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Llum verda a les ordenances fi scals que 
recullen una nova rebaixa de l’IBI del 2%
REDACCIÓ

El Ple de l’Ajuntament de 
Rubí va aprovar de manera 
provisional les ordenances 
fi scals per a l’any 2019, en 
una sessió extraordinària 
que va tenir lloc dijous pas-
sat al vespre. La proposta 
va comptar amb els vots 
favorables de l’executiu 
local, format pel Par� t dels 
Socialistes (PSC) i el regidor 

Sergi García, Ciutadans (C’s) 
i els regidors no adscrits 
M. Dolores Marín, Jonatan 
Cobo i Noèlia Borque.

Pel que fa a la resta de 
forces, Esquerra Republi-
cana de Catalunya (ERC), 
l’Alterna� va d’Unitat Popu-
lar (AUP) i Inicia� va per Ca-
talunya-Verds (ICV) es van 
abstenir i Veïns per Rubí 
(VR) va votar en contra.

El regidor de l’Àrea de 

Serveis Centrals, Moisés 
Rodríguez, va defensar la 
proposta d’ordenances per 
a l’any vinent presentada 
pel govern, que contempla 
una nova rebaixa de l’Im-
post de Béns Immobles (IBI) 
del 2% i mantenir congelats 
la resta d’impostos i taxes. 
Segons Rodríguez, l’objec-
� u del govern “és oferir els 
millors serveis de qualitat 
fent eficient la fiscalitat, 
sota el paraigua d’una visió 
progressista”. També va res-
saltar que l’execu� u con� -
nua “posant per davant les 
persones i donant suport a 
aquelles famílies que més 
ho necessiten”.

L’oposició, crí� ca 
per la manca de debat
ERC, ICV, l’AUP i VR van 
criticar l’executiu per no 
haver-los fet arribar tota la 
informació sobre la propos-
ta i per considerar que no 
hi ha hagut voluntat nego-
ciadora per part d’aquest. 
També van lamentar que 
les ordenances no anessin 
acompanyades de la pro-
posta de pressupost, i que 
el PSC busqui la complicitat 
de C’s i dels regidors expul-
sats del PP per aprovar els 
seus projectes.

Antoni García, portaveu 
de Veïns per Rubí, l’únic 
grup que va votar en contra, 
va qualifi car les ordenances 
de “continuistes i de poc 
ambicioses”, i va apuntar 
que la reducció del 2% de 
l’IBI és “insufi cient”, tenint 
en compte que l’Ajunta-
ment té superàvits de més 
de 10 milions des del 2012. 
Per García, Rubí “és un mu-
nicipi car, amb una pressió 
fiscal elevada, que no es 

La sessió extraordinària per debatre les ordenances fi scals es va 
celebrar dijous passat al vespre. / Cedida

correspon amb un nivell de 
serveis de qualitat”.

Per la seva banda, Ànnia 
García, portaveu d’ICV, va 
jus� fi car l’abstenció del seu 
grup perquè no tenien la 
proposta de pressupostos 
per acompanyar les orde-
nances fi scals; per no haver 
vist “cap canvi estructural a 
la ciutat a través d’aquesta 
eina que són les ordenances 
fi scals”, i perquè “no hi ha 
hagut cap de les propostes 
en matèria fi scal referides 
a l’habitatge”.

En el mateix sentit, 
l’AUP també va optar per 
l’abstenció perquè les orde-
nances “no són dolentes”, 
però consideren que la 
proposta té molt marge de 
millora i no garanteixen uns 
serveis de qualitat, segons 
Jordi Muntan, portaveu de 
la formació.

Respecte a ERC, Xavier 
Corbera va jus� fi car l’abs-
tenció dels republicans en 
la manca de negociació, 
tot i que el seu partit sí 
que havia fet propostes. 
Corbera va apuntar que les 
prioritats d’un govern les 
marquen les ordenances i 
es va referir a “la manca de 
debat i la manca de model” 
de l’execu� u, fet que, consi-
dera, acaba repercu� nt en 
tots els ciutadans. ERC tam-
bé es va mostrar par� dària 
d’una redistribució de la 
renda, sota la premissa que 
pagui més qui més � ngui.

C’s, que va votar afir-
ma� vament, va destacar el 
fet que “no s’incrementa 
la pressió fi scal ni a la ciu-
tadania ni a les empreses, 
sinó tot el contrari”, com va 
assenyalar el portaveu del 
grup, José Abadías. 
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MARTA CABRERA

El govern local, format pel 
Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) i el regidor 
Sergi García, ha presentat 
la proposta de pressupost 
pel 2019 a la resta de grups 
de l’oposició amb l’objec� u 
de cercar consensos. Es 
tracta dels darrers comptes 
d’aquest mandat i estan 
marcats per un increment 
de prop de 5,6 milions. 
Concretament, la proposta 
que ha posat sobre la tau-
la el govern ascendeix a 
84.856.492,87 euros, el que 
suposa un 6,67% més que el 
pressupost del 2018.

Segons ha explicat el 
regidor d’Hisenda, Moisès 
Rodríguez, aquesta pujada 
respon al càlcul a l’alça d’in-
gressos relacionats amb la 
plusvàlua i impostos relaci-
onats amb el creixement de 
població.

L’augment de prop de 5,6 
milions d’euros es focalitza 
sobretot en una pujada en el 
capítol de despeses de per-
sonal i en l’apartat de béns 
corrents i serveis. En relació 
a la plan� lla municipal, es 

preveu la contractació de 15 
agents nous de policia local 
i 4 tècnics d’obres; mentre 
que pel que fa al segon 
apartat el més destacable 
és l’augment de la despesa 
en l’àmbit de l’espai públic. 

Ana M. Mar� nez va explicar els pressupostos a la premsa. / M.C.

El govern presenta el pressupost de l’any vinent, que 
puja 5,6 milions i se situa en prop de 85 milions

La proposta preveu incre-
mentar en 600.000 euros la 
inversió per pavimentar vies 
públiques i 610.000 euros 
per millorar la recollida i 
l’eliminació de residus, a 
més de 574.000 euros més 
pel pressupost de neteja 
viària. Dins d’aquest mateix 
capítol, també augmentarà 
el pressupost destinat a 
habitatge en 140.000 euros, 

un fet que permetrà con� -
nuar adquirint immobles per 
des� nar-los a lloguer social, 
segons apunta el govern.

Pel que fa a l’acció social, 
l’augment de la par� da és 
de 175.000 euros, a més es 
mantenen els ajuts al trans-

Fort increment de les par� des des� nades a millorar l’espai públic i la neteja

S’incrementa 
la par� da dels 
pressupostos 
par� cipa� us

port públic i al pagament de 
l’IBI: “Els pressupostos tenen 
un fort caràcter social i són 
coherents amb les línies de 
treball del Pla del mandat”, 
ha assenyalat l’alcaldessa, 
Ana M. Mar� nez.

