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i a més

93 515 39 99
C. de Pere Esmendia, 25

(al costat dels jutjats)

CIRURGIA ESTÈTICA

NUTRICIÓ

MEDICINA ESTÈTICA
CLÍNICA DENTAL

SERVEI D’ESTETICISTA

PLATAFORMA MÈDICA LÀSER 

SERVEI DE RADIOLOGIA, 

LABORATORI I ECOGRAFIA

URGÈNCIES

Concert amb mútues

La pluja col·lapsa la ciutat

Pàg. 27-28

«La meitat del món no pot comprendre els plaers de l’altra meitat» (Jane Austen, escriptora anglesa)

Pàg. 3

Reconeixement a l’esport local

Mariona López

El túnel de llum i so 
que s’instal·larà al 
centre per Nadal es 
posarà en marxa 
el 5 de desembre

Pàg. 2

El consistori 
impulsarà la via 
verda de l’escola 
Rivo Rubeo

Pàg. 8

Comandante Lara 
i Toni Rodríguez 
aterren a La Sala

Pàg. 25
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Comença el muntatge del túnel 
de llum al carrer Maximí Fornés
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí inici-
arà el muntatge del túnel 
de llum i so que té previst 
ubicar al carrer Maximí For-
nés durant el Nadal aquest 
mateix divendres si les con-
dicions meteorològiques ho 
permeten.

El túnel de llum i so farà 
33 metres de llarg i estarà 

en funcionament des del 5 
de desembre al 6 de gener, 
al carrer Maximí Fornés, 
entre el carrer Unió i Mont-
serrat. Està previst que cada 
dia hi hagi un espectacle 
audiovisual a les 18.30 ho-
res i un a les 20 hores. Uns 
horaris que poden variar 
els dies 5 de desembre i 5 
de gener, en funció d’altres 
ac� vitats relacionades amb Estructura del túnel que es muntarà al carrer Maximí Fornés. / Cedida

l’encesa de llums i la caval-
cada de Reis.

La instal·lació té una 
despesa prevista de 135.520 
euros i va a càrrec de Ximé-
nez Ximénez Catalunya SL.

Afectació als veïns
Els treballs de muntatge 
s’allargaran fins dimarts i 
posteriorment es faran tas-
ques elèctriques i de pro-
gramació. Això provocarà 
la restricció de la càrrega i 
descàrrega de les mercade-
ries al carrer Maximí Fornés 

entre els números 50 i 62. 
El consistori encara està 
estudiant si els camions 
que realitzen el transport a 
comerços del carrer Maximí 
Fornés, ho hauran de fer 
des del carrer Jus� cia o des 
del carrer Unió. Per fer els 
treballs, els operaris hauran 
de re� rar un OPI.

Els establiments afectats 
podran realitzar la càrrega i 
la descàrrega de mercade-
ries seguint l’i� nerari des 
del carrer Doctor Robert i 
la sor� da pel carrer Unió, 
o l’accés pel carrer Riera i 
la sor� da pel carrer Mont-
serrat. Per aclarir possibles 
dubtes, es pot contactar 
amb el servei de Comerç 
a comerc@ajrubi.cat, per 
telèfon al número 93 588 70 
00 (ext. 14 46) o a la Masia 
de Can Serra.

El túnel de llum 
i so oferirà dos 
espectacles 
diaris entre 
el 5 de desembre 
i el 6 de gener

L’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Mar� nez, ha avançat que les 
obres de rehabilitació del 
Casino començaran, molt 
probablement, al gener. La 
licitació està prevista abans 
que fi nalitzi l’any i per tant, 
les obres es podrien iniciar 
només començar el 2019. 
“Les obres començaran el 
primer mes de l’any, no més 
enllà del gener, com a molt 
al febrer, segons el calendari 
previst”.

Per tal de fer les obres, 
es taparà la façana de l’em-
blemà� c edifi ci i es farà amb 
una imatge atrac� va, com 
s’acostuma a fer a les grans 
ciutats amb les façanes més 
simbòliques.

El calendari preveu que, 
si les obres comencen al 
gener, els treballs puguin 
fi nalitzar en un any i mig: 
“És una obra principalment 
interior i per tant la meteo-
rologia no ha d’afectar, espe-
ro que el juny del 2020, per 
la Festa Major, 
� nguem l’edifi ci 
enlles� t”.

Durant tota 
la seva història, 
l’edifi ci ha acollit 
una gran diversi-
tat d’esdeveni-
ments: ha fet de 
sala de ball, de 
sala de cinema, 
ha acollit tota 
mena d’espec-

tacles i ac� vitats de moltes 
en� tats ciutadanes.

Les obres de rehabilitació 
del Casino, construït el 1927 
per Ramon Puig i Gairalt, són 
respectuoses amb el disseny 
original, fi ns al punt que es 
man� ndran la gran majoria 
dels elements que integren 
l’edifi ci, res� tuint els origi-
nals o reproduint-los.

Els treballs, que tenen 
un pressupost de 4 milions 
d’euros, solucionaran les 
defi ciències de conservació 
de l’edifi ci, adaptant-lo a les 
futures necessitats d’ús i a 
l’evolució de les diferents 
norma� ves actuals. El pro-
jecte també inclou reformar 
les galeries de servei, fer 
un nou moll de descàrrega, 
actualitzar la il·luminació, els 
camerinos i ampliar l’esce-
nari. A més, tret d’una pe� ta 
part de les llotges, l’edifi ci 
serà totalment accessible, 
amb la instal·lació de dos 
ascensors. / M.C.

Les obres de rehabilitació 
del Casino començaran el gener

Imatge de la façana del Casino.  / M. López
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REDACCIÓ

La intensa pluja que va caure 
a la ciutat dijous al matí  va 
provocar carrers inundats, 
esllavissades a les carreteres i 
arbres caiguts, a més de molts 
problemes de circulació.

Al tancament d’aquesta 
edició, s’havia produït una 
important pujada d’aigua als 
carrers Antoni Sedó, Cadmo i 
Monturiol, amb imatges amb 
contenidors fl otant i cotxes 
inundats. També van quedar 
afectats en altres punts de la 
ciutat les plantes baixes, amb 
algunes inundacions a immo-
bles parti culars. Per exemple, 
al carrer Terrassa van haver 
d’actuar els Bombers per 
una inundació. També es van 
inundar alguns espais de la 
llar d’infants Sol, solet.

Al camí d’Ullastrell, prop 
de la residència Conxita Valls, 
es va produir un despreni-
ment de terra que afectava un 
carril de la via i que va requerir 
l’actuació d’una retroexcava-
dora. També hi va haver una 
esllavissada a la urbanització 
de Can Solà, concretament 
al carrer Echegaray, que va 

La forta pluja va complicar molt el trànsit per les indundacions de carrers. / M.C.

Les fortes pluges provoquen carrers 
inundats, esllavissades i arbres caiguts

afectar un carril, i una altra al 
carrer Saragossa, a Ca n’Oriol, 
que també va provocar afec-
tacions a la via pública. A més, 
a Les Torres va caure un arbre 
al carrer Joan Puig, davant 
l’església de Santa Maria. I, a 
fora de la ciutat, a la C-1413 a 
l’altura de Can Barata, també 
hi va haver una esllavissada.

Problemes en la mobilitat
Les inundacions van pro-
vocar retards i incidències 
en el bus urbà de la ciutat i 

llargues cues, especialment 
a la C-1413, en paral·lel a la 
riera, on baixava molta aigua. 
A més, el servei de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya 
va quedar interromput en la 
línia Barcelona-Vallès com a 
conseqüència d’una esllavis-
sada, la incidència inicialment 
es va resoldre a la tarda.

L’Ajuntament, que va acti -
var el Pla d’Emergència Local 
per pluges, va tancar durant 
la tarda els equipaments cul-
turals i esporti us i la Masia 
de Can Serra. Al tancament 
d’aquesta edició, ahir al mig-
dia, es mantenia l’alerta per-
què la previsió era de noves 
pluges a la tarda.Al carrer Joan Puig, va caure un arbre de grans dimensions. / I. Coca

Contenidors surant i cotxes inundats a Ca n’Alzamora. / R. Baiges
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El Café Berlin, La Cañita i l’Anti c Hostal 
del Gall, les millors tapes de Sant Galderic
M. CABRERA

La coca amb una base de 
tomàquet i pollastre mari-
nat amb porro i un toc de 
cogombre ha estat la gua-
nyadora del concurs de tapes 
de l’acti vitat ‘De Tapes per la 
Fira’, dins el marc de la Fira 
de Sant Galderic. No és la 
primera vegada que el Café 
Berlin aconsegueix guanyar 
un dels premis de l’acti vitat, 

però sí que és el primer cop 
que la seva tapa és escollida 
la millor: “És un reconeixe-
ment a la nostra feina, estem 
orgullosos, a més la iniciati va 
ens agrada molt, sempre que 
arriba el moment de prepa-
rar la tapa ens reunim tot 
l’equip i intentem crear-ne 
una de nova”, explica Marcos 
Guil, del Cafè Berlin, que va 
servir més de 1.900 coques 
durant els quatre dies.

Fotografi a de les autoritats i l’enti tat amb els guanyadors dels pre-
mis. / M.C.

La segona tapa més vo-
tada ha estat la del bar La 
Cañita, una hamburguesa 
amb ceba confi tada i allio-
li suau amb pa de patata; 
mentre que el tercer premi 
ha recaigut en un altre es-
tabliment que acostuma a 
recollir aquest guardó, l’Anti c 
Hostal del Gall. En aquest 
cas, el restaurant va oferir 
una mini hamburguesa de 
vedella gallega. Més d’una 
trentena de bars i restaurants 
van participar en aquesta 
iniciativa durant l’activitat 
organitzada per l’Associació 
Sant Galderic. Segons l’Ajun-
tament, en aquesta edició 
s’han venut un 20% més de 
tapes que l’any passat.

La presidenta de l’enti -
tat, Ariadna Benavides, s’ha 
mostrat sati sfeta per com va 
anar la iniciati va, considera 
que “està molt consolidada” 
i apunta que de cara a l’any 
vinent hi ha aspectes a mi-

llorar, com ara la parti cipació 
en les votacions. També ha 
reconegut que s’han de revi-
sar altres qüesti ons com els 
horaris dels establiments, ja 
que cada restaurador oferia 
les tapes en horaris i dies 
diversos: “Volíem facilitar als 
bars i restaurants la feina per 
poder oferir les tapes, però 
l’any vinent decidirem i de-
manarem que es compleixin 
els horaris”.

Per la seva banda, el regi-
dor de Comerç, Rafael Güeto, 
també ha apuntat que el 
fet que hi hagués diferents 
horaris és una mesura que 
es va prendre per facilitar “la 
fl exibilitat als restaurants”.

L’acte d’entrega dels pre-
mis va anar a càrrec de l’alcal-
dessa, Ana M. Martí nez, que 
ha destacat que la iniciati va 
“és una forma de promocio-
nar i atraure nous clients als 
comerços locals, amb tapes 
de gran qualitat”.

LARA LÓPEZ

El procés participatiu per 
decidir el futur de Ca n’Oriol 
fi nalitza aquest diumenge 18 
de novembre. Fins a aquesta 
data la ciutadania té l’opor-
tunitat de seguir fent les 
seves aportacions a través 
de la plataforma Participa 
Rubí.

El regidor responsable de 
l’àrea de Parti cipació, Rafael 
Güeto, ha fet una crida als 
rubinencs i rubinenques a 
aprofi tar per dir-hi la seva: 
“És moment d’animar a qui 
encara no ho ha fet a què 
parti cipi. És important reco-
llir el màxim de propostes 
perquè entre tots prendrem 
la millor decisió”.

Baixa parti cipació en 
la jornada presencial
L’Ajuntament va celebrar 
dissabte passat al parc de 
Ca n’Oriol una jornada pre-
sencial per recollir les pro-
postes ciutadanes sobre el 
projecte de reforma del parc. 
Desenes de persones es van 
anar acostar durant tot el 
dia a les paradetes informa-
tives per preguntar sobre 
el funcionament del procés 
i proposar algunes accions 
pel parc, tot i que fi nalment 

no es van celebrar alguns 
tallers de debat que estaven 
previstos a causa de la baixa 
parti cipació, principalment 
al matí .

Les propostes ciutadanes 
es poden realitzar entorn 
cinc eixos: acti vitats i equipa-
ments del parc, accessibilitat 
i connexió, valors patrimo-
nials i paisatgísti cs del parc, 
sostenibilitat, manteniment 
i civisme al parc. Diversos 
membres de la Fundació 
Ferrer i Guàrdia, enti tat en-
carregada de dinamitzar el 
procés parti cipati u, estaven 
reparti ts a les carpes instal-
lades al voltant de Ca n’Oriol 
per comentar idees recolli-
des del portal de parti cipació 
digital, Rubí Parti cipa.

A la jornada els assis-
tents van plantejar unes 140 
propostes, principalment 
relacionades amb els equi-
paments i activitats (49) i 
la preservació dels valors 
paisatgísti cs i patrimonials 
del parc (44).

La jornada a l’aire lliure 
també va comptar amb l’ac-
tuació musical de Jazzul Trio, 
acti vitats d’animació infanti l 
i jocs tradicionals, i visites 
guiades sobre la història del 
parc de Ca n’Oriol i les seves 
característi ques.

Diumenge fi nalitza la recollida de 
propostes sobre la reforma del 
parc de Ca n’Oriol
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El paper de l’Orient Pròxim en la 
geopolí� ca mundial, tema del XVII 
Curs de Cooperació i Solidaritat

CRISTINA CARRASCO

El XVII Curs de Cooperació 
i Solidaritat Internacional, 
organitzat per l’ONG Rubí 
Solidari, analitzarà el paper 
que juga l’Orient Pròxim 
en la geopolí� ca mundial, 
un tema en el qual consi-
deren que hi ha una gran 
desconeixença. El curs, 
que s’estructura a par� r de 
xerrades i taules de debat, 
� ndrà lloc del 23 al 25 de 
novembre a l’edifici Rubí 
Forma.

El curs analitzarà el con-
flicte palestí, la situació 
a l’Iraq, des de la guerra 
amb Iran a la pandèmia del 
DAESH, i fi nalment, Síria, 
on les actuacions interna-
cionals han originat la crisi 
més gran de refugiats de la 
història recent.

Teresa Blanco, vicepre-
sidenta de Rubí Solidari, 
assenyala que les grans 
potències mundials estan 
provocant, per interessos 
propis, guerres injustes que 
estan destrossant l’Orient 
Pròxim. Per aquest mo� u, 
des de Rubí Solidari con-
sideren molt important 
analitzar en profunditat 
i conèixer bé les causes 
d’aquests conflictes que 
sacsegen l’Orient Pròxim i 
no quedar-se en explicaci-
ons massa simplistes.

En el mateix sen� t, la 
regidora de Cooperació, 
Marta García, ha ressaltat 
la importància d’aprofun-
dir en aquest tema i de 
conèixer la realitat d’aquest 
territori, sobre el qual els 
grans mitjans de comuni-

cació ofereixen informació 
parcial o esbiaixada.

El curs compta amb 
Pilar Garrido, professora 
d’estudis àrabs i islàmics 
de la Universitat de Múrcia, 
com a directora acadèmica. 
Garrido s’encarregarà de 
presentar el curs divendres 
23 a les 19 hores. Tot seguit 
� ndrà lloc la conferència in-
augural ‘Orient Pròxim com 
a fitxa geoestratègica’ a 
càrrec d’Antonio Campillo, 
professor de Filosofi a de la 
Universitat de Múrcia.

Programa del curs
Dissabte 24 de novembre 
a les 10 hores serà el mo-
ment de la conferència ‘El 
poble pales� , una història a 

l’abast de les trames inter-
nacionals’, que oferirà Isaí-
as Barreñada, professor de 
Relacions Internacionals de 
la Universitat Complutense 
de Madrid.

Després d’una pausa-
cafè, la jornada con� nuarà 
a les 12 hores amb la xerra-
da ‘Iraq, persecució i ender-
roc. De la guerra amb Irán 
a la pandèmia del DAES’, a 
càrrec de Nadia Hindi de 
la Universitat de Granada. 
Ja a les 16.30 hores serà 
el torn de la professora de 

Ciències Polítiques de la 
Universitat Carlos III Leila 
Nachavati, qui oferirà la 
conferència ‘La guerra civil 
siriana. La geoestratègica 
supeditada als pobles’.

El curs acabarà el diu-
menge al ma�  amb la taula 
debat ‘Refugiats. Conse-
qüències humanes d’una 
política internacional de 
cartabó’, que serà mode-
rada per Pedro Rojo, de la 
Fundación Al Fanar para el 
Conocimiento Árabe.

Entre els par� cipants hi 
haurà Nadia, una refugiada 
pales� na, qui explicarà la 
situació del poble pales� , 
refugiat a la seva pròpia 
terra des de fa 70 anys; 
Nour Salameh, doctora 
de la Universitat Rovira i 
Virgili, qui parlarà sobre 
‘Refugiats sirians, peons 
en mans de tots’; Miquel 
Pajares, president de la 
Comissió Catalana d’Ajuda 
als Refugiats, que tractarà 
de refugiats i les vulneraci-
ons del dret internacional, i 
Carlos Berzosa, exrector de 
la Universitat Complutense 
de Madrid, qui plantejarà 
quins són els interessos 
econòmics en relació als 
refugiats a l’escena inter-
nacional.

