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MARTA CABRERA

Entre els par� ts que ja tenen 
confeccionada la seva llista 
electoral per presentar-se 
a les eleccions al Parlament 
del 21 de desembre, hi ha 
Ciutadans (C’s). La formació 
polí� ca liderada per Albert 
Rivera torna a portar entre 
les posicions capdavanteres 
la rubinenca Sonia Sierra, 

regidora durant un any a 
l’Ajuntament de Barcelo-
na i diputada al Parlament 
des del 2015. La rubinenca 
repeteix exactament en la 
mateixa posició, ja que Ciuta-
dans no ha variat els primers 
llocs de la llista a Barcelona, 
encapçalada novament per 
Inés Arrimadas, diputada 
des del 2012. Les prime-
res posicions les con� nuen 

ocupant Carlos Carrizosa, 
José Maria Espejo-Saavedra i 
Fernando de Páramo. A més, 
la candidatura s’ha reforçat 
amb Nacho Mar� n, conegut 
tertulià als mitjans de comu-
nicació.

Sonia Sierra afi rma que 
està “molt orgullosa de poder 
representar els ciutadans i 
de treballar en un equip que 
és molt transversal”. De fet, 

Sierra, número 5 de C’s: “Tenim un projecte 
per solucionar els problemes dels ciutadans”

RUBINENQUES A LES LLISTES ELECTORALS DEL 21D

Sonia Sierra. / Arxiu

tot apunta que la rubinenca 
repe� ria com a diputada, ja 
que en les darreres eleccions 
la seva formació polí� ca va 
aconseguir 17 diputats a la 
demarcació de Barcelona.

De cara als comicis del 21 
de desembre, C’s es presenta 
amb la voluntat de liderar un 
projecte alterna� u a l’inde-
penden� sme: “En aquestes 
eleccions, ens hi juguem 

molt, són fonamentals, hi ha 
empreses que han marxat, 
hi ha divisió social, ha baixat 
el turisme, ha pujat l’atur...”, 
explica Sierra.

“Tenim un projecte per 
solucionar els problemes 
dels ciutadans, per fer tornar 
les empreses i potenciar la 
captació de talent i caldrà 
triar si a la pròxima legisla-
tura volem això o volem que 
sigui com la darrera, amb el 
pitjor govern de la història de 
Catalunya”.

En les darreres eleccions 
al Parlament, Ciutadans va 
ser la força que va obtenir 
més vots a Rubí, un fet que la 
candidata Sonia Sierra espera 
que es pugui repe� r el 21 de 
desembre.

Un centenar de persones 
es concentra per defensar 
la unitat d’Espanya

La plaça Nova Estació va aco-
llir dissabte a la tarda una 
concentració, impulsada a 
través de les xarxes socials, a 
favor de la unitat d’Espanya. 
Un centenar de persones 
van assis� r a la convocatòria 
amb banderes d’Espanya i 
van corejar lemes com  ara 
‘No nos engañan, Catalunya 
es España’ o ‘Viva España!’, 
entre altres. 

La manifestació, que va 
ser seguida de prop pels 
Mossos d’Esquadra i la Po-
licia Local, va tenir alguns 
moments de tensió, ja que 

en un moment donat van 
començar a arribar manifes-
tants de la concentració que 
havia � ngut lloc a la tarda 
a Barcelona per demanar 
l’alliberament dels presos 
polí� cs. 

Davant d’aquesta situ-
ació, es va optar per tancar 
l’accés inferior de l’estació 
de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya i alguns 
dels concentrats van donar 
cops contra les portes. La 
concentració es va dissoldre 
poc després sense més inci-
dents. / DdR

Sorteig dels membres de les 
meses electorals pel 21-D
El Ple de l’Ajuntament es reunirà el 22 de novembre a les 
9.30 hores per realitzar el sorteig dels membres de les meses 
electorals de les eleccions al Parlament que � ndran lloc el 21 
de desembre. En una sessió extraordinària, es procedirà a la 
designació dels membres per sorteig. Els presidents i els vo-
cals de cada mesa seran designats entre el total de persones 
incloses en les llistes d’electors de la mesa corresponent. Els 
escollits, a més de saber llegir i escriure, hauran de ser me-
nors de 70 anys. El president de la mesa haurà de tenir el � tol 
de Batxillerat o el de Formació Professional de segon grau. 
El mateix dia, s’escolliran els dos suplents de cadascun dels 
membres de la mesa. / DdR

Per seguretat, es va tancar l’accés inferior a FGC. / Cedida
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Els parti ts políti cs estan aca-
bant de perfilar les llistes 
electorals i les candidatures 
amb les quals es presenta-
ran a les eleccions del 21 de 
desembre al Parlament de 
Catalunya. Es tracta d’unes 
eleccions anòmales, convo-
cades pel president del go-
vern, Mariano Rajoy, després 
d’aplicar l’article 155 de la 
Consti tució i cessar el govern 
de Catalunya.

Les candidatures tenen 
temps fi ns aquest divendres 
per elaborar les llistes i la 
forma com es presentaran 
a les eleccions, però alguns 
parti ts han fet la feina durant 
els darrers dies. És el cas de 
Catalunya en Comú-Podem 
(CeC-Podem).

La candidatura estarà en-
capçalada per Xavier Domè-
nech, diputat al Congrés amb 
la formació En Comú Podem. 
En aquesta llista, hi fi gura en 
quarta posició la rubinenca 
Marta Ribas, coordinadora 

d’Iniciativa per Catalunya 
Verds (ICV), diputada al Par-
lament des del 2013, i que 
abans havia estat durant 9 
anys regidora a l’Ajuntament 
de Rubí. Marta Ribas té gai-
rebé assegurat el seu escó 
al Parlament, ja que en les 
darreres eleccions, Catalunya 
Sí Que es Pot va aconseguir 9 
diputats a la província i sem-
bla molt difí cil que els comuns 
retrocedeixin. 

Ribas ha explicat que 
“està molt contenta” per 
anar de número 4 i també 
per haver pogut presentar-
se en coalició amb Podem. 
La rubinenca insisteix que no 

són unes eleccions “normals” 
i considera que CeC-Podem té 
una “responsabilitat històrica 
important” davant la situació 
actual: “Si conti nuem amb la 
política de blocs, anirem a 
pitjor. Creiem que cal una pro-
posta que vagi més enllà per 
crear àmplies majories, tenir 
més autogovern i superar la 
confrontació nacional per fer 
políti ques públiques”.

La resta de primeres posi-
cions de la llista de Catalunya 
en Comú a Barcelona estan 
ocupades per Elisenda Ale-
many com a número 2, de 
l’àmbit dels comuns; Jéssica 
Albiach, que s’ha fet càrrec 
de la direcció de Podem des-
prés de la crisi interna; i Joan 
Josep Nuet, d’Esquerra Unida 
i Alternati va, membre de la 
mesa del Parlament i inves-
ti gat pel Tribunal Suprem per 
un delicte de sedició, rebel·lió 
i malversació.

La proposta va ser avalada 
en assemblea per CeC i Po-
dem el dissabte al matí  amb el 
suport del 81,3% dels vots.

També té enllesti da la seva 
llista de cara a les eleccions 
del 21 de desembre el Parti t 
dels Socialistes de Catalunya 
(PSC). De nou el candidat 
serà, com en les darreres 
eleccions, Miquel Iceta, di-
putat al Parlament des del 
1999 i actual secretari ge-
neral del PSC.

La posició número 16 
de la llista per Barcelona 
l’ocuparà Maria Mas, actual 
ti nent d’alcalde de l’Ajunta-
ment de Rubí i portaveu del 
PSC local. Mas és regidora 
a l’Ajuntament de Rubí des 
del 1999 i va ser escollida la 
setmana passada entre els 
precandidats al Consell de 
la Federació del Vallès Oest. 
En les darreres eleccions, el 
PSC va obtenir 12 escons a la 
província i per tant, els soci-
alistes haurien d’aconseguir 
el seu millor resultat des del 
2010 per tal que Maria Mas 
fos diputada.

La regidora socialista ha 

Ribas, número 4 de Catalunya 
en Comú: “Si conti nuem amb la 
políti ca de blocs, anirem a pitjor”

Mas, número 16 al PSC: “Pactar 
amb C’s i PP no és el nostre model, 
volem una Catalunya millor”

explicat que està “molt il-
lusionada, és un honor i una 
responsabilitat” fi gurar a les 
llistes del Parti t dels Socia-
listes, tot i que és conscient 
que serà “complicat” que 
pugui ser diputada.

Pel que fa a la resta de la 
candidatura, el PSC va sor-
prendre la setmana passada 
anunciant la incorporació a 
la seva llista d’exmembres 
d’Unió Democràti ca, actual-
ment agrupats sota les sigles 
Units per Avançar. D’aquesta 
forma, l’exconseller d’In-
terior i exsecretari d’Unió 
Ramon Espadaler serà el 
número 3 de la candidatura. 
En el número 2 repeti rà la 

socialista Eva Granados i al 
número 4 hi haurà Beatriz 
Silva, fundadora de Federa-
listes d’Esquerres. En posi-
cions més simbòliques hi ha 
Àlex Ramos, vicepresident 
de Societat Civil Catalana, i 
Carlos Jiménez Villarejo, ex-
fi scal anti corrupció i exmem-
bre de Podem, que tanca la 
llista de Barcelona.

Sobre la confecció de la 
llista, Maria Mas ha afi rmat 
que “el projecte continua 
sent d’esquerres, però recull 
el catalanisme més moderat 
per tal d’eixamplar la base”. 
També ha descartat arribar a 
un acord postelectoral amb 
Ciutadans o el Parti t Popu-
lar: “Pactar amb C’s i el PP 
no és el nostre model, volem 
una Catalunya millor en una 
Espanya diferent dins d’una 
Unió Europea més forta i 
volem que el país recuperi 
la seva imatge”.

L’executiva del PSC va 
ratificar divendres passat 
les llistes i el programa elec-
toral.

M.C.

Marta Ribas. / Arxiu
Maria Mas. / Arxiu

RUBINENQUES A LES LLISTES ELECTORALS DEL 21D
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ERc creu que el govern ja ha tancat 
el pressupost del 2018 amb c’s i PP

cRistina caRRasco

El grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC) s’ha mostrat escèptic 
sobre “la voluntat real” de 
l’executiu local, en mans 
del Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC), de negociar 
el pressupost municipal per 
a l’any vinent.

Segons el  portaveu 
d’ERC, Xavier Corbera, els 
comptes públics pel 2018 ja 
estan consensuats i tancats 
amb Ciutadans (C’s), Partit 
Popular (PP) i el regidor Ser-
gi Garcia. Per aquest motiu, 
ha demanat al govern si 
l’oferta de negociació amb 
la resta de forces és seriosa 
o es tracta “de rentar la 
seva imatge davant l’opinió 

pública”.
Corbera també s’ha refe-

rit a altres qüestions que els 
fan dubtar de la predispo-
sició del govern a negociar 
com ara “els nombrosos 
incompliments de l’execució 
dels comptes d’aquest any; 
l’elevat nombre de mocions 
aprovades al Ple que tampoc 
s’han executat ni tenen par-
tida per fer-ho i el desconei-
xement de la situació actual 
del pla d’inversions”.

Per tots aquests motius, 
ERC considera que si no hi 
ha voluntat real, “no cal fer 
perdre el temps als tècnics 
municipals ni a ningú”.

condicions d’ERc
Entre els punts de partida 
que el grup republicà ha 

assenyalat per seure a ne-
gociar, hi ha que els 40.000 
euros del sou del regidor 
Sergi Garcia es destinin a 
les entitats locals i reservar 
500.000 euros al projecte 
anglès 6/12, al qual es va 
comprometre l’equip de 
govern.

També volen augmentar 
un 15% la partida destinada 
a educació i un altre 15% la 
de comerç, així com recupe-
rar l’activitat de piscina als 
centres escolars i destinar 
més personal al servei de 
comerç.

A més, exigeixen que 
els impostos municipals es 
paguin a l’Agència Tributà-
ria catalana, que es doti de 
pressupost a l’Oficina d’In-
formació i que es recuperin 

les accions de promoció de 
la ciutat.

Finalment, també dema-
nen que es reservin partides 
per tirar endavant totes les 
mocions aprovades en el 
Ple Municipal. Corbera ha 
apuntat que “el compromís 
d’Esquerra amb la ciutat és 
inequívoc” i s’ha referit al 
seu suport al pressupost 
del 2016 i al pla d’inversions 
amb l’objectiu de facilitar 
que la ciutat tiri endavant.

En aquest sentit, lamenta 
que “la credibilitat d’aquest 
govern està sota mínims i els 
companys de viatge des de 
fa uns quants anys del PSC, 
no només a escala local sinó 
també nacional, han fet que 
la ciutat a poc a poc hagi 
anat perdent pistonada”.

Xavier Corbera, portaveu d’ERC, i Ariadna Martín, regidora de la formació.  / C.C.

Víctor Puig (cDc): “El govern 
incompleix la seva paraula
de forma sistemàtica”

REDacció

El portaveu del grup munici-
pal de Convergència Demo-
cràtica de Catalunya (CDC), 
Víctor Puig, ha estat molt 
dur contra l’equip de govern 
local i ha explicat que no 
té cap intenció de facilitar 
l’aprovació del pressupost 
del 2018: “No estem per la 
labor d’escoltar l’equip de 
govern perquè incompleix 
de forma sisemàtica la seva 
paraula i els acords amb la 
resta de grups polítics, és 
una pèrdua de temps”.

Puig va assistir a la pri-
mera reunió de tots els 
grups per treballar el pres-
supost, però no va ser pre-
sent ni a la segona ni a la 
tercera: “El tarannà és el 
de sempre, una majoria 
del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC), amb el 
Partit Popular i Ciutadans i 
tots els trànsfugues i no es 
compleixen ni els nostres 
acords ni els de la resta”.

Per aquest motiu, el re-
gidor de CDC considera que 
aquest mandat és una nova 
oportunitat perduda per 
la ciutat: “És una llàstima, 
però donem el mandat per 
perdut, nosaltres volíem 
que servís per millorar la 
ciutat a poc a poc, però 

està aturada, pitjor que mai 
i amb la institució tocada”. 
Tot i això, insisteix que CDC 
continuarà “fent propostes 
durant tot el mandat, prio-
ritzant sempre les qüesti-
ons locals per sobre de les 
nacionals”.

Unitat independentista a 
les eleccions del 21-D
Víctor Puig, que en altres 
ocasions s’havia mostrat 
partidari de la llista única, 
ha demanat que “el 21 de 
desembre no es perdi cap 
vot independentista” i s’ha 
mostrat convençut que el 
sobiranisme millorarà els 
seus resultats. També ha 
deixat clar que no es pot re-
trocedir en les reivindicaci-
ons, considera que serà una 
lluita “difícil i llarga” i carre-
ga contra l’estat espanyol, al 
qual titlla “d’autoritari”.

Pel que fa a la incorpo-
ració d’alguns antics mem-
bres d’Unió Democràtica 
a la llista del PSC, Víctor 
Puig considera que és una 
“operació de màrqueting 
del PSC per no semblar 
tant ultra espanyolista” i 
qualifica aquests exUnió 
de “rebotats que només es 
representen a si mateixos” 
i que només “volen una 
poltrona”.

Víctor Puig, en una imatge d’arxiu.

Entre les condicions prèvies dels republicans per seure a parlar, 
hi ha destinar recursos per complir les mocions aprovades al Ple

L’executiu local nega que el pressupost estigui
tancat i retreu a l’oposició la “manca d’interès”
La portaveu del grup munici-
pal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC), Maria 
Mas, ha sortit al pas de les 
crítiques que han fet algunes 
forces de l’oposició en relació 
amb la negociació del pressu-
post. Concretament, Esquer-
ra Republicana de Catalunya, 
l’Alternativa d’Unitat Popular 
i Convergència Democràtica 
de Catalunya han insinuat 
que el govern local ja ha tan-

cat un acord amb Ciutadans 
i el Partit Popular, al marge 
de les trobades multilaterals 
que s’estan produint per ne-
gociar els pressupostos. 

“El pressupost no està 
tancat, encara estem pen-
dents d’una cinquena reunió 
col·lectiva”, afirma Mas, que 
nega que s’hagi produït cap 
negociació bilateral amb cap 
altra formació: “No ens hem 
reunit amb ningú de forma 

bilateral, potser hi ha hagut 
algun intercanvi d’informa-
ció, però no s’ha tancat res 
amb cap partit concret”.

La portaveu socialista 
qualifica de “presa de pèl 
que es digui que no s’està 
negociant i que alguns partits 
diguin que es retiren de les 
negociacions, això denota 
una manca d’interès per 
aprovar el pressupost de 
l’Ajuntament”. A més, tam-

bé ha criticat que aquestes 
forces “tinguin temps per 
tancar-se a l’Ajuntament i 
anar a les manifestacions, 
però no per venir a seure a 
negociar” i considera que 
hi ha “alguns grups que no 
estan demostrant que la seva 
prioritat sigui la ciutat”. De 
totes maneres, Maria Mas 
insisteix que el govern “té la 
mà estesa per acceptar pro-
postes de tots els grups”. La portaveu socialista Maria Mas. / Arxiu
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Repensar els dies de festa i moderar el 
volum, propostes de l’AUP per la Festa Major

Neix Rubí Àgora, un espai 
de refl exió ciutadana

El Cercle Podem Rubí ha 
impulsat la primera trobada 
de Rubí Àgora, un espai de 
debat i refl exió ciutadana 
obert a tota la població i que 
neix amb la voluntat de ser 
una eina per la transforma-
ció social de Rubí.

Segons expliquen des de 
la plataforma, Rubí Àgora 
funcionarà a través d’una 
assemblea oberta, “sense 
carnets ni intencionalitats 
partidistes” i té l’objectiu 
d’aplegar tots els sectors, 
col·lecti us i persones a tí tol 
individual per afavorir la 
diversitat d’idees, i amb 
especial èmfasi en el femi-
nisme i el jovent.

Els impulsors d’aquest 
nou espai proposen refl exi-
onar d’una manera pausada 
sobre qüesti ons importants, 
com ara aspectes fi losòfi cs, 
econòmics o políti cs, sobre 
els quals sovint no es pot 
aprofundir pels temps ac-
celerats del dia a dia.

Durant la primera tro-
bada, es va acordar una 
coordinació paritària for-
mada per María del Río i 
Jordi Casti llejo, estudiants 

de periodisme i psicolo-
gia, respectivament, que 
s’encarregarà d’organitzar 
els debats i de la gestió 
de les propostes que faci 
l’assemblea. També es va 
escollir Alba Fernández, es-
tudiant de psicologia, com 
a secretaria de feminisme. 
Fernández treballarà per 
la parti cipació de les dones 
en els debats i vetllarà per 
evitar comentaris o compor-
taments masclistes.

Les assemblees, de ca-
ràcter mensual, es comen-
çaran a realitzar a l’Espai 
sociocultural de la CGT. El 
format d’aquestes trobades 
serà d’una exposició de 15-
20 minuts sobre la temàti -
ca escollida i un posterior 
debat obert. Per afavorir 
la conciliació familiar, les 
assemblees duraran un mà-
xim de dues hores i se sabrà 
prèviament l’hora d’inici i de 
fi nalització.

