DE
GUIA EIS
V
SER 4-15
P. 1

INFORMATIU SETMANAL INDEPENDENT I GRATUÏT

WWW.DIARIDERUBI.COM

IMPRÈS EN PAPER ECOLÒGIC 100% RECICLAT

Divendres, 18 d’octubre de 2019 - Núm. 1255

«Una injus�cia feta a una sola persona és una amenaça feta a tothom.» (Montesquieu, ﬁlòsof i jurista francès del s.XVII-XVIII)

Centenars de
rubinencs se
sumen a les
mobilitzacions
contra la
sentència
del Suprem

M. Cabrera

Pàg. 9-11

Una vintena
de rubinencs
par�cipen en
la manifestació
de Madrid per
les pensions

J.A. Montoya

ACTUALITAT - Pàgina 4

Art urbà a la plaça de Josep Tarradellas
Pàg. 18

L’art i la pagesia
es donen cita
a Rubí amb
la Fira de
Sant Galderic
CULTURA - Pàgina 17

2

Actualitat

Divendres, 18 d’octubre de 2019

El Tribunal Català de Contractes
del Sector Públic desbloqueja la
licitació de les obres del Casino
Redacció

El Casino està pendent de rehabilitació per tornar a obrir les portes al públic. / Arxiu

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
(TCCSP), òrgan depenent de
la Generalitat de Catalunya,
ha dictat resolució per la
qual s’aixeca la suspensió en
el procediment de licitació
de la direcció d’obres del
projecte de rehabilitació

del Casino. Aquest tribunal
havia aturat el procediment
de contractació de la direcció facultativa d’aquestes
obres.
La suspensió tenia el seu
origen en l’exclusió, per part
de la Mesa de contractació
de l’Ajuntament, d’una de
les empreses licitadores per
no haver aportat correctament la documentació establerta als plecs de clàusules
tècniques. Davant d’això,
aquesta empresa va interposar un recurs especial que
no sol·licitava la suspensió
cautelar del procediment

de contractació. Tot i no
demanar aquesta suspensió,
el TCCSP va decidir aturar-lo
d’ofici, generant un retard
en la licitació.
Ara, el Tribunal ha resolt el recurs i ha aixecat la
suspensió de l’expedient.
D’aquesta manera, l’Ajuntament té via lliure per continuar amb els procediments
de contractació de la direcció facultativa i de les
mateixes obres, que s’està
gestionant en paral·lel. El
projecte de rehabilitació del
Casino s’engloba al Pla d’inversions de l’Ajuntament.

Horari especial al cementiri
per la festivitat de Tot Sants

L’horari del cementiri s’amplia per Tots Sants. / Arxiu

Coincidint amb la Festivitat
de Tot Sants, el cementiri ampliarà el seu horari
d’obertura per facilitar a les
persones usuàries que puguin acudir a visitar els seus
familiars i amics difunts.
Així, entre el 21 d’octubre i el 3 de novembre,
ambdós inclosos, es podrà
accedir al cementiri des
de les 9 fins a les 18 hores
de la tarda. L’ambientació
també serà, com és habitual, mitjançant l’audició
de música clàssica. Així mateix, la pregària dels difunts
que ofereix la parròquia de
Sant Pere tindrà lloc l’1 de
novembre a les 17 hores al
cementiri.
Reforç del servei de bus
Per afavorir el desplaçament
fins a l’equipament, l’1 de
novembre hi haurà un servei
especial d’autobús urbà que
connectarà la rambleta de

Joan Miró, davant del Rubí
Forma, amb el cementiri. El
servei serà gratuït i funcionarà amb una freqüència de
pas de 15 minuts entre les 9
i les 18 hores.
Les parades del servei
especial d’autobús en sentit cementiri són rambleta
de Joan Miró, Escardívol,
carretera de Terrassa, carrer
Zamenhoff, carrer Bailén,
C-1413a, Can Rosés industrial i Cementiri. En sentit
centre són Cementiri, Can
Rosés industrial, C-1413a,
carrer Bailén, carrer Sardana, carrer Pau Claris, carrer
Cadmo, Bullidor, carrer Sant
Joan, carrer Espoz i Mina i
rambleta Joan Miró.
A partir del 4 de novembre es recuperarà l’horari
habitual, és a dir, de dilluns
a dissabte de 9 a 13 hores i
de 15 a 18 hores i els diumenges i festius de 9 a 14
hores. / DdR
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Alcaldes i alcaldesses del Vallès reclamen a la Generalitat
més presència de Mossos d’Esquadra als municipis
A través del Consell Comarcal del Vallès Occidental, els i les edils van mantenir
fa uns dies una reunió amb el conseller d’Interior de la Generalitat, Miquel Buch
REDACCIÓ

Els alcaldes i alcaldesses del
Vallès Occidental han reclamat al conseller d’Interior
de la Generalitat de Catalunya, Miquel Buch, una
major dotació i presència
d’efec�us dels Mossos d’Esquadra als seus municipis
per poder millorar la sensació de seguretat ciutadana. Així ho van transmetre
durant una reunió que van
mantenir divendres passat
amb el conseller i amb la
comissària sotscap de la Regió Policial Metropolitana
Nord, Alícia Moriana.
Durant la trobada, que
va tenir lloc a petició del
Consell Comarcal, Buch
va expressar la voluntat
d’incrementar els efec�us
de la policia catalana al
Vallès en “la mesura de les
possibilitats que perme�n
les noves promocions que

Els fets delic�us han augmentat un 2,3% a la comarca, per sota de la mitjana catalana. / Arxiu

s’han convocat des de la
conselleria”. El conseller
d’Interior va reconèixer
que el cos dels Mossos no
té actualment suficients
efectius i va assenyalar

que “estem recuperant a
marxes forçades el nombre
d’agents que hauria de tenir, amb dues promocions
de 1.500 mossos, tot i no
ser els agents que haurien

de ser, segons es va marcar
a la Junta de Seguretat de
Catalunya”.
Buch va afegir que en
les properes promocions
s’abordaran els números

en funció de les realitats
delic�ves i les condicions
que hi hagi a cada territori.
També va explicar que actualment el cos dels Mossos
d’Esquadra dedica moltes
hores a l’opera�u an�terrorista, i que s’ha dedicat un
17,5% de les hores en un pla
operatiu específic contra
els robatoris amb força a
interior de domicilis.
El responsable d’Interior va admetre que s’ha
registrat un augment dels
fets delic�us del 2,3% a la
comarca, però que aquesta
xifra està molt per sota de
l’increment que s’ha registrat a Catalunya, que és del
6,3%.
D’altra banda, segons
ha explicat el president
del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, també es
va posar sobre la taula el
paper que han de tenir en
el futur les Policies Locals

i la seva coordinació amb
els Mossos d’Esquadra,
una col·laboració que “en
aquests moments es valora molt positivament i
que s’espera que es pugui
intensiﬁcar molt més en els
propers anys”.
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Pensionistes rubinencs viatgen a
Madrid per reclamar pensions dignes
REDACCIÓ

El grup de rubinencs que va par�cipar en la mobilització. / Cedida

Una vintena de rubinencs es
van desplaçar el dimecres
amb autocar ﬁns a Madrid
per participar en la gran
manifestació convocada
davant el Congrés dels Diputats per defensar unes
pensions dignes. Van ser
milers les persones que es
van concentrar a la capital
de l’estat espanyol després
de dies de marxes a peu que

van començar el setembre
des de Bilbao i Cadis, i a les
quals es van afegir persones
arribades d’arreu de l’estat
espanyol.
La Coordinadora Estatal pel Sistema Públic de
Pensions, impulsora de les
mobilitzacions, va lliurar
un document amb totes
les demandes al Congrés
dels Diputats. Els jubilats i
pensionistes demanen el
blindatge de les pensions
a la Constitució i la seva
revalorització amb l’IPC.
Reclamen una pensió mínima de 1.084 euros, que
es deroguin les últimes
reformes, que s’elimini el
copagament farmacèutic,

Els rubinencs
assisteixen a la
mul�tudinària
manifestació
de tot l’estat
que desaparegui la bretxa
de gènere i la supressió dels
beneﬁcis ﬁscals per als plans
de pensions privats. De moment, el govern espanyol en
funcions diu que apujarà
les pensions un 0,9% l’any
2020.
Després de lliurar les
demandes al Congrés, la
manifestació va con�nuar
des de la Puerta del Sol ﬁns
al voltant del Parlament.

Rubí par�ciparà en el 8è Congrés
Nacional de la Gent Gran
Una delegació rubinenca
formada per tres persones
representants del Consell
Consul�u de la Gent Gran
i l’Aula d’Extensió Universitària de Rubí seran al 8è
Congrés Nacional de la
Gent Gran que se celebrarà el pròxim 25 d’octubre
a Sant Fruitós de Bages.
Pels membres del Consell
Consul�u de la Gent Gran,
el congrés serà una bona
ocasió per demostrar el
caràcter pioner de Rubí en
qües�ons com l’intercanvi
intergeneracional.
La jornada s’estructurarà en dues ponències:
‘El present de les persones
grans: drets i deures’ i ‘Les

persones grans del futur:
polí�ques d’adaptació de
la societat a l’envelliment’.
L’organització del congrés
ha recollit les aportacions
de persones grans d’arreu
del territori a través de
diverses sessions de treball que s’afegiran a les
ponències el dia 25.
Després, les conclusions del congrés seran
la base per a la redacció
d’un manifest que es lliurarà a les administracions, ins�tucions i en�tats
competents. L’acte està
promogut pel Consell de
la Gent Gran de Catalunya
i compta amb el suport de
la Generalitat. / DdR

Ac�vitats lúdiques per a la Gent
Gran a la rambla del Ferrocarril
L’Ajuntament ofereix des
del mes de setembre una
programació d’activitats
per a persones de més de
60 anys que inclou visites
culturals, activitats físiques i saludables, i tallers
d’expressió, creativitat i
cultura digital, entre altres. En el marc d’aquesta
programació estable, dissabte 19 d’octubre �ndrà
lloc a la rambla del Ferrocarril l’actuació de la
Tuna de Rubí (12 h) i una
paella popular (13.30 h),
que estava previst fer el
passat 5 d’octubre, però
es va canviar de data per
risc de pluja. L’ac�vitat té
les places esgotades. Les

persones que van adquirir
un �quet, cal que el por�n
dissabte per tenir accés a
l’àpat. El dinar es tancarà
a les 14.30 hores amb una
actuació de l’orquestra
Solimar.
Fins al mes de gener
de 2020, els rubinencs i
rubinenques a partir de
60 anys tenen a la seva
disposició activitats físiques i saludables, com per
exemple tallers de country
o de moviment conscient i
relaxació; visites culturals
al Liceu, la catedral de Barcelona i la Sagrada Família;
sor�des de coneixement
cultural per Rubí i tallers i
cursos diversos. / DdR
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Campanya de sensibilització per
millorar la selecció de residus orgànics
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí està
impulsant una campanya per
tal de perfeccionar la recollida de la fracció orgànica, ja
que molts dels residus que es
llencen al contenidor marró
no són orgànics. De fet, dos
de cada deu kilograms de
residus que es llencen al contenidor marró a Rubí són residus impropis, una situació
que va provocar un sobrecost
de gairebé 75.000 euros el
darrer any. A més, els residus
impropis, lluny de disminuir
han anat augmentant durant
els darrers anys.
Sota el títol ‘Al marró, només l’orgànica’, el consistori
ha impulsat una iniciativa per
conscienciar la ciutadania
que cal reduir la presència de
residus impropis. Reciclant
de forma correcta la matèria
orgànica es redueix l’impacte
ambiental que genera, com
ara lixiviats i emissió de gasos
d’efecte hivernacle, a més
donar-li un nou ús, transformant-los en electricitat
o en compost per adobar.

Rubí és la
segona ciutat
mitjana de
Catalunya que
més orgànica
recull
SANT CUGAT (90.664 hab.)
6.972,43 tones

La matèria orgànica s’ha de llençar amb bosses compostables. / M.C.

La presència de materials
com bosses de plàstic, pots
de vidre o tèxtils a l’orgànica
diﬁculta el procés de reciclatge i acaba contaminant els
camps i els conreus.
D’altra banda, cal assenyalar que les bosses de la
fracció orgànica han de ser
compostables i no de plàstic
i a casa es recomana utilitzar
cubells airejats per alentir el
procés de descomposició.
Sensibilització a les escoles
Dins d’aquesta campanya, el
Servei Educatiu de Residus

ha preparat un joc adreçat
a l’alumnat de Primària de
les escoles de la ciutat per
tal que aprenguin a fer una
correcta selecció de residus.
També es lliuraran vals per
tal que les famílies puguin
recollir a la deixalleria cubells
de la fracció orgànica, a més
de bosses compostables.
D’altra banda, s’amplien
en una trentena els establiments que participen en
la recollida porta a porta
d’aquesta fracció i es facilitaran saques compostables als
comerços participants.