Per apuntar-se al curs, 
que ja compta amb una 
vintena de par� cipants i és 
gratuït, només cal enviar 
un correu electrònic amb el 
nom, el telèfon, i el correu 
electrònic a info@rubiso-
lidari.org o bé trucar al 93 
588 86 43. També es pot 
fer a través de l’espai web 
www.rubisolidari.org.

Membres de Rubí Solidari, amb la regidora Marta García, durant la presentació del curs. / C.C

Miquel Pajares, president de 
la Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat i escriptor, va 
presentar el dimecres de la 
setmana passada a la Sala 
Neus Català la seva darrera 
obra ‘Crímenes del hambre’, 
una nova novel·la negra amb 
una forta càrrega de denún-
cia social.

En aquesta nova novel-
la, Pajares denuncia la de-
sigualtat extrema que el 
sistema ha produït, amb 
l’elit financera i gent que 
acumula grans quantitats 
de riquesa mentre que la  
resta de la població s’ha 
empobrit i hi ha gent que 
mor de gana.

L’escriptor considera que 
els culpables d’aquesta situ-
ació de desigualtat i pobresa 
extrema són les entitats 
fi nanceres i les grans mul-

La Biblioteca Mestre Mar�  
Tauler acollirà des de diven-
dres i fi ns al 14 de desembre 
la mostra ‘Drets Humans: el 
nostre món, la nostra dig-
nitat, el nostre futur’, orga-
nitzada per la Coordinadora 
d’ONGD i altres moviments 

‘Crímenes del hambre’, una novel·la negra 
amb una forta càrrega de denuncia social

Una mostra a la Biblioteca refl exiona sobre 
els drets humans a par� r de l’humor gràfi c

� nacionals, i també el Fons 
Monetari Internacional, el 
Banc Mundial o l’Organitza-
ció Mundial del Comerç.

Aquesta és la quarta 
novel·la de Pajares, a banda 
d’assajos i ar� cles. En totes 
elles, l’autor tracta temes 
de denúncia social i de vul-

solidaris de Lleida i l’Asso-
ciació Cultural Humoràlia. 
L’exposició, promoguda a la 
ciutat per Rubí Solidari, vol 
sensibilitzar la ciutadania 
sobre la vulneració dels 
drets humans a partir de 
l’art gràfi c com a gènere de 

neració dels drets humans, 
qüestions que planteja a 
par� r d’històries i personat-
ges fi c� cis.

L’acte va comptar amb la 
par� cipació de Pau Navarro, 
president de Rubí Solidari, 
en� tat organitzadora de la 
presentació. / DdR

denúncia i de compromís 
cívic. La mostra pretén con-
tribuir a la reflexió sobre 
els drets humans, entenent 
aquests com la base sobre 
la qual es pot començar a 
construir un món més just, 
més igualitari i més digne 
per a totes les persones. 

La inauguració de la 
mostra serà divendres a les 
19 hores i comptarà amb 
la participació de Núria 
Camps, � tular de Dret Inter-
nacional Públic i Relacions 
Internacionals de la Univer-
sitat de Lleida, qui oferirà 
una xerrada sobre els reptes 
actuals en la protecció dels 
drets humans. L’exposició 
coincideix amb el 70è ani-
versari de la Declaració dels 
Drets Humans. / DdR

La xerrada va tenir lloc a la Sala Neus Català. / Ràdio Rubí

Cartell de la celebració del Dia Universal dels Drets Humans.

El curs 
s’impar� rà 
del 23 al 25 

de novembre 
a l’edifi ci Rubí 

Forma
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El reciclatge d’oli protagonitza la Setmana 
Europea de la Prevenció de Residus a Rubí
REDACCIÓ

L’Ajuntament organitza un 
any més la Setmana Europea 
de la Prevenció de Residus, 
que aquest any se celebra 
del 17 al 25 de novembre 
sota el tema ‘Reduïm els 
perillosos’. Durant aquests 
dies, s’organitzaran prop 
d’una trentena d’ac� vitats 
de sensibilització que tenen 
per objec� u de conscienciar 
la ciutadania sobre els resi-
dus perillosos per al medi 
ambient i per a la salut.

Un residu quo� dià i con-
siderat perillós és l’oli de 
cuina usat. Cada litre d’oli 
pot arribar a contaminar 
10.000 litres d’aigua. Quan 
llencem l’oli a l’aigüera alte-
rem l’oxigenació de l’aigua 
i l’entrada de rajos solars, 
perjudicant els éssers vius 
que habiten rius i mars; pro-
voquem greus problemes a 
les canonades, col·lectors i a 
les plantes depuradores d’ai-
gua; i perdem un recurs, ja 
que aquest oli es podria con-
ver� r en biodièsel i glicerina, 
que són la base per fabricar 
pinsos, sabó i productes de 

cosmè� ca.

Una trentena d’activitats 
durant tota la setmana
Les activitats arrencaran 
dissabte 17 de novembre 
amb La Gran Acció. Entre 
les 10.30 i les 14 hores, la 
plaça del Doctor Guardiet 
i el carrer Montserrat aco-
lliran diferents activitats. 
Algunes ja són clàssics de la 

Setmana, com el Refi ra’t ─un 
mercat de segona mà─, la 
Trocalleria, una sessió espe-
cial del Dimecres manetes al 
carrer o la proposta Encara 
podem donar molt de joc! 
─donacions de joguines en 
bon estat a l’en� tat ASAV─. 
D’altres,  són novetats 
d’aquesta edició, com un 
taller de bosses sostenibles 
fetes a par� r de samarretes 
reu� litzades; una exposició 

sobre els tòxics a la llar; la 
proposta Taules de sons 
─olles i cassoles conver� des 
en instruments─; o l’ac� vitat 
‘Els contaminants de l’aigua 
han begut oli’ ─un tast d’ai-
gua i ac� vitat infan� l─, entre 
altres.

Durant tota la setmana, 
la ciutadania podrà gaudir 
d’altres propostes amb el 
concepte de la prevenció 
dels residus perillosos com a 
eix principal. Així, s’han pro-
gramat diversos d’Ecotallers 
en clau de re (20, 21 i 24 de 
novembre) que, entre altres, 
mostraran als par� cipants 
com reparar mòbils i taule-
tes. I també s’ha organitzat 
una nova jornada de neteja 
de l’entorn natural a l’era de 
Ca n’Oriol, prevista pel 18 de 
novembre, i una visita a la 
planta de preparació per a la 
reu� lització tèx� l de l’Amet-
lla del Vallès, que � ndrà lloc 
el 22 de novembre. 

Tots els detalls de la pro-
gramació es poden consultar 
al web de l’Ajuntament. Cal 
tenir en compte que algu-
nes activitats requereixen 
inscripció prèvia. 

Caçadors 
de Trastets 
organitza una 
nova jornada 
de neteja de 
l’entorn natural
Coincidint amb la Setma-
na Europea de la Preven-
ció de Residus, Ran de 
Terra, és a dir, Caçadors 
de Trastets, ha organit-
zat la 23a jornada de 
neteja de l’entorn natural 
per aquest diumenge. La 
recollida de residus es 
realitzarà pel parc de Ca 
n’Oriol i el Torrent dels 
Alous. El punt de trobada 
serà a l’era de Ca n’Oriol 
a les 10 hores. Després 
de la trastejada, hi haurà 
xocolatada i beguda, jocs 
sostenibles i ac� vitats de 
sensibilització mediam-
biental. Els par� cipants 
han de portar roba, gorra 
i calçat adient per camins 
de muntanya. 
L’entitat ha denunciat 
diverses vegades l’estat 
d’algunes zones de l’en-
torn natural amb bru� cia 
i abocaments de residus 
incontrolats. / DdR

‘Excuses o separes’, nova campanya de 
sensibilització sobre el reciclatge
REDACCIÓ

El Consorci per a la Ges� ó 
de Residus del Vallès Occi-
dental ha posat en marxa 
aquesta setmana a la co-
marca una campanya de 
sensibilització ambiental per 
tal de fomentar el reciclatge. 
Sota el lema ‘Excuses o se-
pares’, la inicia� va vol incidir 
en totes aquelles persones 
que encara no reciclen i 
desmuntar les excuses ha-
bituals que se solen posar 
per no fer-ho.

Amb aquest objectiu, 
s’han dissenyat accions al 
carrer, par� cipa� ves, on la 
ciutadania pugui conèixer 
el camí que segueixen els 
residus i els avantatges del 
reciclatge.

La campanya engloba 
diferents aspectes del re-
ciclatge i se centra en les 
fraccions següents: matè-
ria orgànica, oli, envasos, 
paper i cartró, vidre i mal-
baratament alimentari. La 
iniciativa es durà a terme 
durant els propers quatre 

mesos, fi ns al març de 2019. 
Cada mes es fomentarà 
una temà� ca concreta ─el 
reciclatge en general, el 
malbaratament alimentari, 
el reciclatge de la matèria 
orgànica i el reciclatge de 
l’oli de cuina usat─, ja sigui 
mitjançant els elements de 
publicitat com a través de 
les xarxes socials.

Una de les peculiaritats 
de la campanya és que es 
compta amb fi gures públi-

ques vallesanes que ajuda-
ran a difondre el missatge, 
com els meteoròlegs Fran-
cesc Mauri i Eloi Cordomí o 
el cuiner Marc Ribas. També 
es posa en marxa un canal 
de Whatsapp per atendre 
consultes relacionades amb 
el reciclatge, al número 656 
893 709.

Festival de pintura i art 
urbà
En el marc de la campanya 

‘Excuses o separes’, aquest 
dissabte arrenca el Festi-
val de pintura i art urbà. 
Es tracta d’un concurs de 
grafits sobre el reciclatge 
de la matèria orgànica. El 
certamen arrenca a Rubí 
dissabte amb la par� cipació 
de Navy Muluk i Javi Mar, 
dos joves de la ciutat, que 
realitzaran un mural a una 
paret ubicada entre el pas-
seig del Ferrocarril i el carrer 
Monturiol. L’activitat, que 

La campanya ‘Excuses o separes’ s’ha presentat aquest dilluns amb la presència de diversos actors 
implicats. / Lali Álvarez
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� ndrà lloc entre les 9.30 i les 
13.30 hores, comptarà amb 
la par� cipació de DJ locals.

Estancament de la recollida 
selec� va a la comarca
La valoració de les dades de 
recollida del 2017 i l’evolu-
ció dels darrers deu anys 
mostren un estancament 
en la recollida selec� va a la 
comarca que no compleix 
els objec� us marcats pels di-
ferents programes catalans i 
europeus, els quals indiquen 
que cal arribar l’any 2020 a 
uns valors de reciclatge mí-
nims del 60%. Actualment, 
el Vallès Occidental té un 
índex mitjà de reciclatge del 
36,7% (ARC, 2017).

“És molt interessant po-
der sumar-nos a aquesta 
macro-campanya que im-
pulsa el Consorci, perquè 
la unió fa la força”, ha asse-
gurat l’alcaldessa de Rubí, 
Ana M. Martínez, qui va 
assis� r a la presentació de la 
campanya acompanyada pel 
regidor de Medi Ambient, 
Moisés Rodríguez.

La plaça Doctor 
Guardiet acull 
la Gran Acció 
amb diverses 

ac� vitats



L’Ajuntament de Rubí ha 
executat durant els darrers 
mesos tasques de pintura a 
la senyalització horitzontal 
en més d’una cinquantena 
de carrers i cruïlles de la 
ciutat amb l’objec� u d’aug-
mentar la seguretat viària. 
Les actuacions han consis� t 
principalment a repintar 
passos de vianants, eixos de 
línia con� nua o discon� nua 
i línies d’estacionament. Els 
treballs s’han efectuat de 
nit per tal de no afectar el 
trànsit i con� nuaran a altres 
vies de la ciutat durant les 
properes setmanes. 

Els carrers on s’ha ac-
tuat han estat Joan Mara-
gall, Víctor Balaguer, Milà 
i Fontanals, Floridablanca, 

Plana de Can Bertran, Magí 
Raméntol, Torrent de l’Alba, 
Rafael Casanova, Prat de la 
Riba, Lleida, Barcelona, San-
ta Eulàlia, Orso, Sant Jordi, 
Cadmo, Doctor Gimbernat, 
Sabadell, Verge de Lour-
des, Sant Gaietà, General 
Castaños, Dant, Lepant, 
Múrcia, Piscines, Edison, 
Cal Gerrer, Maria Aurèlia 
Campmany, Primer de Maig, 
Lola Anglada, Verge de Fá� -
ma, Pau Claris, Bailén, Pons 
Cirac, Trafalgar, travessera 
Trafalgar, camí an� c de Rubí, 
avingudes La Llana i Can Ta-
pis, carreteres de Sabadell i 
Terrassa, plaça Jesús Maria, 
passatge de la Riera i les cru-
ïlles de la rotonda del carrer 
Celso Emilio Ferreiro. / DdR
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El govern es compromet a impulsar el 
projecte de via verda del Rivo Rubeo
M.C.

A principis de setembre, 
l’AMPA de l’escola Rivo Ru-
beo va queixar-se a l’Ajun-
tament perquè considerava 
que a l’escola li corresponi-
en 56.000 euros del projec-
te de via verda escolar des-
prés de quedar en segona 
posició en els pressupostos 
par� cipa� us del 2018.

El projecte proposat per 
l’entitat, pressupostat en 
150.000 euros, va quedar 
segon amb 102 suports, per 
darrere de la remodelació 
de la pista de Can Ximelis, 
amb 103 vots, amb un pres-
supost de 94.380 euros. Tot 
i això, l’Ajuntament va deci-
dir que els diners sobrants 
del projecte guanyador es 
des� nessin a les propostes 
que han quedat en tercer i 

quart lloc.
Per tractar la qüestió, 

càrrecs directius i tècnics 

del consistori es van reunir 
amb representants de la 
comunitat educativa del 
Rivo Rubeo per trobar una 
solució.

Segons ha explicat Jordi 
Fontanals, vicepresident 
de l’AMPA, el consistori va 
“demanar disculpes” i va 
afirmar que canviaria el 
reglament dels processos 
par� cipa� us. A més, es va 
comprometre a presentar 
al gener un projecte tècnic 
i un pressupost per comen-
çar a impulsar la via verda 
del centre educa� u, un pro-
jecte que va ser dis� ngit el 
2016 amb els Premis Civis-
me. “Vam sor� r sa� sfets de 
la reunió, sabem que quan 
es parla de pressupost i de 
diners mai és fàcil, però van 

ser recep� us a donar una 
resposta tan ràpidament 
com es pugui al problema”, 
ha explicat Fontanals.

A banda de començar a 
impulsar el projecte de via 
verda, els representants de 
l’escola també van entregar 
un informe sobre la peri-
llositat de la rotonda que 
hi ha entre les avingudes 
Castellbisbal, Can Sucarrats 
i el carrer Doctor Pujol: “És 
un punt que té molt de 
trànsit, amb camions que 
venen dels abocadors i els 
vehicles que van a molta 
velocitat”. En aquest cas, els 
representants del consistori 
van explicar que prendrien 
mesures en un curt termini 
de temps per fer més segur 
aquest punt.

Millora de la senyalització 
horitzontal als carrers

La proposta pretén millorar els accessos a peu a l’escola. / Mariona López

L’Ajuntament s’ha compromès a millorar la seguretat de la rotonda 
propera al centre educa� u. / Mariona López

Senyalització horitzontal al c. Santa Eulàlia. / Cedida

Seguiment massiu a la vaga d’estudiants 
convocada contra el masclisme
M.C.

El Sindicat d’Estudiants de 
Catalunya va convocar una 
jornada de vaga aquest di-
mecres per protestar contra 
el masclisme a les aules. 
Estaven cridats a la vaga tots 
els alumnes de 3r i 4t d’ESO, 
Batxillerat, cicles forma� us i 
universitaris. 

A Rubí, la convocatòria 
va tenir un seguiment pràc-
� cament massiu, especial-
ment als ins� tuts La Serreta 
i el Duc de Montblanc. I en el 
cas del JV Foix, per exemple, 
únicament van anar a classe 
els alumnes de 3r d’ESO.

Els estudiants en vaga 

demanen un canvi en el 
model educa� u que perme�  
erradicar ac� tuds masclistes 
o patriarcals, així com posar 
en marxa una assignatura 
d’educació sexual inclusiva, 
avaluable i obligatòria a tots 
els centres educatius de 

Catalunya. A més, volen que 
aquesta assignatura s’oferei-
xi a l’educació primària, a 
l’educació secundària, al Bat-
xillerat i als cicles forma� us. 
Segons les reivindicacions 
del col·lec� u, aquesta nova 
assignatura ha de servir per 

“educar en llibertat contra 
el masclisme i el sexisme, el 
maltractament i la cultura 
de la violació, contra l’ho-
mofòbia i la transfòbia”.

També exigeixen que 
s’eliminin referències se-
xistes i repressives en les 
normatives internes dels 
centres sobre la forma de 
ves� r de l’alumnat i recollint 
el respecte a la llibertat se-
xual de tothom i dels drets 
del col·lec� u LGTBI. 

A banda, demanen me-
sures “contundents” contra 
les ac� tuds masclistes i se-
xistes que es puguin produir 
per part del professorat dels 
centres.

Els estudiants de secundària i Batxillerat dels cinc ins� tuts de la ciutat 
han seguit majoritàriament la vaga. / Mariona López
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REDACCIÓ

El Castell va ser la ubicació 
triada per l’Ajuntament de 
Rubí per presentar el Pla 
local d’infància i adoles-
cència 2018-2021, que es 
va provar el juny al Ple per 
unanimitat. Es tracta d’un 
document que proposa 
una vintena d’accions pri-
oritàries amb la intenció 
de millorar la situació de 
la infància i l’adolescència 
al municipi.