Les persones interessa-
des a rebre més informació 
poden contactar a través 
de les xarxes socials o per 
correu electrònic a lagora-
derubi@gmail.com. / DdR

REDACCIÓ

L’Alternati va d’Unitat Popu-
lar (AUP) ha fet arribar al 
govern un conjunt de pro-
postes per millorar la Festa 
Major del 2018. En primer 
lloc, la formació creu que 
cal donar un paper més 
important a la Comissió 
de Festa Major, que l’any 
passat només es va reunir 
una vegada a l’abril.

A parti r d’aquí, la forma-
ció assembleària considera 
que cal repensar els dies de 
Festa Major per millorar-

ne la “convivència”. L’AUP 
assenyala que “molta gent 
treballa fora de la ciutat, i 
això provoca molèsti es de 
soroll i que l’assistència a 
algunes acti vitats noctur-
nes sigui molt baixa”.

D’altra banda, l’Alterna-
ti va demana que es moderi 
el volum dels espectacles, 
ja que afi rmen que “hi ha 
veïns que han de marxar 
de casa i fins i tot els hi 
tremolen els vidres”. Així 
mateix, apunten que el 
volum alt provoca que en 
alguns moments es barre-

gin músiques dels diversos 
concerts. També demanen 
que es millori el so durant 
el pregó, que algunes oca-
sions és defi cient.

Un altre dels punts que 
destaca la formació és 
que cal ordenar millor les 
acti vitats, perquè algunes, 
apunten, s’encavalquen 
i provoquen que algunes 
de les acti vitats s’hagin de 

desplaçar o no es puguin 
desenvolupar de forma 
correcta.

La falta de contenidors 
i  papereres és un altre 
dels aspectes que l’AUP 
creu que cal millorar per la 
propera Festa Major, espe-
cialment a les proximitats 
dels llocs on es ven men-
jar. També apunten que 
cal revisar el fet de portar 

arti stes de fora que no aca-
ben d’omplir els concerts i 
que és necessari reforçar el 
transport públic, en especi-
al les urbanitzacions.

Per últim, insisteixen 
que cal assegurar la “convi-
vència” entre les paradetes 
del Mercat de Festa Major 
i les boti gues de l’illa de 
vianants, ja que “el mercat 
les tapa totalment”.

Impulsors del nou espai de debat. / Ràdio Rubí
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Font del Ferro inicia una nova 
etapa amb un servei de jardineria
MARTA CABRERA

Quatre persones han iniciat 
des de fa unes setmanes 
tasques de neteja i arran-
jament de zones verdes i 
jardins en diferents punts 
de la ciutat. Es tracta d’un 
projecte vinculat a Font del 
Ferro, un Centre Especial de 
Treball per a persones amb 
diversitat funcional.

L’any passat es va con-
tractar un tècnic en jardi-
neria i forestal i més tard 
es van contractar dues 
persones amb diversitat 
intel·lectual, que van rebre 
formació en la utilització 
de maquinària específica. 
La nova brigada es va com-
pletar amb la incorporació 
de dues noves persones 
provinents del Servei Ocu-
pacional d’Inserció de Font 
del Ferro, un fet que ha es-
tat possible perquè el servei 
ha assumit el manteniment 
de les jardineres del centre 
de la ciutat.

Els quatre treballadors 
van començar treballant 
en la neteja de zones fo-
restals a Castellnou i pos-
teriorment van ampliar la 
seva tasca fent treballs de 
manteniment i neteja en 
alguns parcs de la ciutat, 
com la plaça Pep Rovira o el 
parc dels Francesos. També 
ofereixen serveis en jardins 
privats i equipaments pú-
blics, com el pa�  de la Llar-
residència, el pa� -jardí del 
CRAE L’Espurna i el Museu 
Municipal Castell.

La previsió és que pugui 
créixer el volum de feina i, 
per tant, es pugui ampliar 
la plantilla. Les persones 
interessades a contractar 

els serveis de Font del Fer-
ro per al manteniment de 
jardins, poden trucar al 93 
588 75 75.

Un projecte amb retard
L’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Mar� nez, ha reconegut que 
aquest projecte arriba amb 
retard i considera que du-
rant el mandat 2011-2015, 
amb Carme García, no es 
va fer la feina que tocava a 
Font del Ferro. De fet, l’ac-
tual alcaldessa treballava 
en un projecte per Font del 
Ferro quan va ser cessada 
de les seves competències 
per l’exalcaldessa el 2013 
per desavinences al par� t: 
“Va ser un temps perdut i 
això em pesa i � nc la sen-
sació que el ritme és lent, 
que això es podria haver fet 
fa uns anys”.

La màxima responsable 
municipal es mostra molt 
sa� sfeta per aquesta nova 
etapa del Centre Especial 
de Treball: “De moment el 

resultat és humil, però per 
nosaltres és molt important 
(...) ara hi ha molt camp per 
recórrer”.

Mar� nez afi rma que la 
intenció és ampliar en un 
futur la plan� lla, però no 
instaurar un model que 
passi perquè Font del Ferro 
assumeixi tot el manteni-
ment de les zones verdes 
de la ciutat: “Creiem que 
cal un model compartit, 
buscant el benefici de la 

ciutadania i la dels treba-
lladors, les fórmules 100% 
pures no acostumen a ser 
les millors”.

El nou servei proporci-
ona feina indefi nida a rubi-
nencs que fi ns ara estaven 
en situació de precarietat, 
dona visibilitat a la tasca 
de Font del Ferro i ajuda a 
trencar estigmes sobre la 
capacitat de treball de les 
persones amb diversitat 
intel·lectual.

Quatre treballadors amb diversitat intel·lectual s’encarreguen de les tasques. / M.C.

Múl� ples ac� vitats 
per celebrar la Setmana de 
la Prevenció de Residus

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí se 
suma un any més a la 
celebració de la Setmana 
Europea de la Prevenció de 
Residus, que se celebra del 
18 al 25 de novembre. La 
ciutat acollirà prop d’una 
trentena de propostes 
amb l’objec� u de sensibi-
litzar la població per reduir 
la generació de residus.

Les activitats arren-
caran el dissabte amb ‘La 
Gran Acció’, una festa que 
� ndrà lloc entre les 10.30 
i les 14 hores a la plaça del 
Doctor Guardiet i el carrer 
Montserrat. La festa in-
clourà inicia� ves diverses: 
el Refi ra’t (un mercat de 
segona mà), la Trocalle-
ria (un espai d’intercanvi 
d’objectes), una ac� vitat 
de recollida de roba usa-
da, una sessió especial 
de Dimecres mantes (un 
espai d’autoreparació de 
pe� ts aparells elèctrics), 

la proposta ‘Encara po-
dem donar molt de joc!’ 
(donacions de joguines en 
bon estat per a entitats 
socials), l’exposició Roba 
Amiga, i altres activitats 
infan� ls.

A banda d’això, durant 
la setmana s’han progra-
mat sis Ecotallers en clau 
de re, una nova jornada de 
neteja de l’entorn natural a 
Can Xercavins el diumenge 
a partir de les 10 hores 
i una visita al Centre de 
Tractament de Residus del 
Vallès Occidental.

El regidor de Medi Am-
bient, Moisés Rodríguez, 
considera que “la preven-
ció és una de les millors 
armes per poder reduir 
la generació de residus”. 
Rubí celebra la Setmana 
Europea de Prevenció de 
Residus des del 2009 i en-
guany està previst que es 
facin un miler d’ac� vitats 
arreu de Catalunya al vol-
tant d’aquesta temà� ca.

El parc dels Francesos és un dels espais on treballen. / M.C.

Els infants trobaran diverses ac� vitats sobre el reciclatge. / Arxiu
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La tapa de l’Antic Hostal del Gall, guanyadora 
del 6è concurs ‘De tapes per la Fira’

cristinA cArrAsco

L’arròs negre de l’Albufera amb 
llagostins, una proposta gastronò-
mica creada pel restaurant l’Antic 
Hostal del Gall, és la tapa que la 
ciutadania ha votat com la millor 
de la 6a ruta ‘De tapes per la fira’, 
una iniciativa organitzada per 
l’Ajuntament i l’Associació Sant 
Galderic en el marc de la Fira de 
Sant Galderic.

Els daus de filet amb reducció 
de Pedro Ximénez, fruits vermells 
i cruixent de porro del restaurant 
La Cañita ha quedat en segona 
posició, mentre que la mini ham-
burguesa de cua de bou i foie de 
L’Artesana ha estat la tercera tapa 
millor valorada.

Aquest dilluns ha tingut lloc 
a l’Ateneu el lliurament dels di-
plomes als tres restauradors que, 
segons la ciutadania, van elaborar 
les millors propostes gastronòmi-
ques de la ruta inclosa a la Fira de 

Sant Galderic. Durant els deu dies 
que es va fer la ruta gastronòmi-
ca, es van vendre 17.626 tapes, 
realitzades pels 23 restauradors 
locals participants, i la ciutadania 

va emetre 1.117 vots a través de 
l’App Rubí Ciutat.

L’establiment guanyador, l’An-
tic Hostal del Gall, també ho va 
ser a la primera edició del concurs 

el 2015. “Guanyar el concurs és 
un reconeixement a la feina feta 
durant aquests dies, un reconei-
xement per a tots els que hem 
treballat i li hem dedicat hores, 

Els restauradors guanyadors, amb l’alcaldessa, el regidor de Comerç i la tresorera de l’Associació Sant Galderic. / C.C.

Enguany, s’han degustat 17.626 tapes ofertes pels 23 restaurants que participaven 
en aquesta iniciativa gastronòmica que es va realitzar per la Fira de Sant Galderic

és molt gratificant”, ha explicat 
Francesc Pérez de l’Antic Hostal 
del Gall, qui va servir més de 2.000 
tapes durant els deu dies.

L’alcaldessa, Ana M. Martínez, 
va agrair la participació de tots els 
restauradors participants i va des-
tacar que ‘De tapes per la fira’ és 
una proposta plenament consoli-
dada i que té molt bona acollida 
entre els rubinencs i també entre 
gent de fora de la ciutat. També la 
tresorera de l’Associació de Sant 
Galderic, Maria Borràs, va agrair 
la participació de tothom i va res-
saltar que tant la fira com la ruta 
de tapes ha estat “un èxit”.

Durant l’acte, també es va fer 
el sorteig de 3 vals-restaurant de 
30 euros entre totes les persones 
que van votar per a escollir la 
millor tapa de la ruta. Els afortu-
nats, Olga Anera, Oriol Rius i Lídia 
Calvet, podran gaudir el premi 
en qualsevol dels 23 restaurants 
participants.
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Detenen un grup organitzat que es 
dedicava al cultiu de marihuana a Rubí
Redacció

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir entre el 2 i el 6 de 
novembre vuit persones, 
set homes i  una dona, 
d’entre 36 i 66 anys, tots 
de nacionalitat espanyola 
i veïns de Terrassa, Vi-
ladecavalls i Vacarisses, 
com a presumptes autors 
d’un delicte contra la sa-
lut pública i organització 
criminal.

Les investigacions prè-
vies, després de tenir co-
neixement de l’existència 
d’un grup organitzat que es 
dedicava a la distribució de 
substàncies estupefaents a 
la comarca, van permetre a 
la policia de la Generalitat 
identificar els membres de 
l’organització, que disposa-
ven de cinc pisos a Terras-
sa, Vacarisses i Rubí, des 
d’on realitzaven els cultius 
intensius de marihuana i en 
distribuïen cocaïna.

Es va descobrir que el 
domicili de Rubí estava 
perfectament condicionat 
per efectuar el cultiu in-
tensiu de marihuana, amb 
ventiladors i extractors, 
productes fitosanitaris i 

una zona per l’assecament 
dels cabdells. En aquest pis 
es van intervenir 200 testos 
amb tiges de marihuana 
i 200 plantes en una fase 
inicial de creixement.

En un dels habitatges 
de Terrassa es van detenir 
dues persones i es van co-
missar diverses bosses amb 
marihuana, petites quanti-
tats de cocaïna i anabolit-
zants. En un altre domicili 
d’aquesta mateixa ciutat es 
van intervenir 13.000 euros 

en bitllets fraccionats.
En un tercer pis a Ter-

rassa es van trobar diverses 
bàscules de precisió, 15 
paperines de cocaïna, 3 
grams de cocaïna en roca i 
18 bossetes de marihuana 
preparades per la venda. 
En aquest pis també es 
van detenir dues persones 
més.

Finalment, en una casa 
de Vacarisses, es van loca-
litzar unes 6.000 plantes de 
marihuana en diferents fa-

ses de creixement i es van 
efectuar dues detencions.

La investigació va con-
cloure el 6 de novembre 
amb la detenció a Terrassa 
de dues persones més que 
també formaven part de 
l’organització.

Els detinguts van passar 
a disposició judicial davant 
el jutjat d’instrucció en 
funcions de guàrdia de 
Terrassa, que va decretar 
la llibertat amb càrrec dels 
vuit detinguts.

el domicili de Rubí estava condicionat per efectuar un cultiu intensiu de marihuana. / Mossos d’esquadra

els dos músics de l’Orquestra Àrab de Barcelona que actuaran a el Pinar. / Orquestra Àrab de Barcelona

dos músics de 
l’Orquestra Àrab de 
catalunya oferiran 
un concert

L’última persona que que-
dava hospitalitzada des-
prés de l’atemptat terro-
rista que va tenir lloc el 17 
d’agost ja ha estat donada 
d’alta mèdica, segons ha 
informat el Departament 
de Salut. Es tracta d’una 
dona rubinenca, esposa 
de Francisco López, qui va 
perdre la vida a l’atemptat, 
i familiar de Xavier Martí-
nez, de només 3 anys, que 
també va morir a l’atac.

La dona ferida va ser 
atesa inicialment a l’Hos-
pital del Mar de Barcelo-
na, on va ser operada de 
diverses fractures. Quan 

la seva situació va ser més 
estable va ser trasllada-
da a l’Hospital Mútua de 
Terrassa i el passat dijous 
de la setmana passada va 
rebre l’alta.

Els atemptats de Les 
Rambles i Cambrils van 
provocar la mort de 16 
persones i 130 ferits. 

Professionals d’Emer-
gències Mèdiques de 
Catalunya i una vintena 
d’hospitals van assistir 
les persones ferides. Els 
afectats per l’atemptat ter-
rorista eren de més d’una 
trentena de nacionalitats 
diferents. / DdR

Rep l’alta mèdica la rubinenca 
ferida en l’atemptat 
terrorista de Les Rambles

L’ajuntament organitza activitats per 
millorar la convivència al barri del Pinar
Redacció

El barri del Pinar acollirà 
aquest diumenge una nova 
activitat dins del projecte 
Rubí Espais Interculturals, 
impulsat per l’Ajuntament 
de Rubí per promoure l’edu-
cació i l’adquisició de valors 
com la tolerància, la diversi-
tat intercultural, el civisme, 
el respecte i la convivència. 

L’activitat arrencarà a les 
12 hores a la plaça situada 
davant del Centre Cívic El Pi-
nar-La Cruïlla i consistirà en 
un concert a càrrec de dos 
integrants de l’Orquestra 
Àrab de Barcelona. Aquesta 
entitat està formada per 
músics del Marroc i de Ca-
talunya i està reconeguda 
com un símbol d’integració 
i civisme. 

Després de l’actuació 
musical, hi haurà exhibici-
ons de batuka i capoeira, 
a càrrec del professorat 
que imparteix tallers per 
a infants al barri. També 

actuaran les entitats Grupo 
Capoeira Brasil de Terrassa 
i la formació Bahía Sound, 
que oferirà una batukada. 
La jornada es completarà 
amb un petit vermut per a 
les persones assistents. 

Ta m b é en  e l  m a rc 

d’aquest projecte intercul-
tural, el centre cívic del barri 

té previst acollir el 17 de 
desembre un taller de cuina 
intergerenacional. 

Rubí Espais Intercultu-
rals és un projecte que es 
desenvolupa al Pinar, a Les 
Torres, a Ca n’Oriol i al 25 de 
Setembre.

La plaça del Doctor Guardi-
et tornarà a ser l’escenari 
de la commemoració del 
Dia Universal dels Drets 
dels Infants el dilluns 20 
de novembre. Aquest espai 
acollirà diverses activitats 
organitzades per l’Ajun-
tament amb l’objectiu de 
reivindicar el protagonisme 
dels nens i nenes.

Entre les 16.30 i les 
19.30 hores, s’han pro-
gramat jocs i espectacles 
infantils, una cantada a càr-
rec de les corals externes 
de l’Escola de Música Pere 
Burés i una xocolatada. 
El moment central de la 
tarda, però, serà la lectura 
del manifest pels drets dels 
infants a càrrec del Consell 
dels Infants i Adolescents 
de Rubí, que estarà acom-
panyat per l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez.

El Dia Universal dels 
Drets dels Infants també 
es viurà als barris en els 
dies posteriors al 20 de 
novembre. L’endemà a les 
17 hores, la plaça de Ca 
n’Oriol acollirà una tarda 
de jocs i xocolatada sota 
el títol ‘Tinc drets!’. El 23 
de novembre a la mateixa 
hora, la commemoració es 
traslladarà a la plaça Nova 
de Les Torres amb l’espec-
tacle ‘Mou-te pels drets 
dels infants’. Finalment, els 
dies 23 i 24 també a les 17 
hores, es podrà gaudir del 
taller ‘Tinc dret a un nom!’ 
davant el Centre Cívic del 
Pinar La Cruïlla.

Les activitats volen con-
tribuir a donar a conèixer 
entre la població la Decla-
ració dels Drets dels Infants 
i reivindicar els principis 
que s’hi recullen. Un cop 
més, la commemoració 
se centra a recordar la 
necessitat d’escoltar la 
infància com a agent clau 
en el futur de qualsevol so-
cietat i d’ajudar-la a créixer 
lliure, respectant les seves 
diferències, garantint un 
entorn amable i protector, 
i assegurant la cobertura 
de totes les necessitats 
bàsiques.

ciutat dels infants
Ja fa un any que Rubí va 
obtenir el segell de reco-
neixement Ciutat Amiga 
de la Infància, atorgat pel 
Comitè Espanyol de la UNI-
CEF. Aquesta distinció situa 
el municipi dins una xarxa 
de 170 poblacions compro-
meses en la promoció i im-
plementació de polítiques 
municipals a favor dels 
drets dels nens i nenes. 

Per a l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, la jornada 
ha de servir per “refermar 
aquest compromís i fer-ne 
partícip el conjunt de la 
ciutadania. Rubí ha fet una 
aposta per la infància que 
acaba sent una aposta pel 
futur de tots i de totes. Ser 
una veritable Ciutat dels 
Infants, mirar tot el que 
fem amb ulls de nen, és la 
millor garantia d’una ciutat 
millor”. / DdR

Rubí commemorarà dilluns el 
Dia universal dels Drets dels 
infants amb diverses activitats
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La comunitat de Maristes celebra 
el bicentenari amb una exposició
MARTA CABRERA

Més d’una seixantena de 
persones van estar pre-
sents en la inauguració de 
l’exposició ‘Maristes: 200 i 
+’ el dilluns a la tarda a l’au-
ditori del Museu Vallhonrat. 
La mostra és un conjunt 
de material audiovisual 
que repassa els orígens de 
la congregació, explica el 
present de Maristes i quins 
són els reptes futurs de la 
comunitat.

La congregació religiosa 
va ser fundada el 1817 per 
Marcellin Champagnat a 
França i els seus membres 
són monjos. A Rubí van 
arribar fa 100 anys i van 
fundar una escola, que més 
tard va haver de tancar i 
no va poder obrir les seves 
portes fi ns al 1967, ara fa 50 
anys. Actualment, Maristes 
està present en 81 països i a 
Catalunya tenen 10 escoles 
i 14 centres d’obra social, 
on treballen 2.000 pro-
fessionals i atenen a més 
d’11.000 infants i joves. 
“La mostra pretén donar a 
conèixer la ins� tució, que 
la gent pugui escoltar les 
experiències i les vivències 
de les persones al voltant 
de Maristes”, explica Va-
len�  Alarcón, el director de 
l’escola.