En relació a la inversió, 
són destacables els 2 milions 
d’euros que es des� naran a 
solucionar la paràlisi que ha 
viscut el polígon Rubí Sud 
per qüestions tècniques i 
jurídiques durant més de 20 
anys. L’altre aspecte a desta-
car en aquest àmbit és que 
la partida dels pressupos-
tos par� cipa� us pujarà fi ns 
als 300.000 euros i seguirà 
el mateix esquema que el 
2018, amb una reserva per 
al Consell dels Infants.

Per últim, cal destacar 
l’absència d’inversió en els 
an� cs cinemes, una trans-
formació que el govern va 
qualificar de prioritària a 
principis del mandat, però 

que ja no es podrà realitzar 
en aquest cicle polí� c. Se-
gons ha explicat Mar� nez, 
per qües� ons tècniques la 
remodelació de l’equipa-
ment ha d’anar lligada a la 
transformació de la plaça 
Cons� tució, un fet que re-
tarda el projecte.
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CRISTINA CARRASCO

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) presentarà 
una moció al proper Ple per 
impulsar l’elaboració d’una 
ordenança municipal que 
reguli l’ús de vehicles com 
bicicletes, pa� nets elèctrics 
o segways per millorar la 
convivència entre aquests 
� pus de vehicles sostenibles 
amb els vianants i també amb 
la resta de vehicles. Així ho ha 
anunciat el portaveu d’ERC, 
Xavier Corbera, qui s’ha mos-
trat favorable a incentivar 
l’ús d’aquests mètodes de 
transport sostenibles com 
ja s’està fent a altres ciutats 
europees. 

En aquest sen� t, la for-
mació republicana creu que 
per poder potenciar aquest 
� pus de vehicles, que cada 
cop són més utilitzats a la 
nostra ciutat, cal regular-ne 
l’ús, concretant per on po-
den passar, quins elements 
de seguretat necessiten i a 
quina velocitat poden circu-
lar. També aposten per crear 

i� neraris específi cs, ja sigui a 
carrers pacifi cats de la ciutat 
o en llocs habilitats especial-
ment. Per ERC, aquesta nova 
ordenança s’hauria de tre-

ballar a par� r d’un nou grup 
de treball dins la Taula de 
Mobilitat, la creació del qual 
també s’inclou a la moció. 

Corbera, qui ha cri� cat la 
len� tud del govern local pel 
que fa a la redacció del Pla de 
Mobilitat urbana, considera 
que “cal que ens avancem per 
donar resposta a una situació 
que ja s’està donant als car-
rers de la nostra ciutat”. 

Les regidores Ariadna Mar� n i Sandra Casas i el portaveu Xavier 
Corbera. / C.C.

ERC proposa regular l’ús de
bicis i pa� nets per facilitar 
la convivència amb els vianants

Trobada del PSC per 
debatre sobre el 
programa electoral

C’s vol promoure
campanyes per 
prevenir el 
consum d’alcohol 
entre menors

El Par� t dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) va orga-
nitzar dimecres a la tarda 
una trobada entre afi liats, 
simpa� tzants i ciutadania en 
general, per tal de començar 
a debatre i confeccionar el 
programa electoral.

Els socialistes, que ac-
tualment tenen l’alcaldia 
de Rubí, han començat a 
donar les primeres passes 
per preparar-se per a les 
eleccions municipals del 
2019. La formació polí� ca ha 

començat a elaborar el seu 
programa en pe� ts grups de 
treball que aquest dimecres 
van fer arribar les primeres 
propostes.

Durant la trobada ober-
ta, es van recollir suggeri-
ments per tal de millorar 
les propostes del primer 
esborrany. Pel PSC, l’acte va 
servir per copsar de prop les 
problemà� ques dels veïns 
de la ciutat, fomentant la 
par� cipació i la transparèn-
cia. / DdR

El portaveu del grup mu-
nicipal de Ciutadans (C’s), 
José Abadías, presentarà 
una moció al Ple perquè 
el consistori promogui la 
prevenció del consum d’al-
cohol en menors d’edat. La 
proposta planteja “impul-
sar, reforçar i potenciar les 
polítiques públiques que 
fomen� n alterna� ves d’oci 
i hàbits de vida saludables 
entre els joves”. 

També aposta per dur 
a terme campanyes de sen-
sibilització sobre els riscos 
d’alcohol dirigides al jovent 
en col·laboració amb en� -
tats especialitzades locals 
i els cossos de seguretat. 
Finalment, planteja adherir-
se al programa del Ministeri 
de Sanitat, Consum i Benes-
tar Social de la campanya 
‘Menors: ni una gota. Més 
de 100 raons perquè un 
menor no begui alcohol’, 
dirigit a pares i joves. Per 
Abadías, “el consum de 
begudes alcohòliques en 
menors d’edat és un greu 
problema social”. / DdR

Catalunya en Comú dona el tret 
de sor� da de cara a les municipals

REDACCIÓ

L’assemblea de Catalunya en 
Comú (CeC) Rubí ha aprovat 
iniciar el procés d’elaboració 
del programa electoral i la 
candidatura amb la qual la 
formació par� ciparà en les 
pròximes eleccions munici-
pals del maig del 2019.

Durant l’assemblea, el 
grup motor ha presentat 
una proposta de procés 
par� cipa� u obert a tota la 
ciutadania per elaborar el 
programa electoral d’aques-
ta formació. Aquest procés, 

que culminarà a inicis de 
març del 2019, comptarà 
amb un seguit d’espais de 
deliberació sobre els cinc 
eixos temà� cs que ar� cula-
ran les propostes programà-
� ques; quatre sessions en 
format ‘Conversa pública’, 
on diversos experts i exper-
tes conversaran pública-
ment sobre temes de ciutat 
i assemblees obertes per 
garan� r la par� cipació del 
veïnat a la proposta fi nal.

L’assemblea també ha 
aprovat el Reglament de 
Primàries que regula el pro-

cés de confecció de la can-
didatura per a les properes 
municipals. Aquest procés 
s’inicia ara a l’octubre i pre-
veu tancar-se a mitjans del 
mes de desembre.

A l’assemblea també 
s’ha donat compte del tre-
ball d’integració i creixe-
ment que ha fet el grup mo-
tor, escollit en l’assemblea 
local del passat 20 de juny, i 
s’ha aprovat el pla de treball 
dels propers mesos.

Final de cicle
Els inscrits i inscrites de 
Catalunya en Comú Rubí 
també s’han referit al “fi nal 
de cicle de l’actual equip 
de govern” i a “la neces-
sitat que la ciutat disposi 
d’un projecte engrescador, 
transformador i que comp�  
amb la ciutadania de Rubí”. 
En aquest sen� t, es planteja 
la voluntat de “treballar un 
projecte integrador i gua-
nyador per a les properes 
municipals” i que “Catalu-
nya en Comú farà possible 
que Rubí sigui una altra 
ciutat del canvi”.