A la presentació, hi van 
acudir l’alcaldessa, Ana 
M. Mar� nez, la regidora 
de Serveis a les Persones, 
Marta García, la directora 
general d’Atenció a la In-
fància i l’Adolescència de 
la Generalitat, i el gerent 
de Serveis de Benestar 
Social de la Diputació de 
Barcelona, Josep Muñoz. 
Durant la presentació, 
l’alcaldessa va reiterar que 
la infància és una prioritat 
del mandat: “Els infants 
són la referència inequí-

voca del Rubí que volem: 
un municipi acollidor, res-
pectuós amb la diversitat 
i on tothom tingui les 
mateixes oportunitats”. 
També la regidora Marta 
García va defensar el pla, 
que considera que dona a 
la ciutat l’oportunitat de 
“ser una ciutat pensada 
des dels infants i per als 
infants, des del treball en 
xarxa i amb la par� cipació 
com a estratègia impres-
cindible”.

E nt re  l e s  a c c i o n s 
concretes que el pla vol 
desenvolupar, hi ha la 
promoció d’hàbits i es� ls 
de vida saludables, equi-
librats i constructius; el 
foment de la igualtat en 
l’accés a l’educació, l’es-
port, la cultura i el lleure; 
treballar per un entorn 
segur en l’àmbit social, 
educa� u i familiar; poten-
ciar la par� cipació ac� va 
a la comunitat; i reforçar 
o consolidar el treball en 
xarxa. 

REDACCIÓ

Rubí, que forma part de la 
xarxa de Ciutats Amigues 
de la Infància d’Unicef, és un 
dels municipis catalans que 
compta amb un Consell dels 
Infants i Adolescents. I entre 
altres inicia� ves relaciona-
des amb els infants, celebra 
el Dia Universal dels Drets 
de la Infància amb diverses 
ac� vitats.

Així, aquest diumenge 
18 de novembre està previs-
ta una gran festa a la plaça 
de la Nova Estació entre 
les 10.30 i les 13.30 hores. 
Els infants podran gaudir 
d’infl ables i altres jocs per 
compartir amb família i 
se servirà una xocolatada 
a primera hora. A més, hi 
haurà un concert de les 
corals infan� ls i juvenils dels 
centres educa� us, dirigides 
pel professorat de l’Escola 
de Música Pere Burés, que 
interpretaran diverses can-
çons pop intercalades amb 
textos de l’escriptora local 
Montse Flores i relacionats 

Diverses ac� vitats pels 20 anys del 
Servei de Rehabilitació Comunitària

L’Ajuntament presenta a 
la ciutadania el Pla local 
d’infància

Ac� vitats a la ciutat pel Dia 
Universal dels Drets dels Infants

El Servei de Rehabilitació 
Comunitària (SRC) de Rubí, 
Castellbisbal i Sant Cugat, 
ubicat al carrer Pitàgores, 
4, celebra el seu 20è ani-
versari. Per aquest mo� u, 
aquest servei, que forma 
part del Consorci Sanitari 
de Terrassa (CST), ha pre-
parat una jornada de portes 
obertes i ac� vitats el 22 de 
novembre. Les ac� vitats ar-
rencaran a les 10 hores amb 

la benvinguda, que anirà a 
càrrec de la coordinadora 
del SRC, Liana Vehil, del 
director de l’Àmbit d’Atenció 
a la Salut Mental del CST, Vi-
cenç Vallès, i de l’alcaldessa, 
Ana M. Mar� nez.

A les 10.30 hores hi hau-
rà la primera taula, que gira-
rà al voltant de la detecció 
i la prevenció dels trastorns 
mentals, en la qual par� ci-
paran diversos especialistes, 

entre els quals hi ha Jordi 
Acezat, director d’un CAP de 
Castellbisbal, i Neus Ezquer-
ro, del programa d’Atenció 
a les fases incipients dels 
trastorns psicò� cs. 

A les 12 hores � ndrà lloc 
la segona taula, sobre la par-
� cipació en la comunitat. En 
aquest cas, hi par� ciparan 
familiars, un professional 
de l’Ofi cina Tècnica Laboral, 
dues treballadores de ser-

veis socials de l’Ajuntament 
i un membre de l’equip 
docent de l’escola Maria 
Montessori.

Ja a la tarda, a les 17.30 
hores hi haurà una jornada 
de portes obertes al SRC, a 
les 18 hores, es farà el lliura-
ment de premis del concurs 
de fotografi a impulsat pel 
Servei i posteriorment ac-
tuarà el Cor Renaixença del 
CST. / DdR

Fa anys que Rubí celebra el Dia Universal dels Drets dels Infants. / Cedida

amb la protecció de la infàn-
cia. El moment culminant de 
la commemoració arribarà 
amb la lectura del manifest 
del Dia Universal dels Drets 
de la Infància, a càrrec del 
Consell dels Infants i Ado-
lescents de Rubí.

També hi haurà ac� vi-
tats als barris, concreta-
ment al Pinar i a Ca n’Oriol. 
El 19 de novembre davant 
del Centre Cívic del Pinar 
hi haurà tallers, jocs i una 
xocolatada entre les 17 i 
les 19.30 hores a càrrec de 

l’Associació Compar� r-Grup 
Social Marista i l’Associació 
de Veïns del Pinar. I el 20 
de novembre la plaça de Ca 
n’Oriol acollirà tallers, jocs i 
una xocolatada organitzats 
per les en� tats del barri de 
17 a 19 hores.
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REDACCIÓ

Ana M. Martí nez, primera 
secretària del Partit dels 
Socialistes de Catalunya 
(PSC) a Rubí i alcaldessa de 
la ciutat, ha comunicat de 
forma ofi cial a l’assemblea 
del parti t la seva intenció 

Roberto Martí n, escollit portaveu 
de l’agrupació de C’s de Rubí

Ana M. Martí nez fa ofi cial davant 
el PSC que vol optar a la reelecció

de presentar-se a la reelec-
ció i tornar a encapçalar la 
candidatura socialista a les 
eleccions municipals del 
maig de l’any vinent. 

L’executi va local del PSC 
va aprovar dijous de la set-
mana passada el calendari 
de les primàries del parti t, 

punt de parti da d’un procés 
de selecció del candidat o 
candidata a l’alcaldia que 
culminarà el 21 de desem-
bre amb l’elecció d’aquest. 
Des d’aquest dilluns i fi ns al 
19 de novembre, Martí nez 
i els altres possibles candi-
dats han de recollir els avals 
necessaris, que es presenta-
ran davant l’autoritat elec-
toral del PSC, el membre del 
Consell Electoral socialista, 
Jordi Prat. 

Si Martínez és l’única 
candidata, serà escollida 
com a cap de llista en una 
assemblea el pròxim 21 de 
desembre, mentre que si 
hi ha altres candidatures, 
entre finals de novembre 
i principis de desembre hi 
haurà un procés de primàri-
es. Tot i la seva candidatura, 
Martínez ha anteposat la 
seva responsabilitat com 
a alcaldessa: “Seré candi-
data des d’ara i fins a les 
eleccions i faré campanya, 
però, fi ns que arribi aquest 
moment, jo em dec a tota la 
ciutat i a treballar per liderar 
el govern municipal”. 

Ana M. Martí nez, atenent els mitjans de comunicació la setmana 
passada. / Mariona López

Roberto Martí n, en una imatge d’arxiu.

El periodista Roberto Mar-
tí n ha estat nomenat por-
taveu de l’agrupació de 
Ciutadans (C’s) a Rubí. Mar-
tí n serà el responsable de 
les relacions externes del 
parti t al municipi, un càrrec 
de nova creació. A més, 
assumirà temes interns 
de la formació i treballa-
rà conjuntament amb els 
responsables polítics del 
parti t taronja a escala local, 
tant amb el grup munici-
pal de C’s a l’Ajuntament, 
com amb el coordinador 
de l’agrupació local, Eric 
Laserna.

Martín va ser cap del 
gabinet d’alcaldia d’Ana M. 
Martí nez, actual alcaldessa, 

des de l’inici del mandat i 
fi ns al desembre de l’any 
passat, quan va renunciar 
al seu càrrec d’assessor del 
govern socialista perquè 
“havia deixat de creure 
en el projecte”. El mes de 
gener d’aquest 2018, es va 
afi liar a C’s.

El nou portaveu de la 
formació taronja s’ha mos-
trat sati sfet i il·lusionat amb 
aquest nou càrrec: “Agra-
eixo a la direcció regional i 
provincial la confi ança que 
han dipositat en mi”. A més, 
ha reiterat “la necessitat de 
sumar esforços per a acon-
seguir que Ciutadans gua-
nyi les pròximes eleccions a 
la nostra ciutat”. / DdR

Nova 
manifestació 
per la llibertat 
dels Jordis
La plaça Pere Aguilera 
tornarà a ser testi moni 
d’una nova manifestació 
ciutadana per dema-
nar la llibertat de Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart, 
així com dels dirigents 
políti cs catalans empre-
sonats: Oriol Junqueras, 
Joquim Forn, Dolors Bas-
sa, Carme Forcadell, Jordi 
Turull, Josep Rull i Raül 
Romeva.

La concentració, con-
vocada per l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC), 
Òmnium Rubí i el Comitè 
local en Defensa de la 
República (CDR), serà 
aquest divendres 16 de 
novembre a parti r de les 
19 hores.

Aquesta nova mani-
festació es farà coincidint 
amb l’empresonament 
fa ja tretze mesos dels 
líders civils independen-
ti stes: Jordi Sànchez, ex-
president de l’ANC, i Jordi 
Cuixart, president d’Òm-
nium Cultural. / DdR
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Podem es presentarà a les municipals 
amb la intenció de governar
MARTA CABRERA

El cercle de Podem Rubí ha 
anunciat que ha rebut l’aval 
de Podem Catalunya per tal 
de presentar-se a les elecci-
ons municipals que � ndran 
lloc el maig del 2019. Això 
signifi ca que els ciutadans 
trobaran una papereta amb 
el nom de Podem, sigui 
en una llista amb solitari o 
en coalició amb Catalunya 
en Comú. De fet, un dels 
portaveus de Podem Rubí, 
Andrés Medrano, ha explicat 
que la intenció de la força 
polí� ca no és “atomitzar les 
candidatures d’esquerres”, 
sinó que volen “construir un 
programa i una proposta po-
lí� ca” i, en cas que aquesta 
coincideixi amb els comuns, 
“anar en coalició”, l’opció 
que ara mateix sembla més 
probable i sobre la qual ja 
estan treballant les dues 
formacions.

Podem Rubí presentarà 
una candidatura de consens, 
en la qual Andrés Medrano 
i Elena Montesinos, dos 

dels portaveus del partit, 
tenen previst par� cipar-hi, 
tot i que encara es desconeix 
qui pot ser la persona que 
encapçali la llista. Tot i això, 
no descarten que hi hagi 
alguna altra candidatura, ja 
que el procés de primàries, 

que encara no compta amb 
un calendari, està obert 
tots els militants, al voltant 
de 200 persones. “Venim a 
governar, no a administrar, 
cal tenir idees per no anar 
passant el dia a dia i fer-nos 
fotos de tant en tant, volem 
que les iniciatives siguin 
tangibles i � nguin impacte 
en la ciutat”, ha afirmat 
Medrano, que recorda que 
a Podem, juntament amb els 
comuns, va guanyar a Rubí 
les dues darreres eleccions 

al Congrés.
El cercle ha hagut de 

presentar una memòria a la 
direcció catalana del par� t 
per tal d’aconseguir l’auto-
rització per presentar-se a 
les eleccions, un document 
que és una diagnosi de la 
ciutat i que traça algunes 
propostes de millora. Elena 
Montesinos ha afi rmat que 
“la ciutat ha crescut de for-
ma caòtica i desordenada 
i no s’ha posat fi l a l’agulla 
per ordenar-la” i ha destacat 
que “no hi ha pro ac� vitat en 
temes tan importants com 
és l’habitatge, l’educació o 
la sanitat”.

Pel que fa a les propos-
tes, la formació polí� ca n’ha 
avançat algunes. Podem vol 
millorar l’estructura de la 
ciutat, amb centres cívics per 
tal de teixir assemblees de 
barri i millorar la par� cipació 
ciutadana. Una altra de les 
propostes que ha explicat és 
la voluntat de potenciar els 
polígons locals a través del 
desenvolupament sostenible 
i la transició energè� ca.

La formació 
treballa amb 
els comuns per fer 
una candidatura 
conjunta

Dos milions en habitatge, la condició 
d’ICV per aprovar el pressupost
El govern va presentar fa uns 
dies a l’oposició la proposta 
de pressupost del 2019 i 
alguns grups ja han fet ar-
ribar les seves condicions 
per votar favorablement 
els comptes. És el cas d’Ini-
cia� va per Catalunya Verds 
(ICV), que com ja va fer l’any 
passat, ha posat l’accent 
en les polí� ques públiques 
d’habitatge. “Calen eines 
per abordar el problema de 
l’habitatge, garan� nt el dret 
a l’habitatge i no únicament 
d’un vessant pal·lia� u que al 
fi nal no resol el problema”, 
ha apuntat la portaveu de la 
formació, Ànnia García.

Per aquest motiu, els 
ecosocialistes han demanat 
a l’execu� u socialista que 
reservi una partida d’un 
milió d’euros per des� nar 
a la compra d’habitatge 
per al lloguer públic, i un 
altre milió d’euros per tal 
de crear una borsa local 
d’habitatge.

En el cas de la compra 
d’habitatge, García ha ex-
plicat que si durant el 2018 
no es pot efectuar la compra 

prevista, els 500.000 euros 
des� nats s’hauran d’afegir 
al nou pressupost, a banda 
del milió d’euros que ICV 
proposa.

Pel que fa a la borsa 
d’habitatge, la proposta 
d’Iniciativa és anar més 
enllà de ser un simple in-
termediari i negociar as-
pectes com la durada dels 
contractes i les fiances. 
També proposen construir 
una empresa pública per tal 
de rehabilitar els habitatges 
adquirits, a través de Plans 
d’Ocupació.

Diagnosi del consum dels 
barris
D’altra banda, l’altra gran 
condició dels ecosocialis-
tes per aprovar el pressu-
post està relacionat amb 
la implementació del Pla 
Director del Rubí Brilla, que 
consideren que actualment 
no s’està executant, especi-
alment pel que fa a la reha-
bilitació energè� ca d’edifi cis 
i a l’autoconsum. Entre les 
propostes d’ICV, hi ha una 
diagnosi energè� ca de tots 

els habitatges dels barris 
25 de Setembre, Ca n’Oriol 
i Les Torres, així com Sant 
Muç, una mesura inclosa 
dins del Pla Director. L’altre 
aspecte que caldria tirar 
endavant és la tendència 
cap al consum zero de tots 
els edifi cis municipals. Totes 
dues mesures, afi rma Àn-
nia García, necessiten una 
dotació pressupostària per 
� rar-les endavant.

D’altra banda, altres as-
pectes que ICV tindrà en 
compte per aprovar els 
comptes del 2019 són un 
increment del pressupost 
en igualtat, en les par� des 
que es des� nen a les urba-
nitzacions i a l’execució de 
la par� da a la qual l’Ajun-
tament es va comprometre 
dins del conveni per la re� -
rada o soterrament de les 
línies elèctriques.

Per úl� m, García ha de-
manat que s’avanci cap a 
una perspec� va de gènere 
en els pressupostos muni-
cipals i a les ordenances i 
que es treballi amb la banca 
è� ca. / M.C.

Andrés Medrano i Elena Montessinos, de Podem Rubí. / M. López

VR vol acabar amb el “clientelisme”  
amb la creació d’un observatori de 
la contractació pública

Membres del par� t Veïns per Rubí. / Arxiu

Veïns per Rubí (VR) es com-
promet a crear un Observa-
tori de la contractació dels 
empleats públics si lidera un 
nou govern per acabar amb 
“el clientelisme” del govern 
del PSC. La proposta ja es va 
debatre al Ple del 2016 i, de 
fet, va ser aprovada amb els 
vots en contra del govern i de 
C’s i amb l’abstenció d’ERC, 
tot i que no s’ha donat com-
pliment al mandat de Ple.

Per VR, hi ha hagut qua-
tre exemples en què s’ha do-
nat clientelisme a la plan� lla 
municipal. Entre aquests, 
asseguren que la dona del 
regidor Moisés Rodríguez 
va guanyar el concurs de se-
lecció d’una plaça tot i tenir 
poca puntuació en formació i 
mèrits. Un altre exemple que 

posa la formació és la qües� ó 
de la gerència de Proursa, 
que va resultar guanyador un 
militant i regidor del PSC de 
Barberà, inves� gat en el cas 
Pokémon.

També denuncien que la 
Secretaria de l’Ajuntament va 
fer un informe on detectava 
l’assignació de funcions de 
diferent categoria a favor de 
7 treballadors amb un com-
plement de sou, persones 
que en alguns casos són mi-
litants del PSC, segons Veïns 
per Rubí. 

Per úl� m, també qües-
tionen la creació d’un alt 
càrrec amb una remunera-
ció de 60.000 euros com a 
coordinadora d’alcaldia, un 
fet també posat en dubte per 
Secretaria. / DdR
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L’atur ha pujat a Rubí durant el mes 
d’octubre, segons les dades del 
Departament d’Ocupació de Ca-
talunya. Concretament, l’augment 
ha estat de 51 persones, el que 
suposa que actualment hi ha a la 
ciutat 4.725 persones que busquen 
feina i no en troben.