A més de tenir presència 
al centre educa� u, Maristes 
té relació amb els projectes 
socials Compar� r, al Pinar, 
i la Llar Champagnat, un 
habitatge tutelat per a jo-
ves. A més, l’Agrupament 
Escolta Albada també està 
estretament relacionat amb 
la congregació i l’escola té 
un club esportiu amb di-

ferents equips de diverses 
disciplines. També hi ha 
presència de germans de 
la congregació, la majoria 
dels quals viuen al centre 
educa� u.

A la inauguració, a més 
de l’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Mar� nez, i els regidors 
Sergi Garcia i Marta García, 
també hi va ser present el 
bisbe de Terrassa, Josep 

Àngel Saiz, i el rector de 
la parròquia de Sant Pere, 
Joaquim Meseguer.

La màxima responsable 
municipal va destacar la 
“tasca d’educació en valors 

de Maristes” i va recordar 
com moltes famílies con-
� nuen “vinculades al llarg 
dels anys” després d’haver 
acabat l’etapa educa� va al 
centre.

L’exposició es podrà visi-
tar fi ns al 24 de novembre 
i està oberta a tothom. A 
més, els alumnes del centre 
visitaran la mostra per fer 
ac� vitats.

Les autoritats van assis� r a la inauguració. / M.C.

L’exposició conté diversos espais audiovisuals. / M.C.

La mostra es podrà visitar fi ns al 24 de novembre a l’auditori del Museu Vallhonrat. / M.C.

La mostra recórre 
el passat i el 
present i traça el 
futur de Maristes
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El municipi de Rubí va pa� r un gran creixement a par� r de meitats del segle XIX. / Cedida

L’AEU ofereix una conferència sobre 
l’evolució de Rubí durant el segle XIX
REDACCIÓ

Dins del seminari sobre la 
història de Rubí, organit-
zat per l’Aula d’Extensió 
Universitària de Rubí, el 
rubinenc Jaume Parras, 
professor d’institut, màs-
ter en Història Moderna i 
Contemporània i llicenciat 
en Ciències Econòmiques i 
Empresarials, va oferir una 
conferència sobre el Rubí 
del segle XIX.

El trànsit del món rural 
fi ns a la revolució industrial 
va ser el fet més destacat 
de la centúria. L’historiador 
local va explicar la transfor-
mació econòmica, social i 
urbana de Rubí. Al segle XIX 
es van instal·lar al municipi 
les primeres indústries, so-
bretot de fi latures de llana 
i cotó i � ntoreries.

A banda, va recordar 
la importància del conreu 
de la vinya, que va arribar 
a suposar més del 90% de 
la super� cie total conreada 
als volts del 1882. Amb 
l’arribada de la plaga de la 

fi l·loxera, uns anys més tard, 
va començar l’inici de la de-
cadència de la vinya.

L’historiador també va 
centrar la seva conferència 
en les condicions de vida 
dels treballadors de les 
fàbriques, especialment de 

L’arribada de les 
fàbriques és el 
més destacat del 
Rubí de la centúria

Xerrada sobre els drets 
de les persones amb fa� ga 
crònica i fi bromiàlgia

Més de 250 persones assisteixen 
a una xerrada sobre l’ar� cle 155

La conferència de la diputada Àngels Ponsa va tenir lloc a l’auditori del Museu Vallhonrat. / M.C.

La conferència organitzada 
per l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) sota el � tol 
‘155, i ara què’, a càrrec de la 
diputada de Junts pel Sí Àn-
gels Ponsa, va congregar més 
de 250 persones a l’auditori 
del Museu Vallhonrat.

La diputada al Parlament 
va intentar explicar l’úl� ma 
hora dels esdeveniments al 
voltant de l’aplicació d’aquest 
ar� cle i de la resposta del go-

vern i del Parlament.
Ángels Ponsa va explicar 

que “el govern no fallarà, els 
diputats tampoc ho faran 
i la gent, com hem vist, no 
fallarà, cal pensar que tot 
anirà bé”. Tot i això, no es 
va aventurar a explicar si 
la intenció del president 
de la Generalitat, Carles 
Puigdemont és proclamar la 
República Catalana.

Durant la conferència, 

Ponsa va explicar els mo-
� us pels quals Catalunya ha 
arribat a aquesta situació i 
va explicar el que suposaria 
l’aplicació del 155. 

Al tancament d’aquesta 
edició, el president Carles 
Puigdemont tenia previst 
comparèixer al Parlament  
dijous a la tarda després de 
suspendre una declaració 
ins� tucional que estava pre-
vista dijous al migdia. / M.C.

La Sala Neus Català, ubicada 
al carrer Floridablanca, 23, 
acull el 29 de novembre a 
les 19 hores una conferèn-
cia sobre els drets que tenen 
les persones que pateixen 
fa� ga crònica i fi bromiàlgia. 
La conferència anirà a càrrec 
de J. Enrique Molina, de 
Molina Advocats, i d’Andrea 
Suárez Segade, doctorada 

en Fisiologia en el camp 
de la valoració funcional 
de la Síndrome de la Fa� ga 
Crònica per la Universitat de 
Barcelona.

Es recomana als assis-
tents no portar perfums o 
cosmètics amb fragància, 
per possibles intoleràncies 
dels assistents durant la 
xerrada. / DdR

Més de 250 persones assisteixen 
a una xerrada sobre l’ar� cle 155

La conferència de la diputada Àngels Ponsa va tenir lloc a l’auditori del Museu Vallhonrat. / M.C.

La conferència organitzada 
per l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) sota el � tol 
‘155, i ara què’, a càrrec de la 
diputada de Junts pel Sí Àn-
gels Ponsa, va congregar més 
de 250 persones a l’auditori 
del Museu Vallhonrat.

La diputada al Parlament 
va intentar explicar l’úl� ma 
hora dels esdeveniments al 
voltant de l’aplicació d’aquest 
ar� cle i de la resposta del go-

vern i del Parlament.
Ángels Ponsa va explicar 

que “el govern no fallarà, els 
diputats tampoc ho faran 
i la gent, com hem vist, no 
fallarà, cal pensar que tot 
anirà bé”. Tot i això, no es 
va aventurar a explicar si 
la intenció del president 
de la Generalitat, Carles 
Puigdemont és proclamar la 
República Catalana.

Durant la conferència, 

Ponsa va explicar els mo-
� us pels quals Catalunya ha 
arribat a aquesta situació i 
va explicar el que suposaria 
l’aplicació del 155. 

Al tancament d’aquesta 
edició, el president Carles 
Puigdemont tenia previst 
comparèixer al Parlament  
dijous a la tarda després de 
suspendre una declaració 
ins� tucional que estava pre-
vista dijous al migdia. / M.C.

la fàbrica de Les Fonts, el 
Vapor Bonaplata o el Vapor 
Vell. Principalment, aques-
tes indústries contractaven 
dones i infants, sotmesos a 
unes condicions molt dures 
i que van acabar impulsant 
sindicats, protestes i revol-
tes, com les vagues del 1847 
al Vapor Vell i que va acabar 
amb l’apedregament del 
director; o quan el 1885 van 
disparar un tret contra el fi ll 
de l’industrial Pau Ribas.

El creixement econòmic 
i la industrialització van fer 
disparar la demografi a del 
poble, que va passar de 
tenir 354 habitants el 1787 
als 4.400 del 1900.

La propera conferència 
sobre història local � ndrà 
lloc el 14 de desembre a 
l’Ateneu i anirà a càrrec 
d’Eduard Puigventós, qui 
explicarà com va viure el 
municipi de Rubí la primera 
part del segle XX.

Famílies i mestres del Pau 
Casals transformen el pa� 
Famílies, alumnes i mestres 
de l’escola Pau Casals van 
organitzar dissabte una 
‘Bricofesta’, una 
j o r n a d a  p a r-
t ic ipativa per 
transformar el 
pati del centre 
educa� u. 

D u r a n t  l a 
‘Bricofesta’ es 
va construir una 
pe� ta muntanya 
amb un tobogan 
al pa�  d’Infan� l 
i un circuit de 

troncs al pa�  de Primària. A 
més, es va pintar un mural 
al rocòdrom. / DdR

Famílies, alumnes i mestres van par� cipar en 
la ‘Bricofesta’. / Cedida
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Homenatge a la gent gran del Casal 
i la Residència de Primer de Maig

M. CABRERA

El Casal i la Residència de 
gent gran de Primer de Maig 
va organitzar dimarts a la 
tarda un acte d’homenatge 
als avis rubinencs de més 
edat que par� cipen en les 
ac� vitats del casal o bé que 
viuen a la residència.

A l’acte hi van assistir 
l’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Martínez, i la regidora de 
Serveis a les Persones, Marta 
García. Els i les homenatjades 
del Casal de la gent gran van 
ser Joan Casasayes, de 93 

anys; Purifi cación Moreno, 
de 89 anys; i Maria Verda-
guer, de 89 anys. Pel que fa 
a la residència, el reconei-
xement va ser per Teresa 
Galtés, de 93 anys; per José 
Gómez, de 94 anys; i per Car-
men Alfaro, de 95 anys.

També es va premiar 
les persones amb més edat 
de la residència, tot i que 
no van assis� r a l’acte per 
mo� us de salut. Es tracta de 
Dolores Palenzuela, de 105 
anys; i de Montserrat Picoy, 
de 103 anys.

Després d’entregar una 

placa commemora� va i un 
ram a totes les persones 
que van rebre l’homenatge, 
la festa va con� nuar al Casal 
del Primer de Maig, ubicat a 
La Serreta, amb una actuació 
musical del Casal del Centre 
de Terrassa.

Ana M. Mar� nez va des-
tacar que aquest � pus d’ac-
tes són un “homenatge a 
una vida plena que genera 
molta il·lusió als qui ho re-
ben” i recorda que la gent 
gran “és un dels col·lec� us 
que necessita més atenció i 
acompanyament”.

Alguns dels homenatjats, amb les autoritats locals i les responsables del centre. / Localpres
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Les obres menors ja no necessiten llicència, 
només s’haurà d’informar l’Ajuntament
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha 
simplifi cat el tràmit admi-
nistrati u relati u a un deter-
minat ti pus d’obres menors 
amb l’objecti u de complir 
les directives europees 
vigents. Des de dimecres, 
les persones i empreses 
que vulguin realitzar una 
obra menor que no afecti  
l’estructura de l’edifici ja 
no hauran de demanar lli-
cència a l’Ajuntament, sinó 
que només hauran de co-
municar-ho abans d’iniciar 
els treballs.

Per fer obres en un ha-
bitatge, un local, un edifi ci 
o un solar de la ciutat cal 
demanar el tí tol habilitant 
a l’Ajuntament. El ti pus de 
títol habilitant (llicència, 
comunicat o assabentat) 
depèn del lloc on es vulgui 
fer l’obra i de la classe de 
treballs a realitzar.

Les obres en règim de 
comunicació prèvia re-
quereixen que l’interessat, 
abans de començar els 
treballs, ho comuniqui a 

l’Ajuntament amb la do-
cumentació requerida. Les 
obres es poden començar a 
parti r de l’endemà en què 
s’ha lliurat la comunicació 
prèvia, s’ha comprovat la 
documentació aportada i 
s’ha efectuat el pagament 
de l’autoliquidació de la 
taxa.

La redistribució interior 
d’un habitatge o local, la 

millora de l’accessibilitat 
d’un edifi ci o la construcció 
i la instal·lació de piscines 
sense cobriment en espla-
nada existent en substi tu-
ció de terres són algunes de 
les obres que a parti r d’ara 
requeriran comunicació 
prèvia.

Segons ha explicat la 
regidora de Serveis Terri-
torials, Maria Mas, “això 

suposarà una millora en 
el servei que s’ofereix a 
la ciutadania”. Mas apun-
ta que s’està “treballant 
per a facilitar l’accés de la 
ciutadania i de les empre-
ses als tràmits municipals. 
Això és una primera acció, 
però conti nuem treballant 
per fer una administració 
més propera, més àgil i 
efi cient”.

La redistribució interior d’un pis o local ja no necessita llicència de l’Ajuntament. / Cedida

L’organització d’autònoms de Catalunya considera
insati sfactòria la Reforma del Treball Autònom
L’organització d’Autònoms 
de Catalunya (Autcat), ads-
crita a la patronal catalana 
Cecot, considera que la Re-
forma del Treball Autònom 
ha resultat insati sfactòria, ja 
que “no ha resolt els greuges 
comparati us amb el règim 
general que pateixen els au-
tònoms”. L’organització creu 
que “més aviat generarà una 
nova discriminació entre els 
autònoms, en funció de si 
són propietaris d’una acti vi-
tat o bé són administradors 

societaris. No s’entén que 
s’incorporin determinades 
prestacions o obligacions 
en funció del ti pus d’autò-
nom”.

Un altre aspecte que 
tampoc convenç és la pos-
sibilitat de compaginar el 
treball per compte propi 
amb el 100% de la jubilació, 
si es contracta almenys a 
un treballador per compte 
d’altri. Amb l’entrada en 
vigor d’aquest arti culat, l’au-
tònom perd la possibilitat, 

recollida per l’Estatut dels 
Treballadors, d’extingir la 
relació laboral amb els seus 
treballadors, indemnitzant-
los únicament amb un mes 
de salari.

Pel que fa a l’àmbit tribu-
tari, criti quen que no se solu-
cionen temes tan rellevants 
com el tractament de l’ús del 
vehicle ni els convenç la regla 
objecti va per deduir les des-
peses de subministraments 
quan l’acti vitat es fa en l’ha-
bitatge de l’autònom.

Per a l’Autcat, la solució 
a tots aquests greuges com-
parati us seria la d’eliminar 
el règim d’autònoms, equi-
parant-lo al règim general, 
amb els mateixos drets i 
obligacions. A Catalunya 
els autònoms suposen un 
col·lecti u de 553.114, repre-
sentant el 17% de l’ocupació 
total, i si centrem la dada 
en els autònoms persona 
fí sica suposen a Catalunya 
324.791, un 16,4% del total 
estatal. / DdR
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Fa 30 anys va començar a funcionar 
Font del Ferro com un espai for-
matiu i laboral per a persones amb 
discapacitat intel·lectual. Anys més 

tard es va convertir en un Centre Especial de 
Treball (CET), centrat en l’àmbit del cultiu 
de plantes i herbes aromàtiques.

L’empresa, que depèn de l’Ajuntament, va 
estar durant molts anys estancada, amb no-
més 9 treballadors i una vintena de persones 
al Servei de Teràpia Ocupacional. Font del 
Ferro, com altres projectes, va patir les guer-
res internes al si del Partit dels Socialistes 
de Catalunya i els projectes per consolidar 
el CET van quedar en un calaix.

Des de fa mesos, l’Ajuntament treballa 
per millorar la política d’atenció a la diver-
sitat. Ja sigui facilitant espais en espectacles 
públics, treballant per l’ampliació de l’Escola 
d’Educació Especial de Ca n’Oriol, impul-
sant la Taula d’Atenció a la Diversitat o aju-

dant a organitzar casals d’estiu per a infants 
amb diversitat. Ara, el consistori ha fet un 
nou pas en el sentit de millorar l’ocupació 
d’aquest col·lectiu, especialment afectat per 
l’atur i la precarietat laboral.

A través de Font del Ferro, s’han con-
tractat quatre persones amb diversitat intel-
lectual per fer tasques de manteniment de 
zones verdes i jardins sota la supervisió d’un 
tècnic. Quatre persones és un gra de sorra, 
però un bon punt d’arrencada per un pro-
jecte que pot tenir un llarg recorregut si hi 
ha voluntat política i tècnica per potenciar 

el servei.
De fet, un dels problemes més visibles 

que té la ciutat és precisament el manteni-
ment dels espais públics, motiu pel qual la 
proposta de reforçar el servei i fer-ho a través 
d’aquest col·lectiu és una doble bona notícia 
pel municipi. A més, el nou servei també 
oferirà manteniment a parcs i jardins privats, 
per tal de millorar la viabilitat econòmica del 
projecte i que no depengui només d’un únic 
client: l’Ajuntament.

El col·lectiu de persones amb discapacitat 
és un dels més vulnerables de la societat. La 

seva inclusió laboral és fonamental per man-
tenir els lligams socials i tenir independència 
econòmica. Els problemes amb els quals es 
troben són múltiples, començant perquè el 
sou brut de les persones amb diversitat fun-
cional és menor que el de la resta de treballa-
dors. Segons les dades de l’Institut Nacional 
d’Estadística, la taxa de persones ocupades 
amb discapacitat no supera el 40%.

Actualment, al Centre d’Educació Espe-
cial de Ca n’Oriol hi ha més d’una setantena 
d’alumnes, persones que en un futur hauran 
de buscar feina en un món laboral precari 
i difi cultós. L’Ajuntament, com qualsevol 
institució pública, ha de liderar les políti-
ques favorables als sectors més vulnerables, 
en aquest cas les persones amb discapacitat. 
I exigir, també, que la resta d’actors socials 
–empreses, entitats, associacions, escoles, co-
merços– s’involucrin per ajudar a la inclusió 
social de les persones amb diversitat.

Font del Ferro
EDITORIAL
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Cartes de la Ciutadania
Canvis de senyals en punts confl ictius
Ja fa alguns dies que l’Ajuntament va canviar 
la prioritat de l’encreuament que hi ha entre 
els carrers Santa Llúcia i Sant Joan, just da-
vant de l’escola Regina Carmeli. És cert que 
el trànsit al carrer Santa Llúcia, pràcticament 
cada matí en hores d’entrada al col·legi, és molt 
intens i amb l’ampliació de l’illa de vianants, se 
suposa que el carrer Sant Joan és només d’ús 
pels veïns. El cas és que el canvi de l’stop ja 
ha provocat un accident, que jo hagi vist, i en 
podria provocar més. Suposo que el costum 
de tenir prioritat per una via ha fet que els 
conductors no parin tanta atenció i després 
passa el que passa.... Crec que l’Ajuntament 
hauria de senyalitzar, a més dels senyals ho-
ritzontals i verticals que ja estan, amb algun 
semàfor de precaució per un temps o alguna 
altra mesura.

A més, alguns veïns de la zona estem 
preocupats perquè el tema del carrer Santa 
Llúcia no està ben resolt i el trànsit és molt 
més elevat que abans, que ja ho era. És un 

FOTODENÚNCIA

El carrer de la Creu, al centre de la ciutat, 
està molt deixat i descuidat; pintades, residus, 
brutícia, pudors... Fa vergonya tenir un carrer 
en aquest estat de deixadesa. 

Eva M. Sánchez

El Tuit de la setmana       11 de novembre

Leti cia Dolera @Leti ciaDolera
Basta ya de 
#justi ciapatriarcal

carrer estret i, a més, aquell encreuament 
està molt transitat per adults i infants. El risc 
d’accidents amb tants vianants, molts d’ells 
escolars, és molt preocupant en aquell punt. 
Crec que l’Ajuntament hauria de revisar la 
mobilitat en aquesta zona i especialment en 
aquest encreuament.