RUBÍ (76.423 hab.)
3.035,43 tones
MANRESA (76.250 hab.)
2.914,66 tones
SANT BOI (82.904 hab.)
2.589,20 tones
EL PRAT (64.132 hab.)
2.449,64 tones
GRANOLLERS (60.981 hab.)
2.171,78 tones
VILANOVA (66.274 hab.)
2.081,56 tones
VILADECANS (66.168 hab.)
1.739,78 tones
CORNELLÀ (87.173 hab.)
1.521,66 tones
CASTELLDEFELS (66.375 hab.)
1.313,72 tones
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Saques gratuïtes per fomentar
la recollida de restes vegetals
a les urbanitzacions
REDACCIÓ

L’Ajuntament començarà a
repartir la setmana vinent
saques de ràﬁa en algunes
urbanitzacions de la ciutat
per promoure la recollida de
les restes vegetals. Aquesta iniciativa persegueix un
doble objectiu, reduir l’incivisme al voltant dels contenidors i fomentar la correcta
separació dels residus.
Les saques estan pensades per a dipositar-hi
petites restes vegetals de
l’hort o el jardí, com ara
gespa, fullaraca, restes de
plantes o rams de ﬂors. Un
cop plena, la saca és molt
útil per transportar aquests
residus ﬁns al contenidor de
la matèria orgànica, on s’han
d’abocar. La saca, en canvi,
no s’ha de llençar, ja que és
reutilitzable.
A més, aquests recipients són més resistents que
les bosses de plàstic. Això
permet aixafar les restes
vegetals sense que la saca es
trenqui i, per tant, guanyar
capacitat.

Les 1.600 unitats previstes es distribuiran de forma
gratuïta a les urbanitzacions
de Can Serrafossà, Els Avets,
La Perla, Ximelis, Can Vallhonrat i en aquelles cases
ubicades a Can Fatjó i Sant
Jordi Parc que tenen jardí.
Telèfon Verd
Pel que fa a les restes vegetals grans i llenyoses,
existeix el servei gratuït de
recollida de poda. Per ferne ús, cal fer un farcell amb
aquestes restes i trucar al
Telèfon Verd 900 130 130
(93 699 98 01 en el cas de
trucar des d’un telèfon mòbil) per concretar el dia de
recollida. El servei de gestió
de residus s’ho endurà del
portal de casa.

Les saques són de ràﬁa. / Cedida
Ajuntament
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FGC obrirà un nou espai exposi�u
per mostrar trens històrics
REDACCIÓ

Imatge del Centre Opera�u de Rubí. / Cedida

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va
iniciar la setmana passada les obres per ampliar
l’ediﬁci existent davant de
l’An�ga Estació de Rubí amb
la intenció de conver�r-lo
en un nou espai exposi�u
sota el nom ‘La cotxera de
Rubí’.

L’actuació s’emmarca
en un conjunt d’accions
d’obres de millora i adequacions al taller del Centre
Opera�u de Rubí amb l’objec�u d’organitzar, millorar i
incrementar la capacitat de
diversos procediments de
manteniment i augmentar
la capacitat del taller de
cara a la futura incorporació de la ﬂota de noves

unitats de tren de la línia
Barcelona-Vallès.
En l’actuació, s’ampliarà
14,51 metres la nau cotxera
existent a prop de l’actual
estació de trens de Ferrocarrils i al costat de l’An�ga
Estació, un espai que albergarà el material històric
existent, a més del que serà
traslladat des del COR.
Els treballs duraran tres
mesos i un cop finalitzin
l’espai es podrà visitar en
hores concertades.
Preservació del patrimoni
Aquest no és l’únic indret
on FGC preveu exposar patrimoni històric, ja que en
altres indrets com Martorell

El nou espai
permetrà alliberar
una zona per
acollir els nous
combois
o la Pobla de Segur també
s’estan adequant espais exposi�us per tal de mostrar
els trens an�cs. En el cas de
Rubí, els trens històrics que
es podran visitar seran els
de la línia Barcelona-Vallès,
mentre que en el cas de
Martorell, seran els de la
línia Llobregat-Anoia. A la
Pobla de Segur, s’adequarà
el moll de mercaderies,
l’hangar i l’entorn per ubicar un espai exposi�u.

Actuació per reordenar
les zones verdes dels Nius

La zona on s’actuarà es troba en males condicions. / Ajuntament

En els propers dies està previst que l’Ajuntament iniciï
el projecte d’arranjament
de les zones verdes del
Sector H, a la zona també
coneguda com Els Nius. Es
tracta d’uns treballs que
han de servir per reordenar,
adequar i reparar diferents àmbits d’enjardinat
i accessos per a vianants
que travessen i envolten
aquesta urbanització. L’actuació tindrà una durada
aproximada de sis mesos i
compta amb un pressupost
de 267.281,84 euros.
Les actuacions es realitzaran a les escales entre
els carrers Biscaia i Zamora,
a la zona d’estada i jocs,
als accessos al turó, a les
escales entre els carrers

Guipúscoa i Palència, al
camí envoltant a l’extrem
est, al carreró adjacent al
carrer Palència i a la pe�ta
rotonda entre els carrers
Zamora i Biscaia.
El projecte, que afecta
una super�cia de prop de
7.500 m 2, incorpora elements per millorar tant la
relació amb l’entorn com la
circulació dels vianants.
Mentre s’executin els
treballs, no quedarà afectada la circulació de vehicles.
En canvi, la mobilitat de vianants si es veurà limitada,
ja que hi haurà dos trams
d’escales per les quals no es
podrà passar, les que connecten els carrers Biscaia
i Zamora i Guipúscoa amb
Palència. / DdR
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La Fira del Joc i l’Esport es trasllada al ma�
L’ac�vitat s’havia de fer al setembre, però es va suspendre per la previsió de pluja
REDACCIÓ

La Fira del Joc i l’Esport al
Carrer se celebrarà aquest
diumenge 20 d’octubre a la
rambla del Ferrocarril. En
un inici, l’ac�vitat havia de
tenir lloc el 21 de setembre,
però la previsió de pluges
va obligar l’Ajuntament a
suspendre-la i reprogramarla més endavant. A més de
canviar la data, la programació també ha canviat el seu
horari, ja que inicialment
estava prevista a la tarda,
però en aquesta nova data
la Fira del Joc i l’Esport al

Carrer �ndrà lloc entre les
10 i les 14 hores.
La proposta compta
amb la col·laboració d’associacions i en�tats locals
i està des�nada als infants
i adolescents rubinencs
i a les seves famílies. Es
tracta d’una jornada lúdica
i esportiva que fomenta
l’ac�vitat del joc i el valor de
la convivència al carrer, recupera la tradició del lleure
i l’intercanvi lúdic a l’espai
públic entre persones de
diferents edats, cultures i
capacitats.
D’altra banda, la fira

La Fira serà a la rambla del Ferrocarril. / Arxiu

també fomenta l’activitat
�sica saludable a través de
la pràc�ca espor�va.
Els visitants de la fira,
trobaran més d’una trentena d’ac�vitats per a totes
les edats.
L’ac�vitat compta, com
és habitual, amb la participació activa del Consell
Consul�u de la Gent Gran
i dels Consells dels Infants

i Joves de Rubí. Tots dos
han preparat una gimcana
que animarà els visitants a
realitzar un mínim de quatre
ac�vitats per obtenir un obsequi. El Consell dels Infants
i Joves també llegirà un manifest pel dret al joc.
Pressupostos par�cipa�us
Una de les novetats d’aquest
any és que la ﬁra serà un

punt par�cipa�u presencial
dels pressupostos par�cipa�us del 2020. Els infants de
8 a 16 anys poden decidir en
quines partides s’inverteixen un total de 50.000 que
l’Ajuntament ha posat a la
seva disposició. Una altra de
les novetats d’aquesta edició
de la ﬁra és un ‘escape room’
que promou la prevenció de
l’assetjament escolar.
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S’obre el període per demanar ajuts
per a la millora del comerç local
REDACCIÓ

Els comerciants podran demanar ajuts per millorar els seus comerços. / Ajuntament-Arxiu

L’Ajuntament ha obert el
període per sol·licitar les
subvencions per a la millora
del comerç local. Mitjançant
aquesta convocatòria, el
consistori subvenciona la
meitat del cost de l’actuació
ﬁns a un màxim de 1.000
euros amb l’objectiu de
millorar la competitivitat
del comerç urbà de la ciutat

i adaptar-se a les tendències
actuals del mercat.
Els comerços poden optar a una sola de les cinc
línies d’ajudes que es contemplen: renovació exterior,
incloses modiﬁcacions de la
façana comercial, retolacions, senyalitzacions exteriors a la façana, aparadors i
substitució de tancaments
exteriors opacs; renovació
interior, com ara modiﬁcaci-

ons de la retolació o senyalització interior, del taulell,
de la zona d’atenció al client
i de la zona d’exposició dels
productes; introducció de
noves tecnologies; difusió
comercial, entesa com l’edició de material divulgatiu
sobre l’establiment i l’activitat empresarial que s’hi
desenvolupa; i supressió de
barreres arquitectòniques.
Els establiments han
d’estar ubicats en planta
baixa i dins la trama consolidada de Rubí, actius en el
moment de presentar la sollicitud i han de respondre
a alguna de les tipologies
contemplades en la relació
d’epígrafs de la convocatòria.
Si l’actuació per a la
qual s’ha demanat la subvenció ja s’ha realitzat en
el moment de presentar la
sol·licitud, el seu cost serà
l’acreditat. Si encara està

pendent de realitzar-se, es
prendrà com a referència
el cost pressupostat. En
aquest cas, el termini màxim de justificació serà el
31 de gener de 2020 i les
actuacions s’hauran d’acreditar mitjançant factures i
justiﬁcants de pagament.
Els impresos de sollicitud es poden demanar
al Servei de Comerç o descarregar-los de l’apartat de
tràmits de la seu electrònica
de l’Ajuntament de Rubí.
Juntament amb la resta de
la documentació requerida,
cal lliurar la sol·licitud a la
Finestreta Única Empresarial a la Masia de Can Serra
o a qualsevol de les Oﬁcines
d’Atenció a la Ciutadania. El
termini de presentació de
les sol·licituds acaba el 7
de novembre. El consistori
té previst un pressupost
total de 20.000 euros per a
aquestes subvencions.

El ‘Rubiemprèn’ promou
l’emprenedoria a través de
tres casos d’èxit de la ciutat
Gairebé 60 persones van
assistir dijous de la setmana
passada al ‘Rubiemprèn’, la
jornada anual que l’Ajuntament a través de l’Oficina
de Serveis a l’Empresa (OSE)
dedica a l’emprenedoria. La
sessió va dirigida especíﬁcament a persones que volen
emprendre i posar en marxa
un negoci propi i a petites i
mitjanes empreses que es
plantegen el seu futur.
La jornada va ser conduïda per la periodista i
experta en màrqueting Txell
Costa, que va obrir la trobada amb la conferència
‘Com emprendre. Herois
de carn i ossos’. Costa va
explicar que el 50% de les
empreses d’emprenedors
no superen l’any, el 80% no
arriba als 5 anys i un 90% no
aconsegueixen fer 10 anys.
Per formar part del 10% de
persones emprenedores que
arriben a tenir una empresa
de més d’una dècada, Costa
va emplaçar els assistents
a buscar assessorament
professional i a adaptar-se a
un mercat laboral canviant.
“Només perdura allò que
no es pot clonar i els millors
valors són la ﬂexibilitat i la
capacitat d’aprenentatge”,

creu Costa.
La segona part de la jornada va arrencar amb una
dinàmica de grup per fomentar la relació entre les persones assistents. Després, en
forma de taula rodona, es
van explicar els casos de tres
persones que treballaven
per compte d’altre, van decidir emprendre i ara tenen
tres empreses d’èxit a Rubí.
Xavier Garrido, CEO i cofundador de l’empresa Robin
Hat, dedicada al disseny i fabricació de productes tèxtils
per al sector mèdic, va explicar que “quan ets emprenedor hi ha dos punts clau:
la por i la il·lusió. La por ha
de durar tres segons”. Robin
Hat, que s’ha especialitzat en
la producció de barrets per
a quiròfan, va ser una de les
empreses guardonades amb
un Premi Cambra per la seva
iniciativa emprenedora i la
seva capacitat creativa.
Narcís Fernández, de
NF Entrenador Personal, va
posar l’accent en la necessitat de formar-se de manera
constant. Finalment, Maria
Ruiz és propietària de La
Tata, una botiga-obrador de
pastisseria artesanal on també imparteix tallers. / DdR
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Un miler de persones es concentren
contra la sentència del Suprem a Rubí
MARTA CABRERA

Prop d’un miler de persones es van concentrar dilluns al vespre a la plaça de
Pere Aguilera per rebutjar
la sentència contra els líders independentistes que
havia fet públic el Tribunal
Suprem a primera hora del
matí. El tribunal ha considerat provat un delicte de
sedició i ha imposat penes
d’entre 9 i 13 anys de presó
per als líders polítics que
ﬁns ara estaven en presó
preventiva.
Per Martí Pujol, d’Òmnium, la condemna és “absolutament injusta i impròpia d’un estat democràtic
europeu i mereix una resposta contundent, el judici
ha estat una farsa”. Pujol va
lamentar que els dirigents
independentistes tinguin
condemnes “equiparables
a assassins i violadors, no
ha estat un judici, sinó
una venjança per part de
l’estat”.
Per la seva banda, Conxita Sànchez, de l’Assem-

La concentració de rebuig a la sentència a Rubí ha estat multitudinària. / M.C.

blea Nacional Catalana, va
fer una crida “a la mobilització no violenta i sense
defallir”.
L’acte va començar amb
la lectura d’un manifest per
part dels organitzadors,
Òmnium i l’ANC, rebutjant
la sentència dels magistrats i reivindicant la llibertat dels empresonats. La
convocatòria va continuar
amb proclames com ‘Lli-

bertat!’ o ‘Independència’,
mentre els manifestants
mostraven pancartes de
suport als presos i exiliats.
La mobilització es va tancar
amb el cant dels Segadors
per part dels assistents.
Els organitzadors van
fer una crida a participar
en les mobilitzacions i concentracions que s’estan
produint des de dilluns.
També van recordar que hi

ha una manifestació prevista a Barcelona el dissabte
26 d’octubre.
D’altra banda, molts
rubinencs es van desplaçar fins a l’aeroport de
Barcelona, on Tsunami
Democràtic havia fet una
crida a bloquejar els accessos, i també a la ciutat
de Barcelona, on s’estan
produint manifestacions
des de dilluns.