La seu socialista, durant la trobada d’afi liats i simpa� tzants del 
par� t. / Cedida

Catalunya en Comú Rubí ha iniciat l’elaboració del programa 
electoral. / Cedida

Els republicans 
portaran al Ple 

una moció sobre 
aquesta qües� ó
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una sentència considera il·legal la Relació de llocs 
de treball de l’Ajuntament aprovada el 2017
ReDAcció

El Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu número 7 de Barcelona 
considera il·legal la Relació de 
Llocs de Treball (RLT) que va 
aprovar el Ple de l’Ajuntament 
el març del 2017. D’aquesta 
forma, el tribunal accepta 
el recurs que va presentar 
Comissions Obreres (CCOO) 
contra la seva aprovació en 
el que denunciava que el 
document no s’havia negociat 
amb els sindicats. L’RLT és un 
document que inclou tots 
els llocs de treball –ocupats 
i vacants–, del personal fun-
cionari, laboral i eventual de 
l’Ajuntament.

Així, la sentència revoca 
l’aprovació del document, que 
va tenir lloc al Ple el març del 
2017. La magistrada conside-
ra que la Relació de Llocs de 
Treball no s’ajusta a dret per-
què no va ser negociada amb 
la part sindical i condemna 
l’Ajuntament a pagar els cos-

vots del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC), Ciutadans 
(C’s), el Partit Popular (PP) i el 
regidor Sergi García, enmig de 
fortes crítiques per part de 
l’oposició.

Veïns per Rubí (VR) va ser 
un dels partits que aquell dia 
va assenyalar que es podria 
estar cometent una irregula-
ritat. Després de conèixer la 
sentència, VR ha reiterat que 
els regidors que van votar a fa-
vor de la modificació de l’RLT, 
sent coneixedors de l’informe 

tos processals. La sentència 
recull que per aprovar l’RLT 
no és necessari que els sindi-
cats i l’administració es posin 
d’acord, però assenyala que 
ha de tenir lloc “un procés 
negociador” i no només “un 
tràmit de consultes i audièn-
cia”. La sentència no és ferma 
i l’Ajuntament la pot recórrer 
al Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, tot i que de 
moment no s’ha pronunciat 
al respecte.

El Ple en el qual es va apro-
var aquest document va estar 
envoltat de tensió, ja que la 
secretària de l’Ajuntament va 
emetre un informe demanant 
al govern la retirada de l’apro-
vació de l’RLT apuntant que hi 
havia múltiples irregularitats. 
El govern no va atendre la 
demanda de la funcionària 
de l’estat i va aportar un nou 
informe, en aquest cas de 
Serveis Jurídics, defensant 
el document. El text va ser 
finalment aprovat amb els 

l’Rlt va ser aprovada el març del 2017 pel PSc, c’s, PP i el regidor 
Sergi García. / Arxiu

de la secretària, “han pogut 
incórrer en un presumpte 
delicte de prevaricació”, un fet 
que assenyala que estudiaran 
en els propers dies.

A banda d’això, la forma-
ció independent denuncia 
la “situació d’inestabilitat de 
la plantilla municipal” i les 
actuacions del PSC “fona-
mentades en el clientelisme, 
l’amiguisme i el nepotisme 
que han tingut la connivèn-
cia de C’s i el PP durant el 
mandat”.

unes 300 persones demanen 
la llibertat dels Jordis

Al voltant de 300 persones 
van demanar dimarts a la 
tarda la llibertat de Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart, els 
dirigents independentistes 
acusats de sedició i empre-
sonats de forma preventiva 
des de fa un any. Justament 
aquest dimarts es complia un 
any de l’ingrés de tots dos a 
la presó, motiu pel qual l’As-
semblea Nacional Catalana 
(ANC), de la qual Sànchez 
n’era president, i Òmnium, 
entitat que encara presideix 
per Cuixart, van convocar 
diverses protestes al territori 
reivindicant la seva posada 
en llibertat. 
L’acte va començar amb la 
lectura de cartes de tots dos 
escrites des de la presó de 
Lledoners, en les quals es 
demanava unitat d’acció als 
partits independentistes. 
Els encarregats de llegir els 
textos van ser Martí Pujol, 
president d’Òmnium Rubí, i 

Jep Quintas, coordinador de 
la secció local de l’ANC, uns 
missatges que van ser rebuts 
amb crits de ‘Llibertat!’ entre 
els presents i que van arren-
car algunes llàgrimes entre 
els presents.

Després, Núria Puigbò va 
interpretar amb el violoncel 
‘El Cant dels Ocells’, es va 
cantar ‘L’Estaca’ i la ‘Melodia 
dels Indignats’. També es va 
cantar ‘Els Segadors’ abans 
de posar el punt final amb 
l’enlairament de 12 fanalets 
de llum que simbolitzaven ca-
dascun dels mesos que Jordi 
Cuixart i Jordi Sànchez han 
passat privats de llibertat.

D’altra banda, l’ANC i Òm-
nium organitzen una sortida 
amb autocar per anar a la 
presó de Lledoners i partici-
par en l’activitat ‘Músics per 
la llibertat’ el 28 d’octubre. 
Els tiquets de l’autobús valen 
12 euros i es poden comprar 
a Viatges Franquesa. / DdR

es van enlairar 12 fanalets que simbolitzaven cadascun dels mesos 
que els Jordis porten privats de llibertat. / M.c.
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Unes 200 famílies rubinenques s’han 
benefi ciat del Fons de Solidaritat de Sorea
REDACCIÓ

En el marc d’un conveni sig-
nat el 2016 per l’Ajuntament 
de Rubí amb Sorea, empresa 
subministradora del servei de 
l’aigua, 191 famílies rubinen-
ques en situació de vulnera-
bilitat han pogut mantenir 
aquest servei durant el darrer 
any. L’empresa ha destinat 
54.082,39 euros a sanejar 
el deute de llars en situació 
de vulnerabilitat, evitant així 
talls de subministrament.

El Fons de Solidaritat és 
una línia d’ajut a fons perdut 
que cobreix els rebuts ínte-
grament, inclosos tots els 
conceptes i impostos: aigua, 
clavegueram, cànon i IVA. El 
sistema es desenvolupa en 
col·laboració amb els Serveis 
Socials, que s’encarreguen 
de comunicar a l’empresa 
subministradora quines són 
les famílies amb informe de 
vulnerabilitat.

El director territorial de 
Sorea, Ramon Albareda, ha 
traslladat aquestes dades a 
l’Ajuntament amb una reu-
nió celebrada dilluns amb la 
presència de l’alcaldessa, Ana 
M. Martí nez, i altres regidors. 

La màxima responsable mu-
nicipal afi rma que “no es pot 
permetre que una situació 
de vulnerabilitat repercuteixi 
en la privació d’un dret bàsic 
com és l’aigua”. Totes dues 
parts han decidit renovar el 
conveni. Des del setembre 
del 2016, Sorea ha aportat 
a aquests ajuts un total de 
106.555,08 euros.

La companyiat també 
ofereix altres tipus d’ajuts 
per al pagament del servei 

d’aigua i del qual es benefi -
cien altres col·lectius. Així, 
369 pensionistes majors de 
65 anys tenen una bonifi ca-
ció del 50% i uns altres 547 
tenen una reducció del 25%. 
A més, hi ha 3.620 usuaris 
als quals s’amplien els trams 

de consum per tractar-se 
d’habitatges amb més de tres 
persones i 291 llars que es be-
nefi cien de la tarifa social per-
què són famílies en situació 
de vulnerabilitat econòmica 
i en situació de risc.