També trobo que tampoc està ben resolta 
la sortida de l’aparcament de l’Escardívol, on 
els vehicles que volen sortir, independentment 
del circuit previ que han de realitzar, es troben 
que han de parar atenció a un pas de vianants 
molt utilitzat i als vehicles que accedeixen que 
tenen preferència i que ho fan des dels dos car-
rils del carrer. Els que van direcció rotonda de 
l’Escardívol és fàcil visualitzar-los, però veure 
els que vénen de la rotonda és més difícil.

Susana Martín

Exposició Ignasi Marroyo
Només havia tingut l’oportunitat de veure 
una exposició del fotògraf rubinenc Ignasi 
Marroyo. Fa bastants anys, gairebé vint crec 

recordar, a l’Aula Cultural. Em va encantar. 
Malgrat que vaig anar allà per casualitat, el 
senyor Marroyo era allà i vaig tenir l’opor-
tunitat de saludar-lo, he de dir que jo no el 
coneixia, i de conversar una estoneta amb ell. 
Molt amablement, em va explicar algunes de 
les imatges. Van ser només uns minuts, però 
em va semblar una persona molt serena, una 
persona que mirava la vida i els detalls amb 
ulls especials, com ho fan els fotògrafs.

Tot i que després només el vaig seguir de 
tant en tant per la premsa, el vaig tornar a veure 
com a pregoner de la Festa Major i aquest estiu 
vaig conèixer la seva mort. Aquesta setmana he 
pogut anar al Castell a veure la mostra Carrers 
de Rubí del senyor Marroyo. M’ha encantat. 
M’ha transportat al Rubí d’abans, amb nostàl-
gia i emoció. Com ha canviat la ciutat!

Per això, avui he volgut escriure unes línies 
i animar la gent, grans i també jovent, a visi-
tar-la. Val molt la pena, i fi ns i tot, es fa curta. 
Gràcies pel seu llegat, sr. Marroyo.

Edu García
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El camí per construir una nova 
realitat política resulta més 
llarg i tortuós del que alguns 
agents volíem creure o veure. 
Un camí llarg i no absent de 
perills, un camí que ens con-
dueix a contradiccions. Però 
també un camí que en el seu 
recorregut intricat ens permet 
confeccionar i madurar la 
realitat que confi gurem a cada 
passa. Davant de l’embat d’as-
sumir la constitució d’un nou 
subjecte polític sobirà ens apa-
reixen qüestions no menors, 
una d’elles és la necessitat de 
confi gurar una nova identitat 
nacional catalana.

La legitimitat i la viabilitat 
de la futura república s’ha 
de fonamentar en un suport 
ampli, la necessitat de sumar i 
aglutinar és el principal atrac-
tiu d’aquesta empresa, la ne-
cessitat esdevé virtut. La nova 
República permet variar la 
correlació de forces d’allò que 
podem anomenar antic règim, 
un petit món que delimita de 
manera informal i formal la 
pertinença, oligarquies que 
estableixen una teranyina d’in-
teraccions per tal de conservar 
i ampliar la seva infl uència en-
vers el conjunt de la població. 
La necessitat de suport ampli 
debilita l’estructura i possi-
bilita la seva minimització o 
desaparició.

Tenim una oportunitat 
per confi gurar una identitat 
no basada en la pertinença 
per dret, sinó per convicció. 
Tenim l’oportunitat de con-
figurar una identificació no 
en símbols i territoris, sinó 
en valors. Valors que són in-

herents al republicanisme: 
Igualtat, llibertat i fraternitat. 
Conceptes que a la pràctica 
han de guiar les accions po-
lítiques. Materialitzar-se en 
un estat que posi el ciutadà 
al centre de l’acció política, 
un estat que garanteixi l’accés 
universal a educació i sanitat 
de qualitat. Un estat que tingui 
un compromís moral efectiu 
envers aquelles persones que 
fugen de confl ictes bèl·lics. Un 
estat que prioritzi la dignitat 
al rendiment econòmic de les 
elits benestants.

Conceptes ampliables 
amb l’assumpció del feminis-
me com a valor fundacional. 
Un feminisme que aporti una 
mirada confi gurativa per tal 
de vetllar perquè les futures 
estructures socials no neixin 
coartant i difi cultant l’accés al 
cinquanta per cent de la nostra 
població. Un feminisme com a 
nova mirada per tal de confi -
gurar espais de socialització i 
relació justos.

La nova Republica catala-
na només podrà consolidar-se 
com a realitat política si s’ofe-
reix al món com una identitat 
aglutinadora, com un espai en 
construcció permanent que 
esdevingui alternativa a l’es-
tructura monolítica de l’estat-
nació europeu. Alternativa a 
la identitat nacional com a 
dret de naixement contrares-
tat amb un model adhesió 
voluntària i universal a valors i 
idees. Construint una identitat 
nacional que no només ens 
permet eixamplar la base i el 
suport al projecte polític, sinó 
que ens impermeabilitza de la 
disfunció que provoca el naci-
onalisme identitari en forma 
de feixisme i suprematisme.

És important també no 
cedir a la temptació de con-
formar el ser català a una 
contraposició de la identitat 
espanyola: sóc català perquè 
no sóc espanyol. No podem 
assumir aquesta posició per 
pobre, però sobretot per ir-
real. La República a la qual 
aspirem procedeix socialment 
i culturalment de trets propis 
de la cultura espanyola, trets 
i característiques a què no 
podem, ni hauríem, d’estar 
disposats a renunciar perquè 
ens enriqueixen i ens aporten. 
Trets que configuraran de 
manera determinant el que 
som i el que serem.

En aquest aspecte, el cas-
tellà és un actiu importantís-
sim, no només en clau d’accés 
a un món globalitzat on és la 
tercera llengua emprada, sinó 
també en el fet que esdevé 
porta d’accés cultural a un 
món d’una tradició cultural 
immensa. El bilingüisme com 
actiu a mantenir i protegir, 
una república que vetlli per 
la difusió i manteniment de 
la llengua materna de milions 
de catalans.

Cal confi gurar un subjecte 
polític català atractiu per al 
món, però sobretot prou gran 
per encabir-hi tots els seus ciu-
tadans, un marc mental que no 
repeteixi l’error d’una Espanya 
que no ha encabit cap identitat 
que no fos la castellana.

Construir una Catalunya 
des de totes per a totes que 
no sigui fi nal, sinó principi, 
una Catalunya que esdevin-
gui oportunitat. Una pàtria 
que ens interpel·li des de la 
construcció col·lectiva. Una 
República Catalana refugi 
per a totes.

Títol en construcció
Aitor Sànchez
AUP

Des de l’UGT del Vallè s 
Occidental volem manifes-
tar pú blicament la nostra 
preocupació  per la situació  
en què  es troben les treba-
lladores i els treballadors de 
FCC a Rubí .

D ’ u n  t e m p s  e n ç à , 
l’empresa concessionà ria del 
Servei de Recollida de Re-
sidus a Rubí , FomentO de 
ConstruccionEs i Contratas 
FCC, porta una polí tica 
d’estalvi que possiblement 
é s prou benefi ciosa pels in-
teressos de la multinacional, 
però  que està  signifi cant un 
deteriorament progressiu 
de les condicions laborals 
de les treballadores i dels 
treballadors que presten el 
servei.

L’actitud de la direcció  
é s de bloqueig sistemà tic 
de qualsevol possible acord 
i d’una gestió  pè ssima dels 
recursos, al·legant manca 
de marge de maniobra per 
culpa de l’Ajuntament, que 
segons diuen els hi paga poc 
i malament.

Farts de tanta negativa, 

la secció  sindical d’UGT a 
l’empresa, juntament amb 
la direcció  del sindicat a 
la comarca, vam demanar 
una reunió  amb els respon-
sables polí tics municipals, 
per poder traslladar-los la 
problemà tica que està  vivint 
la plantilla.

Aquesta reunió  es va 
produir el passat dijous 2 
de novembre. De la mateixa, 
hem tret el compromí s de 
mediació  de l’Ajuntament 
amb la concessionà ria per 

intentar trobar vies de so-
lucions a aquest bloqueig 
de les negociacions, i que 
es mantindrà  la dotació  de 
recursos sufi cient perquè  el 
Servei de Recollida de Re-
sidus a Rubí  pugui garantir 
unes condicions laborals 
dignes de les treballadores 
i els treballadors que per-
metin una millor qualitat 
del servei.

Hem de fer possible un 
Rubí  Net i treballadors amb 
drets.

 

La mobilitat sostenible és un 
dels reptes més importants 
en matèria de polítiques 
urbanes que cal abordar des 
dels municipis.  Vivim en 
moviment. Col·lectiva i in-
dividualment. La manera, 
la velocitat i la freqüència 
del nostre moviment dins de 
les ciutats determinarà com 
han de ser les nostres ciutats 
en el futur. I a l’inrevés. La 
manera com són les nostres 
ciutats defineix com s’hi 
podrà moure la seva ciuta-
dania. Treballar per assolir 
un model de mobilitat més 
humà i sostenible és una de 
les prioritats del govern de la 
ciutat i compta amb un ampli 
consens polític.

A Rubí estem abordant 
aquest debat amb valentia. 
L’illa de vianants n’és un 
exemple claríssim. Avui, 
els carrers del cor de Rubí 
formen una illa de vianants 
més gran que mai on es dona 
prioritat a les persones. Volem 

una ciutat amiga de la infàn-
cia amb un teixit comercial 
fort i on la ciutadania respiri 
un aire més net. També estem 
fi nalitzant la redacció del nou 
pla de mobilitat sostenible de 
Rubí, un document que ha de 
defi nir les estratègies per una 
mobilitat segura, sostenible, 
equitativa i eficient. Com 
sabeu, l’Ajuntament de Rubí 
ja té en funcionament tres 

fotolineres a la ciutat cons-
cients que la millor manera 
d’incentivar el vehicle elèctric 
és precisament creant punts 
de recàrrega públics i gratuïts 
per a tothom. 

En aquest context arriba 
a la biblioteca el IV Congrés 
Rubí Brilla el 24 de novem-
bre, precisament, sobre mo-
bilitat sostenible. Fa anys que 

la iniciativa Rubí Brilla ens 
emplaça a canviar de model 
energètic i passar d’un model 
caduc, car i que contamina a 
un altre de nou, més barat 
i més sa. Enguany el Rubí 
Brilla ens proposa també 
abordar els reptes de la mo-
bilitat urbana des del debat 
i el coneixement compartit. 
Coneixerem experiències 
d’èxit d’altres de ciutats que 
ja estan fent aquest camí 
cap a la mobilitat sostenible. 
Experts de primer nivell ens 
oferiran una oportunitat 
única per refl exionar sobre 
el model urbà que tenim i el 
que volem. 

Però ens cal la compli-
citat de la ciutadania. La 
tasca de les administracions 
és impulsar i facilitar, però 
al fi nal és la ciutadania amb 
la seva mobilitat de cada dia 
qui dona per bons els canvis. 
Per això em plau convidar 
tots els rubinencs i les ru-
binenques a la vessant més 
lúdica del Congrés: la 1a Fira 
del Vehicle Elèctric de Rubí, 
divendres 24 a partir de les 17 
hores i dissabte 25 tot el dia 
al pàrquing del Rubí Forma. 

El repte de la mobilitat sostenible

“Treballar per 
assolir un model 
de mobilitat més 
humà i sostenible 

és una de les 
prioritats del 

govern”

Rafael Güeto
Regidor de l’Àrea de 
Desenvolupament 
Econòmic  Local

Rubí Net i 
treballadors amb drets

UGT VALLÈS
OCCIDENTAL

Divendres 3 de novembre, 26 
dones nigerianes morien al 
Mediterrani en creuar el mar 
des de Líbia cap a Europa. 
Segons l’Organització Inter-
nacional per a les Migracions 
(OIM), el 2016 van morir un 
total de 7.927 persones immi-
grants en les rutes migratòries, 
i aquest any ja hi han mort 
més de 4.000 persones.

Aquest 2017, l’estat es-
panyol hauria d’haver acabat 
acollint 9.323 persones refu-
giades i només n’ha acollit poc 
més de 1.000. El setembre del 
2015, Espanya –juntament 

amb altres països membres 
de la UE– signava un acord 
amb la Comissió Europea en 
què es comprometia a acollir 
aquest nombre de persones 
en dos anys. Tot i que la Unió 
Europea va dir que sanciona-
ria els països que incomplissin 
els acords d’acolliment, les 
sancions encara no s’han ma-
terialitzat.

Aquest 2017, però, la Unió 
Europea ha rebut el Pre-
mi Princesa d’Astúries de la 
Concòrdia. El jurat concedia 
el premi a la Unió per la 
seva contribució al “més llarg 
període de pau de l’Europa 
moderna” i per haver difós 

“valors com la llibertat, els 
drets humans i la solidaritat”. 

No calen més promeses 
ni hipocresies. No. Cal auto-
crítica, i sobretot fets. Accions 
destinades a l’acolliment i cal 
que, com a ciutadania, les se-
guim exigint a les institucions. 
Que la situació política que 
viu actualment Catalunya no 
ens faci oblidar qui fuig i mor 
per la guerra. No oblidis que 
no tan sols volem acollir, sinó 
que hem de fer-ho perquè és 
el nostre deure com a éssers 
humans. No siguem còmplices 
d’aquest humanicidi, siusplau. 
Continuem lluitant per fer un 
món més lliure i millor.

No siguis còmplice de 
l’humanicidi de refugiats

RUBÍ ACULL
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E S P E C I A L  M O T O R
Consells de conducció amb pluja 
per reaccionar en cas d’aquaplaning’
El mal temps i, particular-
ment la pluja són dos dels 
principals factors de risc 
a la carretera. Quan plou, 
es redueix l’adherència i la 
visibilitat i cal extremar la 
precaució al volant.

Les principals mesures 
de prevenció que es poden 

prendre per evitar situacions 
d’aquaplaning són, en primer 
lloc, consultar la previsió 
meteorològica i evitar agafar 
el vehicle en cas de pluja 
extrema. Si resulta inevita-
ble, es recomana moderar 
la velocitat i adequar la 
conducció a les condicions 

de la via. En relació a l’estat 
del vehicle, resulta fona-
mental un bon manteniment 
dels pneumàtics, tant en la 
revisió de la pressió com de 
la profunditat de la banda de 
rodadura.

L’aquaplaning sorprèn 
amb una desagradable sen-
sació d’inseguretat quan els 
pneumàtics no poden eva-
cuar l’excés d’aigua i perden 
contacte amb l’asfalt. En cas 
de trobar-se amb aquesta 
situació és necessari:
1. Mantenir el volant ferm
2. Trepitjar l’embragatge

Font: RACC
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Citroën C4 Aircross
COMPACTO Y ROBUSTO
Con una longitud contenida de 
4,34 m, el Citroën C4 Aircross 
es verdaderamente un SUV 
compacto. Se refuerza esta 
impresión de robustez y de 
dinamismo con:
· Sus líneas horizontales y los 
paneles de ventilación aerodi-
námicos sobre el frontal.
· Su modelado del capó.
· Sus pasos de rueda ensan-
chados.
· Sus voladizos reducidos.

ELEGANTE Y MODERNO
El Citroën C4 Aircross conju-
ga armoniosamente estilo y 
e� cacia. 

Delante, por ejemplo, sus 
luces diurnas de LED inte-
gradas verticalmente en los 
paneles de ventilación  aero-
dinámicos, a� rman su perso-
nalidad.

Detrás, una cámara de 
marcha atrás está disimulada 
en la barra cromada del portón 
del maletero. 

La utilización del cromo 
y los cristales traseros sobre-
tintados, aportan también 
ese toque de elegancia suple-
mentario.

HABITÁCULO A MEDIDA
El puesto de conducción del 
Citroën C4 Aircross ha sido 
racionalizado para facilitar la 
conducción. Puedes disponer 
de:
· Un volante recubierto de 
cuero, regulable en altura y 
en profundidad.
· Un cuadro de instrumentos 
que favorece una lectura 
intuitiva.
· Asientos delanteros que 
aseguran una excelente suje-
ción y que ofrecen una gran 
amplitud de reglajes (altura, 
longitud, inclinación).
· Para el confort de los pasaje-
ros, la inclinación del respaldo 
trasero se puede ajustar igual-
mente en dos posiciones.
· Tu Citroën C4 Aircross dispo-
ne de una arquitectura interior 
inteligente que concilia la 
noción de compacidad y la 
de espacio interior generoso. 
Así ofrece:

· Un volumen de maletero de 
hasta 442 litros.
· Una banqueta trasera frac-
cionable (2/3 – 1/3) que pue-
de abatirse fácilmente para 
obtener un espacio de carga 
suplementario.
· Numerosos espacios portaob-
jetos están repartidos por el 
habitáculo, su capacidad y su 
concepción han sido de� nidos 
acordes con las necesidades 
cotidianas.
· La guantera te ofrece, por 
ejemplo, un gran volumen 
iluminado y refrigerado.
· El resposabrazos central 
trasero está provisto de dos 
portalatas.
· El resposabrazos central de-
lantero contiene una toma de 
12 Voltios y conexiones USB y 
auxiliar de audio.

TRANSMISIÓN INTEGRAL
Tienes la posibilidad de elegir, 
según tus necesidades y las 
situaciones que te encuentres, 
incluso rodando, uno de los 
tres modos de transmisión 
disponibles con ayuda de un 
mando situado detrás de la 
palanca de cambios.

El modo 2 ruedas motrices 
(2WD) optimiza tus consumos 
de carburante reduciendo el 
número de piezas en movi-
miento (solo las ruedas delan-
teras están conectadas).

El modo 4 ruedas motrices 
(4WD) reparte automática-
mente la transmisión del par 
entre las ruedas delanteras y 
traseras.

El modo « LOCK » te aporta 
un máximo de motricidad en 
condiciones severas aumen-
tando el par transmitido a las 
ruedas traseras.

SEGURIDAD MÁXIMA
Extremadamente rígida, la 
estructura de la carrocería de 
tu Citroën C4 Aircross es capaz 
de absorber y disipar la energía 
de un choque optimizando la 
deformación de la carrocería 
para protegerte e� cazmente 
a ti y a tus pasajeros. 

Esta rigidez te garantiza 
también un comportamiento 
dinámico preciso al permitir 

conservar tu trayectoria sea 
cual sea el tipo de la carretera 
por la que circulas.

Para una mayor seguridad 
en el uso cotidiano, además del 
agrado aportado por tu trans-
misión integral, tu Citroën 
C4 Aircross cuenta también 
con ayudas a la conducción 
incluidas como el ESP, el ABS, 
el repartidor electrónico de 
frenado o incluso la ayuda al 
arranque en pendiente.

Citroën C4 Aircross
COMPACTO Y ROBUSTO
Con una longitud contenida de 
4,34 m, el Citroën C4 Aircross 
es verdaderamente un SUV 
compacto. Se refuerza esta 
impresión de robustez y de 
dinamismo con:
· Sus líneas horizontales y los 

E S P E C I A L  M O T O R



 UIA IMMOBILIÀRIA DE RUBÍ

Cuando estamos viendo 
pisos para alquilar, no 
solo nos preocupamos 
de ver si está amueblado 
o si es lo su� cientemente 
espacioso para vivir. Una 
de las preguntas que más 
nos hacemos a la hora 
de alquilar una vivienda, 
es si debe tener garaje 
o no.

Porque, en un país 
con más de 23 millones 
de coches en circula-
ción y buscando un buen 
estacionamiento cada 
noche, el alquiler de una 
vivienda con parking una 
pregunta casi obligada. 
Sobre todo, si sabemos 
que, con seguridad, cada 
día gastaremos media 
hora como mínimo en 
buscar un aparcamiento 
al volver del trabajo.