Crida de les entitats sobiranistes a
participar en les Marxes per la Llibertat
M. CABRERA

Centenars de persones es
van tornar a concentrar dimecres al vespre a la plaça
de Pere Aguilera per demanar la llibertat dels líders
independentistes, coincidint
amb el fet que just feia dos
anys que Jordi Sànchez i Jordi
Cuixart van ser detinguts.
Durant la concentració,
els impulsors de la con-

vocatòria, Òmnium Rubí i
la secció local de l’Assemblea Nacional de Catalunya
(ANC), van llegir un manifest
i van fer una crida a participar en les mobilitzacions
que s’estan produint arreu
del territori: “Properament
hi haurà una gran manifestació a Barcelona –el 26
d’octubre–, divendres hi ha
la vaga general i les Marxes
per la Llibertat, no podem

normalitzar la situació ni admetre de cap de les maneres
una sentència així i des de
Rubí farem tot el que sigui
possible”, va assenylar el
president d’Òmnium, Martí
Pujol.
“Resistència pacíﬁca”
Dijous a la nit, arriben a Sant
Quirze les marxes provinents de Vic i Berga i divendres a les 8 hores els parti-

La plaça Pere Aguilera es va tornar a omplir com a mostra de rebuig a la sentència. / M. C.

cipants sortiran caminant
des de la localitat vallesana
ﬁns a Barcelona per la C-58.
Per tal de participar en
aquesta mobilització, l’ANC
i Òmnium han convocat a
tothom que hi vulgui participar a les 7 hores d’aquest
divendres a l’Escardívol per
tal d’anar amb cotxe fins
a Sant Quirze i afegir-se a
la marxa. “Aquesta és la
imatge que volem transmetre, el poble en marxa i
en moviment d’una forma
no violenta. Alguns mitjans
de comunicació es passen
el dia ensenyant tanques i
contenidors cremant, però
això no és la notícia més
important, perquè la majoria del poble català està fent
una resistència pacíﬁca i no
violenta a la sentència”, va
subratllar Pujol.
La concentració va ﬁnalitzar de nou amb el cant de
diverses cançons, entre elles
el cant dels Segadors.
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Per a ERC, la sentència del Suprem
“és un nou atac a la llibertat”
Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) a Rubí ha
rebutjat la sentència del
Tribunal Suprem als líders
independentistes, que han
estat condemnats a penes
de presó d’entre 9 i 13
anys per sedició.
La formació política
considera que és una
“sentència injusta” que
suposa “una vulneració
de la democràcia i dels
drets fonamentals” de
tota la ciutadania. ERC fa
una crida a la mobilització
“pacífica i no violenta” per

mostrar “el rotund rebuig
de la ciutadania a aquest
nou atac a la llibertat”. Per
la formació republicana
“99 anys i 6 mesos de presó és un nou abús. Només
l’absolució hauria estat
una sentència justa. És
qüestió de democràcia”.
La regidora Montse
Solé ha afirmat que “és
una sentència aberrant
i injusta, totalment desproporcionada”, ha fet
una crida a la mobilització
i avisa que estan “en joc
drets fonamentals”. / DdR

En Comú Podem Rubí rebutja
la sentència i reclama diàleg polític
En Comú Podem (ECP)
Rubí ha manifestat la seva
“indignació per una sentència que és injusta”, ja
que entenen que “no hi
va haver violència i, per
tant, no hi pot haver ni
sedició ni rebel·lió”. En
aquest sentit, ha mostrat
la seva solidaritat amb els
líders independentistes
condemnats i les seves famílies i ha assenyalat que
“és un precedent perillós
considerar fets delictius
expressions legítimes de
drets fonamentals com la
llibertat d’expressió i de
manifestació”.
Per a la formació, “només amb la seva llibertat
podrem obrir noves vies

de solució que facin avançar Catalunya”. En aquest
sentit, aposten pel diàleg i
el treball conjunt de totes
les forces progressistes
per “trobar solucions a un
conflicte polític que mai
s’hauria d’haver judicialitzat”.
El regidor d’En Comú
Podem, Pau Navarro, considera la sentència “injusta, mai s’hauria d’haver
arribat aquí, és un conflicte polític i cal una resposta
política”. L’edil ha fet una
crida al “diàleg” i demana
a la Generalitat responsabilitat. “La desobediència
institucional és la que ens
ha dut aquí”, ha assenyalat. / DdR

Junts per Rubí creu que és “una
sentència injusta que vulnera tots
els drets fonamentals democràtics”
Un cop coneguda la sentència del Tribunal Suprem
que condemna els líders
independentistes a penes
de fins a 13 anys de presó,
Junts per Rubí (JxR) ha
emès un comunicat on
manifesta la seva “més
enèrgica protesta pel que
considerem una sentència
injusta que vulnera tots
els drets fonamentals democràtics”. Per a JxR, “la
democràcia mostra símptomes inequívocs d’estar
tocada de mort”.
La formació sobiranista considera que aquest
ha estat un judici polític
que mai s’hagués hagut
de produir i lamenta que
“amb la sentència s’està

condemnant els més de
dos milions de persones
que van exercir el dret a
la participació en el referèndum de l’1 d’octubre
de 2017”. En aquest sentit,
insisteixen que “en democràcia votar no és cap
delicte” i que “les idees
no es jutgen”. JxR creu que
l’única sentència justa era
l’absolució i reclama “la
llibertat de les persones
preses i exiliades polítiques”.
Josep Puigventós, de
Junts per Rubí, creu que la
sentència és un “escarni”
i critica l’estat espanyol
per “abandonar el diàleg
i avançar cap a un estat
dictatorial”. / DdR

Un grup de rubinencs participa en
el bloqueig de l’aeroport del Prat

Milers de persones van bloquejar la Terminal 1 de l’Aeroport de Barcelona. / A. Virgili

redacció

Un grup d’un centenar de
rubinencs es va desplaçar de
forma organitzada dilluns al
matí cap a l’aeroport per fer
una acció de desobediència
civil seguint les consignes
de Tsunami Democràtic,
que va fer una crida a bloquejar la T1 de l’Aeroport
del Prat com a resposta a
la sentència del Tribunal
Suprem. L’acció, en la qual
hi van participar milers de
persones que van arribar en
cotxe, en transport públic i
fins i tot a peu, va obligar a
cancel·lar més d’un centenar de vols. A conseqüència
de les càrregues policials
contra els manifestants,
es van produir més d’un
centenar de ferits, un dels
quals va perdre un ull per
culpa d’un projectil llençat

per les forces policials.
També a Barcelona hi
va haver protestes durant
tot el dia. Al matí, es van
tallar múltiples carrers i
carreteres, com l’avinguda
Diagonal, la Ronda de Dalt,
la Via Augusta o el passeig
de Gràcia i a última hora de
la tarda es van concentrar a
Via Laietana, on també hi va
haver càrregues policials.

Carme Forcadell (11 anys i
6 mesos), Joaquim Forn i Josep Rull (10 anys i 6 mesos) i
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart
(9 anys). Pel que fa als altres
exconsellers, Carles Mundó,
Meritxell Borràs i Santi Vila,
han estat condemnats a
penes menors per desobediència: inhabilitació d’un
any i 8 mesos i una multa de
60.000 euros cadascun.

De 9 a 13 anys de presó
Les protestes es van convocar per rebutjar la sentència
que es va fer pública dilluns
del Tribunal Suprem contra
els líders independentistes.
Els magistrats han condemnat per sedició i malversació
Oriol Junqueras (13 anys de
presó) i Jordi Turull, Raül
Romeva i Dolors Bassa (12
anys). Per un delicte de
sedició, han condemnat

Quim Torra exigeix la llibertat dels condemnats
El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha llegit una declaració
institucional en la qual ha
rebutjat la sentència i ha
demanat l’alliberament dels
empresonats i l’amnistia
dels exiliats: “Exigim el fi de
la repressió i la llibertat dels
presos i de les preses polítiques, exiliats i exiliades, in-

closa l’amnistia com a punt
final per a totes les persones
represàliades. El camí de la
solució dels conflictes és
sempre la paraula, el vot i
la llibertat”. També ha dit
que rebutja la sentència,
que considera “forma part
d’un judici polític i d’una
causa general contra el
dret a l’autodeterminació
de Catalunya i a l’independentisme”.
Per la seva banda, el president del govern espanyol
en funcions, el socialista
Pedro Sánchez, ha manifestat “l’absolut respecte i
acatament” de la sentència per part del govern.
Sánchez, qui ha puntualitzat
que “acatament significa el
seu íntegre compliment”
vol que aquesta serveixi
per obrir una nova etapa,
on si l’independentisme
assumeix “el naufragi del
seu projecte” trobarà al
govern espanyol “disposat
a contribuir al diàleg”.
Ben al contrari, els sobiranistes catalans han mantingut accions de protesta
durant tota la setmana arreu de Catalunya. En algunes ciutats, especialment
a Barcelona, grups radicals
extremistes han enterbolit
les accions i han protagonitzat durs enfrontaments amb
les forces policials.

Diverses entitats locals rebutgen la sentència
Diverses entitats locals han
rebutjat la sentència o bé
han cancel·lat activitats després de conèixer la sentència
del Tribunal Suprem.
L’Esbart Dansaire de Rubí
va emetre un comunicat per
explicar que dilluns a la tarda
suspenia totes les activitats
que tenia previstes realitzar
a l’Espona “com a mostra de
rebuig total envers el procés
judicial” contra els líders
independentistes catalans.
A més, va anunciar que s’adhereix al manifest publicat
per l’Agrupament d’Esbarts
Dansaries en el qual manifesten que “no compartim
ni la valoració dels fets, ni
les acusacions, ni les sentències que ha dictaminat
el Tribunal”. A més, mostren
“la seva solidaritat amb els

presos i les seves famílies”
i donen suport “a totes les
mobilitzacions i accions de
protesta que de forma cívica
i no violenta convoquin les
entitats civils del país”.
Per la seva banda, el
Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals (CRAC) també
ha expressat el seu “absolut
rebuig de la sentència condemnatòria a les preses polítiques catalanes, tractades
com a ostatges del regne
espanyol”. Per l’entitat, la
sentència és una “grollera
venjança i una nova mostra
de la repressió brutal” i ha
fet una crida a la participació
en les mobilitzacions convocades als carrers, places
i espais públics. A més, el
CRAC es posa a “disposició
de la ciutadania com a espai

de trobada i de cures i perquè la gent i els col·lectius es
puguin organitzar de cara als
dies que vindran”.
També s’ha posicionat
l’Aula d’Extensió Universitària de Rubí, que ha fet un
comunicat anunciant que
donen “suport al treball per
la llibertat de les persones
condemnades”, que fan
“una crida als partits polítics
i a institucions públiques per
trobar el camí de la política
i posar fi a la judicialització
del conflicte polític”. En
aquest comunicat, també
fan una crida a la ciutadania
a mobilitzar-se. A més, han
explicat que s’adhereixen al
comunicat de l’Assemblea
Nacional Catalana i Òmnium.
El Centre Excursionista

de Rubí també s’ha adherit
al manifest de la Federació
d’Entitats Excursionistes de
Catalunya, que es mostra en
“desacord amb la sentència”, la qualifica “d’injusta” i
considera que tindrà “greus
conseqüències”. El manifest
anuncia que les entitats
excursionistes “treballaran
per la llibertat” i per trobar
“un camí polític”.
Per últim, també la llibreria El Racó del Llibre va
suspendre l’inici del Club de
Lectura, en el qual havia de
participar l’escriptora Marta
Marín-Dòmine. La llibreria
es va unir a la crida de llibreries, editorials i autors, que
van decidir suspendre totes
les activitats que tenien
programades per dilluns a
la tarda. / DdR
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La Síndica de Rubí lamenta la condemna
i demana una solució polí�ca al conﬂicte
REDACCIÓ