A més, l’empresa de l’ai-
gua també ha avançat que 
en el futur té la voluntat de 
col·laborar amb l’Associació 
de Persones amb Diversitat 
Intel·lectual de Rubí (APDIR) i 
l’Aula d’Extensió Universitària 
de Rubí.

L’aigua és un servei bàsic. / Cedida

L’enti tat Chrysallis fa temps 
que impulsa la iniciativa 
‘Bancs per la diversitat’ 
amb la intenció de donar 
visibilitat als diversos col-
lecti us LGTBI, reivindicar els 
seus drets i lluitar contra la 
transfòbia i l’homofòbia. En 
el marc d’aquest projecte, 
aquest diumenge a les 12 
hores està previst un acte 
d’homenatge a Alan Mon-
toliu, el jove transsexual de 
17 anys que es va suïcidar 
el 2015 i que pati a assetja-
ment escolar. 

Està previst que es pinti  
un banc de la plaça Salvador 
Allende amb la bandera dels 
colors del moviment ‘trans’, 
el blau, el vermell i el blanc. 
També es descobrirà una 
placa en record del jove. De 
fet, des que es va suïcidar, la 
plaça Salvador Allende s’ha 
converti t en un lloc d’home-
natge a Alan Montoliu.

A l’acte, està previst que 
hi assisteixin familiars d’Alan 
Montoliu, autoritats munici-
pals i membres de l’enti tat 
Chrysallis. / DdR

Es pintarà un banc ‘trans’ 
a Salvador Allende per 
homenatjar Alan Montoliu

L’edifi ci Ressò de Sant Muç, 
ubicat a l’avinguda Can 
Tapis, 91, acull aquest diu-
menge la Festa de Tardor, 
una acti vitat de barri que 
busca donar a conèixer 
l’edifici entre els veïns i 
fomentar la vida comuni-
tària.

Les activitats arrenca-
ran a les 12 hores amb la 
inauguració d’una exposi-

ció al centre d’energia del 
barri i espai veïnal amb 
una recopilació de totes les 
acti vitats que s’han fet al 
Ressò durant aquests dos 
anys. Més tard, al voltant 
de les 13.30 hores, hi haurà 
un vermut i un concert de 
música jazz i bossanova. Per 
tancar la festa, s’oferirà una 
paella popular a un preu de 
4 euros. / DdR

Festa de la tardor a 
l’edifi ci Ressò de Sant Muç

A presó per 
conduir en direcció 
contrària amb un 
vehicle robat
Els Mossos d’Esquadra van 
detenir el 14 d’octubre a 
Berga un home de 30 anys, 
nacionalitat espanyola i veí 
de Rubí, per un presump-
te delicte de robatori de 
vehicle, delictes contra la 
seguretat viària i atemptat 
contra l’autoritat.

Diumenge a la tarda, la 
policia va rebre l’avís que 
una furgoneta circulava en 
senti t contrari per la C-16, 
a l’altura del Túnel del Cadí, 
en direcció Barcelona. Im-
mediatament, es va muntar 
un dispositi u policial i dues 
patrulles el van intentar 
aturar, però el conductor es 
va passar el control. Quan la 
furgoneta va entrar a Berga, 
van aconseguir detenir-lo. El 
vehicle havia estat sostret el 
dia anterior i a l’interior hi 
havia una bicicleta robada. 
El conductor es va negar a 
fer la prova d’alcoholèmia.

Els investigadors van 
poder relacionar el deti ngut 
amb un robatori amb força 
en una benzinera. El jutge 
va decretar el seu ingrés a 
presó. / DdR

L’escola bressol L’Ixent 
compleix 50 anys
La llar d’infants L’Ixent, si-
tuada a la plaça dels Nens, 
al barri de Les Torres, fa 50 
anys. L’Ixent va obrir les se-
ves portes el 1968 impulsat 
per Maria Solà i Escayol i és 
el centre privat degà de la 
ciutat. L’escola bressol va 
néixer de la necessitat d’obrir 
un centre educati u davant 
del creixement del barri de 
Les Torres i es va converti r 
en el primer centre privat 
d’aquestes característi ques. 

Per les seves aules han iniciat 
la seva formació al voltant de 
1.800 rubinencs.

Actualment, l’Ixent és 
gestionat per Isabel i Es-
meralda, les fi lles de Maria 
Solà.

Per celebrar el mig segle 
de vida, el centre educati u 
organitza aquest dissabte a 
parti r de les 11 hores el seu 
aniversari amb una festa a la 
qual estan convidats tots els 
exalumnes. / DdR

El fons ha evitat 
els talls de 

subministrament a 
aquestes famílies

Cartell del 50è aniversari de la llar d’infants.
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FES-TE ARA EL CARNET 
JOVE DE L’ANY VINENT

CARNETJOVE.CAT
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L’any 1982 ja va tenir lloc l’enfonsament de part del carrer. / Cedida

“El carrer Puigmal s’enfonsa davant 
la passivitat de l’Ajuntament”

CRISTINA CARRASCO

El carrer Puigmal, situat a la 
urbanització de Can Ximelis, 
és un carrer que encara 
con� nua sense urbanitzar 
i el seu estat és deplorable. 
Les con� nues esllavissades 
de terra han fet que s’es� gui 
enfonsant cap a un barranc 
de més de 30 metres situat 
al fi nal del carrer.

Ricard Sarabia, veí del 
carrer Puigmal, fa anys que 
lluita perquè es facin d’una 
vegada les obres d’urbanit-
zació del carrer, unes obres 
per les quals ja va pagar fa 
10 anys. “El carrer Puigmal 
s’enfonsa davant la passivi-
tat de l’Ajuntament durant 
més de 17 anys”, apunta 
el veí.

Segons Sarabia, l’any 
2000 es va signar la cessió 
de terrenys per a la urba-
nització de Ximelis. Cada veí 

va pagar la seva part corres-
ponent, segons els metres 
lineals de façana i els metres 
quadrats de terreny, que en 
el seu cas van ser 1.095.396 
de pessetes.

La urbanització està gai-

rebé finalitzada, excepte 
els carrers Puigmal i Serra 
Nevada, on ni s’ha asfaltat 
ni s’han instal·lat serveis 
bàsics com la connexió al 
clavegueram. “Hem pa-
gat per unes obres que ni 

s’han començat i, malgrat 
no tenir serveis i un carrer 
pràc� cament inaccessible, 
paguem tots els impostos 
com la resta de rubinencs”, 
apunta. 

Sarabia fa anys que re-
clama a través d’instàncies i 
queixes una solució a l’admi-
nistració local i fi ns i tot ha 
anat al Síndic de Greuges, 
qui va donar-li la raó, però 
assegura no rebre resposta 
per part de l’Ajuntament. 
“La situació s’agreuja quan 
plou, ja que les esllavissades 
són cada cop més profun-
des”, lamenta el veí, el més 
afectat per la situació, ja 
que la seva propietat està a 
tocar del barranc. 