Ventajas de tener un 
piso con parking
Actualmente, las ciuda-
des cuentan con cada vez 
menos aparcamientos 
donde dejar tu coche y, 
los que hay, requieren de 
algún tipo de pago, bien 
sea porque lo acabamos 
dejando en un parking 

público por desespera-
ción o bien porque lo 
estacionamos en zona 
azul. Sea como fuere, 
coger el coche por ciudad 
es cada vez más compli-
cado sobre todo si lo que 
queremos es ir al centro. 
Por eso día a día crece 
el número de personas 
que buscan un alquiler de 
vivienda con parking. En 
Api te podemos ayudar a 
que encuentres la casa de 
tus sueños, ya que tene-
mos un amplio y variado 
catálogo de inmuebles no 
solo en las grandes ciu-
dades sino también en las 
afueras, que cuentan con 
las mejores prestaciones, 
garaje incluido. Ade-
más, contar con un buen 
asesoramiento siempre 
es necesario, ya que es 
probable que haya cues-
tiones que se te pueden 
escapar.

Hacerse con una vi-
vienda con garaje, por 
tanto, tiene múltiples be-
ne� cios ya que no solo 
ganaremos más tiempo 
para nosotros, sino que 
además acabaremos gas-
tando menos dinero.

Parking… ¿Mejor con el 
piso o alquilarlo aparte?

G
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Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59

www.inmoeuropeas.com

Pis de 70m2, tres habitacions, dues dobles, menjador 
amb sortida a balcó, cuina independent amb safareig 
i bany complet. És un segon real sense ascensor. Zona 
crta. Sabadell. Preu: 95.000€ Ref.: DV1461

Pis de 81m2 de tres habitacions, menjador amb sortida 
a balcó, cuina independent reformada i bany complet. 
Zona Ca n’Oriol.
Preu: 130.000 Ref.: DV2142

Pis de 90m2, tres habitacions, menjador amb sortida a 
balcó, cuina independent amb safareig, dos banys, un 
en suite matrimonial. Finca del 1995. Zona Can Rosés- 
Ca n’Oriol.
Preu: 188.000€ Ref.: DV2136

Preciós àtic de tres habitacions amb terrassa a peu de 
menjador. Reformat integralment. Ideal per a tots aquells 
que volen gaudir de vistes, sol, llum i una fantàstica Ter-
rassa. Zona Centre.
Preu: 189.000€ Ref.: DV2107

Local comercial nou a estrenar de 96m2 més pati del dar-
rere d’uns 50m2. Local amb molta llum natural i sortida 
de fums. Zona La Serreta.
Ref.: DL2101

Calle Monturiol, local 1 Rubí
T. 93 514 36 10 / 622 126 119

rubi@realtaria.es / www.realtaria.es

PERFECTA UBICACIÓN
Cerca de la Estación de tren de Rubí, les presentamos un 
luminoso piso amueblado con muy buen gusto, comedor 
con salida a balcón, cocina equipada, tres dormitorios y 
un baño. Precio: 118.000€ Ref.: 1045

VIVIENDA TOTALMENTE REFORMADA
Ubicada frente al Mercado Municipal de Rubí . Con vistas 
al centro de la ciudad, consta de saló n con salida a bal-
cón, 4 dormitorios exteriores, 1 bañ o, cocina con salida a 
galerí a y terraza de 7m2. Precio: 169.000€ Ref.: 1346

CASA A 4 VIENTOS EN CASTELLNOU 
¡EN UNA SOLA PLANTA!
Salón comedor, 3 habitaciones dobles y una suite, coci-
na of� ce completamente equipada, 2 baños, y garaje. 
Todas las estancias amplias y luminosas, distribuidas 
en una sola planta.
Precio: 266.000€ Ref.:1051

MAGNÍFICO PISO EN LA EXCLUSIVA ZONA RESIDEN-
CIAL DE CAN VALLHONRAT
Vivienda con tan solo dos vecinos. Una cuidada zona 
ajardinada le da acceso a su futuro hogar, distribuido en 
un luminoso salón comedor con chimenea y salida a bal-
cón, cocina of� ce totalmente equipada, tres dormitorios 
dobles (uno de ellos insonorizado), y un baño.
Precio: 175.000€ Ref.: 1379



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

www.mrcasas.com

PRECIOSO ÁTICO. 180m2. comedor de 50m2, 5 hab., 
2 baños completamente reform., 1 terraza de 60m2 y 1 
balcón, suelos de terrazo y ventanas de aluminio. Plaza 
de parking opcional. Todo Exterior y muy soleado. 
PRECIO: 226.000 € REF.: D-03078

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

PRECIOSO ÁTICO. 142m2, cocina reform., baño, uno 
de ellos suitte, puerta blindada, suelos de gres, ventanas 
de aluminio, terraza de 32m2 a pie de comedor, con Pk y 
trastero. PRECIO: 301.000 € REF.: D-03074  

OCASIÓN. Vivienda totalmente reformada, 
instalaciones de luz y agua nuevas, puerta de roble, 
suelos de parqué, 3 habitaciones una abierta al 
comedor, cocina amplia y lavadero.
PRECIO: 96.000€ REF.:D-03079

CASA A ESTENAR. 186m2 Casa de 186m2 con terreno 
de 461m2  en zona tranquila, totalmente reformada, 
suelos de parquet, puertas lacadas en Blanco, amplio 
salón, cocina y baños nuevos a estrenar las Ventanas de 
aluminio tipo climalit y con mosquiteras en todas ellas. 
PRECIO :425.000 € REF.:D-03089 

PIS DE LLOGUER A 
CA N’ORIOL
Pis a Ca n’Oriol, pràctica-
ment nou de 50m2, 1 ha-
bitació suite i 1 individual, 
gran terrassa interior molt 
tranquil. Pkg inclòs.
Preu: 750€/mes

PLACES DE 
PÀRQUING 
EN VENDA 
DES DE 9.500€

C/ Maximí Fornés, 50
T. 93 588 18 78

administracio@� nquesorbis.com

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

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

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

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

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

administracio@� nquesorbis.com

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

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

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

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

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

PLACES DE PÀRQUING EN VENDA DES DE 9.500€

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

www.mrcasas.com

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

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

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

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

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

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

www.� nquesvallhonrat.es

…Y MUCHAS MÁS

ESPECIAL CASAS 
EN RUBÍ

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

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

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

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

www.� nquesvallhonrat.es

FINANCIACIÓN 
DE CASA Y TERRENO

ESPECIAL CASAS 
DE OBRA NUEVA

CASA DE 94M2 DE 1 PLANTA 
EN CAN SERRAFOSÀ

3 hab. 2 baños. Situada en terreno totalmente 
plano. Excelente ubicación. Sup. terreno 409m2. 
Fachada terreno 29Mts. No incluye la piscina 
en el precio. Construcción en 6 meses desde la 
licencia de obras. Posibilidad de hacer una casa 

de dos plantas. 

VENTA: 230.930€ Ref.: 11.115/D

CASA DE OBRA NUEVA DE 91M2

Magní� ca oportunidad. Casa de obra nueva de 
1 planta. Sup vivienda de 91m2. 3 hab. Situado 
en terreno urbano. Sup. 116m2 de terreno. 
No incluye la piscina en precio. Construcción 
en 6 meses después de licencia de obras. 
Posibilidad de hacer casa de 2 plantas. Situada 

en zona norte. 

VENTA: 188.020€ Ref.: 11087/D
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

NOVEMBRE 2017

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

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

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

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

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

La seva ti ja contribueix a 
afavorir una millor diges-
tió, perquè afavoreix la 
secreció de sucs gàstrics, 
millora els símptomes del 
refl ux gastroesofàgic i eli-
mina la pesantor poste-
rior a un àpat copiós. Els 
enzims que conté la tija 
de gingebre contribueixen 
a la desintegració de les 
proteïnes permetent una 
evacuació gàstrica més 
ràpida. Fins i tot s’uti litza 
per tractar les diarrees o 
qualsevol altra alteració 
del tub digesti u. En aquest 
senti t, prevé l’aparició de 
nàusees vinculades a la 
indigestió i al moviment 
intens.

El gingebre contribueix 
a disminuir la tos, la bron-
quiti s respiratòria i altres 

infeccions del tracte respi-
ratori que no milloren amb 
altres tractaments.

El seu consum habitual 
permet disminuir la pro-
babilitat de pati r nombro-
ses malalti es cardíaques, 
evitant trombosi i atacs 
de cor.

Contribueix a eliminar 
càlculs en els ronyons de 
forma ràpida i indolora.

El gingebre pot ser uti -
litzat externament per al 
tractament dels dolors 
dentals i els produïts per 
l’artriti s, a més de contribu-
ir a disminuir la infl or que 
produeix infl amació local. 
En aquestes situacions, el 
gingebre s’ha de preparar 
i ser uti litzat sobre la pell 
per aconseguir els millors 
resultats analgèsics.

Benefi cis del gingebre

FARMÀCIES OBERTES 
TOTS ELS DIES DE L’ANY

Farmàcia Kronos: 
obert de 9 a 22 tots els dies de l’any

Farmàcia Xapellí: 
obert de 9 a 21 tots els dies de l’any
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Què fem amb l’ansietat?
Tensió muscular. Taquicàr-
dia. Palpitacions. Dolor al 
pit. Tremolor. Sudoració. 
Sensació de formigueig, 
basques, deposicions lí-
quides. Donar-li voltes al 
cap. Anticipar esdeveni-
ments des d’una interpre-
tació negati va. Por a perdre 
el control. Et sona algun 
d’aquests signes o símpto-
mes? No cal, doncs, que us 
presenti . Heus aquí l’ansie-
tat i les seves formes.

D’acord amb la inter-
pretació que l’estrès o la 
reacció d’acti vació puntual 
davant d’algun esdeveni-
ment que requereix la nos-
tra atenció, aportant-nos 
el xic de tensió necessària 
per superar-lo, és positi u, 
l’ansietat podria enten-
dre’s com el manteniment 
d’aquesta tensió més enllà 
de l’estí mul que ens pre-
ocupa, d’alguna manera 
mantenint-nos en alerta 
més enllà de tenir un moti u 
o raó concreta a abordar 
immediatament.

Així doncs, donat que 
és comú que questa an-
sietat incideixi en el teu 
benestar i afecti  les teves 
relacions i àrees de de-
senvolupament personal 
i professional (entre el 
15-20% de la població pa-
teix o ha pati t un trastorn 
d’ansietat en l’últi m any),  
què hi podem fer? Posar-hi 
ordre i ser més forts que 
ella, és clar!

Des de la psicologia, un 
cop establert l’adequat di-
agnòsti c, acotat el proble-
ma, procedim a l’abordatge 
terapèuti c del mateix, on 
aprendràs a intervenir en 
els episodis d’ansietat, 
controlant l’estrès i modi-
fi cant els comportaments i 

pensaments que poguessin 
propiciar la seva aparició. 
Veiem algunes eines al teu 
abast:
- Relaxació: no pots estar 
ansiós i relaxat, de la ma-
teixa manera que no pots 
bufar i xuclar alhora. Aprèn 
a reduir l’acti vació i a po-
sar-hi remei en aparèixer!
- Dessensibilització siste-
màti ca: re-aprèn a respon-
dre de manera diferent 
a l’ansietat, minvant la 
resposta negati va i canvi-
ant-la per una de positi va 
davant els estí muls que te 
la generin. No més respos-
tes automàti ques i descon-
trolades!
- Exposició: quan quelcom 
et produeix ansietat, la 
resposta serà evitar pre-
sentar-te davant d’allò que 
t’ho genera. Lògic, si. Però 
inadequat: fent-ho refor-
ces aquesta reacció. No et 
deixis portar, demostra’t 
que ho controles!
- Regulació respiratòria: 
hiperventilar és típic de 
l’estat ansiós. Calma. Res-
pira. Relaxa’t. Conti nua!
- Reestructuració cogniti -
va: intervenció per detec-
tar i canviar aquells pen-
saments irracionals que 
provoquen i perpetuen 
el malestar. No ets el que 
sents, ni el que penses és 
l’única manera de veure 
les coses!
- Detenció del pensament: 
identi fi ca i concentrat en 
els pensaments no de-
sitjats i posa la ment en 
blanc. Fes un ‘reset’!
- ‘I... què me’n dius, de la 
medicació?’, pots pregun-
tar. Posem que vas en bici-
cleta i se’t punxa una roda. 
No tens pegats ni saps 
com posar-los, pel que 

l’arrossegues fi ns que algú 
te’l posa. I conti nues fent-
ne ús, però resulta que et 
passa sovint, i llavors o 
deixes la bici per l’esforç 
que et suposa, o vas a base 
de pegats... que t’ajuden a 
conti nuar, sí, però no saps 
com canviar la roda i no 
vols dependre de res ni 
ningú. Aprèn a canviar-la;  
posa-hi una de nova. Pots 
tornar a punxar? És clar, 

però ja sabràs què fer i com 
intervenir.

Controla el descontrol! 
T’ajudem?

Guillem Parra Lorenzo
Psicòleg col·legiat 19.698

KANTOR. Espai 
d’Atenció Psicològica

Llobateras 5-10 Local 1 (al 
costat de Regina Carmeli)

93 588 21 53
644 008 701
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OFERTES I DEMANDES
CHICO de 27 años busca traba-
jo, fábrica, etc. 631.580.534

CHICA de 33 años busca trabajo 
limpieza mañanas. 634.243.537

VENDO turismo Renault Mo-
dus SP. 48.155Km. 5.000€. 
651.052.771

DIVERSOS

SE ALQUILA local. 620.337.604

LLOGUER I VENDA

TAROT. Lucy. 646 98 13 08
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¿Te suena esta imagen?  Seguro que sí, es el 
fondo de página de una de las redes sociales 
con más usuarios en el mundo y seguro que 
las fotos que aparecen en ella también te re-
sultan familiares.  Un gato común, de los que 
estamos habituados a ver por nuestras calles.  
Y así es como llegó a nosotros Emmylou, de 
la calle, una gata casera, joven, de algo más 
de un año, que fue abandonada algún día 
por su familia.  

Es por esto que nos hemos empeñado 
en dar un giro a su historia y que cobre 
vida. Podríamos haber mostrado su mejor 
cara, una fotografí a de mayor tamaño pero 
hemos pensado que hay tantos con este 
perfi l, que nadie reparará en su belleza y en 
abrirle las puertas a una nueva oportunidad 
o... ¿quizás sí?

Emmylou, que así la hemos llamado en 
honor a la solista de música country Emmylou 
Harrys, es una gata que será feliz en un hogar 
donde no hayan más gatos y donde ella sea 
la solista de la banda sonora de vuestras 
vidas.  

Si quieres conocerla ponte en contacto 
con Rodamons de Rubí de lunes a viernes de 
18 a 20 horas al teléfono 639 679 777 o bien 
a través de email, web o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi

‘Emmyloubook’
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································································
DIVENDRES 17 de novembre

-‘Pienso, luego ilustro’
A càrrec de Noemí Villamuza. A les 11h a l’Escola 
d’Art i Disseny (c. Joaquim Blume, 28)

-Concert de blues
A càrrec de Lolo Ortega&Big Stone Workers. A les 
20h a l’Espai sociocultural de la CGT (pl. Anselm 
Clavé, 4-6). Org.: Societat de Blues de Rubí. 

-Concert de piano
‘Quadres d’una exposició’, a càrrec del pianista 
Daniel Ligorio. A les 21.30h a La Sala (c. Cervan-
tes, 126). Preu: 10€/7,5€.

································································
DISSABTE 18 de novembre

-Mercat Numismàti c
Intercanvi i compravenda de moneda. De 9h a 
14h a la pl. Nova del Mercat. Org.: Associació 
Numismàti ca de Rubí.

-La gran acció
Acti vitats familiars, tallers i mercats. A les 10.30h 
a la pl. Dr. Guardiet. 

-Hora del conte en anglès
‘Around the world’, a càrrec de Kids&Us. A les 
11h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per infants d’1 
a 7 anys.

-Concert per a peti ta infància
‘Els sons de la terra’. A les 11.30h a l’Ateneu (c. 
Xile, 1-3). 

EXPOSICIONS
-Pessebre centenari
Fins al desembre a la Biblioteca (c. Aribau, 5). A 
càrrec de l’Associació de Pessebristes Rubí.

-Il·lustracions de Beatriz Martí n Vidal
Fins als 24 de novembre a l’Espai de llibres 
Lectors, al tren! (c. Martí  Ramentol, 3).

-Visions il·lustrades
Il·lustracions d’Eloi Molas i Marc Gómez. Fins 
al 30 de novembre a l’Escola d’Art i Disseny. (c. 
Joaquim Blume, 28).

-Maristes 200 i +
Exposició del bicentenari de Maristes. A l’audi-
tori del Museu Vallhonrat (c. Sant Pere, 77-79). 
Fins al 24 de novembre

-Retrats 
Pintures de Sandra Bea. Fins al 28 de gener a 
l’Anti ga Estació (c. Historiador Serra, s/n).

-Carrers de Rubí
Fotografi es d’Ignasi Marroyo. Fins al 17 de 
desembre. Al Castell de Rubí (c. Castell, 35).

-Pepe Carvalho
A càrrec de Gabriel Serrano. Fins al 30 de no-
vembre a la Biblioteca (c. Aribau, 5).

AGENDA
-Concert de jazz
A càrrec de músics de l’Associació Jazz Rubí. A les 
20h a l’Espai sociocultural de la CGT (pl. Anselm 
Clavé, 4-6). Org.: CGT Rubí. 

-Concert de Roger Margarit
Concert fi nal de la gira ‘El secret del bàrman’. 
A les 21h a La Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 
10€/7,5€.

-Sorti da fotogràfi ca nocturna
Sorti da a l’ermita de Castellar Vell. A les 22h a 
l’Anti ga Estació Org.: El Gra. 

································································
DIUMENGE 19 de novembre

-Sorti da a Montornès del Vallès
Dins del cicle Conèixer Catalunya. A les 9h a 
l’Escardívol. Org.: GCMR-CER.

-Jornada de neteja de l’entorn natural
A les 10h a la masia de Can Xercavins. Acti vitats 
infanti ls i xocolatada. Org.: Ran de Terra.

-Audició de sardanes
A càrrec de la cobla Ciutat de Girona. A les 11.30h 
a la pl. Catalunya. Org.: Foment de la Sardana 
de Rubí.

-Actuacions musicals al Pinar
Amb músics de l’Oquestra Àrab de Catalunya i 
grups locals. A les 12h a la pl. del Pinar. 

-Ball al Casal
A càrrec de Carlos Ribas. A les 16.30h al Casal de 
la Gent Gran (c. Magallanes, 60). Org.: Casal de 
la Gent Gran de Rubí.

-Concert de sardanes i música per a cobla
A càrrec de la cobla Ciutat de Girona. A les 18.30h 
a La Sala (c. Cervantes, 126). Org.: Foment de la 
Sardana de Rubí. Aportació: 6€.

································································
DIMARTS 21 de novembre

-La introducció a la robòti ca bàsica
‘Drawbots’, a càrrec de Tangencial. A les 18h a 
la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per a infants a parti r 
de 8 anys. Inscripció prèvia.

-‘Caballé, més enllà de la música’
Projecció de l’audiovisual a les 19.30h a l’Escola 
de Música de Rubí (c. Joaquim Blume, 28). 

································································
DIMECRES 22 de novembre

-Curs de màgia
A càrrec de Mago Dady. A les 18h a la Biblioteca 
(c. Aribau, 5). Per a infants entre 5 i 12 anys. 
Inscripció prèvia.