La Síndica de Greuges de
Rubí, Milagros Calleja, ha
emès un comunicat en resposta a la sentència del
Tribunal Suprem que es va
conèixer dilluns contra els
líders independentistes,
que hauran d’assumir penes d’entre 9 i 13 anys de
presó. En aquest text, la
Síndica subratlla que “els
fets tenen la seva base en
un conﬂicte polí�c que mai
hauria d’haver estat objecte
d’un procés judicial” i aﬁrma
que “només provocarà el
manteniment del conﬂicte
i un major patiment pels
representants de la societat
civil i els polí�cs i polí�ques

condemnats, que mai haurien d’haver estat empresonats”.
Defensa dels drets civils
En el comunicat, Calleja
també insisteix que “l’exercici de drets com el dret de
reunió, de manifestació,
de llibertat d’expressió,
els drets civils i polí�cs de
la ciutadania, mai i en cap
circumstància poden estar
limitats i especialment en
processos que han estat
clarament respectuosos des
d’actituds democràtiques,
pacíﬁques i no violentes”.
La Síndica referma el
seu “compromís per la convivència i la defensa dels
drets de proximitat, entesos

La germana de Jordi Cuixart presenta
el llibre ‘Ho tornarem a fer’ a Rubí

Un moment de la presentació del llibre. / J. A. Montoya

LARA LÓPEZ

“És excepcional que l’autor
d’un llibre no el pugui presentar”, va aﬁrmar Esther
Cuixart durant la presentació del llibre ‘Ho tornarem
a fer’, escrit pel president
d’Òmnium, Jordi Cuixart, qui
ha estat condemnat a 9 anys
de presó per un delicte de
sedició pel Tribunal Suprem
La germana de Jordi Cuixart
conjuntament amb Iolanda
Fresnillo, membre de la junta nacional d’Òmnium, van
presentar l’escrit divendres
al vespre a la Biblioteca
Mestre Mar� Tauler.
Jordi Cuixart va escriure
‘Ho tornarem a fer’ des de
la presó després del judici.
Es tracta d’un recull del seu
discurs durant el judici, a
més d’un manifest personal,
col·lec�u i polí�c, en el qual
el líder independen�sta fa
una crida a perdre la por i

a la desobediència civil no
violenta. La membre de la
junta d’Òmnium, Iolanda
Fresnillo, va explicar que el
llibre transmet la ﬁlosoﬁa
de crear un món millor on
viure a través de la defensa
d’un estat propi, lligada a
projectes educa�us, per la
llengua i la cultura tradicional de Catalunya.
Esther Cuixart va recordar que el president d’Òmnium és contrari a l’indult
a qualsevol preu i que per
ell no té sen�t sor�r de la
presó ﬁns que el conﬂicte
Catalunya–Espanya no es
resolgui. Des de la perspec�va de la família, entenen
que la lluita de Cuixart va
molt més enllà de la seva
persona i que ell és més ú�l
dins la presó que fora, ja
que és el millor lloc per con�nuar lluitant per la llibertat
d’expressió i la defensa dels
drets polí�cs.

“Els drets civils i
polí�cs mai i en
cap circumstància
poden estar
limitats”
i reconeguts en la Carta Europea de Salvaguarda dels

Drets Humans a la Ciutat,
el Conveni Europeu per
a la Protecció dels Drets
Humans i de les Llibertats
Fonamentals i la mateixa
Declaració Universal dels
Drets Humans”.
A més, Calleja fa una
crida “a la responsabilitat
d’ins�tucions, en�tats, as-

sociacions i, especialment,
dels partits polítics, per
aconseguir el manteniment
de la convivència, la pau
social i una solució deﬁni�va
al conﬂicte”.
Per úl�m, també expressa “solidaritat amb totes les
persones empresonades i
les seves famílies”.
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L

’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació juntament amb
un centenar d’entitats catalanes
reiterem el nostre rebuig a la judicialització
d’un conflicte que des d’un inici entenem
de naturalesa política i que, com a tal, requeria i requereix d’un diàleg, negociació i
pacte al més estricte nivell polític.
La intervenció de les institucions,
l’empresonament de càrrecs escollits
democràticament pels ciutadans, i de
persones de la societat civil, en el seu
exercici de la llibertat de pensament i
llibertat d’expressió, drets essencials d’una

Manifest

democràcia amb llibertat de pensament i
llibertat d’expressió, drets essencials d’una
democràcia amb llibertats, que demostren
el fracàs de la política, la incomprensió del
conflicte latent i una manca de voluntat
per resoldre la situació. Manifestem que
només amb llibertat, respecte i diàleg, es
trobaran solucions.
Per tant, més política, més escoltar i

més diàleg per resoldre una qüestió com
la que s’està vivint aquests dies. L’empara
de les legalitats i la judicialització dels
conflictes haurien de ser el darrer recurs
a emprar si hi ha voluntat de resoldre’ls.
Recórrer constantment a les lleis per solucionar conflictes polítics s’ha demostrat
històricament que no és una via efectiva.
Considerem que en una societat de-

mocràtica, les lleis són l’expressió d’una
voluntat popular i no un element de
coacció o immutabilitat, per tant poden
ser modificades i actualitzades a les noves
realitats per la via del diàleg i el consens.
A l’AMIC, com qualsevol entitat que
interactua i s’interrelaciona amb el seu entorn més proper, som sensibles a la realitat
empresarial, econòmica, política i social
del país, respectem la diversitat d’opinions
i sensibilitats polítiques.
Associació de Mitjans d’Informació
i Comunicació

In memoriam
Roger Moreno Piqué (1948 - 2003)

Rey de los hidalgos, señor de los tristes,
Que de fuerza alientas y de ensueños vistes,
Coronado de áureo yelmo de ilusión;
Que nadie ha podido vencer todavía,
Por la adarga al brazo, toda fantasía,
Y la lanza en ristre, todo corazón.
De tantas tristezas, de dolores tantos,
De los superhombres de Nietzsche, de
cantos
Áfonos, recetas que firma un doctor,
De las epidemias de horribles blasfemias,
De las Academias,
Líbranos, señor.
Rubén Darío

-Roger, no sé dónde estás, pero siempre
tendré un recuerdo indeleble de ti, de tu
personalidad, de tu forma de transmitir
conocimientos. Eras muy sencillo, asequible. Siempre atendías las preguntas de tus
alumnos, aunque no estuvieras dando clase.
Eras una persona muy afable, lo que hacía
que tus discípulos pusieran más atención,
si cupiese, a tus clases. Nunca olvidaré que
tú me inclinaste para interesarme por la
Filosofía, pues, junto a la Ética, eran las
asignaturas que impartías en el Institut Duc
de Montblanc.
Siempre te tendré presente, cuando van a
cumplirse 16 años de tu ausencia.
Óscar Marco y Jesús García

Iniciativas vecinales
El Tuit de la setmana

16 d’octubre

Ana Cerezuela
@anacerezuela_
He venido a inves�gar
sobre los antecedentes
históricos de protestas
ciudadanas que no
molestaron a nadie y
sirvieron para algo

Visita’ns a www.diariderubi.com

Un jardín en la calle Monturiol
Efectivamente, los vecinos y vecinas de
la calle Monturiol, tramo Abat Escarré y
passeig del Ferrocarril, estamos disfrutando
desde hace unas semanas de una pequeña
zona ajardinada, donde antes era un espacio
para perros. Este jardín no ha salido por arte
de magia ni ha caído del cielo, sino que es
fruto de la dedicación y el trabajo voluntario
y desinteresado de un vecino.
Ahora de lo que se trataría es de encontrar la colaboración con dicho vecino, el cual
tiene compromisos laborales y familiares
que no le facilitan la dedicación necesaria
para el mantenimiento de este bello rincón

del cual todos nos beneficiamos. Sin duda
el trabajo voluntario y la cooperación de los
ciudadanos y ciudadanas siempre permite
conseguir buenos y positivos resultados
Invitamos a los vecinos y vecinas a colaborar, pues con una o dos personas de cada
portal del tramo de la calle se podría crear
un equipo de voluntarios/as para mantener
nuestro jardín; no obstante consideramos
que la actuación del Ayuntamiento también sería conveniente para que nuestro
rinconcito pudiera mantenerse atendido
a lo largo del tiempo.
Vicenç Rizo Marcos

SALUT I BELLESA

El suicidi, segona causa de defunció
entre els joves entre 15 i 24 anys
Com cada 10 d’octubre, es
commemora el Dia Mundial
de la Salut Mental, una data
que l’Organització Mundial
de la Salut (OMS) enguany
ha dedicat a la prevenció
del suïcidi, que considera un
problema de salut pública de
primera magnitud. De fet,
està augmentant la mortalitat per aquesta causa al món
i esdevé la segona causa de
defunció entre els joves entre 15 i 24 anys.
A Catalunya, l’any 2017
hi va haver 495 morts per
suïcidi, el que representa
una de les taxes més baixes
d’Europa: en concret, una
taxa de 6,6 per cada 100.000
habitants, amb diferències
signiﬁcatives per sexe (9,9
en homes i 3,3 en dones).
Aquesta taxa és més baixa
que la de l’Estat espanyol
(7,7) i la d’Europa (10,3),
però no obstant això, per a
la consellera de Salut, Alba
Vergés, això “no atura el nostre combat contra aquesta
problemàtica perquè cada
persona compta”.
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Vergés ha reiterat que
l’atenció a la salut mental i
les addicions són una prioritat per al Departament de
Salut, com ho demostra el
fet que aquesta estratègia
hagi anat acompanyada de
l’increment pressupostari
més gran de la història, amb
una inversió addicional de 70
milions l’any 2017.
La consellera Vergés també ha reconegut la feina dels
professionals que fa anys
que es dediquen a l’àmbit
de la salut mental i que,
entre d’altres, fa cinc anys
van impulsar la implantació
del Codi Risc Suïcidi a Catalunya, plenament consolidat
el 2016.
Els resultats del Codi Risc
Suïcidi
El Codi Risc Suïcidi té un
triple objectiu: disminuir la
mortalitat per suïcidi, augmentar la supervivència de la
població atesa per conducta
suïcida i prevenir la repetició
de temptatives. La consellera
Vergés ha recordat que amb

aquest programa Catalunya
“és referent a tota Europa en
desenvolupar polítiques preventives del suïcidi”, que són
cada vegada més prioritàries
en les polítiques internacionals de salut.
Des de la posada en marxa del Codi, l’any 2014, s’han
inclòs al seu registre –pioner
a l’àmbit internacional–,
ﬁns a 12.596 persones, que
han fet un total de 14.759
episodis de conducta suïcida. D’aquestes, el 87,9%
ha realitzat un sol episodi
d’intent autolític gràcies,
entre d’altres, al seguiment
exhaustiu posterior.
La consellera ha enumerat algunes de les actuacions
que es duen a terme per
assolir aquests resultats,
com impulsar la prevenció i
millora de la detecció precoç
(amb un paper cada vegada
més fonamental de l’atenció
primària i de l’àmbit escolar),
fer una atenció més proactiva, fer seguiment integral
i longitudinal i millorar la
comunicació entre els actors

(per exemple, amb el telèfon
061 CatSalut Respon).
Alhora, s’ataquen els
principals factors de risc
que desencadenen el primer
episodi de suïcidi: el trastorn
mental (amb la depressió
com a primera causa), el consum o dependència d’alcohol
i drogues, o esdeveniments
vitals estressants. En aquest
darrer sentit, la consellera
ha posat en valor la importància que a les persones
amb trastorns mentals no els
acompanyi només el sistema
de salut, sinó també la comunitat. “Per això potenciem
l’atenció comunitària, que
contempli els determinants
socials i tracti les persones
en tot el seu conjunt, perquè
així es recuperen abans i
millor”, ha dit Vergés abans
d’indicar que ja només un
13,5% de les persones són
hospitalitzades després de
l’intent de suïcidi, mentre
que més del 86% són ja ateses en l’àmbit comunitari.
Generalitat de Catalunya

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

OCTUBRE 2019

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35
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. SAFIR, 28
MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3
ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1
A. MONTSE. - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25
SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12
PROGRÉS - 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

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
A. MONTSE. - 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. SAFIR, 28
MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3
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GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
ACADÈMIA

CALÇAT

CRISTALLERIA

MARBRES

ARRANJAMENTS
DE ROBA

PERRUQUERIA
CANINA

FERRETERIA

ARQUITECTURA

REFORMES

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

15€/MES
ASSEGURANCES

INFORMÀTICA

DECORACIÓ LLAR

BIJUTERIA

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

15€/MES

GUIA DE SERVEIS
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COM ET PODEM
AJUDAR?
ROBA

TALLERS COTXES

TINTORERIA

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

15€/MES
CLASSIFICATS

LLOGUER
I VENDA
ALQUILO hab. 610.467.363

OFERTES I
DEMANDES
SRA. SERIA Y RESPONSABLE
busca trabajo de limpieza y cuidado ancianos. 681.173.424
CHICA SE OFRECE para limpieza y cuidado de ancianos.
633.378.509