A més, denuncia que, 
davant les seves reiterades 
demandes, el consistori en 
els úl� ms 10 anys només ha 
fet dues pe� tes intervenci-
ons, que qualifi ca “d’autèn-

Ricard Sarabia, veí del carrer, denuncia que fa 17 anys que 
espera que s’urbanitzi la via i que es do�  dels serveis bàsics

Estat del carrer aquest mes de setembre. / Cedida

� cs nyaps”, com � rar terra, 
que “només ha servit per 
empitjorar la situació”.

Sarabia, que ha iniciat 
una intensa campanya de 
denúncia a les xarxes soci-
als, reclama una resposta 
per part de l’Ajuntament i 
denuncia “el desinterès i la 
passivitat del govern” pel 
que fa a la situació del seu 
carrer. 

Esperant una reunió
En aquest sentit, apunta 
que al maig va aconseguir 
una reunió amb represen-
tants municipals, encap-

çalats pel regidor d’Obra 
Pública, Juan López. “Van 
arribar a la reunió sense 
haver-se mirat el projecte 
d’urbanització, no tenien ni 
la més remota idea de res”, 
A més, el projecte s’ha de 
refer sencer, ja que algunes 
de les solucions adoptades 
ja no són òp� mes. 

Segons el veí, van acor-
dar una reunió per al juliol 
amb tot el veïnat per do-
nar-los alguna solució i pre-
sentar-nos el nou projecte, 
però afirma que “encara 
espero que algú del consis-
tori contac�  amb mi”. 

L’Ajuntament diu que els tràmits 
administra� us previs ja estan en marxa
El govern local ha volgut 
pronunciar-se davant les 
denúncies del veí del carrer 
Puigmal. En aquest sen� t, 
admet la necessitat d’una 
actuació global en aquesta 
via que posi solució als 
problemes actuals i asse-
gura que per dur a terme 
aquesta actuació, “cal un 
seguit de tràmits adminis-
tra� us previs que ja estan 
en marxa i dels quals ja s’ha 
informat als afectats”. 

Segons l’execu� u, l’ad-
ministració local actual-
ment “només està capacita-
da per efectuar accions de 
manteniment i emergència 
en aquesta zona” i afi rma 
que també ha comunicat 
als veïns aquest fet. 

Pel que fa a les actu-
acions que ha anat fent, 
el govern diu que l’Ajun-
tament ha dut a terme 
totes les accions al carrer 
Puigmal que, ara per ara, 

estan al seu abast i que 
“continuarà realitzant les 
accions de manteniment 
i emergència que siguin 
necessàries”. En aquest 
sen� t, assegura que ja s’ha 
procedit a la il·luminació de 
la via i s’han eliminat els 
sots que presentava. A més, 
apunta que s’actuarà d’ofi ci 
si per part de Protecció Civil 
o Policia Local es detecta 
l’existència d’algun perill 
per als usuaris. / DdR
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24a 

Pagesia i Art
DISSABTE 20 D'OCTUBRE
PL. DEL DOCTOR GUARDIET I CENTRE DE LA CIUTAT

DE L’11 AL
20 D’OCTUBRE

2,5 €
Tapa + beguda

15a Fira Retro
24a Fira de Pagesia i Art

6è Recapte d'aliments
1a Trobada d'Urban Sketchers

24a Trobada de Puntaires

7a 
De tapes
per la Fira

El Sindicat del Lloguer vol plantar cara a l’increment 
abusiu del preu dels lloguers a la ciutat
REDACCIÓ

Fa uns mesos que a Rubí es 
va crear una secció local del 
Sindicat del Lloguer, una en-
� tat que pretén conver� r-se 
en un moviment social per 
tal de fer front als incre-
ments abusius en el preu 
dels lloguers de l’habitatge, 
com en el seu dia va passar 
amb la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca. Ara, el 
Sindicat de Llogaters, que 
compta amb més d’un miler 
d’afi liats arreu de Catalunya, 
s’ha cons� tuït de forma ofi -
cial a la nostra ciutat.

La setmana passada, 
l’entitat va instal·lar a la 
plaça de la Nova Estació una 
paradeta per tal de donar-se 
a conèixer entre la ciutada-
nia. El Sindicat del Lloguer 
veu molt preocupant que 
a Rubí hi hagi 4.000 pisos 

tributació de les Societats 
d’Inversió Immobiliària.

Els interessats poden 
contactar amb l’entitat a 
través de les xarxes socials 
o bé a la Sala Neus Cata-
là, ubicada al carrer Flori-
dablanca, els dilluns a les 
19.15 hores.

Més de 600 euros 
de mitjana
Segons la Generalitat, en el 

buits –segons els càlculs que 
fa l’Ajuntament– i demana 
al consistori que trobi una 
sor� da al mercat d’aquests 
immobles buits. La nova 
en� tat també demana que 
Rubí copiï la iniciativa de 
Barcelona d’obligar els pro-
motors a des� nar un 30% 
de cada nova promoció im-
mobiliària al lloguer social. 
Un altre dels objec� us del 
moviment és l’autoorga-
nització, a través de la qual 
poder fer front a pujades 
abusives del lloguer.

El Sindicat del Lloguer vol 
aconseguir una gran pressió 
social per tal que es modi-
fi quin les lleis del lloguer, 
que actualment permeten 
condicions abusives per 
tal dels propietaris. Entre 
altres demandes, l’entitat 
vol que es modifi qui la Llei 
d’arrendaments urbans o la 

El Moviment per unes pensions 
dignes reconeix avenços però no 
desis� rà en la seva lluita
C. CARRASCO

El Moviment per unes 
Pensions Dignes de Rubí 
(MPDR) va celebrar di-
marts al matí una nova 
assemblea a les portes 
de l’Ajuntament, que va 
aplegar una cinquantena 
de persones, principal-
ment gent gran. 

A l’assemblea, jubilats 
i pensionistes han valo-
rat positivament el que 
consideren com alguns 
avenços pel que fa a les 
seves reivindicacions, tot 
i la han deixat molt clar 
que intenció de con� nuar 
lluitant i mobilitzant-se 
fins que aconsegueixin 
fer realitat les seves de-
mandes. En aquest sen� t, 
creuen que el preacord 
assolit al Pacte de Toledo, 
tot i que són només re-
comanacions, és posi� u, 
així com l’acord entre el 
PSOE i Unidos Podemos, 
que contempla mesures 
com l’actualització de les 
pensions d’acord amb 
l’IPC per garan� r el poder 
adquisi� u als pensionis-
tes, aplicar una pujada 
del 3% per les pensions 
mínimes i les no contri-
bu� ves i pujar els impos-
tos a les grans fortunes i 

primer trimestre del 2017, 
el preu mitjà del lloguer a 
Rubí s’ha incrementat en 
més de 7 punts i se situa en 
una mitjana de 603 euros 
mensuals. 