-Hora del conte
‘Contes beduïns’, a càrrec de Bufanúvols. A les 
18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per a infants 
entre 4 i 7 anys.

-Concert de Santa Cecília
A càrrec Margarita Mingote i del grup de violes 
del conservatori de Santa coloma de Gramanet 
i de l’Escola de Música de Rubí. A les 19h a La 
Sala (c. Cervantes, 126).

-‘Pugem un esglaó’
Taller de fotografi es de fum. A les 19.30h a l’An-
ti ga Estació (c. Historiador Serra, s/n). Org.: Grup 
Fotogràfi c El Gra.

································································
DIJOUS 23 de novembre

-Presentació del llibre ‘La vida mana’
A càrrec de l’autora, Núria G. Caldes. A les 19h 
al Racó del Llibre (c. Dr. Robert, 12).

Àries (21/3 al 20/4)
Ets valent i treballador però potser no 
sempre et poses en el lloc de l’altre i ara et 
pots trobar en una situació que ho posi de 
manifest, especialment en la professió.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Vés escalfant motors per a l’any vinent. 
Resten unes setmanes per acabar d’es-
tructurar idees que volten pel teu cap. 
No deixis que els altres tallin les ales dels 
teus somnis.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Tots tenim inseguretats i coses a millorar. 
No et capfi quis massa, només identifi ca-
ho i si és a les teves mans, fes-ho. Si no, 
centra’t en el que et fa sentir més feliç.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Necessitat d’aïllar-te, més del que és ha-
bitual. Tot i que estàs receptiu, una part 
de tu necessita acabar de posar ordre 
intern. Et poden confessar un secret molt 
especial.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Darrerament pots haver-te distanciat de la 
família, o d’una part d’ella. Si sents que 
això et fa sentir més tranquil, és que és 
el camí adequat. Moment de fer neteja 
a fons.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Pots patir moments de gelosia i ho faràs en 
secret. No goses mostrar la teva vulnerabi-
litat tan fàcilment. Abans de dir res, mira 
d’esbrinar perquè sents el que sents.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Potser tens més gana del que és habitual. 
Si creus que és ansietat, pensa en el que et 
fa sentir així. Tindràs l’oportunitat d’ajudar 
a un amic que passa un mal moment.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
En els darrers temps pots haver après molt 
de la solitud. I és que abans de formar part 
del grup és important saber estar sol. Ara et 
sents més preparat per assolir reptes.

Bessons (21/5 al 21/6)
La processó va per dintre. A vegades et 
sents una mica sol però no saps com 
gestionar algunes emocions que això et 
provoca. Expressar-ho a la persona ade-
quada, t’ajudarà.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Amb el teu tarannà previsor ja estàs 
pensant en les properes festes i com has 
d’organitzar-ho tot. Tampoc cal estressar-
se, tens temps de sobres. Gaudeix del 
moment.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Ja queda poquet per resoldre algunes qües-
tions que arrossegues des de fa temps o per 
rebre alguna bona notícia. Només cal estar 
preparat per rebre el millor i ser agraït.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Sembla que aviat hauràs de començar a 
mirar cap al sector professional. Si ho has 
deixat de banda durant un temps, aviat 
es mouen coses que demanen la teva 
implicació.

HORÒSCOP

HORIZONTALES:  1. Dicho de una obra poéti ca o de cualquiera de sus partes. Quinta letra del abecedario. 2. 
ONG. Preposición. 3. Rechoncho, grueso y de poca altura. Al revés, símbolo químico del Tantalio. 4. Al revés, 
sustraje. Expulsa el aire ruidosa y convulsivamente. 5. Símbolo químico del Nìquel. Al revés, lechos naturales 
de las aguas pluviales. 6. Planta ramnácea americana y oceánica, cuya especie más importante, vulgarmente 
conocida como Té de Jersey, se emplea por los indios americanos contra la disentería y la sífi lis. Al revés, 
campeón. 7. Me moveré de un siti o a otro. Nombre de mujer. Cincuenta romanos. 8. Al revés, planta herbá-
cea, de la familia de las plantagináceas, usada para hacer infusiones medicinales, también llamada llantén. 
Consonante. Al revés, fl uIdo aeriforme.. 9. De nuevo al revés, fi el. Fidedigno. Y de nuevo al revés, isla griega 
famosa por la obra La Odisea, de Homero. 10. Al revés, campeón. Pieza de metal o de otra materia en forma 
de circunferencia. Vocales.

VERTICALES: 1. Que ti ene o encierra en sí potencia. 2. Abiertas de nuevo después de haberlas cerrado 
anteriormente. 3. Elemento prefi jal que entra en la formación de palabras con el signifi cado de “tumor”. 
Perteneciente o relati va al aire. 4. Conocida fi rma de transporte de paquetería urgente. Símbolo químico. 
Contración. 5. En Turquía, individuo con un cargo  o mando de importancia, especialmente militar. Hermana, 
religiosa. La primera. 6. Insti tut d’Estadísti ca Català. Atascar, obstruir.  7. Cien. Disti ntos. Símbolo químico. 
8. Lengua provenzal. Vocales. Agarradero. 9. Vegetación en medio del desierto. Lío con cuerdas. 10. Dolor 
intesti nal agudo.

1. PROSAICO. E. 2. OENEGE. CON. 3. TACUACO. AT. 4. EBOR. TOSE. 5. NI. SAREIR. 6. CEANOTO. SA. 7. 
IRE. ROSA. L. 8. ATRA. R. SAG. 9. LAEL. ACATI.10. SA. ARO. OA.

SOLUCIÓN (Horitzontales)
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-‘Què és el coaching?’
Xerrada a càrrec de Francesc Martí nez Torrents. 
A les 19h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). 

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

El Castell s’omple amb la inauguració 
de l’exposició de fotos d’Ignasi Marroyo 
LARA LÓPEZ

Nombroses personalitats 
del món de la cultura i la po-
líti ca van assisti r divendres 
al vespre a la inauguració 
ofi cial de ‘Carrers de Rubí’, 
una exposició del presti giós 
fotògraf rubinenc Ignasi 
Marroyo, mort el passat 
mes de juny, que es pot 
visitar al Museu Municipal 
Castell. Els exconsellers de 
Cultura Ferran Mascarell i 
Joan Manuel Tresserras, el 
director i la cap d’Imatge i 
Fotografi a de l’Arxiu Nacio-
nal de Catalunya, Francesc 
Balada i Immaculada Na-
varro, la fotoperiodista San-
dra Balsells i les regidores 
de l’Ajuntament Maria Mas 
i Marta García no es van 
voler perdre aquest acte 
d’homenatge a la fi gura de 
Marroyo, un gran exponent 
del realisme social fotogrà-
fi c amb mirada críti ca.

‘Carrers de Rubí ’ és 
una col·lecció de 37 foto-
grafi es de diversos carrers 
de la localitat. Imatges 
documentals realitzades 
entre mitjans dels anys 60 
i principis dels anys 90 on 
s’aprecia la transformació 
urbana de la ciutat, a tra-
vés d’elements com l’espai 
públic, el comerç o la Riera. 
L’exposició, oberta al públic 
des del passat 5 d’octubre, 
es podrà visitar fi ns a mit-
jans de desembre.

“És una exposició molt 
interessant”, va ressaltar 
la primera ti nent d’alcalde, 
Maria Mas, qui va asse-
nyalar que “aquells que 
coneixien el Rubí d’abans 
el poden reviure, amb certa 
nostàlgia; i als nous rubi-
nencs els permet conèi-
xer com ha evolucionat la 
ciutat, el pas que ha fet 
endavant”.

Per la seva banda, Joan 
Manuel Tresserras va des-
tacar “la tradició fotogrà-
fi ca espectacular de Rubí, 
amb gent molt potent com 
Marroyo, Josep Maria Ro-
set, Sergi Capellas o tota la 
gent del Grup Fotogràfi c El 
Gra, fet que dona presti gi a 
la fotografi a local sobre al-
tres arts”. Per l’exconseller 
de Cultura, per qui l’acte va 
ser especialment emotiu 
per l’amistat personal que 
mantenia amb Marroyo, la 
mostra suposa “un viatge al 
passat que permet recrear 
molt bé altres èpoques”.

Ferran Mascarell, tam-
bé exconseller de Cultura, 
va definir la mostra com 
una “magnífi ca exposició” 
i va destacar la importància 
de la col·laboració entre 
institucions públiques i 
voluntats privades per di-

fondre la cultura, com en 
el cas de la mostra d’Ignasi 
Marroyo. Mascarell també 
va recordar que va tenir 
“una relació molt entra-
nyable” amb el fotògraf 
rubinenc, a qui va defi nir 
com una “persona que 
va fer una tasca creativa 
extraordinària, amb una 
personalitat enormement 
positi va i constructi va, que 
tenia una gran il·lusió per-
què aquest fons fos de 
caràcter públic”. En aquest 
senti t, va afi rmar que “de 
ben segur l’Ignasi hauria 
ti ngut una gran il·lusió de 
veure fer-se realitat aques-
ta mostra fotogràfi ca”.

L’acte d’inauguració va 

comptar amb altres parla-
ments, entre ells el del pre-
sident del Grup Fotogràfi c 
El Gra, Manel Miras, també 
comissari de l’exposició. Tot 
seguit, la fotoperiodista i 
professora de la Univer-
sitat Ramon Llull, Sandra 
Balsells, va oferir una con-
ferència sobre la trajectòria 
professional de Marroyo. La mostra permet observar com eren els carrers abans. / L.L.

‘Carrers de Rubí’ es po-
drà visitar al Museu Munici-
pal Castell fi ns al proper 17 
de desembre, els dimarts i 
dimecres de 16 a 20 hores, 
els dijous i divendres d’11 a 
14 hores i de 16 a 20 hores, 
els dissabtes d’11 a 14 ho-
res i de 16 a 20 hores i els 
diumenges i festi us d’11 a 
14 hores.

L’exposició es pot visitar al Museu Municipal Castell. / L.L.

La mostra consta 
de 37 fotografi es 
de carrers de 
Rubí fetes entre 
els anys 60 i 90
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Roger Margarit tanca la 
gira del seu darrer disc 
amb un concert a La Sala

El cantautor rubinenc Ro-
ger Margarit torna a La 
Sala per cloure la gira del 
seu segon disc ‘El secret 
del bàrman’, que va publi-
car l’octubre del 2015.

El concert inclourà els 
10 temes de l’àlbum i al-
tres cançons del seu pri-
mer treball ‘A la vilaverda’. 
‘El secret del bàrman’ és 
un treball amb sonoritats 
molt properes al jazz i al 
pop, amb cançons més 
nostàlgiques que el primer 

disc, més proper al folk.
L’actuació musical ti n-

drà lloc el dissabte a les 
21 hores a La Sala i el preu 
és de 10 euros i de 7,50 
euros per a pensionistes 
i jubilats.

L’actuació musical és el 
primer concert de música 
contemporània de la nova 
temporada de La Sala, una 
programació on destaca el 
concert de la banda catala-
na Blaumut el proper 20 de 
gener. / DdR

MÚSICA

Margarit torna a portar al teatre municipal el seu disc ‘El secret 
del bàrman’. / J.A. Montoya

El festi val solidari amb Cuba recapta
1.285 euros per als afectats per l’huracà

Sergi Estella omple l’Espai sociocultural de 
la CGT presentant el primer disc en solitari

Més d’un centenar d’arti stes rubinencs passen diumenge a la tarda 
per l’escenari del teatre municipal La Sala  per parti cipar en l’acti vitat

‘Ho superes i et fots’ és el tí tol del treball d’Estella, que interpreta 
les cançons amb diversos instruments fabricats per ell mateix

REDACCIÓ

El festival solidari ‘Hura-
cà’, organitzat pel Casal 
d’Amistat Catalano-Cubà 
José Martí i per l’entitat 
Defensem Cuba, va acon-
seguir recaptar 1.285 euros 
per ajudar els damnifi cats 
cubans per l’huracà Irma, 
que a principis de setem-
bre va provocar la mort de 
10 persones, importants 
destrosses en l’agricultura 
del país i greus avaries en el 
sistema elèctric i energèti c 
de l’illa.

La recaptació íntegra del 
festi val, més 715 euros que 
aportarà l’enti tat organitza-
dora, és a dir, 2.000 euros, 
s’ingressarà al compte so-
lidari de Defensem Cuba, 
per tal de destinar-la als 
damnifi cats. 

El festi val, que va tenir 
lloc aquest diumenge a la 
tarda al teatre municipal 
La Sala, va comptar amb la 

MARTA CABRERA

Una escombra, una raqueta 
o altres objectes quoti dians 
són alguns dels instruments 
que uti litza Sergi Estella en 
el seu primer disc en soli-
tari: ‘Ho superes i et fots’. 
Estris fabricats pel mateix 
músic, que dissabte va om-
plir l’Espai sociocultural de 
la CGT en la presentació 
del nou disc. ‘Ho superes 
i et fots’ és un àlbum que 
conté 10 temes gravats als 
estudis Bucbonera de Cal-
des de Montbui com si fos 
en directe. De fet, en el disc, 
igual que en els concerts, 
Estella canta, fa anar la ba-
teria amb els peus i, segons 
el tema, toca una guitarra 
o algun dels instruments 
fabricats per ell mateix. “Un 
dia en una barbacoa amb 
els amics vam fer un ins-
trument, un ‘steinberg’, i al 
fi nal me’l vaig quedar jo, em 

participació de més d’un 
centenar d’arti stes i grups 
rubinencs que van voler su-
mar-se a la iniciati va solidà-
ria. Entre ells, Sergi Estella, 
que tan sols un dia abans 
presentava el seu primer 
disc en solitari, Roger Mar-
garit, Alfons Martí  o Antonio 
Zamora. També van actuar 
l’arti sta Miriam Aguilera i els 

va agradar i vaig començar 
a escriure temes”.

Tot i que aquest és el 
primer disc en solitari, el 
músic rubinenc té una tra-
jectòria al darrere. De fet, 
amb Gerard Tort van fundar 
Empty Cage, grup que va 
guanyar el concurs Sona9 
de la revista Enderrock, i 
que els va permetre publi-

grups Mutante i Alba Luz, 
Blau Mariner, Chapaos a la 
nueva, Pili i Aurora Cayero, 
Pulso i Pua, Alicia i Daniel 
i Estàncies&Estàndards, 
entre altres.

Altres grups i entitats 
locals, com el Casal Xou, 
l’Obrador Coral de Rubí, 
Dones de Cor o l’Escola 8 
Temps també van pujar a 

car el seu primer àlbum. 
Ara, estan treballant en un 
segon disc. També forma 
part de la banda The Killing 
Hits, un grup que ofereix 
concerts amb versions ca-
nalla de grans cançons pop. 
Per si no n’hi hagués prou, 
el músic local forma part del 
duet Solà&Estella, que ver-
siona temes folk i blues.

l’escenari. L’organització ha 
agraït a tots la seva parti ci-
pació en l’espectacle, que va 
ser presentat l’actriu cubana 
Mariela Bejerano.

El festival va comptar 
amb l’assistència de Mabel 
Arteaga, cònsol de Cuba a 
Barcelona, i de la regidora 
de Cooperació Internacio-
nal, Marta García. 

En el seu primer disc, 
el rubinenc ha escrit un 
conjunt de temes molt di-
versos, que van des del 
folk, el blues i el rock, amb 
lletres també molt variades: 
“Algunes són molt senzilles 
i d’un humor molt absurd, 
altres són més íntimes i 
algunes són destraleres”. 
Les persones interessades 
a comprar el disc, es poden 
dirigir a ell quan el vegin 
“pel carrer” o enviar un 
correu electrònic a hosu-
peresietf ots@gmail.com. El 
disc està en versió limitada 
en un suport de fusta o en 
l’edició tradicional de plàs-
ti c i també es pot trobar a 
les plataformes Spotify o 
iTunes, a més d’audiovisuals 
a Youtube.

El proper concert de 
Sergi Estella serà aquest 
dissabte a les 18 hores al 
Casal Popular de Molins de 
Rei La Barrina.

El grup Casal Xou va ser un dels que va parti cipar al festi val. / J.A. Montoya

Sergi Estella, en un moment del concert. / J.A. Montoya

L’AJM La SoniK organitza 
una batalla de galls a la 
plaça Salvador Allende
REDACCIÓ

L’Associació Juvenil Musical 
La SoniK ha organitzat per 
aquest dissabte 18 de no-
vembre a la plaça Salvador 
Allende una batalla de galls, 
com es coneix musicalment 
una competi ció entre dos 
rapers per determinar qui 
rima millor en un ambient 
d’improvisació. Les batalles 
de gall, que van néixer a 
Nova York a fi nals dels 70, 
es troben dins del gènere 
musical del rap i del movi-
ment hip hop. 

Segons expliquen des 
de l’entitat, la proposta 
inclou com a novetat que 
les bases de fons no seran 
amb un DJ com és habitual, 
sinó amb la banda Xpósito 
Xperiment. En total, hi par-
ti ciparan vuit competi dors 
que lluitaran per ser el mi-
llor en la batalla micròfon 
en mà. 

L’acti vitat, que arrenca-
rà a les 16.30 hores, també 

inclourà un concert del 
grup Collecti ve Xperiment, 
així com un skatepark i 
algunes sorpreses més pel 
públic que hi assisteixi. 

Aquesta és la segona 
acti vitat promoguda des de 
La SoniK, una enti tat juve-
nil que es va presentar en 
societat el passat 31 d’oc-
tubre amb el Kastanyasso, 
una festa que va incloure 
diferents actuacions de 
bandes locals i DJ i que va 
aplegar un bon nombre de 
públic a la plaça del Doctor 
Guardiet que va ballar fi ns 
a la mati nada. 

La SoniK està formada 
per joves rubinencs i entre 
els objecti us principals de 
l’enti tat hi ha la promoció 
de bandes locals emergents 
i l’acostament de bandes 
ja consolidades a la ciu-
tat. També volen aprofi tar 
equipaments en desús com 
l’Espai 1413 del Pinar o 
aconseguir la creació de 
llocs d’assaig. 
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sardanes

Foment de la Sardana organitza la 15a 
Diada amb una audició i un concert
reDaCCió

Una audició de sardanes 
i un concert de sardanes 
i música per a cobla és el 
menú que ha preparat el 
Foment de la Sardana per 
celebrar la 15a Diada Sarda·
nista el 19 de novembre. Es 
tracta d’una cita anual per 
als amants de la sardana 
que arrencarà a les 11.30 
hores a la plaça Catalunya 
amb una audició, que anirà 
a càrrec de la cobla Ciutat 
de Girona. 

A l’audició, es podran 
escoltar diverses peces, 
entre les quals ‘Rubí, 75 
gemmes’, de Jaume Cristau; 
‘Vint anys de roses roges’, 
d’Antoni Albors; ‘Mont·
seny’, de Francesc Riumalló; 
o ‘Gota d’aigua’, de Joan 
Calders. 