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08
SE VENDE cocina seminueva de
gas y butano. 659.853.929
VENDO MESA comedor y de
salita. 93.588.56.52
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El gat inconscient
Els gats tenen accidents: poden
ser atropellats per un cotxe o
caure des d’una alçada considerable i quedar inconscients o
en estat de xoc. Si trobes un gat
ferit, examina les seves lesions
i, si et veus capaç, administra
els primers auxilis, ja sigui per
a posar-lo més còmode o en
un intent de salvar la seva
vida. Duu-lo al veterinari com
més aviat millor. Si el gat està
conmocionat -li notaràs fred i
amb el pols ràpid- manten-lo
calent embolicant-lo en una
ﬂassada. Els primers auxilis són
un primer pas abans d’acudir al
veterinari.
a) Si trobes un gat inconscient,
el primer que has de fer és
posar-lo fora de perill i dur-lo
al veterinari. Posa una ﬂassada
com llitera, estén-la i col·loca al
gat sobre ella.
b) Amb ajuda d’una altra persona aixeca curosament la
ﬂassada i deixa-la sobre una
superfície plana i segura. Si
el gat respira amb diﬁcultat,
posa’l de costat amb el cap
inclinat cap enrere i obri-li la
boca per a estirar-li un poc de
la llengua. Després neteja-li la
boca de mocs amb un bastonet
de cotó.
c) No deixis tombat el gat del
mateix costat durant més de
cinc o deu minuts, ni li donis
res per la boca. Per a dur el gat
al veterinari, alça la ﬂassada i

MASCOTES
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Com realitzar primers auxilis als gats
introdueix-la en una caixa de
cartró.
Com alçar un gat ferit
Si intentes ajudar a un gat que
probablement té una pota
trencada, has de tractar-lo amb
gran cura. No provis d’encanyar-se-la, ja que podries fer-li
encara més mal. Col·loca el gat
sobre una ﬂassada, de manera
que el membre trencat quedi
damunt. Procura que l’animal
no el pugui moure. Posa el gat
en una cistella adequada i duulo al veterinari.
Com contenir les hemorràgies
Si un gat s’ha tallat i sagna,
però la ferida no és profunda,
probablement pots guarir-li tu
mateix. Neteja la ferida amb
un cotó humitejat, talla el pèl
embullat i aplica al tall un antisèptic suau.
La vaselina, aplicada a les
vores de la ferida, impedeix
que caiguin pèls en ella. Si el
teu gat sagna molt, segueix
les indicacions que et donem
a continuació. En cas de no
cessar l’hemorràgia, duu el
gat al veterinari com més aviat
millor.
a) Per a parar l’hemorràgia, cobreix la ferida amb un coixinet

de gasa mullada en aigua freda
(o sigui amb una comprimida) i
fes-hi una mica de pressió.
b) Si l’hemorràgia no cessa,
assegura la comprimida amb
un embenat i col·loca damunt
un altre coixinet de gasa.
c) Per a reforçar la bena, posa
una altra al voltant de la segona comprimida. Si l’hemorràgia és seriosa, duu el gat al
veterinari.
Ferides per baralles
Un gat al qual es permeti
sortir, pot tornar a casa amb
esgarrapades i talls rebuts
en baralles amb altres gats.
Pot presentar-se desgrenyat,
amb trossos de pell arrencats
i esgarrapades en les parpelles
i les orelles. Generalment,
aquestes ferides són només
superﬁcials i no requereixen
atenció veterinària. Un mateix
pot netejar esgarrapades de
poca importància, per exemple, amb un antisèptic suau.
Si una ferida s’infecta, també
pot tractar-se a casa, però si
es forma un abscés, cal acudir
al veterinari. Una hemorràgia
intensa ha de ser tractada de
seguida.
Cas d’enverinament
Si un gat ingereix una substàn-

cia tòxica, normalment la vomitarà. A vegades, però, el gat
pot digerir el verí. Cal actuar
amb rapidesa si el gat presenta
símptomes d’intoxicació. Si un
gat té la pell contaminada, pot
intentar netejar-se-la amb la
llengua, amb el que, ingerirà
el verí. Renta-li la substància
tòxica amb xampú diluït. Si
amb això no n’hi ha prou, duu
el gat al veterinari amb una
mostra del verí. No intentis
provocar-li el vòmit.
Reacció
Si el teu gat s’ha intoxicat, probablement sofrirà un col·lapse.
Contacta amb el veterinari,
que necessitarà saber el tipus
de verí empassat per l’animal.
Plantes tòxiques
Azalea, Caladio, Eléboor negre, Clemàtide, Delphinium,
Dieﬀenbachia, Heura, Lupinus,
Vesc, Baladre, Costella d’Adàn,
Poinsettia, Llorer cirerer, Rododendro, Solano, Pèsol d’olor.
Picadures
Un gat picat per una abella
o vespa pot sentir malestar.
La zona on es doni la picada
s’inﬂarà, i el gat pot semblar
inquiet i tenir dispnea. Busca
una zona vermella i inflada

que sembli una ferida per estella. Si hi ha un agulló, tractar
d’extreure’l amb unes pinces.
En cas de no poder, demanar
consell al veterinari.
Cura d’un abscés
Si un gat ha estat mossegat per
un altre i la ferida no es guareix, pot formar-se un abscés.
La ferida s’infectarà, inﬂant-se
al cap d’uns dies. Si l’abscés és
molt gran i tu no pots tractarlo, demana al veterinari que
li curi.
a) Talla amb cura el pèl que
envolta la zona inﬂada. Demana a algú que subjecti al gat
mentrestant.
b) Banya la zona amb una
solució preparada amb una
cullereta de te plena de sal
dissolta en un got d’aigua.
c) Banyat per espai de 24 hores, l’abscés hauria de rebentar. Neteja la zona i vigila que
l’abscés no es formi de nou.
Escaldades
Si el teu gat s’ha cremat o té
una escaldada, potser per
acostar-se a un foc o caure-li
damunt aigua bullent, has de
dur-lo amb tota rapidesa al
veterinari. Per a alleujar-li el
dolor, segueix aquestes indicacions. Si el gat s’ha cremat

amb algun accessori elèctric,
acudeix també de seguida al
veterinari. Cremades greus
d’aquest tipus poden causar
una fallada cardíaca.
a) Aplica a l’escaldada un cotó
xop en aigua freda. No posis
pomada ni mantega en la
ferida.
b) Aplica a la ferida una borsa
amb glaçons de gel.
c) Posa vaselina en la ferida. No
cobreixis aquesta ni tallis el pèl
que l’envolta.
En cas de congelació
Si el temps és molt fred, el gat
pot patir congelació i hipotèrmia. En tal cas és essencial
l’atenció veterinària, ja que el
fred podria deixar al gat en
estat de xoc. L’animal quedarà fred i rígid amb el que
semblen “cremades” en les
extremitats.
Congelació
Si un gat pateix congelació,
banya la part afectada en
aigua no molt calenta. (Les
zones més afectades solen ser
les orelles, les potes i la cua).
Després, mantenint-lo calent,
duu el gat al veterinari.
Hipotèrmia
La hipotèrmia pot acabar en la
mort. Embolica al gat en ﬂassades, perquè no perdi calor, i
demana consell al veterinari.
amimascota.com

Les mascotes

de Rubí
Vols
que la teva
mascota
aparegui
al Diari
de Rubí?

Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció a:

diariderubi
@diariderubi.cat

CULTURA
TRADICIONS

El centre s’omplirà dissabte d’art i
pagesia amb la 25a Fira de Sant Galderic
CRISTINA CARRASCO

La plaça del Doctor Guardiet,
el passeig Francesc Macià i
alguns carrers del nucli antic
acolliran aquest dissabte 19
d’octubre de 10 a 21 hores
la 25a Fira de Sant Galderic, que uneix art i pagesia.
Paradetes amb productes
agroalimentaris, amb obres
d’art de petit format i amb
productes diversos d’artesania ompliran la tradicional
fira, una de les cites més
destacades de la tardor a
la ciutat.
La ﬁra es complementarà
amb activitats paral·leles
d’animació. Així, la plaça del
Doctor Guardiet tornarà a
ser la plaça de les entitats
on nombroses entitats de
cultura popular i tradicional
oferiran tallers i exhibicions.
A més, al solar del Centre
Democràtic Republicà, de 10
a 14 hores, es podrà trobar
l’Espai Granja, amb animals
de granja de l’Aula Entorn
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Artistes i pagesos ompliran el centre de la ciutat amb les seves paradetes. / Grup Fotogràﬁc ‘El Gra’-Arxiu

Rural Can Jordi, qui oferirà
activitats pedagògiques al
voltant dels animals. Durant
tota la jornada, a la plaça
Guardiet, hi haurà un photocall d’art i pagesia, mentre
que el Museu Etnogràfic
Vallhonrat farà jornada de
portes obertes amb visites
guiades gratuïtes a les 11 i a
les 12.15 hores. L’accés serà
per la plaça Montserrat Roig.

També es farà una visita guiada al Festival La Nuu, que
sortirà a les 11.30 hores de
l’Antiga Estació
Altres propostes en
aquest espai seran un taller
de modelatge per a infants
a càrrec d’edRa (11h); un
concert de l’Escola de Música (11.30h); l’espectacle
infantil ‘Bous, naps i altres
maldecaps’ (12.30h), un

tast de vermuts a càrrec de
Vinalium (13h) i un vermut
musical amb Jazz Rubí Ensemble (13.30h).
A més, la plaça Salvador Allende acollirà de 10
a 21 hores la 16a Fira Retro
Clàssic a càrrec dels Amics
dels Automòbils Antics, on
es podrà contemplar una
variada mostra de vehicles
clàssics. La plaça Catalunya
també tornarà a ser l’escenari de 16.30 a 21 hores de
la 25a Trobada de Puntaires,
a càrrec de l’Associació de
Puntaires de Rubí, mentre
que a les 18.30 hores el Foment de la Sardana oferirà
una audició de sardanes.
A partir de les 17 hores
a la plaça Guardiet hi haurà
una trobada de gegantons,
danses tradicionals amb l’Esbart i l’Escola de Sardanes
Flor de Neu i una actuació
castellera.
La Fira clourà amb la tradicional botifarrada popular
(21.30h), els tiquets de la

qual es podran adquirir al
llarg de tot el dia a la parada
de l’organització per 7 euros.
Finalment, a les 23 hores
a la plaça Catalunya tindrà
lloc un acte especial pel
25è aniversari i el concert
sorpresa que arrencarà a les
23.15 hores.
Com és habitual, durant
la Fira tindrà lloc el 7è Recapte d’Aliments organitzat per
la Taula d’Entitats per a la
Inclusió Social. Els aliments
i productes d’higiene, que
es distribuiran entre les famílies més vulnerables, es
recolliran davant el Condis
Mariona, a l’avinguda Barcelona, 46.
De tapes per la Fira
La 8a edició de De Tapes
per la ﬁra, la proposta gastronòmica que ofereix una
tapa i beguda per 2,5 euros
i en la qual hi participen una
trentena de bars i restaurants locals ﬁnalitzarà aquest
dissabte.

SARDANES

Sant Muç acull
diumenge l’Aplec
de Tardor
L’ermita de Sant Muç acollirà
aquest diumenge 20 d’octubre la celebració de l’Aplec
de Tardor, que organitza el
Foment de la Sardana de
Rubí, amb la col·laboració
de la Parròquia de Sant Pere
i de l’Ajuntament. L’Aplec
arrencarà a dos quarts de
dotze del matí amb la celebració de la missa a l’interior de l’ermita. Un cop
ﬁnalitzat l’oﬁci, tindrà lloc
una ballada de sardanes.
Audició per Sant Galderic
D’altra banda, aquest dissabte a les 18.30 hores i en
el marc de la 25a edició de
la Fira de Sant Galderic, el
Foment de la Sardana oferirà una audició a la plaça
Catalunya.
La interpretació anirà
a càrrec de la cobla Ciutat
de Cornellà i el programa
inclou nou peces. Entre
aquestes, ‘Palafrugell i Tamariu’ de Conrad Saló; ‘Xaloc’ de Jordi Molina; o ‘Les
noies de Rubí’ de Jaume
Ventura. / DdR
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música

Concert de Mala Funk, amb el Groove
més contundent, a l’Espai l’Aurora
L’Associació Espai Sociocul·
tural l’Aurora ha organitzat
per aquest dissabte 19 d’oc·
tubre un concert del grup
Mala Funk, un nou projecte
que aposta pel ‘groove’ més
contundent i autèntic. Mala
Funk oferirà als assistents
un recital de funk i soul de

temes de diferents bandes
actuals i no tan actuals que
farà vibrar el públic. La for·
mació està integrada per
Sonia Redondo (veu), David
Mendoza (teclista), Toni
Álvarez (guitarra), Alfred Vi·
diella (baix) i Aides Brickbat
(bateria). / DdR

Imatge del grup que actuarà dissabte a Rubí. / Cedida

Conferència de l’Aula d’Extensió
Universitària sobre la història del jazz
L’Aula d’Extensió Univer·
sitària de Rubí ha organit·
zat pel 21 d’octubre una
conferència que porta per
títol ‘Història del jazz’. La
xerrada anirà a càrrec de
Pau Fuster, músic format a

l’Institut Llongueras i al Ta·
ller de Músics de Barcelona
i que actualment és regidor
al Gran Teatre del Liceu. La
conferència tindrà lloc a les
18 hores a la Biblioteca i està
oberta a tothom. / DdR

art

El Full Colors redecora la plaça de
Josep Tarradellas amb nous grafits
Més d’una trentena de
grafiters van redecorar les
parets de la plaça de Josep
Tarradellas en el marc del
festival Full Colors durant
tot el cap de setmana.
L’activitat, que enguany
arribava a la 3a edició, és
una iniciativa de l’entitat
Petados Crew, amb la col·
laboració de La Sonik i la
Skateboarding i el suport
de l’Ajuntament.
Entre els participants,
hi havia artistes de diver·
sos països d’Europa, però
també d’arreu de l’estat
espanyol i prop d’una de·
sena de rubinencs. Cada
grafiter va fer servir el seu
estil i la seva temàtica, en
dues jornades que també
van comptar amb activitats
paral·leles al voltant de la
cultura urbana.
Dissabte, hi va haver
activitats infantils d’art, un
vermut musical a càrrec
de La Sonik, una batalla de
galls i música amb Cosmic
Lala & The Planets i DJ

Agenda

··················································
DiVENDRES 18 d’octubre
La nit és jove. Torneig de futbol
A les 20h a la pista de Les Torres.
Cinema: ‘El vendedor de tabaco’
A les 21h a La Sala. Preu: 3€.