Tot i això, és una de les 
grans ciutat que té contrac-
tes de lloguer més baixos 
respecte a altres grans ciu-
tats com Terrassa (672,3), 
Sabadell (628,63), Cerda-
nyola (698) o Sant Cugat 

(1.105,11). La mitjana ca-
talana és de 672,36 euros. 
No obstant això, Rubí sí que 
destaca com una de les ciu-
tats en les quals el lloguer 
ha augmentat més. Mentre 
que en ciutats com Terrassa 
el preu ha baixat de forma 
lleugera, Rubí és juntament 
amb Sabadell la població on 
més ha augmentat propor-
cionalment el lloguer dels 
pisos, amb més de 7 punts.

Una de les pancartes del Mo-
viment. / Arxiu

patrimonis, entre altres. 
Tot i això, recorden que 
aquests acords encara no 
s’han aprovat al Congrés 
i que falten suports per 
aconseguir-ho. Per això, 
con� nuaran amb les se-
ves mobilitzacions. 

Entre les seves re-
ivindicacions, hi ha la 
derogació de la reforma 
de les pensions del 2011, 
establir una pensió mí-
nima de 1.080 euros o 
l’eliminació de l’IRPF a les 
pensions, sobretot a les 
més baixes. 

En el torn de paraules, 
alguns dels assistents van 
plantejar altres temes 
que consideren que tam-
bé s’haurien de tractar 
com la Llei de la depen-
dència o l’elevat cost de 
les residències per a la 
gent gran i la manca de 
places públiques. 



R ecentment s’ha presentat de forma 
ofi cial a Rubí el Sindicat del Llo-
guer, una entitat que ja fa mesos que 

treballa a Catalunya per tal de lluitar contra 
les pràctiques abusives que practiquen alguns 
propietaris d’immobles, especialment a l’àrea 
metropolitana de Barcelona. En els darrers 
anys, el preu del lloguer ha patit un increment 
considerable, un fet que ha acabat obligant 
moltes persones a canviar de domicili per 
poder pagar el lloguer de casa seva.

Rubí no s’ha escapat a aquesta lògica de 
l’augment dels preus dels lloguers. A la nostra 
ciutat, només en el darrer trimestre, el preu per 
arrendar un immoble ha augmentat en 7 punts. 
Tot i això, la mitjana del que paga una persona 
amb un pis llogat a Rubí està per sota de la 
mitjana catalana i gairebé de la resta de ciutats 
del voltant, poc més de 600 euros.

A Rubí, aquest augment del preu del llo-

guer, sumat al fet que es calcula que hi ha uns 
4.000 pisos buits a la ciutat, ofereix molt po-
ques oportunitats per aquelles famílies que, o 
bé busquen la seva primera casa o bé necessiten 
canviar d’habitatge. Les opcions són escasses 
i cares i, sovint, l’opció més còmoda, senzilla i 
econòmica acaba sent marxar a viure a altres 
ciutats o pobles dels voltants. Una expulsió 
en tota regla.

Si fa uns anys, se centrava el focus d’atenció 
en aquelles persones que estaven sent desno-
nades perquè no podien pagar la hipoteca, 

en aquesta ocasió es parla de desnonaments 
‘invisibles’ o ‘fantasma’, aquells de persones que, 
quan fi nalitzen el lloguer, veuen com el pro-
pietari li apuja considerablement el preu, fi ns 
i tot fora de mercat, i es veu obligat a marxar 
de casa seva i buscar-ne un altre. Si en aquella 
ocasió, les persones afectades van aconseguir 
agrupar-se sota la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca i funcionar com a grup de pressió, 
ara, els llogaters busquen fer front al problema 
a través del Sindicat del Lloguer.

La situació de l’habitatge en el nostre país 

és molt preocupant. Cada vegada, les famílies 
destinen més recursos a pagar aquest bé fo-
namental, un fet que provoca un augment del 
risc de pobresa.

El problema no és de fàcil solució, però el 
que és especialment greu és la incapacitat de les 
administracions públiques per legislar per tal 
de regular el mercat de l’habitatge. Una dècada 
després de l’esclat de la bombolla immobili-
ària i els avenços són mínims i inapreciables 
per als ciutadans. Entitats bancàries i grans 
propietaris continuen fent servir un bé bàsic 
com és l’habitatge per especular i enriquir-se 
i les administracions continuen mirant cap a 
una altra banda.

Com sempre, haurà de ser la ciutadania 
qui es reivindiqui, a través d’iniciatives com el 
Sindicat del Lloguer, i qui faci pressió social 
per tal que es respectin els drets bàsics dels 
ciutadans.

Lloguers abusius

Cartes de la ciutadania

EDITORIAL

Divendres, 19 d’octubre de 2018 OPINIÓ10

El Tuit de la setmana                15 d’octubre

Jordi Verdú
@JordiVerdu

Sembla que algú 
no està d’acord 
en treure els 
contenidors 
d’escombraries 
de la porta d’una 
escola... #rubicity 

Nova illa de vianants
Estem assistint a les acaballes del segon eix 
de vianants al llarg i paral·lel al ja implantat 
fa temps, com és el del carrer Major (amb 
perdó i perquè tothom ho entengui).

Hem d’agrair, principalment les persones 
grans, la tranquil·litat de poder passejar en 
aquest segon eix i començar a comprovar, 
a poc a poc, com s’anima la implantació 
de nous comerços. Aquesta és una realitat 
comprovable dia a dia. Tot és perfecte? I tant 
que no. Aquest segon eix és de segona divisió, 
per dir-ho en termes futbolístics. Hi man-
quen seients com abans de les obres teníem i 
també alguna paperera més. L’enllumenat és 
escàs, ja que s’ha comès l’error de posar-los 
entre arbre i arbre i lògicament queda restada 
la seva efectivitat. Es fa difícil comprendre 
com es pot planifi car sense caure en aquests 
errors tècnics.

Tampoc podem deixar de constatar can-
vis com el fet de suprimir, a tot Rubí, en els 
cartells nous en tota la ciutat, la prohibició 

indicativa de màxima velocitat a 10 km/h. 
pel centre de la ciutat. Vull recordar com 
estava establerta, en els vells plafons, amb un 
10 km/h. ben visible i encerclat. No entenem 
aquest retrocés en els senyals. Naturalment, 
que molts camions de repartiment van al seu 
aire, a vegades amb risc de fer mal a algú.

Arribat a aquest punt algú podrà dir: i 
la qüestió de les bicicletes i altres artefactes 
rotatius? No us preocupeu, deixem que a 
qui li pertoqui solucionar-ho es desperti. 
Jo personalment exposaré aviat una solució, 
ben aviat, tan senzilla com fàcil d’aplicar. 
Ni que sigui provisional. En tant, gaudim 
d’aquesta segona via que els ciutadans de 
Rubí es mereixen.