L’augment segueix la tònica de 

la majoria de ciutats de l’entorn, 
com per exemple Terrassa (181), 
Sabadell (142) o Cerdanyola (16). 
En canvi, en el cas de Sant Cugat, 
el nombre de persones parades 
ha baixat (-28). En total, a la 
comarca, l’atur ha pujat de 445 
persones, i també ho ha fet a Ca-
talunya (10.853) i a l’estat espanyol 
(52.194).

Pel que fa a les dades munici-

pals, la majoria de persones sense 
feina són dones, concretament 
2.784, mentre que hi ha 1.941 
homes aturats. Per edats, el grup 
més afectat és el de 40 a 54 anys 
(1.748), seguit pel dels majors de 
45 anys (1.481). En relació als sec-
tors, el que més atur acumula con-
ti nua sent el sector serveis (3.151), 
seguit de molt lluny per la indústria 
(804) i la construcció (407).

El nombre de persones sense 
feina puja a la ciutat a l’octubre

El Rubindústria ti ndrà lloc el 29 
de novembre, serà una cita espe-
cífi ca del teixit industrial i tractarà 
les oportunitats de negoci que 
s’originen a parti r de l’economia 
analíti ca. En el marc d’aquesta 
tercera edició del Rubindústria, 
les persones assistents ti ndran 
accés a exemples d’iniciati ves em-
presarials vinculades a l’aplicació 
de l’anàlisi de dades. 

La jornada, que porta per 
tí tol ‘Oportunitats de l’economia 
analíti ca per innovar a la indús-
tria’, estarà conduïda per Jordi 
Palmiola, responsable d’Indústria 
4.0 d’Eurecat. Lali Soler, gerent 
de negocis d’anàlisi de dades 
d’Eurecat, obrirà la sessió amb 
una ponència sobre l’organitza-
ció empresarial en una econo-
mia basada en dades. Després, 
s’exposaran dues experiències 
d’èxit al voltant de l’economia 
analíti ca: Cima Consulti ng, que 
ha aplicat un sistema predicti u 
per opti mitzar el manteniment 
de les plaques fotovoltaiques a 
Xile, i Tecnomatrix i Eurecat, que 
parlaran sobre la detecció del frau 

en la introducció de dades.
La segona part del Rubin-

dústria establirà una dinàmica 
pensada per projectar escenaris 
de possibles negocis de manera 
precisa i competi ti va. Laura Arri-
bas i Roger Font, de la consultoria 
tecnològica d’Eurecat, convidaran 
als assistents a analitzar els prin-
cipals reptes d’explotació de les 
dades: la millora de l’experiència 
d’usuari a través de les dades, els 
nous models de negoci basats en 
dades, els nous perfi ls professio-
nals i els nous models organitza-
ti us. “L’economia analíti ca ofereix 
moltes possibilitats per renovar 
els negocis existents millorant-ne 
l’efi ciència i l’efi càcia, però també 
obre mercats que fi ns ara no exis-
ti en. Creiem que complementa 
molt bé les sessions que ja hem 
fet sobre la indústria 4.0”, diu el 
regidor de Desenvolupament Eco-
nòmic Local, Rafael Güeto. 

Les persones interessades 
a assistir-hi, poden formalit-
zar la inscripció gratuïta a tra-
vés del web de Rubiempresa. / 
DdR

El Rubindústria analitzarà 
les oportunitats de negoci de 
l’economia analíti ca

L’alcaldessa de Rubí, saludant una treballadora. / Lali Puig

La Fupar dona feina a 34 treballadors 
rubinencs amb diversitat funcional
La Fundació Fupar, una entitat 
d’economia social i sense ànim 
de lucre dedicada a la formació 
i inclusió sociolaboral de perso-
nes adultes amb diversitat intel-
lectual, dona feina a 34 rubinencs 
a través del Centre Especial de 
Treball (CET) ubicat a Terrassa. 

L’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Martí nez, juntament amb l’alcal-
de de Terrassa, Alfredo Vega, i la 
regidora de Serveis a les Persones 
de Rubí, Marta García, van fer di-
lluns una visita a les instal·lacions 
per saludar els seus treballadors. 

“Oferir formació i feina per a per-
sones amb diversitat intel·lectual 
és una manera de dotar-les d’ei-
nes per poder desenvolupar el 
seu projecte vital”, va explicar la 
màxima responsable municipal 
de la ciutat, que va afegir que 
la intenció és “aplicar a Font del 

Ferro” el projecte de Fupar. 
Fupar gesti ona diversos pro-

jectes orientats al desenvolu-
pament de les persones amb 
diversitat intel·lectual i el seu 
CET dona feina a 200 persones a 
través de diferents àmbits: ren-
tat de cotxes, jardineria, serveis 
mediambientals, teixidors, ambi-
entadors, impressió publicitària i 
serveis industrials

Segons l’Ajuntament, van ser 
els mateixos treballadors els qui 
van sol·licitar la visita insti tucio-
nal. / DdR

L’alcaldessa de 
Rubí visita les 
instal·lacions amb 
l’alcalde de Terrassa

Rubí ha tancar el mes d’octubre amb més d’una cinquantena de nous aturats. / Mariona López



El teatre municipal La Sala va acollir 
aquest divendres al vespre La Nit 
de l’Esport, una gala amb la qual 

l’Ajuntament de Rubí ha volgut posar en valor 
la feina que desenvolupen els clubs esportius i 
els atletes de la ciutat. Una cinquantena d’es-
portistes –alguns a títol individual i d’altres 
com a integrants d’un equip– van ser distingits 
amb el Rubeo d’Or, el guardó amb el qual 
s’ha reconegut el seu paper en les diferents 
competicions federades durant la temporada 
2017-2018, ja sigui en l’àmbit de l’esport de 
base o en el professional.

Després de 13 anys d’absència, el con-
sistori ha recuperat aquests guardons per 
reconèixer públicament el treball, l’esforç i 
els èxits de clubs locals i esportistes. Es van 
atorgar una cinquantena de reconeixements i, 
segurament, si s’hagués fi lat més prim, encara 
hi havia esportistes rubinencs i persones vin-

culades al món de l’esport local que haurien 
pogut estar entre els guardonats. En qualsevol 
cas, i com que la intenció de l’administració 
local és mantenir aquests guardons, en futures 
edicions es pot resoldre.

Més enllà dels noms propis, el més 
destacable de la iniciativa és la voluntat de 
reconèixer l’esforç i el treball per a la pràctica 
de l’esport, en qualsevol de les seves discipli-
nes i categories, atorgant la importància que 
es mereix a la pràctica de l’esport com a eina 
educacional, no només com a persona sinó 
com a societat. L’esport és un element de 

cohesió social molt important actualment, 
és una forma d’aprenentatge de valors com 
el respecte, la companyonia, el joc net o el 
compromís i la responsabilitat.

Àmpliament coneguda és la importància 
de l’esport en la infància i en l’adolescència, 
etapes de la vida crucials per al desenvolupa-
ment de la persona. En aquests períodes, l’in-
fant o l’adolescent pot desenvolupar habilitats 
socials a través de la pràctica de l’esport, es 
veu afavorida la seva autonomia, milloren la 
seva autoestima i les seves capacitats físiques. 
La pràctica de l’esport també té nombrosos 

benefi cis físics i psíquics en la vida adulta i 
en la vellesa.

A més, en els darrers anys, l’esport ha 
parat atenció en la inclusió de la diversitat, 
en la integració de cultures i en la igualtat 
de gèneres.

Però, com en tots els àmbits, no tot són 
fl ors i violes. L’esport també ens deixa quoti-
dianament el seu vessant més fosc, amb falta 
de respecte, enfrontaments de pares en partits 
de categories formatives, manifestacions de 
frustracions o atacs verbals masclistes, entre 
altres. Per això, cal posar en valor especialment 
el reconeixement als valors en la participació 
en els Jocs Esportius Escolars ‘En volem cinc’, 
perquè és aquí on encara s’ha de treballar més 
i millor per acabar amb les actituds negatives 
en la pràctica esportiva. Felicitats a tots els 
guanyadors dels Rubeo d’Or d’enguany i per 
molts èxits més.

Els valors de l’esport
EDITORIAL
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Okupas, viviendas del banco y pisos soci-
ales
Hace algunas semanas leí en este medio 
una carta de una vecina de la calle Torrijos 
que denunciaba una ocupación ilegal de una 
vivienda junto a la suya ante la pasividad de la 
administración y las fuerzas de seguridad. La 
semana pasada también leía en qué estado se 
encuentran las Torres Salduba, de propiedad 
municipal, tras ser ocupadas desde hace años 
por unos ocupas, que incluso tienen animales 
como burros y ocas por allí. No son situaci-
ones aisladas, sino que la problemática está 
por todo Rubí. 

Hace unos días, mi familia y yo volvemos 
a tener vecinos ocupas en el barrio. Son los 
segundos. Llevaban días dando pistas sobre 
cuáles eran sus intenciones. Después de avisar 
al banco correspondiente, actual propietario 
de la casa, alerté a la policía y a los Mossos. 
Unos no hicieron nada, los otros ni siquiera 
aparecieron, así que, fi nalmente, una noche 

Cartes de la ciutadania

El Tuit de la setmana         9 de novembre

ESCOLA MONTESSORI
@montessorirubi

Dues alumnes de la classe dels 
electriwifi s (3A) ens han sorprès 
portant aquest magni� c carrusel 
que funciona amb energia solar! 
#ConnectatalMontessori #rubicity 
#projectes #aula #escolaverda @
ampamontessori @aliancesmagnet 
@FundacioBofi ll

se instalaron con toda tranquilidad para ellos 
e intranquilidad para los vecinos. 

Todo el mundo necesita un techo para 
protegerse, pero… ¿no hay otras maneras? 
¿no se puede buscar soluciones? Son muchos 
los jóvenes que no pueden independizarse, 
muchas las familias con problemas… Si este 
banco no hubiera tenido a la venta esta casa 
a un precio absolutamente desorbitado (más 
de 300.000 euros), si alguien de la adminis-
tración hubiera movido hilos para incor-
porarla al parque de viviendas sociales, con 
un alquiler adecuado… otro gallo cantaría. 
Y así estamos. Ante la pasividad de bancos, 
administraciones y fuerzas de seguridad, 
ocupando propiedades gratuitamente. Y si 
tienen piscina, pues mejor. 

Alberto Martín

Convergència y el invento de la indepen-
dencia
Como antiguo concejal de Convergència 
i Unió en el Ayuntamiento de Rubí, creo 
que sabré algo sobre un tema que está 
muy de moda en la ciudadanía catalana: 
sabemos que el PDeCAT actual nació con 
la idea de ser independentista, ¿pero lo fue 
Convergència? Argumento mi posición al 
respecto.

El actual secesionismo, separatismo o 
independentismo en Catalunya (el procés), 
tiene su punto de origen en la debacle de 
lo que era Convergència Democràtica de 
Catalunya (CDC). A raíz de los casos de 
corrupción en masa de las gentes de CDC 
(caso Banca Catalana, caso Casinos, caso 
Palau de la Música, caso Sant Pau, caso Port 
Vell, caso ITV, caso Solà y Matas, caso Fun-
dación, caso Manga, caso Pretoria, operación 
Clotilde, caso Pujol, caso Adigsa o 3%, caso 
Treball…) y viendo la dirección del partido 
que “el barco se hundía”, decidieron que 

debían cambiar el nombre de la formación, 
y segundo,  que debían entretener al “pueblo” 
con algún invento para así poder tapar todas 
sus miserias y todas sus corruptelas. ¿Cuál ha 
sido ese invento? La independencia. 

Desengáñense señores de la extinta 
Convergència: ustedes nunca fueron inde-
pendentistas, ya que el ex President Pujol 
“saqueaba” con estilo e inteligencia las arcas 
del Estado español pactando hasta con el 
diablo. Ya lo decía aquél: “la pela és la pela”, 
pero como le descubrieron el pastel, se 
convirtieron en secesionistas para tapar sus 
vergüenzas, y entretener al “poble de Cata-
lunya”. Y lo más preocupante es que se lo 
creen, y se lo creen porque tienen dos buenos 
actores: el ex President Carles Puigdemont, 
y su fi el escudero el President Quim Torra. 
¡Ah! Y no nos gobiernan desde La Mancha 
aunque la cosa vaya de caballeros andantes y 
de escuderos, nos gobiernan desde Lledoners 
y desde la napoleónica Waterloo. ¡Y cuidado 
señores secesionistas, Napoleón perdió en 
Waterloo su gran batalla,  y ustedes pueden 
perder en la misma ciudad belga la batalla 
por el independentismo!

José A. Avila López     

FE D’ERRATES
A la darrera edició, s’indicava erròniament que la xerrada sobre les dones a les colònies tèxtils de l’AEUR del 
passat 12 de novembre era a les 18 h quan l’horari correcte eren les 19 h. El preu correcte de la sortida organitzada 
per la mateixa entitat és de 55€ per socis i 65€ per no socis i no els que s’apuntaven en la mateixa informació.



ARRANJAMENTS    
DE ROBA

BIJUTERIA                         ACUPUNTURA

ACADÈMIA

GUIA DE SERVEIS DE RUBÍ
Alumnes més  
intel·ligents

www.kumon.cat
Descobreix el seu potencial.

Kumon Rubí - Mercat
C/ Bartrina, 21
617 920 121

*Fins al 28 de febrer. Consulta’n 
les condicions i la disponibilitat.

15 dies de prova de franc  
sense compromís.* 

Kumon Matemàtiques
Kumon Lectura
Kumon English

ARQUITECTURA

ASSEGURANCES                           

BICICLETES                         

RubiBike
T. 93 000 52 93
c. Maximí Fornés, 1

CALÇAT                           
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A P R È N I D I O M E S D ’U N A 
F O R M A D I F E R E N T

Black
FRIDAY!

Vine a apuntar-te a la British 
del divendres 23/11 al divendres 30/11

i et regalem un val de 100€ de 
descompte!!!

L’escola d’idiomes British 
House sempre ha estat a la 
vanguardia de nous mètodes 
educatius, i sempre ha procurat 
oferir als seus alumnes diferents 
alternatives i formes d’aprendre 
llengües.

En aquesta ocasió ens porten 
opcions locals i internacionals 
que faran que tothom pugui 
gaudir dels idiomes, siguin 
quines siguin les seves 
necessitats. 

Per una banda, British House 
ofereix als seus alumnes la 
possibilitat d’estudiar anglès a 
Estats Units, Canadà, Regne 
Unit i Sud Àfrica amb viatges 
d’estudi amb allotjament en 
famílies que permeten una 
immersió total en l’idioma les 24 
hores del dia. Totes les reserves 
que es facin abans del 31 de 
desembre (per a viatges durant 

2018 i 2019), gaudiran d’un 

També ja estan obertes les 
inscripcions per als viatges 
d’estudi per a adolescents a 
Irlanda. Totes les inscripcions 
fetes abans del 15 de desembre 
tindran 100 euros de descompte. 
Aquest programa es fa durant 
el mes de juliol, i permet als 
joves fer una immersió total, tot 
compaginant classes d’anglès 
amb activitats lúdiques dirigides 
i sempre orientades a aprendre 
l’idioma. 

Si esteu buscant una opció 
més local, durant les vacances 
escolars del nadal, British 
House organitza l’esplai de 
nadal en anglès per als més 
petits de la família. No us 

ara per a fer l’inscripció abans 
del 15 de desembre, i gaudir de 
descomptes especials. 

Finalment, per als que no us 

dins de la nostra pròpia ciutat, 
British House us ofereix la 
possibilitat d’aprendre idiomes 
online. Si viatgeu molt, o 
simplement prefereiu fer el curs 
des de casa, aquesta és la 

A més, durant aquests dies, 
British House té una promoció 
especial per celebrar el Black 
Friday, amb la qual us podeu 

Si desitgeu més informació 
sobre qualsevol d’aquests 
programes educatius, us podeu 
posar en contacte amb British 
House trucant al 935860825, 
visitant l’escola (Av. Barcelona 
21) o entrant al web 
www.britishhouse.es.



COPISTERIA

CRISTALLERIA                           

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

DECORACIÓ LLAR               

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

FERRETERIA                           

FRUITERIA

INFORMÀTICA                           

MÀRMOLS

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

MERCERIA                           

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

NETEJA

Net Sol
T. 93 699 00 36
ctra. de Terrassa, 7
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TOT EL QUE NECESSITES 
A UN COP D’ULL

CENTRE ESTÈTIC

CENTRE MÈDIC

CLÍNICA DENTAL

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

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

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DESDE

4€/MES



TINTORERIA                           

TELEFONIA

TALLERS COTXES                           

ProService
T. 93 488 52 33
c. Ciclisme, 41

RubíWagen
T. 93 158 70 71
Av. De la Llana 113

REPOSTERIA
CREATIVA

ROBA                           

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

REFORMES                           

REPARACIÓ
ELECTRODOMÉSTICS

ÒPTICA                           

PAPERERIA                           

PERRUQUERIA
CANINA                               
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AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DESDE

4€/MES

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DESDE

4€/MES

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DESDE

4€/MES
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un nou programari del SeM permet enviar la informació 
del pacient a l’hospital abans que hi arribi l’ambulància 
El Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM) posa en 
marxa una nova eina tecno-
lògica a les seves ambulàn-
cies. Es tracta de l’Estació 
Clínica d’Emergències (ECE), 
un programari incorporat 
en tauletes tàctils, amb les 
quals s’omple el full assis-
tencial en format electrònic; 
és a dir, s’hi especifica què li 
passa al pacient, quines són 
les seves constants vitals, 
quines lesions ha sofert, 
quina medicació se li ha 
administrat, etc.