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

··················································
DiSSABTE 19 d’octubre
Sessió de taitxí
A càrrec de Pere Bel. De 9h a 10h a
la pl. Onze de Setembre.
Dia Mundial contra el Càncer de
Mama
De 9h a 20h a la pl. Dr. Guardiet. Org.:
Oncolliga Rubí.

tre. Org.: Associació Sant Galderic.
Fira Retro Clàssic
De 10h a 21h a la pl. Salvador Allen·
de. Org.: Amics dels Automòbils
Antics.
Portes obertes al Museu Vallhonrat
Visites guiades a les 11h i a les
12.15h. Pl. Montserrat Roig, s/n.
Trobada de Puntaires
De 16.30h a 21h a la pl. Catalunya.
Org.: Associació de Puntaires.
Recapte d’aliments
A les 17h a l’av. Barcelona, 46.
Org.: Taula d’Entitats per la Inclusió
Social.
Audició de sardanes
A les 18.30h a la pl. Catalunya. Org.:
Foment de la Sardana.

La Trocalleria
A les 10.30h a la pl. Nova del Mer·
cat.

Música per a petita infància
‘Un matí de banda’, a càrrec de Mu·
sicològics. A les 11h a l’Ateneu. Per
a infants de 0 a 5 anys. Inscripció
prèvia.

Fira de Sant Galderic
De 10h a 21h. A la pl. Dr. Guardiet, al
pg. Francesc Macià i carrers del cen·

Visita guiada de La Nuu
A càrrec de Carles Mercader. A les
11.30h a l’Antiga Estació.

Un dels grafiters participants, realitzant la seva obra. / J.A. Montoya

Azogue-Godac. Diumenge,
van oferir-se més activitats
infantils, un altre vermut
musical amb la música de
DJ Rude Lerdo i una com·
petició de skate. Per l’al·
caldessa, Ana M. Martínez,
el festival “és una activitat
molt interessant que cada
vegada reuneix persones
més diverses”. / DdR

Presentació de ‘L’Esquitx’
A les 12h a la Biblioteca. Org.: Rubí
d’Arrel.
Activitat familiar: ‘Fem most! La
màgica transformació del raïm’
A les 12h al Celler.
Paella popular de la Setmana de la
Gent Gran
A les 12h actuació de La Tuna. A
les 13.30h paella popular. A les
14.30h actuació musical a càrrec
de l’Orquestra Solimar. A la rbla. del
Ferrocarril.
Audició de sardanes
A les 18.30h a la pl. Catalunya. A
càrrec de la cobla Ciutat de Cor·
nellà. Org.: Foment de la Sardana
de Rubí.
Concert de jazz
A càrrec de Benet Palet, Dani Pérez i
Jordi Gardeñas. A les 20h a l’Ateneu.
Org.: Associació Jazz Rubí.
Concert de Mala Funk
A les 20.30h a l’Espai sociocultural
l’Aurora. Org.: Espai l’Aurora.

El festival ha comptat amb actuacions musicals. / J. A. Montoya

Exposicions
Mercat sketchers. Fins al 31 d’octu·
bre al Mercat de Rubí.
Punt i a part. Més de 40 anys dedicats a la comunicació. A càrrec de
Masdisseny. A l’auditori del Museu
Vallhornat fins al 27 d’octubre.
Colere. Cultura. Cultiu. 25 anys de la
Fira d’Art i Pagesia de Sant Galderic.
Al Celler fins al 27 d’octubre.
Il·lustracions de Marta Montañá. A
l’Espai de Llibres, Lectors al tren.

Aplec de Tardor
A les 11.30h missa a l’ermita de
Sant Muç i a les 12.30h ballada de
sardanes. A càrrec de la cobla Gra·
mola. Org.: Foment de la Sardana
de Rubí.

diumenge 20 d’octubre

Ball al Casal
A les 16.30h ball a càrrec de Mar·
celo. Al Casal de la Gent Gran de
Rubí. Org.: Casal de la Gent Gran
de Rubí.

Sortida al Bages
A les 9h a l’Escardívol. Org.: GCMRCER.

Teatre: ‘Dándolo todo 2’
A càrrec de Yunet. A les 18h al Casal
Popular. Preu: 20€.

··················································

Som diferents i compartim. Retrats,
treballs, olis i aquarel·les de Mujeres
Creativas del Vallès. Fins a l’1 de
desembre a la Biblioteca.
Homenatge a Santiago Rusiñol.
Exposició del taller d’alumnes d’Anna
Tamayo. Fins al 2 de novembre a
l’Aula Cultural.
Fotografia de moda. Maria Illa
Gumà. L’alta costura a Rubí. Fins al
15 de desembre al Museu Municipal
Castell.

··················································
dilluns 21 d’octubre
Presentació del llibre ‘Bon dia’
A càrrec de Marta Montañá. A les 18h
a l’Espai de Llibres, Lectors al tren.
‘Història del jazz’
A càrrec de Pau Fuster, músic i regi·
dor del Liceu. A les 18h a la Bibliote·
ca. Org.: AEUR.

··················································
dijous 24 d’octubre
Jam Session
A les 19 h a l’Associació Espai l’Aurora.

CULTURA
MÚSICA

Una quinzena de rubinencs
presenten la Swing Rubig Band
REDACCIÓ
El teatre municipal La Sala
va acollir diumenge la presentació de la Swing Rubig
Band, una nova orquestra de
música swing de la ciutat. La
formació, integrada per setze
músics de l’Associació Jazz
Rubí, neix amb l’objec�u de
difondre aquest subgènere
del jazz entre els rubinencs
i rubinenques.
El swing és un es�l musical que apareix als Estats
Units a ﬁnals dels anys 20,
coincidint amb la gran crisi
econòmica i que es caracteritza per ser orquestral.
Actualment viu una segona
joventut gràcies a la recuperació del ball lindy hop i a la
proliferació d’esdeveniments
dedicats a aquest gènere
arreu del món.
El regidor de Promoció i Dinamització Cultural,
Moisés Rodríguez, va estar
present en l’estrena i va
qualiﬁcar de “bona no�cia”
la creació de “nous projectes
culturals a la ciutat, sobretot
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La companyia local Yunet
representarà ‘Dándolo todo
2’ en beneﬁci del CE Horitzó
La companyia rubinenca
Yunet representarà el 20
d’octubre l’obra de teatre
‘Dándolo todo 2’, de creació
pròpia, una comèdia que
va tenir molt bona acollida
en la seva representació al
maig. L’obra es representarà
al Casal Popular a les 18
hores.
Part dels beneficis
d’aquesta representació
aniran a parar a la promoció

de l’ac�vitat �sica i espor�va adaptada que realitza
el Club Espor�u Horitzó. El
preu de l’entrada serà de 20
euros i es poden adquirir a
la seu de l’Horitzó, situada
al carrer Lluís Ribas, 27-29
escala A, 1r-4t de 9 a 13
hores. També es podran
comprar a les taquilles del
Casal Popular el mateix dia
de l’espectacle a par�r de
les 17 hores. / DdR

La “big band”, durant el concert d’aquest diumenge. / Ajuntament de Rubí – Localpres

si hi ha darrere músics de
tan�ssima qualitat”.

L’Associació Jazz Rubí treballa, des de fa gairebé vint

Arrenca el Cicle de Jazz a l’Ateneu
Aquest dissabte 19 d’octubre comença la primera de
les sessions del nou Cicle de
Jazz a l’Ateneu, que impulsa
semestralment l’en�tat Jazz
Rubí. La primera actuació
prevista del nou cicle és

la d’un extraordinari trio
format pel trompetista
Benet Palet, el guitarrista
Dani Pérez i el bateria Jordi
Gardeñas, tres personalitats destacades del jazz
català. / DdR

anys, per ampliar el coneixement del jazz a la ciutat. Un
dels emblemes de l’en�tat
són les Jornades de Jazz, que
ja sumen divuit edicions en
el marc de la Festa Major.
El col·lec�u també impulsa
a l’Ateneu un cicle de jazz
en el marc del qual es programen concerts d’ar�stes
reconeguts del gènere i jam
sessions a càrrec dels propis
socis.

La comèdia va ser un èxit a la seva estrena al maig. / Arxiu

20
BREUS

La Colla Gegantera Club
Amics de Rubí visita Castelló
Amb motiu de la VII Trobada
de Gegants i Cabuts de l’Alcora, els geganters del Club
Amics de Rubí van viatjar
a principis d’octubre a la
capital de l’Alcalatén. La ciutat castellonenca d’Alcora
va acollir aquesta trobada,
on van participar també els
gegants de Borriana, Benicàssim, Artana, Vinaròs, Almassora, Onda, Mas de las
Matas, Monòver, Paiporta i
Valdealgorfa.
El Quimet i el Pitus, amb
la capgrossa Àvia, van fer
la plantada a la plaça de
l’Ajuntament i una passejada pels carrers del municipi
valencià. La colla també

CULTURA
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va oferir uns balls un cop
ﬁnalitzada la cercavila, quan
va cloure amb l’intercanvi
de recordatoris i un dinar
de germanor amb tots els
participants.
Aquesta visita va servir
per fer noves amistats entre
les colles d’Alcora i Rubí. De
fet, els rubinencs van gaudir
d’una molt bona diada conjuntament amb altres colles
conegudes.
Aquest dissabte, la colla
participarà a la tradicional
Fira de Sant Galderic i el
17 de novembre assistirà
a la Trobada Gegantera de
La Sagrera, a Barcelona.
/ DdR

LITERATURA

IL·LUSTRACIÓ

Interessant xerrada sobre com incentivar
la lectura en els adolescents

El nou número
de L’Esquitx està
dedicat al món
de la il·lustració

Un moment de la presentació del llibre ‘Adolescents i lectura: el binomi fantàstic’. / J.A. Montoya

L’espai de llibres Lectors, al
tren! va acollir divendres passat una interessant xerrada
amb tres experts en literatura
juvenil i dinamització de la
lectura. L’acte va comptar
amb la presència de Joan Portell, pedagog, editor, crític literari i escriptor, i Gisela Ruiz,
Bibliotecària especialista en
literatura infantil i juvenil, coautors del llibre ‘Adolescents
i lectura: el binomi fantàstic’
editat per Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, que
es va presentar durant l’acte.

Tots dos autors han viatjat a
l’altra banda del món, Nova
York i Japó, per copsar estratègies i mètodes que funcionen per incentivar la lectura
entre els adolescents. També
hi va participar l’escriptor
Àngel Burgas, autor de més
de trenta títols que han sabut
atrapar als joves lectors.
Durant la trobada, Portell
i Ruiz van explicar les diferents etapes evolutives, els
conceptes clau, els mediadors
i els agents més rellevants
implicats en la dinamització

Els gegantons rubinencs, durant la plantada amb els amfitrions. / Cedida

Molts aragonesos residents a Rubí van participar en la celebració. / J.A. Montoya

Desenes de persones es
van aplegar dissabte passat
al matí a l’església de Sant
Pere per celebrar les festes
del Pilar a la ciutat, organitzades pel Centro Aragonés
de Rubí.
La celebració va arrencar amb la tradicional ofrena ﬂoral a la verge del Pilar a
les 11.30 hores i va continuar amb la santa missa a les
12 hores. Com és habitual,
la música va ser present i
membres de l’entitat van
entonar jotes aragoneses
dedicades a la patrona de

Saragossa. La celebració va
continuar amb un dinar de
germanor al restaurant Can
Ramón i amb jocs aragonesos a la tarda a la seu del
Centro Aragonés.
El dia abans a la celebració, els socis i les sòcies van
gaudir d’un sopar popular
i el llançament de coets a
la seu.
Per tancar els actes del
Pilar, l’associació organitzarà el tradicional Festival de
Jotas, que tindrà lloc el 26
d’octubre a les 18 hores a
La Sala. / DdR

EL RACÓ D’ART D’ANNA TAMAYO

www.annatamayo.com

Exposició L’alta costura a Rubí,
de Maria Illa Gumà
La mostra que podem veure al Museu
Municipal
Castell
ens trasllada a un
‘atelier’ on cosien
la poesia. Cada puntada que observem
modela la roba i
l’esculpeix al cos
del maniquí. Era un
‘atelier’, com deia,
on també hi cabia
una nena petita,
que ens va parlar
a la inauguració de
l’exposició tot recordant els dies passats
i les persones que
hi treballaven. Tot
esmorzant o berenant, entre pauses
farcides de promeses i de competent bon fer, portaven
endavant la nau de botons i patrons, cosint i preparant
encàrrecs per la burgesia que lluïa els seus models i emparava així amb la seva protecció i elecció el fet de navegar en aquesta nau de veles inﬂades de quimeres de
seda. També entre pauses d’encàrrecs m’agrada imaginar-les planejant les bones ventures de les seves propeNúria Julià