Albert Roma

Mi admiración y aprecio por Adolfo Suárez
Corría el año 1987 (me faltaban unos meses 
para cumplir los 17 años), y tuve el placer y el 
enorme privilegio de conocer e intercambiar 
unas palabras con el presidente Suárez en 

un mitin del CDS en el Palau Blaugrana de 
Barcelona, y ahora que está a la orden del 
día el tema del régimen del 78 y la probable 
reforma de la Constitución, quisiera trans-
mitir desde este sencillo, sincero, emotivo y 
modesto escrito, lo importante que fue la 
fi gura del presidente Adolfo Suárez para 
el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas 
de este país: empezando por los catalanes 
y vascos, ... y acabando por los andaluces, 
madrileños y extremeños. Sin la figura 
de don Adolfo Suárez, probablemente el 
conjunto de las libertades de un estado de 
derecho como el nuestro, estarían aún muy 
mermadas, ya que el duque de Suárez creo 
que es considerado como el gran negociador 
político en la historia de nuestro país (que 
aprenda la clase política actual).

El presidente Suárez fue un trabajador 
incansable, patriota hasta la médula, buen 
marido y excelente padre. Según dicen, dor-
mía muy poco, comía menos y era un gran 
nadador, es decir, le encantaba la natación, 

además del tenis y el ciclismo. Entre sus 
afi ciones destacaba el mus, del cual era un 
gran jugador, de ahí que Alfonso Guerra le 
apodara ‘El tahúr del Misisipi’.

Estas líneas son un sincero homenaje al 
mejor presidente del Gobierno que ha tenido 
este país, recordando que, durante años, la 
memoria del que fuera principal artífi ce de 
la Transición, fue un encefalograma plano. 
Pero los que conservamos nuestra memoria 
intacta, no podemos privar del homenaje 
de la historia a quienes se lo merecen, y el 
presidente Adolfo Suárez lo merece, aunque 
los españoles, injustos e ingratos, tardáramos 
décadas en reconocer su fi gura como político 
y por encima de todo, como persona con una 
humanidad tremenda. La mirada de Adolfo 
te inspiraba mucho respeto, pero al mismo 
tiempo, y tal vez la cosa más importante: te 
daba tranquilidad y transmitía confi anza. 
¿Cuántos políticos actuales reúnen respeto, 
tranquilidad y confi anza?

José A. Avila López
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Durant molt temps va semblar 
que no hi havia ningú al timó al 
govern de l’estat, afortunadament 
el tancredisme corrupte del PP va 
poder ser desallotjat de la Moncloa. 
Es va superar una etapa de pilot 
automàtic en rumb de col·lisió en 
la qual, aparentment aquest era 
l’únic horitzó desitjat, l’envestida 
contra qualsevol obstacle extern, 
real o imaginari, per ocultar la 
putrefacció de qui ocupava el pont 
de comandament.

Afortunadament una nova re-
alitat hi és present com demostra 
l’acord pressupostari entre el go-
vern central i l’oposició constructi-
va d’En Comú Podem. Una àmplia 
bateria que contempla: dignifi cació 
dels salaris amb la pujada del SMI 
a 900 euros, política d’habitatge 
que empodera als ajuntaments per 
controlar la bombolla del lloguer, 
mesures per la transició energètica 
amb la revisió dels benefi cis de les 
elèctriques, augment signifi catiu 
de les ajudes a la dependència, 

suport a la llei de violències sexuals 
proposta per Podemos, permisos 
de paternitat i maternitat iguals 
i intransferibles i remunerats per 
llei, acord per millorar les beques i 
reducció de les taxes universitàries, 
pujada de l’impost de patrimoni l’1 
per cent a les fortunes de més de 
10 milions d’euros...

Mesures, algunes de les quals, 
ja reclamades per veus munici-
palistes com la de l’Ada Colau o 

al parlament de Catalunya per la 
Jessica Albiach.

Queda molt encara per fer, 
derogació de la reforma laboral, llei 
mordassa... però nosaltres no som 
dels que per tenir-ho tot i tenir-ho 
ja s’estimen més no tenir res més 
que la seva retòrica.

Perquè totes les mesures acor-
dades es facin efectives necessitem 
que s’aprovin els pressupostos 
generals i aquesta serà una nova 
oportunitat de veure quines són les 

prioritats d’altres partits, si seguir el 
bloqueig o buscar vies per millorar 
la vida de la gent. És evident que 
per això caldrà valentia, generositat 
i intel·ligència. Elements que per-
metin arraconar als que viuen de i 
per l’odi quotidià i centrar l’acció 
en la realitat deixant de banda les 
dialèctiques frontistes. 

El desbloqueig fa necessari 
un horitzó de diàleg a Catalunya, 
començant pel diàleg intern, amb 
l’alliberament dels presos polítics 
si calgués via indult, això seria 
valentia. Ens cal un context en el 
qual s’escolti la veu del poble comú 
i no només les veus dels que més 
criden. Arribar a un punt a on no 
serveixin les mateixes excuses per 
l’immobilisme dels governs de 
Catalunya i de l’estat.

Tenim l’esperança que la cegue-
sa s’acabi d’una vegada per totes i el 
descrèdit dels messies arribi de la 
mà de la gent que per fi  veu a algú 
treballant per millorar les seves 
vides. Millora de la mà de la nova 
política, la de l’acord i el consens. 
Aquesta política tan necessària 
també aquí a Rubí per sortir del 
pilot automàtic de la prepotència i 
encarar el nou rumb fent net de la 
mà de la nova política.

Nou rumb, nova política
Sens dubte, una de les coses més 
maques que em permet fer el càrrec 
de regidora és ofi ciar casaments. I 
el que molta gent no sap és que tots 
els regidors podem casar, entra dins 
de les nostres funcions. És tanta la 
il·lusió que em fa poder casar que 
aprofi to qualsevol ocasió per dir 
“us caso?!”, “jo us puc casar, eh?!”, 
“quan voleu que us casi??”.

Quan dues persones que s’esti-
men decideixen casar-se, és motiu 
de celebració i alegria, es barregen 
moltes emocions en un sol dia, per 
això, quan tens una posició privile-
giada on veus les cares de tothom 
és quasi impossible no emocionar-
se, encara que només coneguis els 
nuvis d’una tarda en la qual et 
van explicar detalls i anècdotes 
de la seva història d’amor. Cada 
casament és únic i especial perquè 
cada parella és única i especial. 
Cadascuna d’elles ha decidit ca-
sar-se per un motiu diferent, però 
totes i cadascuna d’elles tenen una 
cosa en comú: compartir i celebrar 
el seu amor amb la gent que més 
estimen.

Per això, aprofi to aquestes línies 
per agrair, una vegada més, a totes 

les parelles que he tingut la sort 
de casar i que sense conèixer-me 
m’han deixat entrar per un dia 
a les seves vides, i m’han deixat 
participar d’un dels seus moments 
més especials. Moltes gràcies i que 
sigueu molt feliços, sempre!