En els casos de pacients 
crítics o de codis d’emer-
gència (ictus o infart), els 
professionals del SEM poden 
enviar l’informe telemàtica-
ment a l’hospital de destí, 
abans que hi arribi l’ambu-
lància. Aquesta comunica-
ció de dades clíniques és 
especialment útil quan el 
temps de trasllat és llarg, 
ja que permet que els met-
ges i infermers de l’hospital 
tinguin coneixement de les 
condicions en què es troba el 
pacient que és a punt d’arri-

pels pacients, a través de 
l’espai digital de consulta, 
personal i intransferible La 
Meva Salut (lamevasalaut.
gencat.cat).
 
eCe, eina de futur
En els propers mesos, en els 
casos d’ictus, des de l’ECE 
es podrà fer una videocon-
ferència a tres bandes, con-
nectant els tècnics en emer-
gències sanitàries (TES) del 

SEM que atenen el pacient 
amb el neuròleg de guàrdia 
de l’ictus i el 061 CatSalut 
Respon, que coordina i acti-
va el codi ICTUS. D’aquesta 
manera, es reduirà el temps 
transcorregut entre la de-
tecció de l’ictus i l’inici del 
tractament, i es podrà deci-
dir el destí hospitalari més 
adient, segons la gravetat 
que presenti l’afectat.

En properes versions, es 

preveu ampliar les funciona-
litats de l’ECE; per exemple, 
es podria consultar l’HC3 del 
pacient des de la mateixa 
ambulància, gestionar l’es-
toc de material sanitari usat 
en cada atenció, accedir a 
les guies clíniques d’actuació 
del SEM o connectar amb 
la recepta electrònica, cosa 
que permetria saber la me-
dicació que està prenent el 
malalt i actualitzar-la, si cal, 

des de l’ambulància.
En els propers anys, l’ECE 

esdevindrà una eina de ges-
tió integral de l’emergència 
per part del SEM, fet que 
revertirà en una millora en la 
qualitat assistencial, i poten-
ciarà la recerca i el control 
de qualitat de l’atenció al 
malalt.

Durant els darrers me-
sos, aquesta eina s’ha anat 
desplegant progressivament 
a les regions sanitàries de 
Barcelona ciutat, l’Àrea Me-
tropolitana Nord i Sud, les 
comarques de Girona i, des 
del passat 7 de novembre, la 
Catalunya Central. Això vol 
dir el 72% de les unitats del 
SEM, que han generat uns 
450.000 informes assistenci-
als digitals. Es preveu que a 
principis de l’any vinent l’ECA 
s’incorpori a les ambulàn-
cies de Lleida, l’Alt Pirineu, 
el Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre, amb la qual 
cosa arribarà a la totalitat del 
territori català.

Generalitat de Catalunya

bar, i puguin accedir a la seva 
història clínica i començar a 
treballar el cas.

La incorporació d’aquest 
nou programari no només 
permet digitalitzar l’infor-
me assistencial i evitar el 
paper, sinó que reverteix en 
una millora en la seguretat 
del pacient; la informació 
que conté l’informe és més 
detallada i completa, ja que 
l’ECE incorpora alertes per 
als infermers o metges del 
SEM, amb indicacions per 
a l’exploració del pacient, 
segons les constants que 
presenta, i en algunes pato-
logies definides.

Així mateix, les dades de 
l’informe del SEM són més 
confidencials, ja que queden 
desades a la història clínica 
compartida de Catalunya 
(HC3). D’aquesta manera, la 
informació que ha elaborat 
el SEM pot ser consultada 
en tot moment tant pels pro-
fessionals del sistema sani-
tari públic (equips d’atenció 
primària, xarxa hospitalària, 
061 CatSalut Respon) com 
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Protegeix el teu cabell amb productes 
naturals a CyC MATRIX LOW COST
La perruqueria Cyc MATRIX 
LOW COST ha apostat per la 
marca italiana natural Faipa 
Roma per a la cura del cabell, 
“durant els nostres anys d’ex-
periència, hem observat com 
han augmentat les al·lèrgies 
i com els productes químics 
xampús, mascaretes, etc., 
espatllen el cabell. Arran d’ai-
xò, hem decidit canviar tot 
el nostre servei i productes, 

ja que creiem que no està 
renyit ser un centre low cost 
amb la qualitat en serveis i 
productes de primera qua-
litat”, explica Sandra Miller, 
responsable del centre.

En la seva extensa varie-
tat, es poden trobar xampús 
sense paravents ni sulfats ni 
silicones, els ingredients ac-
ti us naturals que deriven de 
culti us sostenibles com l’oli 

d’argan, oli de macadamia, 
oli d’oliva, querati na, llavors 
de moringa i les proteïnes 
de la llet, que proporcionen 
al cabell suavitat, sedositat i 
lluentor per a la seva cura.

Pel que fa als ti nts i la de-
coloració, “aquests produc-
tes, com que no tenen amo-
níac, protegeixen l’estructura 
del cabell, que queda refor-
çada amb la presència de 

querati na, un producte que 
li dona fermesa i resistència, 
un tacte més suau i lleuger 
i una major durada del co-
lor”, afegeix la responsable 
de CyC Matrix Low cost. “Si 
voleu tenir el cabell cuidat a 
un preu molt assequible, no 
dubteu en venir a conèixer-
nos. Ens podràs trobar al 
Carrer Cal Gerrer, 8 davant 
del Mercat de Rubí”.
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GUÀRDIES NOCTURNES

NOVEMBRE 2018

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

BATALLÉ Francesc Macià, 23 Carrer Major 93.699.04.30

BATLLORI Milà i Fontanals, 5 Davant Floristeria Martinez 93.699.03.88

BLANCA Ntra. Sra.de Lourdes, 73 Zona Can Oriol 93.699.59.08

CALSINA Ntra. Sra.de Lourdes, 35 Zona Can Oriol 93.699.22.81

CONDAL Calderon de la Barca, 11 Mercadona-Biblioteca nova 93.699.87.09

CUYÀS Milà i Fontanals, 43 Avinguda Estatut 93.269.51.03

ESPERT Francesc Macià, 86 Zona Casino Espanyol 93.699.13.43

FARELL Sant Jordi, 25 Zona Serreta 93.699.02.91

GARCIA Segovia, 1 Zona Alta Can Oriol 93.697.49.42

HIDALGO - MOSCARDÓ Sabadell, 79 Zona Serreta 93.697.36.40

KRONOS Passatge Cronos, 9-11 Zona Rubí 2000 93.586.06.26

MAS Torres Oriol, 4 Zona Col·legi Maristas 93.699.68.99

ORIOL Sa� r, 28 Zona Can Fatjó 93.699.43.98

LOZANO Passeig les Torres Zona Les Torres 93.699.10.72

PIERA Plaça Josep Sapés, 4 Zona Sant Jordi Parc 93.697.71.63

PONT Magí Ramentol, 7 Zona Mercat Municipal 93.697.34.56

PROGRES Verge de Fàtima, 13 Davant Congelats La Sirena 93.697.79.93

RUIZ Ctra. Sabadell, 95 Zona Nord 93.699.50.12

SANSI Ctra. De Terrassa, 16-18 Zona Centre 93.697.62.73

SCHMID Riera, 12 Zona Església Sant Pere 93.699.13.05

XAPELLI Victor Català, 22 Les Torres 93.588.07.08

FARMÀCIES OBERTES TOTS ELS DIES DE L’ANY
Farmàcia Kronos: obert de 9h a 22h tots els dies de l’any
Farmàcia Xapellí: obert de 9h a 21h tots els dies de l’any

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

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

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

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

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

lozano - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

La tardor: temps per cuidar-se

L’assessora estèti ca de Poli-
clínic Rubí ens dona alguns 
consells per lluir aquest 
hivern una pell ideal i un 
rostre saludable. Un bon 
pla amb tractaments mèdic-
estètics adaptats a cada 
ti pus de pell ens ajudaran 
a mantenir un look natural 
i juvenil; sobretot en èpo-
ca de festes, com les que 
s’acosten.

“El més important és 
retornar a la pell hidratació, 
turgència i elasti citat”, amb 
peelings químics adaptats a 
cada ti pus de pell; després 
aconsella aplicar mesote-
ràpia facial, un còctel de 

vitamines, oligoelements, 
aminoàcids i àcid hialurònic 
elaborat segons les necessi-
tats de cada persona.

En cas de tenir flacci-
ditat facial, l’assessora ens 
recomana els inductors de 
col·lagen. En 1 ò 2 sessions, 
s’esti mula el propi col·lagen 
amb resultats immediats 
que milloren en el temps. 
Aconseguim un resultat 
natural i efi caç.

L’àcid hialurònic ens 
dona una solució immediata 
tant en la millora d’aspecte 
de cansament i ulleres com 
en uns llavis naturals (aug-
ment, perfi l o contorn dels 

mateixos), en tots dos casos 
els resultats són naturals i 
immediats.

Si el que es necessita són 
corregir les arrugues de l’en-
trecella i les “potes de gall” 
el més adequat és el Bòtox. 
Aquesta proteïna natural 
purificada s’aplica unes 2 
vegades a l’any per eliminar 
les arrugues d’expressió.

Policlinic Rubí t’ofereix 
un assessorament estètic 
facial o corporal gratuït, 
només cal demanar cita 
amb l’assessora estèti ca de 
Policlínic Rubí.

Grup Policlínic
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Vols 
que la teva 

mascota
 aparegui 
al Diari 

de Rubí?
Envia’ns una fotografi a 

amb una breu descripció a: 
diariderubi

@diariderubi.cat

Les mascotes 

de Rubí

Un any més, Rodamons de Rubí posa a la vostra disposició ca-
lendaris i parti cipacions de Nadal, de venda als nostres centres 
col·laboradors. Els benefi cis íntegres de la venda d’aquests 
estan desti nats a ajudar als animals desemparats.

VENDA DE CALENDARIS I LOTERIA
MOLLET DEL VALLÈS: 
·TERRANOVA CNC 12 - Av. d’Antoni Gaudí, 53 
 RUBÍ: 
·DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS - Ctra. de Sant Cugat, 5 
·DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS - C. Gimnàs, 15 (Es-
cardívol) 
·URBAN24 - Passeig Francesc Macià, 24 
·SWEET DOGGY - C. Sant Jaume, 32 
·PLA PERRUQUERS - C. Llobateras, 95 
·MUEBLES LOZANO - C. de la Creu, 1 (esq. Rafael Casanova) 
SANT CUGAT DEL VALLÈS: 
·DON CANINO - Davant del Centre Comercial EROSKI 
·DON CANINO - Centre Comercial Mira-Sol Centre 
·CLÍNICA VETERINÀRIA EUDALD TORALLES - Av. Graells, 7 
TERRASSA: 
·EL RACÓ DE LA LOLA - C. Tarragona, 96 
·DON CANINO - Centre Comercial Parc Vallès
·LA XURRE DEL MERCAT - Mercat del Triomf

VENDA ÚNICAMENT DE LOTERIA
RUBÍ: 
·DIGITAL6 COPISTERIA - C. Torrent de l’Alba, 3 
·FERRETERIA PALOMA - Pg. de Francesc Macià, 15 
·FERRETERIA RUMA - C. Nostra Senyora de Lourdes, 7
TERRASSA:
·ESMUT Espai Musical - Ramón y Cajal, 60-62

Per un Nadal solidari

Aquest any, per molt poc, pots fer possible que ti nguin 
una oportunitat. No et quedis sense el teu calendari o 
parti cipació de loteria i fes-ho possible.
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SE OFRECE para limpieza. 
602.338.625

OFERTES I 
DEMANDES
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REDACCIÓ

L’Ateneu, el teatre mu-
nicipal La Sala, l’Escola 
de Música Pere Burés i 
el Celler són els equipa-
ments on es podrà gaudir 
de les diferents sessions 
programades del cicle de 
Concerts de Música Clàs-
sica en directe, que tot 
just ha posat en marxa 
l’Ajuntament. 

La programació, que 
compta amb una desena 
d’espectacles, va arrencar 
diumenge passat amb el 
concert ‘Les índies ga-
lants’, de J. Ph. Rameau, 
en el marc de la segona 
temporada de concerts de 
l’Orquestra de Cambra de 
l’Escola de Música. La sala 
Cèsar Mar� nell del Celler, 
escenari del concert, es va 
omplir de públic que va 
gaudir de la interpretació. 

Per la seva banda, l’Es-

cola de Música ha progra-
mat quatre actuacions dins 
el cicle Concerts de Música 
Clàssica. A banda de la de 
diumenge passat, els rubi-
nencs també podran gaudir 
del Concert de Santa Cecí-
lia (22 de novembre  a l’Es-
cola de Música) i Valsos i 
polques de diversos autors 
(9 de desembre al Celler) 
─inclosos a la segona tem-
porada de concerts de l’Or-
questra de Cambra─, així 
com l’espai d’interpretació 
dels alumnes més avançats 
de l’escola Tardes en clau 
de Sol (27 de novembre a 
l’Escola de Música).

La Sala i l’Ateneu
La Sala s’estrenarà el 25 de 
novembre amb ‘El trenca-
nous’ del Ballet de Mos-
cou. Els dies 22 i 23 de 
desembre serà el torn de 
la XIV Cantada Popular de 
la Coral Conturbat Me, dins 

Nova programació de concerts a 
l’Espai 1413 del Centre Cívic del Pinar

Arrenca la programació de 
música clàssica en viu a la ciutat

MÚSICA

M. CABRERA

L’Ajuntament de Rubí ha 
presentat la nova progra-
mació de concerts de l’Espai 
1413, una sala polivalent 
ubicada al Centre Cívic del 
Pinar. Derivas, una banda de 
tribut a Héroes del Silencio, 
va ser l’encarregada d’obrir 
la segona temporada de 
concerts en directe el 20 
d’octubre i va esgotar les 
entrades.

Fins al gener, cada mes hi 
haurà un concert en aquest 
espai, que l’Ajuntament vol 
que sigui la referència mu-

sical dels joves rubinencs. 
“Volem que els joves, i tam-
bé els ar� stes, � nguin el seu 
espai a la ciutat, no hagin de 
buscar alterna� ves més en-
llà de la ciutat i que aquesta 
oferta sigui de qualitat”, 
ha dit l’alcaldessa, Ana M. 
Mar� nez.

El proper concert en 
aquest espai, que té capa-
citat per 300 espectadors, 
serà aquest dissabte a les 
22 hores amb l’actuació de 
Toi & Moi i The Clipper’s. Toi 
& Moi és un grup que versi-
ona cançons de la chanson 
française i de pop, blues i co-

untry des dels anys 60 fi ns a 
l’actualitat, mentre que The 
Clipper’s és un grup veterà 
amb ritmes rock & roll. Les 
entrades, que tenen un cost 
de 5 euros, es poden com-
prar a la taquilla del Centre 
Cívic o de forma an� cipada 
al teatre La Sala el divendres 
de 18 a 21 hores.

El rock de Boner i el rock 
dur de Pasos de Mono seran 
els protagonistes del doble 
concert que � ndrà lloc el 15 
de desembre; mentre que 
el 19 de gener Timeless, un 
grup de metal, presentarà 
el seu nou disc, al costat 
d’una banda encara per 
determinar.

S’estudiarà si cal un servei 
de bus des del centre
Sobre la possibilitat d’habi-
litar un servei d’autobús per 
facilitar el transport fi ns al 
Pinar, el regidor de Cultura, 
Moisés Rodríguez, ha expli-
cat que es � ndrà en compte 
depenent de les necessitats 
de cada concert: “La gent 
està habituada a agafar el 
cotxe per anar a concerts 
a Barcelona i també es pot 
anar caminant, en 10 o 15 
minuts des del centre del 
poble. Estudiarem cada cas i 
si cal, habilitarem un bus”.

Tots els grups que actuen tenen alguna vinculació amb Rubí. / Arxiu

del cicle Rubí a Escena. I el 
Fes� val de valsos i danses 
de l’Orquestra Simfònica 
del Vallès tancarà la pro-
gramació al teatre munici-
pal el 28 de desembre.

Per úl� m, l’Ateneu aco-
llirà quatre propostes més 
en el marc del cicle Con-
certs de Música Clàssica. 
Dues estan incloses a la 
programació ‘Conta’m una 
òpera’. Es tracta de ‘Kà� a 
Kabànova’, prevista per 
ahir dijous, i ‘L’italiana in 
Algeri’ (29 de novembre). 
Els altres dos concerts, 
integrats al cicle Sala Clàs-
sica, són ‘Terra Salada’ (16 
de novembre), a càrrec 
del violoncel·lista Ignasi 
Prunés i el guitarrista Tono 
Blasi, i ‘Entre tecles i tor-
rons’ (14 de desembre), 
un maridatge de torrons i 
música an� ga interpretada 
pel clavicèmbal de María 
José Anglés.

El Ballet de Moscou tornarà a representar un espectacle a Rubí. / Cedida

Tribut al rock de Creedence Clearwater Revival
L’Associació L’Aurora ha 
organitzat un concert de 
tribut a la banda nord-ame-
ricana Creedence Clearwa-
ter Revival, una formació 
musical de rock dels anys 
60 i 70. Les cançons rock, 
amb aires blues, gospel, co-
untry i swamp de la banda 
dels Estats Units sonaran a 
l’Espai Cultural de la CGT, 

ubicat a la plaça d’Anselm 
Clavé, 4-6, el 17 de novem-
bre a les 20.30 hores. Entre 
les cançons que es podran 
escoltar, hi haurà la mí� ca 
‘Have you ever seen the 
rain’, ‘Fortunate son’ o ‘Bad 
Moon Rising’. 

