justa”. El Club Boxa va 
organitzar abans de l’es� u 
una jornada de boxa en 
solidaritat a l’Associació de 
Solidaritat i Ajuda Veïnal 
(ASAV). / DdR

La presentació de la jornada va tenir lloc dilluns. / Localpres
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Cinc podis per Arquers 
Rubí en la Copa Barcelona

Cinc membres d’Arquers 
Rubí van pujar al podi en 
la IV Copa Barcelona Fe-
menina, organitzada pel 
Club Arc Montjüic. Es trac-
ta d’una competició que 
consisteix en una tirada 
únicament per dones de 
totes les edats i totes les 
modalitats.

A la � rada, van assis� r 
un total de cinc arqueres 
del club rubinenc: Ariadna 
Baena, Judit Pujibet, Cris-
� na Mar� , Verónica Baena 

i Ester Semis i les cinc van 
pujar al podi.

Ariadna Baena va ser 
segona en Longbow Sub14, 
Verònica Baena va que-
dar primera en Longbow 
Cadet, Cristina Martí va 
ser primera en Nu Cadet, 
Judit Pugibet va quedar en 
segona posició Recurvat 
Júnior, i Ester Semis va 
ser en tercer en Compost 
Sènior després d’una llarga 
absència per lesió. / Club 
Arquers Rubí

Les cinc arqueres que van pujar al podi al torneig. / Cedida

HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

Bona arrencada a la lliga pels 
equips nacionals del Cent Pa� ns
Bon inici de temporada pels 
equips de lliga nacional de 
l’HCR Cent Pa� ns, que van 
arrencar la compe� ció a la 
pista Francesc Calvo. El Sè-
nior Femení i Masculí A, que 
juguen a la Lliga Elit, i el Sè-
nior Masculí B, que disputa 
la Lliga Or, es van enfrontar 
als equips madrilenys de Tres 
Cantos, en una jornada on 
es van presentar les noves 
plan� lles. 

El Sènior Femení va ar-
rencar el primer par� t ofi cial 
amb el debut de tres juga-
dores noves. En el par� t, es 
va demostrar que malgrat 
els moviments al vestuari, 
l’equip tornarà a lluitar per 
tots els � tols. De seguida es 
van avançar 1-0 i després 
d’una gran primera part el 
marcador ja refl ec� a un con-
tundent 3-0. El resultat fi nal 
va ser de 4-1. L’equip dirigit 
per Xavi Porqueras il·lusiona 
una temporada més pel seu 
nivell de joc. 

L’estrena del Sènior Mas-
culí A també va ser davant el 
Tres Cantos i amb nous fi t-
xatges. El duel va arrencar de 
cara pels rubinencs, que es 
van avançar en el marcador i 
van poder marxar al descans 
amb un 2-0. A la segona part, 
va pujar la intensitat dels 
dos equips però els locals es 
van imposar amb claredat 

per 5-2. 
Pel que fa al Sènior Mas-

culí B va destacar el debut de 
Markus Pippo com a entre-
nador i quatre nous jugadors 
ascendits de categories infe-
riors amb el repte de defen-
sar el � tol de l’any passat. El 
conjunt local va perdre 2-3, 
però no va abaixar els braços 
en cap moment. / HRC

La pista Francesc Calvo va ser l’escenari dels tres primers par� ts dels 
equips que competeixen a l’àmbit estatal. / Cedida

NATACIÓ | COMPETICIÓ

La secció de natació del CN Rubí 
comença les diverses compe� cions
La secció de natació del Club Natació Rubí 
(CNR) va iniciar el cap de setmana passat 
les compe� cions. Dissabte els alevins de 
l’escola espor� va van disputar la primera 
jornada de la lliga catalana alevina. La com-
pe� ció es va disputar a Can Rosés amb la 
par� cipació de clubs com el Parets, el Piera 
i el Pinetons Cardedeu. Tots els espor� stes 
del CNR van arrencar la temporada amb 
molt bons resultats en les tres proves de la 
jornada: els 200 m es� ls, els 100 m esquena 
i el relleu de 4x50 m lliures.

Per la seva part, els sèniors, júniors i in-
fan� ls van disputar a Terrassa la compe� ció 
de fons i es� ls absoluta i la primera jornada 
de la lliga infan� l.

BÀSQUET | ENTITAT

‘20 escoles amb bàsquet per al 
2020’, el repte del CEB Sant Jordi
El CEB Sant Jordi, el club 
de bàsquet més an� c de 
la ciutat, fa sis anys que 
impulsa el projecte ‘Bàs-
quet a les escoles’, que 
apropa aquesta disciplina 
a les diferents escoles de 
la ciutat, amb monitors i 
entrenadors titulats, co-
ordinats des de l’escola de 
bàsquet del club.

Dins aquesta inicia� va, 
s’ha fi xat un nou repte es-
por� u, vinculat als centres 
educatius i amb la col-

laboració de l’Ajuntament 
de Rubí. Es tracta d’aconse-
guir 20 equips de bàsquet 
escolars l’any 2020.

Segons expliquen des 
del club, la proposta és 
transversal i vol aglu� nar 
sinergies de tothom: esco-
les, AMPA, altres clubs i en-
� tats socials i Ajuntament. 
Per aquest mo� u, conviden 
a tothom que es� gui inte-
ressat a formar part del 
projecte que contac�  amb 
el club. / DdR

Can Rosés va acollir la 1a jornada de lliga alevina. 
/ Cedida

MARXA | ENTITAT

La Marxa Infan� l 
de la Regularitat 
ofereix un 
nou i� nerari
El Centre Excursionista de 
Rubí (CER) organitza el 29 
d’octubre la 47a edició de 
la Marxa Infan� l de la Regu-
laritat, una ac� vitat dirigida 
a infants entre 7 i 12 anys 
que consisteix a caminar 
amb regularitat en diver-
sos trams del camí. A més, 
també serveix perquè els 
infants coneguin els voltants 
de Rubí, els camins, corriols, 
turons i boscos propers al 
municipi.

Els infants s’han d’apun-
tar per parelles i les inscrip-
cions estaran obertes entre 
el 16 i el 27 d’octubre. La 
inscripció s’ha de fer de 18 
a 21 hores al local del Centre 
Excursionista, al passeig de 
la Riera, 30-32. El preu per 
persona és de 7 euros i in-
clou una assegurança.

La gran novetat d’aques-
ta edició és el nou i� nerari 
que han preparat els orga-
nitzadors. La sor� da serà a 
les 9.30 hores del Castell de 
Rubí cap al camí de Les Valls 
de Sant Muç on a l’ermita es 
farà l’esmorzar. Es reprendrà 
la marxa cap al camí de 
Can Roig fi ns al torrent del 
Mut per arribar a la font de 
Can Roig. La marxa seguirà 
fi ns a l’encreuament de La 
Coreta i Can Guilera, fi ns a 
la zona de Les Mar� nes. Ja 
de tornada, es con� nuarà 
per l’interior del bosc fi ns a 
l’avinguda Can Mir, on a Sant 
Feliuet es farà l’aturada de 
dues hores per dinar. Aquí 
els infants podran gaudir de 
diverses ac� vitats d’aventu-
ra juntament amb les seves 
famílies. Ja a la tarda, els 
par� cipants sor� ran en di-
recció al Castell, on acabarà 
l’ac� vitat. / DdR

D’altra banda, dissabte s’inicien les dife-
rents lligues de waterpolo. El Sènior Masculí 
s’enfrontarà a Can Rosés al CN La La� na de 
Madrid a par� r de les 18.15 hores. / CNR
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