A la tarda, tindrà lloc el 
concert de sardanes i mú·
sica per a cobla, a les 18.30 
hores a La Sala, també a càr·
rec de la Cobla Ciutat de Gi·
rona. El concert estarà divi·

dit en dues parts, la primera 
amb sardanes i la segona 
amb música de cobla. En 
la primera part, es podran 
escoltar les peces musicals 
‘De l’estany a la draga’, de 
Josep Coll; ‘De bon matí’, 
de Pep Ventura; i ‘Rialleta’, 

de Pere Rigau, entre altres. 
Més tard, s’interpretaran 
les cançons ‘La noia mati·
nera’, de Josep Blanch’; ‘De 
mussette a tible’, de Jesús 
Ventura; o ‘Crits a la plaça’, 
de Lluís Cotxo. El flabiol so·
lista del concert serà Òscar 

Sànchez; el tenora solista, 
Josep Coll; el tible solista, 
Felip Morales; i el trompeta 
solista, David Hidalgo. La 
direcció anirà a càrrec de 
Jesús Ventura. Per assistir 
a l’espectacle caldrà fer una 
aportació de 6 euros.

Enguany, el concert tindrà lloc al teatre municipal La Sala. / Arxiu

música

Concert de l’associació 
Jazz rubí a l’ateneu

El concert musical tindrà lloc dissabte al vespre als jardins de 
l’Ateneu. / El Grup Fotogràfic El Gra

Els músics de l’Associació 
Jazz Rubí oferiran aquest 
proper dissabte 18 de 
novembre un concert a 
l’Ateneu. Més de set mú·
sics, que comptaran amb 
la participació d’alguns 
artistes convidats, seran 
els encarregats d’oferir al 
públic assistent una actu·
ació on no faltarà el millor 
swing, latin, funk o blues. 
El guitarrista i membre de 

l’entitat Iván Galan serà 
l’encarregat de coordinar 
el concert, que arrencarà 
a les 20 hores. A més, l’en·
titat muntarà una barra de 
bar per l’ocasió. 

El concert s’emmarca 
en la 5a edició del Cicle 
de Jazz, amb el qual l’As·
sociació Jazz Rubí pretén 
acostar aquest gènere i 
els seus intèrprets a la 
ciutadania. / DdR

la Societat Blues rubí 
organitza un concert del 
guitarrista lolo Ortega
La Societat Blues de Rubí 
ha organitzat per aquest 
divendres un nou concert 
a l’Espai sociocultural de 
la CGT, situat a la plaça An·
selm Clavé. Es tracta d’una 
actuació del gran guitarris·
ta Lolo Ortega, que tindrà 
lloc a les 20 hores i que 
serà gratuïta.

Amb una àmplia tra·
jectòria musical, Lolo Or·
tega és considerat com un 
dels millors guitarristes 
de blues del país. A Rubí, 
pujarà a l’escenari acom·
panyat pel trio barceloní 
de blues Johnny Big Stone 

& the Blue Workers, que 
combina temes de west 
coast, jump blues o blues 
tradicional. / DdR

torna el concert de Santa 
Cecília de l’escola de Música
L’Escola de Música Pere 
Burés ha organitzat un any 
més el tradicional concert 
de Santa Cecília, patrona 
de la música. L’actuació 
serà el dimecres 22 de 
novembre a les 19 hores al 
teatre municipal La Sala.

L’espectacle musical 
constarà de dues parts. En 
la primera, Marga Mingote 
oferirà ‘Cançons de trobai·
ritz’. Una trobairitz –una 
dona noble de la cort– ex·
plicarà a través de contes 

i cançons, històries sobre 
cavallers, dames i llegen·
des de l’època medieval.

La segona part de l’ac·
tuació serà ‘El gat blau al 
barroc’, amb el grup de vi·
oles de l’Escola Municipal 
de Música Roig i Torres, de 
Santa Coloma de Grame·
net, i violes de l’Escola de 
Música de Rubí.

La direcció anirà a càr·
rec de Glòria Miquel, es·
criptora del conte, i Susana 
Fernández. / DdR

el guitarrista lolo Ortega actu-
arà a Rubí. / Cedida

teatre

les rubinenques Pili i aurora Cayero tornen a 
representar ‘Darrere la porta’ a Barcelona
reDaCCió

Les actrius rubinenques Pili 
i Aurora Cayero, que formen 
la companyia ‘LasCayero’, 
tornen a representar, per 
segona vegada aquest any 
i a petició del públic, l’obra 
‘Darrere la porta’ a Barce·
lona. 

Les dues funcions pro·
gramades seran els dissab·
tes 18 i 25 de novembre a 
les 18 hores al teatre Porta4 
de Barcelona. 

‘Darrere la porta’, in·
terpretada i dirigida per les 
mateixes intèrprets, és una 
obra de teatre social i pe·
dagògic, que es va endur el 
premi especial a la 20a Mos·
tra de Teatre de Barcelona 
ara fa dos anys. L’espectacle 
va ser finalista en totes les 
nominacions i Aurora Caye·
ro també va ser premiada 
com a millor actriu.

L’obra tracta la proble·
màtica dels centres de me·
nors, de com viuen allà els 
diferents joves i de les seves 
relacions amb els diversos 

educadors. Cal assenyalar 
que Aurora i Pili Cayero tam·
bé són educadores socials i 
totes les escenes i  diàlegs, 
i algunes de les cançons 
es basen en experiències 
reals.

‘Darrere la porta’ és 

una proposta que vol crear 
consciència i que proposa  
a l’espectador reflexionar 
sobre la realitat dels centres 
de menors, en un muntatge 
que fa plorar i també riure. 
De fet, el lema de l’obra 
és ‘L’adolescència mai va 

ser fàcil. L’educació social 
tampoc’. 

L’obra s’està represen·
tant per a alumnes de l’ESO 
a molts municipis. Després 
del muntatge s’obre un col·
loqui que té molt bona aco·
llida entre els adolescents. 

Una imatge de l’obra, interpretada i dirigida per Pili i Aurora Cayero. / Cedida
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ARTBREUS

Exposició d’edRa amb 
il·lustradors emergents

Eloi Molas i Marc Gómez són els autors de les obres. / M.C.

L’Escola d’Art i Disseny de 
Rubí (edRA) acull fi ns al 30 
de novembre la mostra ‘Vi-
sions il·lustrades’, formada 
per diverses obres del rubi-
nenc Eloi Molas i de Marc 
Gómez, tots dos exestudi-
ants de l’Escola Llotja.

Eloi Molas ofereix una 
il·lustració impressionista-
realista, amb una tècnica de 
taca i línia. “Quan naixem i 
som peti ts, tots dibuixem, 
però hi ha un moment que 
ho deixem o bé perquè 
no ens interessa o per-
què la societat té aquest 
concepte que no pots fer 
del dibuix una professió”, 
explica Molas, qui de peti t 
va fer classes a l’Escola d’Art 
de Rubí.

L’altre il·lustrador ofe-
reix un art molt més abs-
tracte, a través de personat-

ges anònims que expressen 
sensacions i sentiments, 
totalment lliures a la inter-
pretació de l’observador. 
En aquest cas, la tècnica 
uti litzada és el dibuix amb 
bolígraf negre.

‘Visions il·lustrades’ és 
la primera exposició del curs 
i es complementarà amb la 
xerrada de la il·lustradora i 
dibuixant Noemí Villamuza, 
sota el tí tol ‘Pienso, luego 
ilustro’. La conferència serà 
aquest divendres a les 11 
hores i servirà com a inau-
guració del curs acadèmic 
d’edRa.

Pel que fa a les exposici-
ons, després que l’any pas-
sat es retés un homenatge 
al pintor rubinenc Salvador 
Arís, enguany està previst 
homenatjar l’artista local 
Maria Carbonell. / M.C.

Sorti da cultural del GCMR-CER 
al jaciment ‘Mons Observans’
Dins del cicle Conèixer 
Catalunya, el Grup de Col-
laboradors del Museu de 
Rubí-Centre d’Estudis Ru-
binencs (GCMR-CER) ha or-
ganitzat pel 19 de novem-
bre una sorti da cultural a 
Montornès del Vallès per 
visitar el jaciment arqueo-
lògic ‘Mons observans’, una 
fortificació iberoromana 

actualment museïtzada. Els 
parti cipants també podran 
fer un tomb pels principals 
elements patrimonials de 
la població: la torre del te-
lègraf, l’església de Sant Sa-
durní, el refugi anti aeri de 
la Guerra Civil i les masies 
i cases modernistes. La sor-
ti da serà des de l’Escardívol 
a les 9 hores. / DdR

Rostres de les emocions
EL RACÓ D’ART D’ANNA TAMAYO 

www. annatamayo. com

A la mostra de retrats de 
l’arti sta Sandra Bea, hi po-
dem veure setze retrats de 
persones que l’han marcat 
d’una manera o una altra 
en els diferents àmbits de 
la seva vida. Aquesta fo-
calització en unes perso-
nes concretes li permet a 
Bea assignar-los diverses 
emocions, senti ments o 
sensacions que atribueix 
a cada retratat.

Innocència, impotèn-
cia, plaer o refl exió, per 
exemple, són emocions 
universals i l’arti sta rubi-
nenca els comprimeix i els 
desti l·la en traços tangi-
bles, conformant formes 
que esdevenen retrats. Va 
de l’abstracció de l’emoció 
a posar-li un rostre, mai 
millor dit.

Diuen els experts en 
salut mental que el reco-

neixement de les pròpies 
emocions és el primer pas 
per a la hipotèti ca cura i 
l’autoconeixement.

Aquesta mostra pictò-
rica de Bea ens fa pensar 
sobre què senti m, amb 
qui i per què. Sempre és 
interessant com a punt de 
parti da saber qui som per 

saber on anem.
Com aquell aprenent 

d’arti sta, de la fi cció de 
Kureishi –de qui em de-
claro fervorosament se-
duïda– que li regala un 
dibuix sobre un paper 
qualsevol al seu pare, una 
reproducció d’una cadira 
de Van Gogh, perquè per 

les circumstàncies del seu 
progenitor en aquells mo-
ments no tenia on seure, 
deia l’aprenent d’arti sta 
en la seva magnífi ca in-
nocència. De la mateixa 
manera, i salvant les dis-
tàncies i diferències entre 
els dos regals, penso que 
Sandra Bea ens mostra la 
possibilitat de reconèixer 
abstractes i emboirades 
sensacions que tenim en 
un moment on podem 
tenir formes d’identi fi -
car-les, i intervenir-hi, o 
no. Igual com el pare de 
l’aprenent d’arti sta de la 
història de Kureishi, pot-
ser no tenim tampoc on 
seure. És un regal de Bea 
per a tots els espectadors 
de la mostra, un regal que 
ens pot ajudar a identi fi -
car i guarir les nostres ca-
rències.

LARA LÓPEZ

Des del passat dijous, l’An-
tiga Estació estrena una 
nova exposició oberta al 
públic: ‘Sandra Bea. Pintu-
ra’, una quinzena de retrats 
de diverses persones “que 
han marcat d’una manera 
o altra la trajectòria vital” 
de l’artista, en paraules 
de Sandra Bea. Cadascun 
d’aquests retrats, realit-
zats amb les tècniques 
d’oli i acrílic sobre tela, 
refl ecteixen un senti ment: 
amor, seny, perseverança, 
por o angoixa, entre altres. 
L’arti sta exhibeix diferents 
esti ls amb fi gures més ge-
omètriques i altres més re-
alistes, i teles amb contrast 
de colors vius amb altres de 
colors metal·litzats.

La pintora explica que 
cada obra no és un sim-
ple retrat, sinó que està 
vinculada a una idea o 
emoció diferent que vol 
despertar entre el públic. 
Bea explica que es trac-
ta de “persones del seu 
entorn proper, mostrant 

Els retrats emocionals de Sandra Bea 
ja es poden visitar a l’Anti ga Estació

el que aquella persona 
determinada li aporta”. La 
mostra, inaugurada el pas-
sat dijous, es podrà visitar 
fi ns al 28 de gener. L’autora 
va rebre la proposta de 

l’Ajuntament per posar en 
marxa aquesta exposició, 
cedint-li aquest espai d’ús 
municipal per exposar la 
seva obra.

L’espai està obert al pú-

blic de dilluns a dimecres 
de 12 a 14 hores, de dijous 
a dissabte de 12 a 14 hores 
i de 17.30 a 20.30 hores, 
mentre que diumenges i 
festi us romandrà tancat. 

La mostra de Sandra Bea es pot visitar a l’Anti ga Estació. / L . López

Algunes de les obres exposades a l’exposició. / Lara López

Tertúlies de patrimoni, la nova 
proposta del Centre d’Estudis
El Centre d’Estudis Rubi-
nencs (CER) ha organitzat 
una nova acti vitat: Tertúlies 
de patrimoni per debatre 
sobre temes concrets del 
llegat patrimonial i històric 
local. Fa un mes es va im-
pulsar una taula d’estudi i 
debat del patrimoni local i 
en la primera sessió es va 
tractar el tema de les boti -
gues anti gues.

La propera tertúlia serà 

el 24 de novembre a les 19 
hores a l’Ateneu i versarà 
sobre el Modernisme a 
Rubí. Les tertúlies es faran 
cada últim divendres de 
mes i tractaran temes diver-
sos com la Guerra Civil a la 
ciutat, les masies, les indús-
tries, la rierada o l’arribada 
del tren, entre altres. 

Les sessions comptaran 
amb la parti cipació d’histo-
riadors locals. / DdR
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futbol | segona catalana

El rubí suma tres punts davant el 
Prat B i se situa tercer a la classificació
La Unió Esportiva Rubí va 
aconseguir la victòria per la 
mínima en el partit disputat 
diumenge passat davant el 
Prat B. Va sumar els tres 
punts i es va situar tercer 
a la classificació del grup 3 
de Segona Catalana. Dues 
victòries seguides que apro-
pen el Rubí a l’objectiu de 
lluitar per l’ascens. 

El partit va arrencar 
sense un clar dominador 
en els primers 25 minuts. 
Precisament en aquest 
minut, l’àrbitre Jordi José 
Barrera va decidir expulsar 
en una acció molt polèmica 
al defensa central del Rubí, 
Víctor Rodríguez, deixant el 
conjunt dirigit per José Luis 
Duque amb deu jugadors. 

futbol | segona catalana

L’olímpic acusa la falta d’encert i 
suma la segona derrota consecutiva

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 VILANOVA I LA GELTRÚ 11 26
2 ESPLUGUENC 11 24
3 RUBÍ UE 11 22
4 SANT QUIRZE 11 21
5 ATLÈTIC SANT JUST 11 19
6 PRAT B 11 18
7 FONTSANTA FATJÓ 11 17
8 BEGUES 11 17
9 CAN TRIAS 11 17

10 MARIANAO 11 16
11 OLÍMPIC CAN FATJÓ 11 15
12 ATLÈTIC VILAFRANCA 11 13
13 JÚNIOR 11 13
14 ATLÈTIC PRAT 11 10
15 MOLINS DE REI 11 10
16 SUBURENSE 11 9
17 SANT JOAN DESPÍ 11 8
18 GORNAL 11 5

José VErDE

Amb la derrota a casa da-
vant el Marianao Poblet, 
l’Olímpic perd per segona 
vegada consecutiva. Des-
prés de 10 minuts fulgu-
rants, els de Can Fatjó van 
perdre intensitat amb el 
pas del temps i, malgrat dis-
posar de tres ocasions molt 
clares, no les van saber 
aprofitar. El Marianao va 
aguantar aquests primers 
embats i després va impo-
sar el seu ritme de joc. 

En el minut 27 de joc, 
Paredes va aprofitar una 
indecisió de la defensa 
del conjunt rubinenc per 
aconseguir la pilota a to-
car de la línia de fons i va 
aconseguir xutar per fer el 
0-1. Amb el gol encaixat, els 
de Can Fatjó van intentar 
a la desesperada arribar a 
la porteria contrària amb 
jugades individuals o amb 
passades llargues, però 

sense encert. 
Els visitants van veure 

tres targetes grogues: Ro-
mero, Espi i Eric, mentre 
que els locals en tenien 
una, la de Nil. Amb el 0-1 es 
va arribar al descans. 

La segona part va arren-
car sense canvis en els dos 
equips. En aquest segon 
període, es va veure un 
Olímpic ensopit i avorrit, 
sense rauxa ni entrega. A 
mesura que anaven pas-
sant els minuts i davant 
les poques ocasions de 
l’Olímpic, que no va saber 
aprofitar, va començar a 
quedar clar que l’equip no 
estava en condicions de 
remuntar. 

A més, el Marianao va 
avisar en un parell d’oca-
sions, aprofitant que la 
defensa local estava força 
avançada. Poc després, 
els locals van aconseguir 
el segon, després de ro-
bar la pilota al mig camp i 

amb una llarga carrera de 
Paredes, que va guanyar 
la defensa i va centrar al 
segon pal, on Álex Sánchez 
va rematar a gol per fer el 
0-2 en el minut 85. 

Amb aquest resultat 
va finalitzar el partit, que 
suposava la segona derrota 
consecutiva de l’Olímpic. 
Les baixes de Borges, Pe-
roni i Dani García, així com 
la de David Vázquez es van 

OLÍMPIC CAN FATJÓ - JúNIOr               1-0 CD OLÍMPIC CAN FATJÓ - MArIANAO POBLET             1-2 
cD olÍMPIc can fatJÓ: J. Bracons, Cabanas, Marc Sánchez, 
Mauri (Grego), Nil, Rubén, Jonay (Genís), Gerard, Marc Ruíz, 
O. Molina i Marc Cornet (Charly). 
UD MArIANAO POBLET: Sergio, Paco (Hicham), Romero, 
Espi, Piqué, Eitán, Eric (Alex Sánchez), Sebas, Paredes, Carlos 
i Iván Fernández (Gabri). 
Àrbitre: Martín Varas, Javier (Bé).
gols: 0-1 Paredes (27’); 0-2 Álex Sánchez (85’). 
targetes: Cabanas, Gerard i Nil (2) / Romero, Espi, Piqué i 
Eric. 

Femení-Ullastrell   3-3  
Paula i Laia
Veterans-Vallirana   1-0 
Can Boada-Sènior B   0-3  
Manel, Cristian i Andreu
Rubí UE-Juvenil A   1-1 
Rivas 
Juvenil B-San Lorenzo   3-3 
Ros, Martinez i Moreno
Cadet A-EF Viladecavalls     2-0  
Bartel
Ripollet-Cadet B   3-0 
Infantil A-N. Terrassa           6-3  
Pozo (3), Zhou, Nuñez i Flores
N. Barcelona-Infantil B         3-1 
Unai 
Infantil C-Maurina Egara    1-5  
Muñoz 
Aleví A-Cerdanyola               2-2  
Gio i Víctor 

F. Terrassa-Aleví B                 0-8 
Xandry, Rubén, Pau (2), Pol (2), 
Dylan i Kilian
Can Rull-Aleví C   2-3 
Carlos, Enzo i Iker 
Aleví D-Fundació Terrassa  9-3  
Maldonado (4), Valenzuela (2), 
Teruel (2) i Solá
Aleví E-Sant Cugat   6-2  
Sergi (2), Alejandro i Axel (3)
Aleví F-Sant Quirze   1-6  
Can Rull-Benjamí A   0-8  
Joan, Xavier, Bilal (3), Dídac (2) i 
Amin
Sant Pere Nord-Benjamí B  0-4  
Romero (2), Lopez i Solá
Benjamí D-Juv. 25 de Sept. 2-6  
Iker i Lucas
F. Terrassa-Prebenjamí A   1-1  
Julen

El dia 18 de desembre a las 20 hores al local
social del club, se celebrarà l’assemblea general
ordinària amb la següent ordre del dia:
- Tancament del pressupost 2016-17
- Pressupost 2017-18
- resum temporada 2016-17
- Precs i preguntes

rEsULTATs

Imatge del partit del Rubí contra el Prat B. / UE Rubí

notar molt. A més, els dos 
centrals i els dos migcam-
pistes encara estan lluny de 
tornar als terrenys de joc. 