D’altra banda, la ma-
teixa en� tat ha organitzat 
per aquest divendres a 

les 19.30 hores al mateix 
espai un homenatge a la 
figura del pedagog Josep 
Ferrer i Guàrdia i a l’escola 
moderna. Es projectarà el 
documental ‘Una vida per la 
llibertat’ i posteriorment hi 
haurà un debat amb la pre-
sència d’Emili Cortavitarte, 
president de la Fundació 
Salvador Seguí. / DdR
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L’Escola de Sardanes Flor 
de Neu posarà el punt fi nal 
a l’actual temporada sarda-
nista amb el tradicional fes-
ti val de cloenda, que ti ndrà 
lloc aquest dissabte 17 de 
novembre a les 18 hores al 
Casal Popular. 

Les tres colles de l’escola 
–Quitxalla, Petits i Galze-
ran– s’alternaran dalt de 
l’escenari ballant sardanes 
i fent esquetxos musicals i 
humorísti cs. A més, les co-
lles infanti l i gran interpre-

FOTOGRAFIA

El fotògraf Joan Díez, 
convidat al Festi val de Cinema 
de Muntanya de Torelló
REDACCIÓ

L’organització del Festival 
de Cinema de Muntanya 
de Torelló ha convidat el 
fotògraf rubinenc Joan Díez, 
membre del Grup Fotogràfi c 
‘El Gra’, a parti cipar en el 
certamen amb una projec-
ció i una exposició de les 
seves imatges tridimensio-
nals sobre la Patagònia. Es 
tracta d’una selecció de les 
fotografi es en 3D que va fer 
Joan Díez durant un viatge 
de 10 mesos per Amèrica 
del Sud.

El passi de les imatges 
tridimensionals del fotògraf 
rubinenc ti ndrà lloc aquest 
divendres 16 de novembre a 
les 21 hores al teatre Cirvia-
num, situat a la Plaça Nova, 
10, de Torelló, en el marc 
de la inauguració ofi cial del 
festi val. Per la seva banda, la 
mostra s’exposarà a El Casal 
(plaça Nova, 14, de Torelló) 
durant els dies 17, 18, 23, 24 

Una de les espectaculars imatges de Joan Díez. / J.D.

i 25 de novembre, en horari 
de projeccions del Festi val 
de Cinema de Muntanya.

A la 36a edició d’aquest 
prestigiós festival, s’han 
presentat un total de 139 
pel·lícules de 24 països di-
ferents; principalment de 
França, Itàlia, Alemanya o 
Àustria, però també dels Es-
tats Units, Canadà, Austrà-
lia, Rússia o Nova Zelanda. 

D’aquests, 46 fi lms han es-
tat seleccionats i formaran 
part de la secció competi ti -
va, optant a guanyar la Flor 
de Neu d’Or.

L’exposició de Joan Díez 
s’exposarà l’any vinent al 
Club Muntanyenc de Sant 
Cugat, mentre que la projec-
ció es passarà al Centre Ex-
cursionista de Rubí i també 
al Grup Fotogràfi c ‘El Gra’.

L’Escola Flor de Neu clou la
temporada amb el tradicional 
festi val al Casal Popular

taran sardanes amb punts 
lliures. 

L’entrada al festival és 
totalment gratuïta i servirà 
perquè els rubinencs i rubi-
nenques puguin comprovar 
el bon nivell dels dansaires. 
L’endemà diumenge, el res-
taurant Can Ramon acollirà 
el dinar de germanor de 
l’enti tat, durant el qual es 
farà balanç de la temporada 
i es reparti ran obsequis a 
tots els dansaires i moni-
tors. / DdR

Cada any, l’enti tat rubinenca acomiada la temporada amb un fes-
ti val. / Arxiu

CULTURA POPULAR

Diada sardanista 
amb un concert i 
una audició
L’entitat Foment de la 
Sardana de Rubí ha pre-
parat per aquest diu-
menge la 16a edició de 
la Diada Sardanista, que 
consisteix en una audi-
ció i un concert. 

L’audició ti ndrà lloc 
al matí a partir de les 
10.30 hores a la plaça de 
Catalunya, lloc habitual 
de les audicions sarda-
nistes a Rubí, i anirà a 
càrrec de la cobla Ciutat 
de Girona. Per la tarda, a 
les 18.30 hores hi haurà 
el tradicional concert 
de sardanes, que ti ndrà 
lloc a La Sala i amb un 
cost de 6 euros. Durant 
el concert, es podran 
escoltar una dotzena de 
peces, dividides en dues 
parts

En aquest cas, serà 
la mateixa cobla l’en-
carregada de posar la 
música, sota la direcció 
de Jesús Ventura i amb 
diferents instruments 
solistes. / DdR

Caracara 
presenta el seu 
primer àlbum 
a l’Ateneu
El grup Caracara pre-
sentarà a l’Ateneu el seu 
primer treball, ‘Obriga-
do’, un disc que té com 
a referència el jazz i el 
lati n jazz, i que és una 
fusió entre l’esperit me-
diterrani i les notes del 
Brasil. Es tracta d’un so 
que connecta la moder-
nitat amb la tradició de 
la mà dels tres membres 
del grup: David A. García 
(guitarra, veu i composi-
cions), Jon Cott le (cello 
i veu) i Xavi Matamala 
(bateria i veu).

El disc ‘Obrigado’ 
compta amb la  col-
laboració de diversos 
músics i cantants, com 
Mireia Feliu, Guillem 
Roma, Santi  Serratosa o 
Ismael Dueñas.

El concert serà aquest 
dissabte a les 20 hores i 
està inclòs dins del 6è 
cicle de jazz organitzat 
per l’Associació de Jazz 
Rubí. / DdR

MÚSICA



Divendres, 16 de novembre de 2018CULTURA 25

La Sala acull ‘El Derby’, humor
declarat d’alt risc amb els còmics
Comandante Lara i Toni Rodríguez
REDACCIÓ

El teatre municipal La Sala 
acull aquest dissabte l’es-
pectacle ‘El Derby’, un mun-
tatge d’humor declarat d’alt 
risc, que arriba a Rubí des-
prés d’arrancar riallades per 
teatres i sales de tot l’estat. 
Un espectacle de monòlegs 
100% amb segell gadità, 
interpretat per Luís Lara, de 
Xerès de la Frontera, i per 
Toni Rodríguez, de Cadis.

Lara, conegut com a Co-
mandante Lara, personatge 
radiofònic de la Cadena Ser 

‘La Cámara de los balones’, 
amb el seu humor arriscat 
i desvergonyit, s’enfronta a 
Rodríguez ‘El Gordo de la 
camiseta del Cádiz’, amb un 
humor més blanc, però no 
per això menys diver� t.

Els dos humoristes es-
tan acompanyats per Jesús 
Tapia i Vicente Ruidos, en 
les funcions de delegat de 
camp i àrbitre, respecti-
vament, d’aquest singular 
‘derbi’ humorís� c.

L’espectacle està pen-
sat per interactuar amb el 
públic i perquè els especta-

Toni Rodríguez i Comandante Lara disputaran el seu derbi humorís� c a La Sala. / Cedida

TEATRE

dors, siguin amants o no del 
futbol, puguin gaudir d’una 
bona estona d’humor.

La funció serà diumenge 
a les 18 hores i el preu de 
les entrades és de 15 eu-
ros si es compra de forma 
avançada i de 18 euros el 
mateix dia a la taquilla del 
teatre.

ART

AUDIOVISUAL

‘Urban Art’, la mostra 
d’edRa vinculada a la Fira 
de Sant Galderic

L’Escola d’Art i Disseny de 
Rubí (edRa) inaugurarà 
el 20 de novembre a les 
19.30 hores l’exposició 
‘Urban Art’ a la Sala d’Ex-
posicions de l’equipament 
municipal.

Es tracta d’una mostra 

Els Premis VOC porten a 
La Sala nou projeccions
Òmnium organitza cada any 
els Premis VOC, una mostra 
de talent audiovisual en ca-
talà. En el marc d’aquest cer-
tamen, La Sala projectarà el 
18 de novembre a les 10.30 
hores fi ns a nou projeccions 
que han estat seleccionades 
per par� cipar en el concurs. 
En categoria documental, els 
fi nalistes són ‘Una història 
normal’, d’Ernest J. Sorren-
tino, ‘Comerç 08003t, de 

Josep M. Domènech, ‘BiDes’, 
de Berta Cor� na, i ‘Esculpint 
la memòria’, de Rubén Seca. 
En categoria curtmetratge, 
es podran veure ‘A mitges’, 
de Dani Seguí, ‘Les bones 
nenes’, de Clara Roquet, ‘Cu-
netas’, de Pau Teixidor, ‘L’es-
carabat del carrer’, de Joan 
Vives, i ‘D’hom’, de Javier 
Blanco i Francesc Colomina. 
Les projeccions són obertes 
al públic. / DdR

El taller d’estampació de samarretes amb 
tapes del clavegueram. / Cedida

formada per ac-
cions ar� s� ques 
realitzades al 
carrer durant la 
Fira de Sant Gal-
deric del 2017 i 
del 2018.

A ‘Urban Art’ 
es podran obser-
var grafi ts realit-
zats per Megui i 
per Rosa Roseyó, 
a més de sis sa-
marretes estam-
pades amb les 

tapes del clavegueram, re-
alitzades el 2017, i un total 
de 18 dibuixos realitzats pel 
col·lec� u Urban Sketchers 
de Terrassa. La mostra es 
podrà visitar fins al 5 de 
desembre els dilluns de 9 
a 21 hores. / DdR
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AGENDA
································································
DIVENDRES 16 de novembre

-Biblioteca vivent
Setmana de les Diversitats. De 16 a 18h a l’estació 
de FGC.

-Ac� vitat infan� l i juvenil de la Setmana de la 
Ciència
De 17h a 20h a l’Ateneu. Org.: TRI-A.

-‘Of father and sons’
Documental del mes. A les 16h al Celler.

-Homenatge a Ferrer i Guàrdia
Projecció del documental ‘Una vida per la llibre-
tat’ i xerrada a càrrec d’Emili Cortavitarte. A les 
19.30h a l’Espai Cultural de la CGT. Org.: Associació 
l’Aurora.

-Concert de música clàssica
A càrrec de Tono Blasi i Ignasi Prunés. A les 20h a 
l’Ateneu.

-Concert de música clàssica
A càrrec de Mireia Feliu i Ismael Dueñas. A les 21h 
a La Sala. Preu: 10€ / 7,5€.

-Nits d’observacions astronòmiques
A les 21.30h a l’Ateneu. Org.: TRI-A.

································································
DISSABTE 17 de novembre

-Teatre-fòrum
A càrrec de Teatre Social Primer de Maig. Setmana 
de les Diversitats. De 10 a 13h a la Biblioteca.

-Dia Universal dels Drets de la Infància
Rocòdrom, jocs, xocolatada, concerts i lectura 
del manifest. A par� r de les 10.30h a la pl. Nova 
Estació.

-Setmana Europea de la Prevenció de Residus
De 10.30h a 14h a la pl. Dr. Guardiet i c. Mont-
serrat.

-Nascuts per llegir
A càrrec de Lídia Clua. A les 11h a la Biblioteca. 
Inscripció prèvia. Per a infants fi ns a 3 anys.

-Clown al Mercat
A càrrec d’Ins� tut Diversitas. Setmana de les Diver-
sitats. D’11h a 13h al Mercat.

-Robò� ca familiar
A càrrec d’Inventem. A les 11.30h a l’Ateneu. Ins-
cripció prèvia. Per a infants de 6 a 11 anys.

-‘El Derby’
Teatre a càrrec de Comandante Lara i Toni Rodrí-
guez. A les 18h a La Sala. Preu: 18€ / 15€.

-Cicle obert per famílies
A les 18h al Celler. Per a infants d’1 a 10 anys.

-Concert de jazz
A càrrec de Caracara. A les 20h a l’Ateneu. Org.: 
Associació Jazz Rubí.

-Concert de rock
A càrrec de Creedence Clearwater Revival. A les 
20.30h a l’Espai Cultural CGT. Org.: Associació 
l’Aurora.

-Concerts de Toi & Moi i The Clipper’s
A les 22h al Centre Cívic del Pinar. Preu: 5€.

································································
DIUMENGE 18 de novembre

-Sor� da a Barberà del Vallès
A les 9h a l’Escardívol. Org.: GCMR-CER.

-Jornada de neteja de l’entorn natural
A càrrec de Caçadors de Trastets. A les 10h a l’Era 
de Ca n’Oriol.

-Mostra d’audiovisual VOC
A les 10.30h a La Sala. Org.: Òmnium Cultural.

-Espectacle infan� l
‘Dansons’, a càrrec de Carles Cuberes. A les 12h al 
Castell. Per a infants de 3 a 12 anys.

-Vermut musical
A càrrec de Morning Sickness. A les 12h al Centre 
Cívic del Pinar.

-Diada sardanista
A les 10.30h audició de sardanes a la pl. Catalunya. 
A les 18.30h concert a La Sala (6€). A càrrec de la co-
bla Ciutat de Girona. Org.: Foment de la Sardana.

-Ball al Casal
A càrrec de Músic. A les 16.30h al Casal de la Gent 
Gran de Rubí.

································································
DILLUNS 19 de novembre

-Dia Universal dels Drets de la Infància
Taller, jocs i xocolatada. A les 17h al Pinar.

-‘Isla de perros’
Cinema a les 18h a la Biblioteca.

································································
DIMARTS 20 de novembre

-Dia Universal dels Drets de la Infància
Taller, jocs i xocolatada. A les 17h a la pl. Ca n’Ori-
ol.

EXPOSICIONS
-Urban Art. A l’Escola d’Art i Disseny de Rubí 
fins al 5 de desembre. Inauguració 20 de 
novembre a les 19.30 hores.

-Humoràlia i Drets Humans. A càrrec de Rubí 
Solidari a la Biblioteca. Fins al 15 de desem-
bre. Inauguració 16 de novembre a les 19h.

-Hora del conte
A càrrec de La maleta de Lili. A les 17.30h i a les 
18.15h a la Biblioteca.

-BiblioLab
A càrrec de Ments Crea� ves. Per a infants de 10 a 
14 anys. Inscripió prèvia.

-Taller de percussió corporal
A les 18.45h a l’Escola de Música. Per a infants de 
3 a 8 anys. Inscripció prèvia.

································································
DIJOUS 22 de novembre

-20è aniversari del Servei de Rehabilitació Co-
munitària
Al ma� , taules informa� ves. A la tarda, entrega de 
premis i actuació coral. A l’SRC (c. Pitàgores, 4).

-Concert de Santa Cecília
A les 18.30h a La Sala.

-Presentació del llibre ‘La inmigración y la Repú-
blica Catalana’
A càrrec de Cris� na Álvarez, Octavi Sena i Diego Ar-
cos, A les 19h al Racó del Llibre (c. Dr. Robert, 12).

-Taller d’introducció a l’alemany
A càrrec de Bri� sh House. A les 19h a la Biblio-
teca.

EL RACÓ D’ART D’ANNA TAMAYO           
www.annatamayo.com

Un teatre d’ombres dibuixades 
en un paper un dia qualsevol

L’any 2014, la companyia de teatre “Cap de 
pardals” engega el projecte de construcció 
d’un teatre a Thille (Senegal). Mentre ho fa, 
un cop allà, els membres de la companyia 
es sorprenenen quan els nens i nenes del 
poble de Thille 
s’acosten a ells 
cada dia per de-
manar-los papers 
on poder dibuixar. 
Els hi tornen l’en-
demà plens de di-
buixos descrivint 
com és la pe� ta 
comunitat en la 
qual viuen, i apro-
fi ten per demanar 
més papers on di-
buixar tot el que 
no els hi ha cabut.

El projecte de 
“Cap de pardals” 
incloïa, a banda d’edifi car un teatre al po-
ble de Thille, l’edició d’un àlbum il·lustrat. 
Aquest és el que podem trobar a l’espai de 
llibres Lectors al tren!, anomenat “La carta”. 
Escrit per Roser Rimbau i amb il·lustracions 
de Rocío Araya. Els treballs originals d’Araya 
per aquesta edició pengen de les parets 

de Lectors al tren!, i inclouen en ells dibui-
xos d’aquests nens als quals només movia 
l’impuls de dibuixar coses boniques del seu 
poble per ensenyar-los als altres. En els 
treballs d’Araya s’hi escolen gallines, pots, 

ocells, arbres, fu-
lles o personatges 
vistos a través 
dels ulls d’aquests 
infants.

Acompanyen 
la mostra, visi-
ons escultòriques 
agrupades sota el 
� tol d’Africanes, 
de l’ar� sta Rubi-
nenc Pep Borràs.

És una his-
tòria, un conte. 
Una cosa pe� ta i 
gran que va pas-
sar en un racó del 

món. Una brisa suau i càlida que no se sap 
molt bé d’on ve i va aixecant en passar fu-
lles resseques de sensibilitat. És fràgil com 
una bombolla de sabó, és dens també, sor-
prenent, lleuger alhora... És el resultat d’un 
somni d’ombres dibuixades en un paper, un 
dia qualsevol.

A l’Espai de Llibres
Lectors al Tren!