Ofrena ﬂoral a la verge per les
Festes del Pilar

lectora entre els adolescents,
amb l’objectiu d’aconseguir
que el resultat ﬁnal sigui un
èxit i el jovent gaudeixi de la
lectura i l’autor Àngel Burgas
va donar els elements clau
que, per ell, interessen als
joves lectors.
El llibre ‘Adolescents i lectura: el binomi fantàstic’ també inclou una biograﬁa bàsica
per engrescar a la lectura que
estava exposada durant l’acte
i planteja idees i propostes
d’altres països que es podrien
aplicar aquí. / DdR

La revista de territori i cultura
de Rubí, L’Esquitx, dedica
el seu tercer número a la illustració. El primer número
es va dedicar als topònims i
el segon a l’aigua i les fonts i
després d’un any de descans,
l’equip redactor ha confeccionat una nova edició que porta
per títol ‘Rubí il·lustrat’. A la
revista, hi haurà un apartat
de recerca que descobrirà
tres rubinencs que, tot i que
són coneguts en altres àmbits,
també tenen una faceta d’il·lustradors. També hi haurà una
entrevista a l’il·lustrador local
Quim Conca i petites pinzellades sobre la temàtica central
de la revista, amb articles, reportatges i entrevistes a nous
talents de la il·lustració.
Per últim, també hi haurà
una reflexió crítica sobre el
món de l’art i la il·lustració i
una recomanació literària. La
publicació serà presentada a
les 12 hores a la Biblioteca.
El preu de L’Esquitx serà de 8
euros per al públic general i de
6 euros per als socis de Rubí
d’Arrel. / DdR

res ﬁtes, brodades
d’il·lusions de didals
i agulles.
El ﬁl de cotó de
la fortuna ens ho ha
dut ﬁns a nosaltres.
Recuperem així una
part de la memòria
que desa Rubí. Uns
dies passats, en què
va existir un talleret
a la nostra ciutat, on
van vestir d’utopies
de ras i setí els desitjos d’immensitat
d’un mar embravit.
Tan sols desitjo
que mostres com
aquesta impedeixin
que la gran onada
de l’oblit esborri de
la memòria col·lectiva que a Rubí va haver-hi en temps
pretèrits, persones que amb les seves mans conjuraven
la monotonia i hi brodaven l’esperança.
‘Maria Illa Gumà.L’alta costura a Rubí’
Museu Municipal Castell
Del 19 de setembre al 15 de desembre de 2019

ESPORTS
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L’Olímpic guanya al Can Parellada El Rubí s’imposa a la Unió Espor�va
Jonquera després de picar pedra
en un par�t molt treballat
JOSÉ VERDE

Victòria treballada de l’Olímpic davant el Can Parellada,
que va arribar a Can Fatjó
amb la lliçó apresa i abocant
molts esforços en defensa, ja
que sabien que s’enfrontaven a l’equip més golejador
del grup. El domini va ser de
l’Olímpic tant en la primera
part com en la segona, però
el Can Parellada també va
comptar amb ocasions, desfetes pel porter Estepa, que
va estar sensacional.
El primer gol no va arribar ﬁns al minut 39, a través
d’Aitor en una bonica jugada.
Els visitants van seguir en la
seva línia i van estar a punt
d’igualar el partit, però el
marcador no es va moure.
Amb l’avantatge per la mínima per a l’Olímpic es va
arribar al descans.
Al segon temps, Maymó
va subs�tuir Roger per part
local i l’equip visitant no
va efectuar canvis. El Can
Parellada va buscar el joc
embolicat intentant desequilibrar el rival amb aturades
de joc i pe�tes trifulgues i
va comptar amb una pèssima actuació de l’àrbitre,
que no apreciar dues mans

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ - CD CAN PARELLADA

2-1

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Estepa, C. Gómez, Matías, Fode, O.
Molina (Pol), Jonathan (Gustavo), Roger (Maymó), Juancho
(Manel), Claudio, Aitor i Rubén Rodriguez.
CD CAN PARELLADA: Jihad. Victor (Raúl), Ligero, Miki,
Bigo (Torras), Guille, Montes, Quique, Angel, Bernat i
Andrés (Parri).
Àrbitre: Jesús Martínez (Malament).
Gols: 1-0 Aitor (39´) 2-0 Claudio (81´) 2-1 Parri (92´).
Targetes: Matías, Fode, Gustavo; Jihad, Bigo, Angel.

clares dins de l’àrea del Can
Parellada. Tampoc no va
assenyalar res, tot i estar a
un metre de distància, quan
un jugador visitant va perdre
l’esfèrica al centre del camp,
va caure i va agafar la pilota
amb les mans.
Durant uns 10 minuts,
l’Olímpic va perdre el domini
del mig camp, però el gol que
va fer Claudio, l’altre pitxitxi
de l’equip, va fer pujar el
2-0 al marcador i va fer que
el conjunt rubinenc tornés a
agafar les regnes del par�t.
Ja en temps de descompte, en el minut 92, en
una jugada d’atac del Can
Parellada, dins de l’àrea
local, Estepa va aconseguir
rebutjar dues rematades,
però no la tercera, que Parri
va aconseguir enviar al fons
de la xarxa. Amb el 2-1 va
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ﬁnalitzar el par�t.
Amb aquesta victòria es
reaﬁrma l’Olímpic a la segona posició de la classiﬁcació,
per darrere del Castellar, líder actual. Diumenge vinent
a les 12 hores, el conjunt de
Can Fatjó visitarà Barberà del
Vallès per enfrontar-se al CF
La Románica, en l’estadi del
mateix nom.

Amb aquesta victòria, l’Olímpic es consolida com a segon classiﬁcat. / José Manuel Villena

JOSÉ LUIS PÉREZ

La UE Rubí ha guanyat el seu
primer partit a domicili, a
casa de la UE Jonquera, en el
desplaçament més llarg de la
temporada. No va ser el millor
par�t dels jugadors d’Alberto
Fernández, que van haver de
treballar molt per fer-se amb
la victòria en un camp de
reduides dimensions que no
afavoria el joc visitant.
Un pal i tres ocasions
clares va ser el bagatge ofensiu del Rubí en la primera
meitat, que va ﬁnalitzar amb
el 0-0 al marcador. Després
del descans, la tònica va ser
la mateixa, domini visitant
que va obtenir recompensa
en el minut 59, quan el jugador més baix del camp, Raul
Pérez, d’una bonica rematada
de cap, va fer el 0-1, amb el
qual s’arribaria al final del
par�t.
Només en els minuts ﬁnals, La Jonquera va arri-

UE RUBÍ-PALAMÓS CF

1-3

UE RUBÍ: Juanmi, Mur, Aitor Torres, Raventós, Manu, Villegas (Charly 71’), Omar, Tino ( Marc Gracia 56’), Óscar Uroz,
Enric(Raul 56’) i Sergi Estrada.
PALAMÓS CF: Quinti, Cano, Ayoub, Joel (Biel 90’), Espuña
(Nahum 88’), Guillem Cornella, Sergio Gonzalez, Vergara,
Dani Muelas (German 80’), Adri Salas (Rosell 71’) i Sanku
(Fran Perez 71’).
Àrbitre: Martinez Navarro.
Gols: 0-1 Dani Muelas (3´), 0-2 Dani Muelas (48´), 1-2 Sergi
Estrada (66’) (Penalti), 1-3 Rosell (75´).
Targetes: Mendoza i Sergi Estrada; Ayoub i Sergio Gonzalez.

bar amb un cert perill sobre
la porteria defensada per
Juanmi, qui en els últims
moments, va realitzar una
espectacular aturada i va
evitar l’empat local.
Victòria justa de la UE
Rubí, que es va mostrar superior a l’equip empordanenc.
Aquest diumenge 20 d’octubre a les 12 hores, el Rubí
rebrà la visita del CE Mataró.
Per la seva banda, el Rubí
B va perdre 0-1 davant el
Castellar. Diumenge a les 12
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hores l’equip jugarà a Castellbisbal a domicili.
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Nova ensopegada del ‘Vein�’ a casa
JAVIER GONZÁLEZ

Va tornar a punxar el Juventud 25 de Sep�embre en el
seu par�t contra el Can Rull.
De nou, un parell d’errades
van condemnar l’equip dirigit
per Gabriel Bravo. El ‘Vein�’
segueix sense trobar el ritme
necessari en els par�ts a casa
i sembla que es troba millor
quan actua de visitant.
Abans de la mitja hora
de joc, es va avançar el Can
Rull després d’una passada
en profunditat que va buscar
l’esquena de la defensa de
l’equip local.
Ho va intentar el conjunt
rubinenc durant la segona

JUV. 25 DE SETEMBRE - CAN RULL RT CFU

0-2

JUV. 25 DE SETEMBRE: Rubio, Cissokho (Fons 59’), Morales,
Días, Pérez, López (Kada 83’), Pleguezuelos, Alcarria (Sancho
75’), González, Muños (Prinz 83’) i Calvo (Andreu 89’).
CAN RULL RT CFU: Carmona, Shoto, Carerras, Lebron,
Mallen, Raya (Jaen 84’), Vigara (Ruiz 89’), Martínez, Perez
(Fuentes 69’), García (Abu 69’) i Domínguez.
Àrbitre: Pol Heredia Maya.
Gols: 0-1 Vigara (28´), 0-2 Abu (89´).
Targetes: Cissokho, Pérez; Carreras, Pérez.

part, però sense encert i a
un minut del ﬁnal, un error
infan�l en una falta escorada
en una banda, els visitants
van fer el deﬁni�u 0-2.
Amb aquesta derrota, el
‘Vein�’ passa a situar-se en
la quarta posició a 6 punts

del líder i a 4 de l’Olímpic de
Can Fatjó, segon a la classiﬁcació.
Aquest diumenge a les
12.15 hores, el Juventud 25
de Sep�embre visitarà Terrassa per jugar contra la UD
San Lorenzo.

Selecció d’immobiliàries del
col·lectiu API
Gestionem conjuntament el teu immoble
Amb nosaltres guanyes
temps i rendibilitat

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

Ara també a Rubí
i Cerdanyola!
maxim
Patrocinadors de la UESC

Patrocinadors de la UESC

santcugat.apialia.cat - 93 481 46 29 - santcugat@apialia.cat
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Handbol | entitats

petanca | lliga

Una tripleta de la UP Las Torres-Rubí, Fusió entre el CH Rubí i el CE Maristes
El Club Handbol Rubí i el gories d’aquest esport. El a la ciutat.
tercera al torneig Torre del Mar
Tripletes de la UP Las TorresRubí van participar a Torre
del Mar (Màlaga) el passat
cap de setmana en un dels
torneigs més prestigiosos
d’Andalusia, que compta
amb la presència dels millors jugadors d’aquesta
comunitat i de la resta de
l’estat. L’equip de l’entitat
rubinenca, compost per José
Rodríguez, David Rodríguez i
Borja Delgado va aconseguir
el tercer lloc en aquest torneig, tancant així una exitosa
participació.
D’altra banda, l’equip
format per Antonio Copado,
Jorge Moya, Juan Antonio
Copado i Garru va aconseguir
el segon lloc al Trofeo Cenachero, després de realitzar
un cap de setmana gairebé
perfecte.
Lliga
El primer equip de la UP Las
Torres-Rubí va aconseguir
una victòria per la mínima a
les pistes de l’actual líder, el
Gran Via de L’Hospitalet. El
partit va arribar a la darrera
ronda força igualat gràcies al
bon joc dels rubinencs, que
finalment van aconseguir els
tres punts gràcies a l’encert
que havia mancat en els
partits anteriors. Gràcies a
aquesta victòria, els rubinencs comencen a treure
el cap de la part baixa de la

Tripleta guanyadora del torneig. / Cedida

classificació.
En canvi, nova derrota
del segon equip, que no
acaba de trobar-li el pols
a la categoria. En aquesta
jornada van visitar el Casc
Antic de Montgat, actual
cuer del grup. No van tenir
el dia i van caure clarament
per un inapel·lable 11-5 que
reflecteix l’actual depressió
en el joc dels rubinencs.
Tocarà reaccionar.
El tercer equip continua
amb la seva remuntada.
Van rebre a les pistes de
Cova-Solera el Can Cuyàs de
Montcada, equip que encara
no ha aconseguit puntuar.
Els rubinencs van demostrar
la seva superioritat des de la
primera ronda i no van donar
cap possibilitat de reacció als
visitants, tancant el partit
13-3. Aquest resultat permet
als de Rubí situar-se en el ter-

cer lloc de la classificació.
Victòria de mèrit del
Grup D que s’enfrontava,
com a local, a l’actual líder,
el Miguelense de Granollers.
El partit va començar amb
avantatge pels visitants, que
van mantenir fins a la tercera ronda. A partir d’aquest
moment, els rubinencs van
iniciar una reacció que els
va portar a aconseguir la
victòria per 10-6. Continuen
invictes i a tan sols un punt
del líder.
Per la seva banda, l’equip
femení continua comptant
els partits disputats com a
victòries contundents. En
aquesta jornada es van desplaçar fins a Castellbisbal, on
van demostrar la bona línia
que porten aconseguint la
victòria amb un marcador
final d’1-8 que les situa a la
part alta de la classificació.