En la propera setmana, 
l’equip de Toni Centella 
haurà de treballar molt per 
recuperar els punts per-
duts, ja que visita un camp 
hostil, el Municipal Josep 
Raich de Molins de Rei. El 
partit serà el diumenge a 
les 12.30 hores.

L’expulsió del defensa va 
marcar el partit. Pel que fa 
a les targetes, Víctor Rodrí-
guez va veure la primera 
groga per protestar i la 
segona per una empenta al 
davanter Pozzo. 

El gol va arribar en el 
minut 40 de joc. Com ja 

està acostumada l’afició, 
va ser un autèntic golàs de 
Vicente Bermúdez, qui ja 
porta 12 gols al seu compte 
particular. 

El Rubí va mostrar una 
bona imatge, una disposició 
ordenada i una defensa ben 
treballada. Clop va fer un 

gran paper jugant com a 
central després de l’expul-
sió. També cal destacar el 
gran partit de Kevin Sorbas 
i de Charly Lumbreras. 

En el partit de la jornada 
12, el Rubí visitarà diumen-
ge al Marianao. / UE Rubí

L’Atlètic Rubí va superar per 
4-0 el Juventut 25 de Septi-
embre en un emocionant 
derbi rubinenc en el grup 
6 de Tercera Catalana. El 
partit, disputat al munici-
pal de Can Rosés i que va 
comptar amb la presència 
de molts aficionats de tots 
dos equips, va tenir com a 
gran protagonista a Carlos 
Esteban, qui amb el seu hat-
trick va marcar el camí de la 
victòria per a l’Atlètic Rubí. 

Els jugadors dirigits per 
Miguel Quesada van sortir 
al terreny de joc amb molta 
intensitat, mentre que el 
Veinti va patir per tenir la 
pilota. Així, un Atlètic Rubí 
molt motivat enfilava el 
camí de la victòria ja en el 
minut 8 amb un golàs de 
Carlos Esteban, qui faria 10 
minuts després un segon 
gran gol des de 40 metres 
fent una vaselina al porter. 
De nou, en el minut 42 de 
joc, Carlos Esteban senten-
ciava el partit amb el 3-0.

Ja a la segona part, el 
Veinti va continuar sense 
reaccionar i sense idees en 
atac. Ja en el minut 87, a 
punt pel final de l’enfronta-
ment, l’Atlètic Rubí va rubri-
car la victòria amb el quart 
gol, que va aconseguir Adri 
García, en un ràpid contra-

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 SAN LORENZO 11 28
2 ATLÈTIC RUBÍ 11 26
3 JUV.25 SEPTIEMBRE 11 24
4 ESCOLA PLANADEU 11 22
5 SANT CUGAT B 11 19
6 LA ROMÀNICA 10 18
7 MIRASOL-BACO 11 18
8 CASTELLBISBAL 11 15
9 BARBERÀ ANDALUCÍA 10 15

10 CERDANYOLA B 11 14
11 BADIA DEL VALLÈS 11 13
12 JÚNIOR B 11 11
13 LLANO DE SABADELL 11 11
14 TIBIDABO T. ROMEU 11 10
15 LLORENÇÀ 11 10
16 ESCUELA BONAIRE 11 9
17 PENYA PAJARIL 11 9
18 PUEBLO NUEVO 11 6

futbol | TErCErA CATALANA

L’Atlètic Rubí s’imposa al 
Veinti en un derbi local 
molt emocionant (4-0)

atac mentre el Juventud 25 
de Setembre estava abocat 
a l’atac. 

D’aquesta forma, l’Atlètic 
Rubí suma tres punts més i 
se situa segon a la classi-
ficació amb 26 punts, un 
menys que el líder. L’equip 
del barri 25 de Setembre, 
per la seva banda, és tercer 
amb 24 punts. L’única nota 
negativa del partit van ser 
alguns càntics en contra 
dels jugadors de l’Atlètic per 
part de l’afició del Veinti, 
especialment per a alguns 
que anys enrere havien 
defensat la samarreta del 
25 de Septiembre. 

En la propera jornada, 
l’Atlètic Rubí visitarà Sa-
badell per jugar contra el 
Llano i el Veinti rebrà a casa 
a l’Escola de Futbol Barberà 
Andalucía. / DdR

futbol | entItat

La Peña Bética renova 
la seva junta directiva
La Peña Bética de Rubí ha 
renovat la seva junta di-
rectiva. La nova junta, que 
continua encapçalada per 
Manuel Jiménez, està for-
mada per José Santos com 
a vicepresident, Alfonso 
Rodríguez com a tresorer, 
Manuel Martín Triviño com 

a Relacions Públiques i 
Antonio Coronil, Samuel 
Rodríguez, Víctor López i 
Miguel Ángel Anera com a 
vocals. La Peña té la seu al 
Bar El Ferrocarril, número 
23, i es reuneix cada setma-
na per seguir els partits del 
Betis. / DdR

La nova junta directiva de l’entitat. / Cedida
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TIR AMB ARC | LLIGA

Bons resultats pels membres 
d’Arquers rubí a la lliga
El Club Arquers de Rubí va 
participar el passat cap de 
setmana en la segona jorna-
da de la lliga de sala, dispu-
tada a Terrassa i Torrefarrera, 
amb molt bons resultats. 

En aquesta ocasió, els ar-
quers rubinencs van disputar 
només la línia de Terrassa, ja 
que la totalitat dels arquers 
va optar per aquesta per la 
proximitat. La tirada es va 
dividir en dues jornades. 
Dissabte va ser el torn dels 
més joves i de les modalitats 
de Longbow, Instintiu i Nu. En 
aquesta jornada, hi van parti-

cipar 8 arquers de Rubí, que 
van obtenir grans resultats, 
destacant la gran actuació de 
Juan Pedro Serrano, que va 
ser primer de la seva moda-
litat en les dues tirades. 

Pel que fa a la jornada 
de diumenge, en les moda-
litats de Precisió, Compost i 
Recorbat, van assistir cinc ar-
quers. Cal destacar el debut 
a la competició de Francisco 
Javier Madrigal.

La tercera tirada es dispu-
tarà el 25 i 26 de novembre 
a Figueres i Constantí. / Ar-
quers Rubí

peTAnCA | LLIGA ATLeTIsMe | CuRsA

Pedro Sánchez i Alberto López participen 
en la mítica cursa Behobia-Donostia
Fondistes Rubí va estar 
present diumenge en dues 
curses diferents. Per una 
banda, Pedro Sánchez i 
Alberto López van marxar 
cap a Euskadi per parti-
cipar en la popular cursa 
Behobia-Donostia, que 
aquest any arribava a la 
seva 53a edició, amb sor-
tida a Behobia i arribada 
a San Sebastián. Sánchez 
va completar els 20 km de 
la prova i va registrar una 
marca d’1h49’37”, mentre 
que López va completar el 
recorregut en un temps 
d’1h51’33”.

D’altra banda, els mem-
bres de Fondistes Rubí 
Nicolàs López, Lorenzo 
Martín, Francisco Tirado i 
Ramon Muñiz van partici-
par en la 29a cursa de fons 
a Sant Muç. López va fer 
un temps de 47’03”; Mar-
tín, de 48’04”; Tirado, de 
50’30”, i Muñiz de 54’35”. 
La prova, amb sortida i 
arribada a la rambla del 
Ferrocarril, era també pun-
tuable per la Lliga Champi-
onchip. / Fondistes Rubí

ATLeTIsMe | CuRsA

Un total de 330 corredors disputen 
la 29a Cursa de Fons de sant Muç
rEDACCió

La Unió Atlètica Rubí (UAR) 
va organitzar diumenge 
passat la 29a edició de la 
Cursa de Fons de Sant Muç. 
L’esdeveniment va constar 
de quatre proves diferents: 
una cursa de 10 km per 
als adults, en la qual hi 
van participar un total de 
330 corredors, i tres curses 
infantils de diferents dis-
tàncies, dels 830 als 2.300 
metres, en funció de les 
edats dels participants. En 
les curses infantils, hi van 
prendre part prop de 200 
nens i nenes.

La prova dels adults, un 
any més, va ser puntuable 
a la Lliga Championship. 
Els corredors van sortir des 
de la rambla del Ferrocarril 
a les 9.30 hores, després 
que l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, donés el tret de 
sortida a la cursa. El circuit 
de la prova va passar per 

diversos carrers del centre 
de la ciutat i després va pu-
jar fins a la urbanització de 
Sant Muç i va tornar al punt 
inicial de la rambla.

En la classificació gene-
ral, en categoria masculina, 
els guanyadors van ser Bru-
no Paz (37’11”); l’atleta de 
la Unió Atlètica Rubí Oriol 
Argudo (37’25”) i J. Serra-
no (37’58”). Pel que fa a 
la categoria femenina, les 
tres primeres a travessar la 
meta van ser Marta Robert 
(42’19”), Sandra Martínez 
(44’09”) i Laura Teruzzi 
(45’27”). En quarta posició, 
va quedar l’atleta de la UAR 
Núria Segura, primera de 
les corredores rubinenques 
participants.

Tots els participants de 
la cursa d’adults van rebre 
una samarreta tècnica, una 
bossa i diversos obsequis, 
també es van fer diferents 
sortejos de productes cedits 
pels comerços locals.

El podi masculí i femení de la Cursa, amb els tres millors classificats 
en cada cas. / UAr

Els participants de Fondistes Rubí, a la Cursa de Sant Muç. / Cedida

El rubinenc Carles Castillejo 
torna a guanyar la prova
El rubinenc Carles Castillejo ha repetit el triomf de l’any 
passat en la 53a Behobia-San Sebastián, una prova de 20 
km que es va disputar diumenge amb una bona meteo-
rologia i amb la participació de més de 25.000 corredors. 
Castillejo, que va fer un temps d’1h00’39” –20 segons 
més que l’any passat–, va realitzar una carrera impecable 
amb dos canvis de ritme per emportar-se cap a casa la 
seva tercera Txapela. Això sí, fins al quilòmetre 15, l’atleta 
rubinenc va tenir en el murcià Camilo Santiago un rival 
molt seriós. En categoria femenina, la victòria va ser per 
l’atleta Aroa Merino. / DdR

Dos equips de la Up Les torres, 
líders a l’equador de la competició 
Immillorables resultats per 
a la Unió Petanca Las Torres-
Rubí un cop finalitzada la 
novena jornada de com-
petició. El primer i segon 
equip del club lideren els 
seus grups i el tercer equip 
és segon. Per la seva banda, 
l’equip femení continua 
lluitant per sortir de la part 
baixa de la classificació. 

El primer equip va rebre 
el Santa Lucía d’Igualada, 
un equip de la part alta 
que es va presentar a les 
pistes de Cova-Solera amb 
la intenció de retallar punts 
a l’actual líder. Els hi va 
resultar impossible. Des de 
la primera ronda, els rubi-
nencs van imposar el seu 
ritme demostrant tot el seu 
potencial. El marcador final 
va ser de 12-4.

El segon equip, per la 
seva banda, es va desplaçar 
fins a Polinyà. Allà els espe-
rava el tercer classificat. El 
partit va ser molt equilibrat 
i els de Rubí van tornar a 
demostrar que saben patir. 
No va ser fins a la tercera 
ronda que van aconseguir 

Els integrants del tercer equip, segons a la classificació./ Cedida

desmarcar-se mínimament 
en el marcador per defensar 
aquest avantatge a la ronda 
final. Amb un 7-9 continuen 
líders del seu grup.

El tercer equip va jugar 
un dels partits més fluixos 
de la temporada. Rebien 
com a locals a La Plana-
Esparraguera. El partit va 
estar totalment igualat fins 
a la tercera ronda, quan els 
jugadors de la UP van acon-
seguir un mínim avantatge 
que van poder aguantar en 
una darrera ronda totalment 

igualada i que es va decidir 
amb una última partida 
d’infart on els rubinencs 
van guanyar en els darrers 
segons de partit. El 9-7 final 
els permet continuar segons 
del seu grup, empatats amb 
dos equips més.

Finalment, el femení 
també es va desplaçar fins 
a Polinyà. No va entrar en 
partit en cap moment i va 
veure com les locals s’im-
posaven clarament amb un 
marcador final de 7-2. / UP 
Petanca Les Torres

ResuLTATs
 Álex González  1r Longbow ARD
 Renatto Peralta  1r  Nu Cadet
 Alicia Vargas  2a  Longbow  Sènior
 Montse Aguirre  3a Longbow Sènior
 Enrique Flores  2n Longbow Sènior
 David González  4t Longbow  Sènior
 Anabel Ibáñez  2a  Instintiu Sènior
 Ángel López  12è Instintiu Sènior
 Juan Pedro Serrano  1r  Nu Sènior
 Cristina Martí  5a  Recorbat Cadet
 Judit Semis  4a  Recorbat Juvenil
 Ester Semis  3a  Compost Sènior
 Montse Muñoz  7a Compost Sènior
 F. Javier Madrigal  4t  Compost Sènior
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Espectacular inici de temporada 
del Sènior Masculí del CNR
El Sènior Masculí A del Club 
Natació Rubí (CNR), dirigit 
pel Toni Aguilar, compta 
els partits disputats per 
victòries, en un especta-
cular inici de temporada. 
Dissabte es va imposar de 
manera contundent al CW 
Dos Hermanas de Sevilla 
amb un aclaparador 21-8. 

L’equip, líder invicte a 
Primera Divisió, es troba 
cada cop amb més confi -
ança de cara a disputar du-
rant les properes setmanes 
els par� ts més transcen-
dentals de la primera volta 
de la compe� ció. Aquest 
diumenge es desplaça fi ns 
a Màlaga per enfrontar-se 

NATACIÓ | LLIGA

Els alevins del CNR 
disputen la segona 
jornada de lliga
Els nedadors alevins del 
Club Natació Rubí (CNR) van 
disputar la segona jornada 
de la lliga a la localitat de Sa-
llent, amb una par� cipació 
de 13 espor� stes rubinencs. 
Les proves que van nedar 
van ser els 400 m lliures, 
els 100 m braça i el 4x50 m 
papallona. Actualment, el 
CNR ocupa la 57a posició de 
70 clubs. / CNR Els tretze alevins que van disputar la compe� ció. / Cedida

al cinquè classifi cat. 
Per la seva banda, el 

Sènior Femení, que com-
peteix a Divisió d’Honor, 
va perdre el seu par� t en la 
visita a Saragossa. L’equip 
aragonès es va imposar a 

RESULTATS
Aleví A-CW Anglès-CW Figueres A 5-0
CN Martorell-Cadet Masculí 2-24
Cadet Masculí B-CN Poble Nou 9-4
Benjamí-CN Terrassa 4-7
CN Sant Andreu-Aleví A 3-9
Benjamí-CN Barcelona 5-16
LaSirena CN Mataró-Infantil Femení 14-9
Juvenil Masculí-CN Barcelona 5-14

El Sènior Masculí con� nua en ratxa. / Cedida

les de Rubí per 14-8. 
En canvi, sí que va gua-

nyar el Sènior Masculí B, 
que, com el primer equip 
masculí, també segueix in-
victe a la Primera Catalana. 
El B està realitzant un molt 
bon inici de la temporada. 
En la darrera jornada, dis-
putada dissabte, el conjunt 
rubinenc es va imposar per 
un ajustadíssim 7-8 al CW 
Sant Adrià. 

Les noies dirigides per 
David Martin s’enfronta-
ran dissabte a Can Rosés 
a par� r de les 13.30 hores 
contra el CN Terrassa, par-
� t que ha estat considerat 
el duel de la jornada, al 
CN Terrassa. Des del CNR, 
animen a l’afi ció a assis� r 
al par� t per animar a les 
jugadores del Rubí.

El derbi vallesà serà 
retransmès en streaming 
per la Reial Federació Espa-
nyola de Natació, a través 
de la pàgina web: h� p://
www.rfen.es. / CNR

Divisió d'Honor Fem. J Pts.
1 CN SABADELL 4 12
2 CN SANT ANDREU 4 12
3 CN MATARÓ 4 9
4 CN TERRASSA 4 9
5 CE MEDITERRANI 4 6
6 EW ZARAGOZA 4 6
7 CN MOSCARDÓ 4 3
8 CN RUBÍ 4 1
9 DOS HERMANAS 4 1

10 CN SANT FELIU 4 0

1a Nacional Masculí J Pts.
1 CN RUBÍ 5 15
2 CN CABALLA 5 11
3 UE HORTA 5 10
4 CN SANT FELIU 5 9
5 W. MALAGA 5 9
6 CN MONTJUÏC 5 7
7 CW SEVILLA 5 6
8 CN GRANOLLERS 5 6
9 AR CONCEPCIÓN 5 6

10 CN LA LATINA 5 4
11 CN TRES CANTOS 5 1
12 DOS HERMANAS 5 1

TAEKWONDO | COMPETICIÓ

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

Un or i un bronze per 
al Balmes Rubí en el 
Campionat de Catalunya

El primer equip del Club Espor� u Horitzó 
torna a salvar el par� t en el temps afegit 

Els representants del Balmes Rubí, en el campionat català. / Cedida

El Campionat de Catalunya 
Absolut de Taekwondo es 
va disputar el 12 de novem-
bre en el pavelló de la Mar 
Bella de Barcelona. El Club 
Balmes Rubí va presentar 
un total de sis espor� stes 
i va aconseguir un or i un 
bronze en la classificació 
general. És un gran èxit per 
al club, ja que la compe� ció 
és de categoria absoluta. 

Silvia Boix va guanyar 
la medalla d’or, tot i que 
encara és júnior, mentre 
que Daniel Triviño va rea-
litzar molt bons combats 
i va aconseguir la medalla 

de bronze. 
Per la seva part, Sara 

Granell, Claudia Triviño i 
Maria Sansón van passar la 
primera ronda i van caure 
a la segona. Daniel Martos 
va perdre en primera ronda 
contra un dur rival. 

D’altra banda, cal des-
tacar que quatre d’aquests 
esportistes han estat se-
leccionats per la Federació 
Catalana de Taekwondo 
per realitzar un entrena-
ment aquest dissabte en 
el Centre d’Alt Rendiment, 
situat a Sant Cugat. / Bal-
mes Rubí 

Com en la primera jornada 
de Lliga Catalana, el primer 
equip de bàsquet del Club 
Esportiu Horitzó va salvar 
el seu par� t davant el Va-
lldemia Mataró en el temps 
afegit, després de fi nalitzar 
els quatre períodes regla-
mentaris amb un empat a 
18 punts.

El par� t va tenir cons-
tants alterna� ves en el mar-
cador i no va estar exempt 

d’emoció des del principi 
fi ns al fi nal. Només cal dir 
que els màxims avantatges 
d’un conjunt i un altre no 
van excedir els 4 punts.

Pel conjunt dirigit per 
Enric Planas van destacar 
els 10 punts de José Roldán, 
que va ser el màxim encis-
tellador. Però va ser Joan 
Lupión qui va � bar de l’equip 
en el moment decisiu del 
temps afegit, aconseguint 

una cistella i el seu correspo-
nent � r addicional, que do-
nava 3 punts d’avantatge en 
un moment clau del par� t. 
Per l’Horitzó van jugar José 
Roldán (10), Joan Lupión (7), 
Toni Torres (5), Sergi de la 
Torre, Jordi Aniento, Helena 
Corbella, Gianluca Scatena 
i Efrain Escalona. Amb el 
triomf, l’Horitzó és líder de 
la categoria de forma provi-
sional. / CE Horitzó
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