Mariona López

Concepción S. Labrador presenta 
‘El secreto de los Kendos’
L’escriptora rubinenca Con-
cepción Sánchez Labra-
dor ha publicat una nova 
novel·la que porta per � tol 
‘El secreto de los Kendos’. 
Es tracta d’una obra que 
fa gairebé 5 anys que va 
començar a escriure i que 
es presentarà en unes set-
manes a la Biblioteca de 
Rubí, tot i que encara falta 
confi rmar la data. ‘El secre-
to de los Kendos’ és una 
novel·la que gira al voltant 
d’uns habitants de l’interior 

de la Terra, que han estat 
cruelment atacs per un 
príncep cobdiciós. Com és 
habitual en les novel·les 
de Concepción S. Labrador, 
l’element màgic és un dels 
punts centrals de la història. 
Publicada per Bohodón Edi-
ciones, aquesta és la quarta 
novel·la de l’escriptora, que 
també ha publicat ‘El poder 
de los círculos’, en català i 
en castellà, ‘En busca del 
símbolo’, i ‘Desde el otro 
lado’. / DdR

Noves ac� vitats familiars al Celler
El Celler ha iniciat una nova 
temporada del cicle ‘Obert 
per a famílies’, una progra-
mació dirigida especialment 
al públic infan� l i centrada en 
experiències crea� ves.

Aquest dissabte l’equi-
pament municipal acollirà 
‘La ciutat imaginada’, per a 
infants de 4 a 10 anys, que 
consis� rà en la construcció 
d’una ciutat fi c� cia amb cap-
ses de cartró a través de l’ex-
perimentació de les ombres i 

el volum de les formes. 
La següent activitat fa-

miliar al Celler serà el 15 de 
desembre, sota el � tol ‘Lli-
bres il·legibles’, per a infants 
d’1 a 4 anys. En aquest cas, 
els pe� ts podran jugar amb 
el concepte de llibre com a 
objecte i com a contenidor 
d’es� muls. Totes dues pro-
postes seran a les 18 hores. 
Les ac� vitats aniran a càrrec 
de l’entitat Experimentem 
amb l’ART. / DdR

Presentació del 
llibre ‘Inmigración 
y la República 
Catalana’
El Racó del Llibre, al carrer 
Doctor Robert, 12, acull el 22 
de novembre a les 19 hores 
la presentació del llibre ‘In-
migración y la República Ca-
talana’. L’acte anirà a càrrec 
de Cris� na Álvarez, de l’ANC 
Rubí, Octavi Sena, pastor 
protestant, i Diego Arcos, 
autor de l’obra. / DdR

BREUS

Portada de l’obra. / Cedida



lara lópez

Després de 13 anys d’ab-
sència, la Nit de l’Esport ha 
tornat a celebrar-se a Rubí: 
una gala que premia la tasca 
d’entitats esportives de la 
nostra localitat, rubinencs 
que competeixen en cate-
gories nacionals i internaci-
onals i ciutadans promotors 
del món de l’esport. Entre 
els premiats amb el Rubeo 
d’Or aquesta temporada 
2017-2018, cal destacar 
personalitats rubinenques 
com el jugador i un dels 
capitans del RCD Espanyol, 
Víctor Sánchez; la waterpo-
lista internacional Bea Ortiz; 
la jugadora internacional 
d’hoquei herba, Xantal Giné; 
Claudia Aguado, campiona 
europea cadet de patinat-
ge artístic; o Aida Esteve, 
Campiona d’Europa amb la 
Selecció Espanyola Sub-17 
de futbol, entre altres.

Durant la gala, que va 
tenir lloc divendres passat al 
teatre municipal La Sala, una 
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Fotografia de familia dels guardonats. / Mariona López

Els èxits de l’esport rubinenc, 
guardonats amb els premis Rubeo d’Or

cinquantena d’esportistes 
—alguns a títol individual 
i d’altres com a integrants 
d’un equip— van ser dis-
tingits amb el Rubeo d’Or, 
el guardó amb el qual s’ha 
reconegut el seu paper en 
les diferents competicions 
federades durant la tempo-
rada 2017-2018, ja sigui en 
l’àmbit de l’esport de base o 
en el professional.

En la categoria d’equips, 
les entitats guardonades van 
ser el CE Olímpic Can Fatjó, 
el CF Juventud 25 de Sep-
tiembre, la Unió Esportiva 
Rubí, l’Atlètic Rubí, el CEB 
Sant Jordi, Maristes Rubí, el 
Club Esportiu Horitzó 1994, 
la Unió Petanca Les Torres-
Rubí, el Club Petanca Vallès 
i el GAER.

Pel que fa als esportistes, 
van rebre un Rubeo d’Or 
Irene Miras (Gimnàs Seül); 
Sílvia Bois, Unai Flores, Mi-
riam Granell, Joan Ramon 
Bélchi i Thais Martínez (Ta-
ekwondo Balmes); Xavier 
Orellana i Marc Inan (Club 

Boxa Rubí); Aleix Lobato 
(Arqueros Rubí); Iu Escolà 
(Centre Excursionista de 
Rubí), Nuria Salvador i Eli-
da Torosa (Club Esportiu 
Rubí Futbol Sala); David 
de Requesens, Elena Ruiz, 
Ariadna Ruiz i Paula Rutgers 
(Club Natació Rubí); Andrea 
Sehuk, Judit Pareja i Erik Al-
faro (Hoquei Club Rubí Cent 
Patins) i Pol Cordero, Kilian 
Miras, Marc López, Violeta 
Vilches, Gerard Merino, Jan 
Badia, Francisco Aragón i 
Ignasi Melo (Unió Atlètica 
Rubí).

Diverses escoles locals 
com Maristes Rubí, l’Es-
portiu Rubí Futbol Sala i 
l’Escola Nostra Senyora de 
Montserrat van rebre uns 
premis especials gràcies a 
la seva participació en el 
projecte ‘En volem cinc’. 
Es tracta d’un projecte que 
sorgeix del Consell Esportiu 
Comarcal i l’Ajuntament 
de Rubí, que aposta per 
fomentar valors positius en 
el món de l’esport escolar 

Premis | rubeo d’or

en el comportament dels 
joves, entrenadors i famílies, 
en paraules del regidor d’Es-
ports, Juan López. També es 
va atorgar el Rubeo d’Or, a 
títol pòstum, a Juan Carlos 
Morales, per la seva promo-
ció del bàsquet a la ciutat.

Per últim, també es va 
reconéixer la tasca de Dora 
Sosa, tècnica del servei d’Es-
ports durant molts anys i 
actualment jubilada, i del 
periodista local Sisco Lara, 
així com també es va premi-
ar  José Antonio Montoya, 
per la seva promoció de 
l’esport base.

L’alcaldessa, Ana María 
Martínez, va afirmar que 
“la ciutat és rica i diversa 
gràcies a les seves entitats”, 
recordant que Rubí compta 
amb 52 entitats esportives 
de 37 modalitats diferents. 
Martínez també es va mos-
trar “especialment satisfeta 
i orgullosa” que les dones 
estiguin ben representades 
en aquests reconeixements, 
acumulant molts dels pre-
mis d’aquesta edició.

La gala va omplir La Sala 
de centenars de persones: 
famílies, premiats i repre-
sentants d’entitats espor-
tives i va ser conduïda pel 
periodista esportiu Bernat 
Soler, popular per les seves 
retransmissions de futbol 
a TV3 i Catalunya Ràdio. 
Durant una hora i mitja, el 
públic va gaudir del lliura-
ment de premis combinats 
amb diversos gags còmics. 
Un cop finalitzada la gala, els 
assistents van poder gaudir 
d’una recepció al Celler.

L’Ajuntament va tenir un reconeixement pel Betis per la seva col·laboració amb el 50è anviersari de 
l’olímpic Can Fatjó. / Mariona López
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El futbolista perico Víctor Sánchez va ser un dels protagonistes de la Nit de l’Esport. / M. López
El periodista rubinenc Sisco Lara va ser reconegut per la seva tasca de difusió de l’esport des de l’emissora 
local Ràdio Rubí. / M. López

IMATGES DE LA NIT DE L’ESPORT

José Antonio Montoya, col·laborador de l’Olímpic i de Diari de Rubí, 
va ser un dels premiats.  / M. López

La waterpolista Bea Or� z, que no va poder recollir el premi, es va 
penjar la medalla de bronze a l’Europeu. / M. López

Claudia Aguado ha aconseguit proclamar-se campiona d’Europa de 
pa� natge en categoria cadet. / M. López

La futbolista Aida Esteve, campiona d’Europa Sub-17, amb un dels 
Rubeo d’Or. / M. López

La jugadora d’hoquei herba Xantal Giné va aconseguir el bronze en 
el Mundial. / M. López

Juan Carlos Morales va ser premiat a títol pòstum per la seva 
dedicació al bàsquet. El seu fi ll va recollir el premi. / M. López
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Els veterans del Be� s 
visiten la Peña Bé� ca local
La Peña Bé� ca de Rubí va 
rebre aquest diumenge els 
integrants de l’Asociación 
de Veteranos del Real Be-
� s Balompié, que estaven 
de visita a la ciutat. Els 
jugadors d’aquesta en� tat 
havien par� cipat dissabte 
en la cloenda del 50è ani-
versari de la fundació de 

l’Olímpic Can Fatjó i, apro-
fi tant la seva par� cipació 
en el torneig de l’Olímpic, 
van apropar-se a la Peña, 
on van reunir-se amb la 
junta direc� va de l’en� tat 
i amb socis i simpa� tzants. 
L’Associació de Veterans va 
lliurar un obsequi a la Peña 
rubinenca. / Peña Bé� ca

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ - AE PRAT B                                 1-3

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ:  Larrosa, A. Campo (Han Chen), I. 
Armenteros, Pablo Borges, A. Ruíz, El Asri (Alvaro), Mauri, 
Calderón, Pau Gené, Genís i Wang (A. Peñarroya). 
AE PRAT B: Joaquim, Gerard, Martos (Capazo), Bozan, 
Cristian, Vilches, Valle (Franco), Campos, Carlos (Guerra), 
Olio i Victor (Alejandro). 
Àrbitre: Siurana Navea, Francesc  (Bé).
Gols: 1-0 Pau Gené (43’); 1-1 Carlos (50’); 1-2 Carlos (63’); 
1-3 Han chen (82’) (pp).
Targetes: Pablo Borges, El Asri i Han Chen. 

FUTBOL | TORNEIG FUTBOL | SEGONA CATALANA

El Be� s guanya el quadrangular 
solidari del 50è aniversari de l’Olímpic 
L’acte ha permès recollir 1.500 euros per a les en� tats Oncolliga i Rubi TEA

El primer equip de 
l’Olímpic suspèn a casa

JOSÉ VERDE

El CD Olímpic Can Fatjó va 
perdre 1-3 davant l’AE Prat B, 
avantpenúl� m classifi cat del 
grup 3 de Segona Catalana, 
i manté com a assignatura 
suspesa els partits a casa, 
on deixa anar els punts que 
tant li costa guanyar fora. 
Cal destacar que al par� t va 
debutar el porter Larrosa, 
que encara no havia jugat ni 
un minut.

El partit va ser desca-
feïnat i sense ocasions a la 
primera part, excepte el gol 
que va obrir el marcador, fa-
vorable a l’Olímpic. Va ser en 
un córner del Prat B, que va 
rebutjar la defensa, la pilota li 
va arribar a Calderon i aquest 
va passar a Pau Gené, qui es-
tava en bona posició d’atac. 
Gené va marxar de la defensa 
rival i, davant la sor� da del 
porter Joaquim, va col·locar 
l’1-0 al marcador. Era el mi-
nut 43 i amb aquest resultat 
va arribar el descans.

Es va iniciar la segona 
part amb canvis per part dels 
dos conjunts. En el minut 
50, El Prat B va aconseguir 
empatar el partit amb un 
fort i col·locat xut de Carlos 
des de fora de l’àrea. La lesió 
d’Adrián Campo va obligar el 
tècnic de l’Olímpic a subs� tu-
ir el jugador per Han Chen.

El par� t es va animar una 

mica amb joc de toc per part 
dels dos conjunts, però de 
nou, una errada de control 
de l’esfèrica dins de l’àrea 
local, va ser aprofi tada per 
Carlos per fer el seu segon 
gol i avançar el Prat en el 
marcador. Era el minut 63.

Josep M. Gené va realit-
zar un úl� m canvi i Álvaro va 
subs� tuir El Asri. En el tram 
fi nal de duel, els dos conjunts 
van poder marcar, però va ser 
el Prat B qui, al minut 82, va 
segellar l’1-3 defi ni� u, quan 
Han Chen va intentar rebut-
jar una centrada per banda 
dreta i va enviar la pilota al 
fons de la seva porteria. Amb 
aquesta derrota, l’Olímpic 
continua lluitant a la zona 
baixa de la classifi cació, molt 
aprop dels llocs de descens 
directe. Dissabte a les 16.30 
hores, el conjunt de Can Fatjó 
anirà a Santa Margarida de 
Montbui per enfrontar-se al 
San Mauro.

REDACCIÓ

Els equips veterans de l’Olím-
pic de Can Fatjó, la Unió 
Espor� va Rubí, el Juventud 
25 de Sep� embre i el Real 
Be� s Balompié van disputar 
dissabte passat al matí un 
torneig solidari organitzat 
amb mo� u de la celebració 
del 50è aniversari de l’Olím-
pic. Els veterans del Betis 
van aconseguir guanyar el 
torneig després d’imposar-se 
per 2-0 a l’equip veterà del 
Rubí. Prèviament, el Rubí 
havia eliminat el Vein�  i els 
veterans del Be� s, al conjunt 
de Can Fatjó.

El resultat esportiu va 
ser, però, una anècdota, ja 
que l’esdeveniment espor� u 
va ser una ma� nal lúdica i 
fes� va, amb el retrobament 
de molts jugadors dels equips 
veterans dels primers clubs 
de la ciutat, i un públic que 
va omplir el Municipal de 
l’Olímpic Can Fatjó i que va 
gaudir del futbol. A més, va 
servir per poder veure en ac-
ció exjugadors professionals 
com Alfonso Pérez, Antonio 

Alvarez ‘Ito’; Alberto Rivera 
o Juan Luis Gómez ‘Juanlu’, 
entre altres, a les files del 
Be� s.

A més, el torneig tenia un 
important vessant solidari, ja 
que els gairebé 1.500 euros 
que es van recaptar amb els 
3 euros de l’entrada al recinte 
es van des� nar a les en� tats 
Oncolliga i Rubí TEA.

Oncolliga és una en� tat 
que ofereix atenció psico-
social a les persones diag-
nosticades d’una malaltia 
oncològica i a les seves famí-

lies durant tot el procés de la 
malal� a, alhora que realitza 
ac� vitats de divulgació, pre-
venció i rehabilitació. Per la 
seva banda, Rubí TEA és una 
associació de famílies de per-
sones amb au� sme i treballa 
amb la fi nalitat que, en un 
futur proper, les persones 
afectades per aquest trastorn 
puguin gaudir de la seva 
pròpia vida en una societat 
inclusiva. Les presidentes de 
totes dues en� tats, Yolanda 
Ferrer i Esther Mar� nez, van 
coincidir a agrair, a més de la 

Membres de la Peña Bè� ca amb veterans del Be� s. / Cedida

donació econòmica, l’opor-
tunitat de fer sensibilització 
i donar visibilitat a la seva 
tasca.

L’alcaldessa, Ana M. Mar-
� nez, i el regidor d’Esports, 
Juan López, van ser algunes 
de les autoritats presents a 
l’acte. Mar� nez, que va fer 
el servei d’honor, va ressaltar 
que “aquest quadrangular 
ens emociona: els tres equips 
de futbol més importants de 
la ciutat i el Real Be� s Balom-
pié ens han donat avui una 
lliçó d’esforç i de solidaritat”.

Par� cipants en el torneig, amb autoritats, en una foto de família. / J.A. Montoya

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 ATLÈTIC SANT JUST 11 26
2 MARTORELL 11 23
3 ATLÈTIC JÚNIOR 11 22
4 FONTSANTA-FATJÓ 11 18
5 PEÑA UNIÓN MÁLAGA 11 18
6 ATL. PRAT DELTA 11 18
7 SANT QUIRZE 11 17
8 CAN TRIAS 11 16
9 MOLINS DE REI 11 15

10 JOVENTUT RIBETANA 11 15
11 ESPLUGUENC 11 14
12 SAN MAURO 11 13
13 UNIF. BELLVITGE 11 13
14 OLÍMPIC CAN FATJÓ 11 11
15 PRAT B 11 11
16 MARIANAO POBLET 11 10
17 BEGUES 11 9
18 ATLÈTIC VILAFRANCA 11 7
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Bàsquet | entitat

Petanca | lliga catalana

El Club Esportiu de Bàsquet 
(CEB)  Sant Jordi ha presentat 
aquest diumenge els equips 
de la temporada 2018-2019 
davant la seva afició, en un 
acte amb un vessant solidari, 
ja que es va oferir un berenar, 
la recaptació del qual es des-
tinarà a La Marató de TV3. 

Els més de 23 equips del 
Sant Jordi van desfilar per la 
pista de l’Escola Montserrat 
per fer-se  la foto oficial de 
la temporada 2018-2019. La 
presentació va comptar amb 
la presència de l’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, qui va llo-

El primer equip de la UP Las 
Torres-Rubí ha aconseguit fi-
nalitzar la primera volta de la 
Lliga Provincial de petanca en 
primera posició del seu grup. 
Ho ha fet en haver disputat 
una marató de partits aquest 
cap de setmana, a causa dels 
partits suspesos les darreres 
jornades.

Dissabte al matí es va aca-
bar de disputar el partit que 
l’enfrontava al Sant Bartomeu 
de Navarcles i que en el mo-
ment de la suspensió reflectia 
un marcador de 5 a 3 pels ru-
binencs. No va ser gens fàcil 
i gràcies a l’experiència dels 
jugadors de la UP van poder 
aguantar l’avantatge inicial 
per fer-se amb la victòria, per 
la mínima, de 9 a 7.