Arquers | campionat de catalunya

Montse Aguirre guanya el Campionat
de Catalunya en longbow 2D
Arquers Rubí va participar
el 13 d’octubre en el Campionat de Catalunya de la
modalitat 2D. Va ser un
campionat que va tenir lloc
al Club Tir amb Arc de Caldes de Montbui i on van
participar cinc arquers del
club rubinenc: Alejandro
González, Montse Aguirre i
David González, el logbow, i
Eva M. Iglesias i Albert Torres
en arc instintiu.
Montse Aguirre va aconseguir la victòria en longbow
sènior i Eva M. Iglesias i Alejandro González van aconseguir el tercer lloc en instintiu
sènior i longbow Sub-14 i,
respectivament.
David González va quedar en setena posició en
longbow sènior i Albert Torres, desè en instintiu sènior.

Arrenca una nova temporada de
l’escola del Club Arquers de Rubí
Ha tornat a començar
una campanya de l’Escola
del Club Arquers de Rubí.
Aquesta temporada, que
serà la quarta edició, comptarà amb un increment dels
joves arquers amb ganes
d’aprendre i millorar la pràctica del tir amb arc. Les sessions de formació tindran
lloc tots els divendres a
partir de les 19 hores i estan
destinades a joves de 7 a
21 anys.
Arquers de Rubí conAmb aquest campionat,
es tanca la temporada de
bosc del 2019. L’activitat

tinuarà en aquesta nova
temporada amb el Projecte
Arrels. Aquesta iniciativa
que es va iniciar a finals de
la temporada passada, va
tenir una gran acceptació
entre els joves arquers interessats en el tir amb arc
en modalitat bosc. A més, a
Arrels, els més joves que no
hagin provat mai el tir amb
arc podran fer-ho de la mà
de tècnics titulats en una
modalitat tan divertida com
és el bosc. / Arquers Rubí
tornarà el 17 de novembre
amb la primera tirada. /
Arquers de Rubí

Club Esportiu Maristes Rubí
han decidit fusionar-se per
tal de garantir la continuïtat
d’aquest esport a la ciutat.
L’aliança, promoguda per
l’Ajuntament, ha comportat
l’absorció per part de la secció d’handbol de Maristes
dels equips de les categories
cadet, sènior i especials de
l’Handbol Rubí.
Amb aquesta fusió, l’històric club d’handbol de la
ciutat ha trobat una solució
a la manca de nous jugadors
i jugadores joves, mentre que l’entitat vinculada
a Maristes ha aconseguit
completar totes les cate-

fins ara president del Club
Handbol Rubí, Marcos Fernández, ha reconegut que,
per a una entitat amb tanta
història, no va ser fàcil prendre aquesta decisió. “Vam
haver de prendre mesures
especials, però avui no ens
en penedim, van ser les més
encertades. Hem unificat
esforços amb el club que
sempre ha estat al nostre
costat, que ara continuarà
el llegat d’aquell grup d’experts en handbol que, ara fa
40 anys, van fundar el club”.
Per a Fernández, la unió de
les dues entitats permetrà
enfortir el pes de l’handbol

El Club Esportiu Maristes
Rubí també ha fet una excel·
lent valoració de la fusió. El
director de l’escola, Valentí
Alarcón, s’ha mostrat molt
agraït al Club Handbol Rubí
per l’esforç realitzat, que
possibilitarà que “totes les
seccions del club tinguin
equips sènior, cosa que ens
fa molt feliços”. Alarcón
també va mostrar-se molt
satisfet per “poder mantenir
viu l’handbol a la ciutat [...].
Quan l’Ajuntament ens va
oferir aquesta possibilitat,
no ens ho vam pensar dues
vegades”. / Handbol Rubí

atletisme | campionat de catalunya

Segona jornada del Campionat de
Catalunya de Tardor
Atletes de la Unió Atlètica
Rubí (UAR) van participar
dissabte en la segona jornada
del Campionat de Catalunya
de Tardor. Wail Afallad va
quedar 5è en els 1.000 m
lliures Sub-16, mentre que en
el Sub-14 van quedar segon i
tercer Adrián Macías i Jordi
Serra, respectivament, que es
van classificar per la final.
Als 80 m tanques Sub-14,
es va classificar Aketza Sumell
i Ivan Garcia, mentre que als
100 m tanques Sub-16 es va
classificar Ona Gombau.
En alçada Sub-16 es van
classificar Hugo García i Pol
Cordera, mentre que en llargada Sub-10 es van classificar
Adam Daafi, que va ser tercer,

i Aran Valdivieso, cinquè.
En canvi, Andrés Aguilera,
Adrián Rueda, David Colchón,
Mauro Serrano i Arnau Ruiz
no es van classificar. També es
van classificar Noelia Valera i
Iris Pérez i van participar en
la prova Nerea Cortada, Noa
Macías, Aina Ruiz, Noa Pérez
i Ana Chia.
En llargada Sub-16 es va
classificar Hugo García. També va saltar Ramon Bordes
i Ona Gombau, que es va
classificar. També van participar Claudia Luengo i Ainhoa
Cordero.
En pes Sub-14, es van
classificar Martí Ardévol i
Ivan García, que van quedar
setè i vuitè respectivament.

Estefany Ba va guanyar la
prova, en la qual van participar Gemma Velázquez i
Paula Haba.
En llançament de pilota,
es van classificar Dídac Cila
i Erin Martín i també van
participar Xavi Borrella, Ivan
Molina, Emma Dublino, Abril
Segovia, Alba Sanjust i Paula
Gombau.
En llançament de martell
Sub-16 van participar Lucia
Velázquez i Laura Serrano. En
marxa Sub-10 van competir
Emma García i en marxa Sub12, Maria Tejero es va classificar per la final, mentre que
Mar Jiménez va quedar lluny.
En marxa Sub-16, va participar Lucia Tejero. / UAR

Premis | rubeo d’or

La ciutadania pot proposar esportistes
com a candidats als premis Rubeo d’Or
Rubí tornarà a reconèixer
els èxits de l’esport local i
dels esportistes rubinencs
amb una nova edició del
lliurament dels premis Rubeo d’Or, que l’any passat va
reprendre el testimoni de La
Nit de l’Esport. La intenció
és retre homenatge a clubs,
associacions i esportistes
que han assolit algun èxit
durant la temporada 20182019.
En aquesta ocasió, els
rubinencs i rubinenques
poden proposar equips,
clubs o esportistes, sempre
que es tracti d’entitats rubinenques o bé esportistes

nascuts o empadronats a
la ciutat, que considerin
mereixedors de reconeixement.
Les categories establertes dels premis són les mateixes que en la passada
edició:
- Reconeixement trofeu
Rubeo d’Or per a l’èxit esportiu durant la temporada
2018–2019 i èxits esportius
aconseguits entre l’1 de
setembre de 2018 i el 31
d’agost de 2019.
- Reconeixement trofeu
Rubeo d’Or als valors en
la participació als Jocs Esportius Escolars ‘En volem

cinc’.
- Reconeixement trofeu
Rubeo d’Or a la participació
d’esportistes de Rubí en
fases finals de campionats
d’Espanya, d’Europa, Mundials i/o Jocs Olímpics.
- Mencions especials
a esportistes de Rubí que
donen imatge a la ciutat
de Rubí.
Per fer arribar les propostes, cal enviar el nom
del club, entitat o esportista
a l’adreça esports@ajrubi.
cat. La gala de lliurament
dels premis tindrà lloc el 22
de novembre a les 19 h a La
Sala. / DdR
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CENT PATINS | LLIGA

WATERPOLO | LLIGA

Els dos sèniors del Cent Pa�ns Derrota pels dos equips
perden contra el Valladolid
sènior del Club Natació Rubí
J. FONTANALS / J. TASIES

Ni el Sènior Femení del Cent
Pa�ns, ni el Masculí van ser
capaços de guanyar els seus
par�ts de lliga. El conjunt
femení va perdre contra el
CPLV Valladolid per 1-3, en
un par�t que es va iniciar
amb el servei d’honor per
part del president de l’associació ‘No al acoso escolar’.
Tot i el gol de Judit Pareja,
les rubinenques no van tenir
encert de cara a porteria.
Pel que fa al masculí, el
par�t va tenir un començament trepidant i molt igualat contra el CPLV Valladolid,
sobretot a la primera part.
A la segona, el Valladolid
es va avançar amb dos gols
als primers minuts, que va
saber administrar fins al
ﬁnal del par�t. El resultat

L’Infan�l Black es va imposar al Tsunamis per 4-6. / Cedida

va ser de 3-4.
Pel que fa al Sènior Masculí B, de la Lliga Nacional
Or, tampoc va poder guanyar i va perdre de forma
contundent contra el CPL
Valladolid 0-5. Va ser un
resultat massa dur pel que
es va veure a la pista.
Pel que fa a l’Infantil

Black, es va imposar al Tsunamis per 4-6. El partit
va començar bé amb tres
gols dels visitants en pocs
minuts, però el Tsunamis
van escurçar distàncies en
el marcador. Va ser un par�t
on es va veure bon joc i que
el Cent Patins sempre va
controlar.

El club organitza per la Castanyada
un Escape City sobre rodes
El Club Cent Pa�ns organitza el 31 d’octubre, per la
festa de la Castanyada, el
primer Escape City sobre
rodes de Rubí. Aquells que
vulguin apuntar-s’hi poden
par�cipar en pa�ns, en bici
o en pa�net i anar amb les
disfresses més terroríﬁques
i llanternes. L’objectiu és

cercar un tresor en un recorregut per la ciutat ple
de sorpreses. El grup que
endevini el premi guanyarà.
Després de l’activitat, hi
haurà una xocolatada, un
concurs de disfresses, sortejos i regals per a tothom
a la pista Francesc Calvo.
L’Escape City �ndrà lloc a

les 18.30 hores. El preu de
la inscripció és de 3 euros
(inclou monitors, Escape
City, xocolatada i sortejos)
i la data límit d’inscripcions
serà el 29 d’octubre. Per a
més informació i inscripcions es pot visitar www.
centapa�ns.com/castaween. / DdR

Els dos equips sènior del
Club Natació Rubí van disputar dissabte la segona
jornada de lliga. El Sènior Femení va visitar la piscina del
vigent campió de lliga, el CN
Sabadell, i les jugadores de
David Marín, tot i fer un gran
par�t plantant cara al rival,
van perdre per 15-13. En el
proper par�t de lliga, aquest
dissabte, el CNR s’enfrontarà
a Can Rosés a l’EW Zaragoza
a les 19.45 hores.
Per la seva banda, el
Sènior Masculí A va perdre
a la piscina del CN Molins
de Rei per 11-6. En la propera jornada, els jugadors
de Dani Gómez rebran a
Can Rosés el CN Granollers,
aquest dissabte a les 18.15
hores.
Els partits es podran
seguir en línia a través del

El Femení va fer un bon par�t a Sabadell. / Cedida

canal de Youtube del club.
D’altra banda, aquest
dissabte es disputarà a Manresa la primera jornada
de la lliga benjamina de

TRIATLÓ | CAMPIONAT DEL MÓN

El rubinenc Fernando Garrocho
completa el l’Ironman de Hawaii

El triatleta del Club Natació
Rubí Fernando Garrocho
va disputar dissabte de la

setmana passada a Kona
(Hawaii) el campionat del
món d’Ironman, la prova

BÀSQUET | ENTITAT

Presentació al pavelló de La Llana
de tots els equips del CEB Sant Jordi
Fernando Garrocho aconsegueix acabar la prova. / Cedida

Tots els equips del CEB Sant Jordi. / Cedida

El CEB Sant Jordi va realitzar el 13 d’octubre la presentació de la temporada
2019-2020 al poliesportiu
de La Llana.
Després del creixement
de jugadors del club de
bàsquet rubinenc, el CEB

Sant Jordi va optar per
demanar l’Ajuntament de
Rubí la possibilitat d’usar
el pavelló de La Llana.
D’aquesta forma, tant jugadors com públic van
poder gaudir de l’acte amb
major comoditat.

Uns 250 jugadors, des
dels 6 anys fins a categories sènior, van participar
en aquest acte en el qual
es van presentar els més
de 20 equips que formen
part de l’entitat. / CEB
Sant Jordi

natació, mentre que Can
Rosés acollirà diumenge la
primera jornada de la lliga
aleví, a partir de les 9.30
hores. / CNR

més dura i exigent de l’especialitat.
Garrocho va fer un gran
paper i va completar els
3.860 m de natació, els
180 km de ciclisme i els
42,2 km de cursa a peu en
un temps d’11h 05’ 07’’,
assolint la 196a posició de
la seva categoria (45/49
anys).
D’altra banda, el mateix
dia es va disputar a Badalona el XVIII Aquatló Ciutat
de Badalona, el Campionat
de Catalunya per Clubs.
L’equip presentat pel Natació Rubí va assolir la 14a
posició final. / CNR