Dissabte a la tarda van 
rebre, també com a locals, al 
Santa Coloma de Gramenet, 
darrer classificat. La diferèn-
cia a la classificació va quedar 
palesa a les pistes i el resultat 

Multitudinària presentació del Sant Jordi 
en una jornada solidària amb La Marató

Gran cap de setmana per al primer equip 
de la Unió Petanca Las Torres-Rubí

recaptar fons per al programa 
solidari de la televisió pública 
catalana que en aquesta edi-
ció es dedicarà al càncer. Bo-
degues Rosàs i Top Pizza van 
col·laborar en l’activitat, que 
va recollir 629,85 euros. És la 
quarta vegada que el club fa 
coincidir la presentació oficial 
de la temporada amb un acte 
en benefici de La Marató.

Just abans de la presenta-
ció, el Sènior Femení del Sant 
Jordi va disputar el seu partit 
de lliga i va perdre 69-72 da-
vant del Nou Bàsquet Olesa. 
/ CEB Sant Jordi

de disputar 2 partits. Dissabte 
a la tarda van jugar el partit 
ajornat per les pluges que els 
hi enfrontava a l’At. Ca N’An-
glada, equip de la part alta. 
No van començar bé el partit 
els rubinencs que van haver 
de retallar l’avantatge inicial 
dels egarencs, però aquests 
es van saber defensar i van 
aconseguir que els de Rubí 
no es poguessin fer amb els 3 
punts per primer cop aquesta 
temporada. Empat a 8 i repar-
timent de punts.

Diumenge va canviar to-
talment el panorama. Van 
rebre al Badia del Vallès, 
un altre dels equips de la 
part alta. Els rubinencs van 
treure tota la seva qualitat 
i no van donar cap opció al 
seu rival que va veure com 
els de Rubí tornaven a la 
senda de la victòria amb un 
inqüestionable marcador de 
14 a 2. Finalitzen la primera 
volta líders imbatuts i ja amb 

HandBol | segona catalana

futBol | lliga

atletisme | fons

L’Handbol Rubí va patir una 
nova derrota a la passada 
jornada. En aquesta ocasió va 
ser davant el Joventut Mataró 
B per 30-35. El resultat, però, 
no mostra la realitat del par-
tit, on es van patir dubtoses 
decisions arbitrals. A l’inici, 
els rubinencs es van veure 
desbordats per la velocitat de 
les contres d’un Mataró que 
marcava diferències pel físic. 
Després dels cinc primers mi-
nuts, els jugadors dirigits per 
David Vallès comencen a re-
fer-se i el partit es va igualar 
en el minut 10 amb un parcial 
de 8-11. En aquell moment 
comencen els despropòsits 
arbitrals, ja que no sancionen 
els blocatges defensius del 
Mataró que van començar a 

Resultats diversos per als 
equips de la Penya Blaugrana 
Ramon Llorens. El Prebenjamí 
B va caure a casa per 4-0 con-
tra la Maurina, tot i la millora 
del seu joc, mentre que el 
Prebenjamí A va perdre amb 
l’EF Sabadell per 4-6, malgrat 
anar guanyant fins als últims 
minuts. Els gols van ser d’I. 
Pozo, P. Camacho, L. Mas i B. 
Osuna. El Benjamí B va perdre 
a casa de la Maurina en un 
partit molt ajustat per 5-4, 
amb dos gols de Thiago Silva 
i dos de Thierno Armidou, i 
l’A va empatar a casa contra 
la P.B. Collblanc-Sants, tot i 

Nicolás López, Francisco Ti-
rado i Lorenzo Martín, mem-
bres de Fondistes Rubí, van 
participar diumenge passat a 
la 10a Cursa popular de Sant 
Vicenç dels Horts, de 10 km de 
recorregut. 

Els corredors de Fondistes 
Rubí van fer temps diversos. 
Així, Nicolás López va ser quart 
de la seva categoria amb un 
crono de 49’ 44; Francisco 
Tirado va fer un temps de 
51’05, i Lorenzo Martín, amb 
un registre de 55’ 08, va ocu-
par la 10a posició de la seva 
categoria./ Fondistes Rubí

ser a destemps. 
Amb el 15-18 al marcador 

i l’expulsió de Vallés per pro-
testar va arribar el descans. A 
la segona part, el Rubí arriba 
a empatar l’encontre, però el 
protagonisme dels àrbitres, 
una defensa una mica tova 
i la baixada de braços en els 
dos últims minuts van pro-
piciar que s’arribés al final 
amb un 30-35 immerescut.  
Cal destacar la bona actuació 
de Kevin com a extrem dret 
amb uns gols impossibles 
sense espais i un descomunal 
Adrián Nieto que, amb la seva 
explosivitat, va arribar a des-
marcar-se en moltes accions 
de dos defensors per foradar 
la porteria del Mataró. / 
Handbol Rubí

anar tot el partit per davant. 
Els gols van ser de Yahia Ben 
Ayad, Sullayman i Erik Ahufin-
ger (2). L’Aleví A va perdre al 
camp del Mirasol per 5-0 i el 
B va caure a casa en el derbi 
contra el Rubí per 2-7, amb 
gols de J. Barril i J. Huertas. 
El Cadet B va perdre a casa 
contra D’aran Associació per 
4-0 i l’A va caure al camp P.B. 
Sant Cugat 3-1 amb gol d’A. 
Soto. Finalment, l’Amateur va 
aconseguir una altra victòria 
contra el tercer classificat, 
l’At. Polinyà, amb un resultat 
de 3-1 amb gols de Chei i 
Anass (2). / P. Blaugrana

Nova derrota de l’Handbol Rubí

Resultats de la Penya Blaugrana

Fondistes Rubí, a la Cursa popular 
de Sant Vicenç dels Horts

ar el fet que la presentació 
esportiva s’hagi convertit en 
una cita solidària: “Estem 
molt orgullosos de tenir enti-
tats com el CEB Sant Jordi que 
aprofiten qualsevol moment 
de la temporada per tenir 
iniciatives com aquest bere-
nar solidari”. Al final, tots els 
equips i els entrenadors es 
van fer una foto oficial amb 
l’afició, que va omplir la grada 
durant tot l’acte.

El club, que ja fa sis anys 
que col·labora amb La Marató 
de TV3, va fer coincidir la pre-
sentació amb un berenar per 

va ser de 14 a 2.
L’últim dels 3 partits que 

van disputar els va enfrontar 
diumenge, a les pistes de 
Cova-Solera, a La Masia de 
Malgrat de Mar. Els de Rubí 
no van donar cap opció al seu 
rival que va veure com només 
es podien fer amb una parti-
da. Resultat final 15 a 1 pels 
jugadors de la UP que gràcies 
a les 3 victòries aconsegueix 
el lideratge del grup, això sí, 
compartit amb el Castellde-
fels, el seu proper rival.

El segon equip no va tenir 
el dia i va encaixar la segona 
derrota de la temporada a 
Sant Cugat. No van saber 
adaptar-se els de Rubí a les 
pistes dels rivals i el resultat 
final va ser de 10 a 6 pels 
santcugatencs. Tot i aquesta 
derrota el Grup B ha acabat la 
primera volta en segon lloc i 
podrien disputar la promoció 
d’ascens a 2a divisió.

El tercer equip va haver 

Els més petits del club van gaudir al Camp Nou entre el Barça i el 
Betis. / Cedida

Dos dels participants de Fon-
distes Rubí, a la cursa. / Cedida

Foto de família dels integrants del CEB Sant Jordi, durant la presentació. / Lali Puig

4 punts d’avantatge al segon 
classificat.

Fins a Viladecavalls es 
va desplaçar el quart equip 
de la UP per enfrontar-se 
als XIII. Un cop més els joves 
jugadors rubinencs van patir 
molt quan surten fora i no 
van saber desenvolupar el 
seu joc. Van caure derrotats 
per 13 a 3. Amb aquest partit 
tanquen la primera volta amb 
només 2 victòries que els hi 
fa situar-se a la part baixa de 
la classificació.

Per la seva banda, les 
fèmines també es van despla-
çar fins a Sant Cugat. Tot i els 
esforços de les rubinenques 
no es van poder fer a les pis-
tes santcugatenques i a cada 
ronda disputada l’avantatge 
de les locals s’anava ampliant. 
Resultat final de 6 a 3. Jugar 
com a visitants continua sent 
la seva assignatura pendent 
de cara a la segona volta. / 
UP Les Torres Rubí 

voleiBol | 2a catalana

L’equip sènior femení del 
Club Voleibol Rubí (CVR) es 
va enfrontar dissabte passat 
al segon classificat de la seva 
lliga, el CV Joves Caldes, un 
rival directe. Es preveia un 
partit emocionant donat els 
resultats que anteriorment 
van tenir els dos equips, però 
el CV Rubí va portar la inicia-
tiva durant tot el matx.

A l’inici del primer set va 
ser molt igualat, ja que els 
dos equips estaven físicament 
molt bé, però segons avan-
çava el partit l’equip rival va 
començar a cometre errors 
en defensa deixant un primer 
parcial de 25/17.

En el segon set l’equip 
rubinenc va sortir amb la ma-
teixa dinàmica fent un joc molt 
vistós i eficaç portant a partit 
coses que es van treballant en 
entrenaments. El resultat del 
segon set va ser de 25/20.

Al tercer set l’equip estava 
amb una confiança plena i 
molt segur en totes les línies. 
Així, el tercer set va acabar 
amb un 25/14 i la victòria 
per a les rubinenques, que es 
mantenen líders de la classi-
ficació.

El club ha destacat l’esforç 
que estan fent les jugadores 
del sènior i ha agraït a l’afició 
el seu suport incondicional 
animant l’equip des de les 
grades./ CVR

Victòria del sènior 
femení del CVR, 
que continua líder
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La passada jornada va ser molt 
profi tosa pels tres equips ab-
soluts de waterpolo del Club 
Natació Rubí (CNR). L’equip 
femení es desplaçava a Sara-
gossa per enfrontar-se a un 
dels quers de la classifi cació. 
Es preveia un partit molt 
complicat, a causa de la situ-
ació de l’equip contrari i a les 
dimensions d’una piscina molt 
més peti ta. Les noies del David 
Marti n van estar molt concen-
trades i al fi nal es van imposar 
per la mínima 7-8, en un en-
frontament molt igualat on 
va destacar l’Ariadna Ruiz que 
amb cinc gols va ser escollida 
la MVP del parti t. Amb aquest 
resultat l’equip se situa en una 
privilegiada 3a posició. 

El passat dissabte a la tarda es 
va disputar a Santa Perpètua 
de Mogoda la 2a jornada de 
la lliga per equips prebenja-
mins. Cinc  nedadors l’Escola 
Esporti va del CNR van par-
ti cipar en aquesta jornada, 
on van nedar 25 metres de 
crol i esquena i 25 metres de 
peus de braça en diferents 
equips amb l’objecti u de viure 
una sessió diverti da per aca-
bar d’introduir-se en el món 
competi ti u. Aquesta prova ha 
estat l’últi ma abans d’iniciar 

L’Òptims Club Triatló de Rubí va 
prendre part a la clàssica Beho-
via -Sant Sebastià, cursa a peu 
en ruta de 20 Km, on en David 
Ureta va travessar la meta amb 
un temps d’1h 39’, millorant 
un minut el seu temps de l’any 
passat. Per altra banda, l’Albert 
Muñoz va participar en l’exigent 
prova de la Marató de muntanya 
del Montseny, de 45 Km i 2700 m 
de desnivell. Muñoz va acabar la 
prova amb un temps de 5h 53’ i 
la posició 30 de la seva categoria. 
/ Òptims Club

Ple de victòries dels equips absoluts

Jornada preparatòria per als prebenjamins del CNR

Òpti ms Club Triatló, a la Behovia-Donosti a

ajustat 8-6, mantenint-se en 
la quarta posició a un punt 
del segon classifi cat i a tres 
del primer. 

També el segon equip 
masculí va assolir una victòria 
molt treballada contra el CN 
Badia (11-10), que els ha per-

Màsters” a les piscines del CN 
Catalunya. Van parti cipar per 
part del CN Rubí Judit Gil, als 
50 lliures, Arlet Oliveras, als 

Per la seva part, l’equip 
masculí s’enfrontava a Can 
Rosés, al CW Sevilla, amb la 
intenció de sumar punts i 
poder seguir a les places cap-
davanteres de la classifi cació. 
En un partit molt disputat, 
l’equip es va imposar per un 

la competi ció regulada el prò-
xim mes de desembre.

També a la tarda es va 
disputar el “VI Open Combo 

El primer equip masculí del club rubinenc. / Cedida

Els cinc representants del club local. / Cedida

L’absolut femení del CNR. / Cedida

mès col·locar-se en primera 
posició de la lliga. 

Aquest dissabte els dos 
primers equips de waterpolo 
miraran d’assolir uns bons 
resultats per assegurar les 
seves places. L’equip masculí 
s’enfrontarà al CN Molins de 
Rei a 18 h a la piscina rival i 
el femení lluitarà a Can Rosés 
contra les actuals campiones, 
el CN Sabadell, a les 19.45 h. 

Aquesta setmana ha sorti t 
el nou barem de clubs de la 
Federació Catalana de Na-
tació, i el CN Rubí ha assolit 
la 19a posició com a millor 
club de Catalunya. El club 
felicita esportistes i tècnics 
pel seu compromís i dedica-
ció. / CNR

100 papallona i 50 papallona, 
i Sebastian Ybarra, als 200 
lliures.

Triatló
S’ha fet públic el rànquing 
per clubs de la temporada 
de triatló que va finalitzar 
l’octubre. El Club Natació 
Rubí ha assolit la 42a posició 
de la general, entre un total 
de 91 equips, i la 32a posició 
en categoria masculina, entre 
els mateixos equips. El club 
felicita tota la secció. / CNR

RESULTATS

CN Rubí A - CN SALLENT 15-0
Club Natació Catalunya - CN Rubí 6-8
C.E.  MEDITERRANI B - CN Rubí B 8-1
CN Rubí A - CW SANT ADRIÀ 5-0
CN Rubí A - Club Natació Granollers 4-2
La Sirena CN Mataró - CN Rubí 11-14
C.N. ATLÈTIC-BARCELONETA - CN Rubí 18-3
C.N.  ATLÈTIC BARCELONETA B - CN Rubí B 4-2
C.N. SABADELL - CN Rubí 9-9
UE HORTA B - CN Rubí B 4-4

TAEKWONDO | RECONEIXEMENTS

ATLETISME | CONTROL

Divendres passat, dia 9 de 
novembre, es va celebrar la 
nit de l’esport de Rubí. El club 
Balmes Rubí de taekwondo va 
ser reconegut amb 6 Rubeos 
d’or, pels assoliments espor-
ti us de la temporada 2017-18. 
Un va ser per a club, que va 
recollir la presidenta Yolanda 
Cortés. També van pujar a 
recollir guardons cinc espor-
ti stes. Miriam Granell, Thais 
Martínez, Unai Flors i Joan 

Un total de 32 atletes de di-
ferents categories de l’escola 
d’atleti sme de la Unió Atlèti ca 
Rubí (UAR) van parti cipar en 
el 1r control de la temporada, 
disputat dissabte passat a les 
instal·lacions de l’Hospitalet.

En categoria Sub-14, cal 
destacar Adrià Maciàs, que va 
fer 3’19’’4 en els 1000 m lli-
sos; Jordi Serra va fer 3’23’’4 
i Valeria Olalla Gallego 3’21’’ 
i va ser primera de la seva sè-
rie. Maciàs també va fer una 
marca al salt de llargada de 
4,12 m. En llançament de pes, 
Martí  Ardévol va assolir una 
marca personal de 7,26 m

En categoria Sub-12, res-
salten els resultats d’Axel Fer-
nández, primer a la seva sèrie 
en els 60 m llisos amb un 
temps de 8’’8 segons. Fran-
cisco Aguilera i Juan García 

Sati sfacció al Balmes Rubí pels 
reconeixements a la seva tasca

Més d’una trentena d’atletes de la 
UAR, en el control de L’Hospitalet

Ramón van pujar a recollir 
els seus premis, els quals van 
ser lliurats per l’alcaldessa i el 
regidor d’esports. Finalment, 
l’entrenador José Luis Prieto 
va recollir el guardó de Sílvia 
Boix, que no va poder assisti r, 
ja que estava a Varsòvia en 
el campionat d’Europa Sub-
21 Uns reconeixements que 
donen forces als esporti stes 
i al club a seguir treballant. / 
Balmes Rubí

també van ser primers de les 
seves sèries amb un temps de 
9,3 i 9,4 respecti vament.

En categoria femenina, 
cal destacar, en els 60 m 
llisos, Erin Martín amb un 
temps de 10’’0, Alba Santjust 
amb una marca de 10’’3 i Me-
ritxell Llort amb 10’’3. A més, 
excel·lent marca de Marti na 
Capel en alçada que va ser 
primera del concurs amb un 
salt d’1,25 m. Pel que fa als 
2000 m llisos va fer marca 
personal l’Ivan Molina, amb 
un temps de 8’07’’7 i Lucia 
Garcia amb un registre de 
8’34’’3

En la categoria Sub-10, 
en la prova dels 1000 m lli-
sos, David Colchón i Mauro 
Serrano van fer tots dos la 
mateixa marca amb un temps 
de 4’20’’. / UAR

El club ha estat reconegut amb sis galardons. / Cedida

Albert Muñoz va parti cipar a la Marató del Montseny. / Cedida
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