Des d’Esquerra Republicana 
som conscients que la taxa a pagar 
per contraure matrimoni en un 
equipament municipal és molt 
elevada. Quan els nuvis decideixen 
casar-se per la via civil tenen dues 
opcions, fer-ho als jutjats o fer-ho 
en un dels dos equipaments muni-
cipals habilitats per a la celebració 
de casaments: el Castell o la Sala 
de Plens. I en ambdós casos la taxa 
d’ús és la mateixa, i pensem que és 
excessiva. Per aquest motiu, l’any 
passat vam proposar a l’equip de 
govern un canvi en les ordenances 
municipals que rebaixés aquesta 
taxa i la fes més accessible a totes 
les parelles. La nostra proposta 
no va ser acceptada però en la 
negociació de les noves ordenan-
ces per a l’any 2019 hem tornat a 
demanar-ne la rebaixa, per tal que 
ningú hagi de renunciar a casar-se, 
per motius econòmics, en un lloc 
tan emblemàtic de la nostra ciutat 
com és el Castell de Rubí. Així 
doncs, us caso?

Casar-se a Rubí
Montse Soler
ERC

CENTRE ESTÈTIC

ASSEGURANCES                           

BICICLETES                         

ACUPUNTURA

Bon Carma
T. 689 853 053
c. Llobateras, 101

ARRANJAMENTS    
DE ROBA

Alfonsi Costures
T. 670 714 423
c. Pintor Murillo, 72

ACADÈMIA BIJUTERIA                         

CALÇAT                           

Rápido Moderno 2
T. 654 17 91 01
c. Ntra. Sra. de Lourdes, 32

GUIA DE SERVEIS DE RUBÍ

“Ens cal un context en 
el qual s’escolti la veu 
del poble comú i no 

només les veus dels que 
més criden”

Andrés Medrano

Membre del Grup Motor de Cata-
lunya en Comú de Rubí i Portaveu 
del Cercle de PODEM Rubí



DISTRIBUIDORA
DE SAL     

FERRETERIA                           

FRUITERIA

CENTRE MÈDIC

CLÍNICA DENTAL

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

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

Centro Dental La Serreta
T. 93 697 87 81
c. Castella, 22

COPISTERIA

CRISTALLERIA                           

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

DECORACIÓ LLAR               

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

L’estudi
T. 699 95 28 13
c. Maximí Fornés, 21

INFORMÀTICA                           

New Home PC
T, 93 667 74 87
c. Pintor Coello, 15

MÀRMOLS

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

MERCERIA                           

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

NETEJA

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

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DESDE

4€/MES

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DESDE

4€/MES



ROBA                           

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

TALLERS COTXES                           

REPARACIÓ
ELECTRODOMÉSTICS

REPOSTERIA
CREATIVA

Nama’s Bakey
T. 611 42 85 83
Av. Estatut, 69

ÒPTICA                           

PAPERERIA                           

PERRUQUERIA
CANINA                               

REFORMES                           

Divendres, 19 d’octubre de 2018GUIA DE SERVEIS 13

COM ET PODEM AJUDAR?

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DESDE

4€/MES

TINTORERIA                           

OpenSec
T. 691 757 399
c. Pere Esmendia, 25

Ajuntament Centraleta 93 588 70 00

Ateneu Municipal 93 588 74 73

Biblioteca 93 699 84 53

CatSalut Respon 061

Emergències 112

CAP Mútua Terrassa 93 586 67 00

CAP Anton de Borja 93 588 45 55

CAP Sant Genís 93 699 17 29

Casal Primer de Maig 93 588 41 49

Cementiri 93 588 77 22

C.S.M. Ferran Salsas i Roig 93 588 73 73

E.M. Música Pere Burés 93 588 70 00

Escola d’Art i disseny EDRA 935 88 77 02

Rubí Forma 93 581 39 00

Masia Can Serra 93 588 70 00

Creu Roja 93 697 92 04

Correus 902 197 197

Diari de Rubí 93 588 46 14

Escardívol 93 699 84 53

Església Sant Pere 93 699 12 05

Espai Jove Torre Bassas 93 699 16 63

FECSA – ENDESA 90 253 65 36

Jutjat 1 93 586 08 51

Jutjat 2 93 586 08 52

Jutjat 3 93 586 08 53

Jutjat 4 93 586 08 54

Jutjat 5 93 586 08 55

Jutjat 6 93 553 85 72

Jutjat 7 93 586 23 60

OMIC (Of. Inf. Consum) 93 588 70 32

Oficina de Treball (OTG) 93 587 25 63

Policia Local 93 588 70 92

Policia Nacional 93 588 69 69

Protecció Civil 93 588 71 12

Registre Civil 93 586 08 94

Rubí Verd 93 588 70 00 Ext 8077

Rubí Via 93 588 70 00 Ext 8077

Sece (Enllumenat públic) 93 588 77 99

Síndic de Greuges 93 697 21 59

Sorea (Avaries) 90 225 03 70

Tanatori 93 588 66 55

Taxi (7 places) 62 777 78 01

Taxis Rubí 93 588 44 44

Tèl. contra la violència masclista 016

TELÈFONS D’INTERÈS
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LLOGUER 
I VENDA

SE ALQUILA Local 610.467.363
SE ALQUILA Hab. 610.467.363

SE OFRECE sociosanitaria y 
limpieza hogar. 631.469.161

OFERTES I 
DEMANDES

REGALO gatitos 93 699 59 54

DIVERSOS
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Vols 
que la teva 

mascota
 aparegui 
al Diari 

de Rubí?
Envia’ns una fotografi a 

amb una breu descripció a: 
diariderubi

@diariderubi.cat

Les mascotes 

de Rubí

La història de Sarko no ha 
estat un camí de roses. 
Aquest peti t lluitador té un 
defecte congènit en el pa-
ladar i, des que va arribar a 
Rodamons de Rubí, ha estat 
intervingut en 3 ocasions. 
Durant tot aquest procés, 
l’alternativa que trobem 
després de consultar amb 
cirurgians veterinaris de 
Filadèlfi a és la implantació 
d’una pròtesi, però el forat 
en el seu paladar cada vega-
da és major i les pròtesis li 
cauen, ja no són la solució.

En aquesta ocasió, cal 
intentar tancar amb el seu 
propi teixit de la pell del pa-
ladar aquest enorme forat. 
Fa un mes que se li va haver 
de posar una sonda a causa 
de la pèrdua de la pròtesi 
i per evitar que l’aliment 
passi als pulmons, atès que 
la major part de l’aliment li 
passava pel nas causant-li 
aquesta dermati ti s humida 
que veieu en les imatges, 
per això té aquest aspec-
te i té tanta gana, amb el 
consegüent risc que aquest 

Sarko necessita una operació urgent 
per poder conti nuar lluitant per viure

aliment entollés els seus 
pulmons.

Sarko té moltes ganes 
de viure, demana afecte 

constantment i té una gana 
voraç, i no serem nosaltres 
els qui ens prenguem el 
dret a llevar-li la vida, tot i 

que té un problema greu de 
naixement i des de llavors 
està lluitant per viure.

L’operació a la qual ha de 
ser sotmès suma la xifra de 
1.500 euros, sense explicar 
els més de 3.000 euros que 
hem hagut de treure de 
sota les pedres per arribar 
a aquest punt en el qual es 
troba, doncs ja fa dos anys 
que lluitem amb ell, sorte-
jant adversitats per oferir-li 
qualitat de vida, però ha 
arribat el moment de fer 
un pas més. No podem per-
metre que la sonda gàstrica 
sigui la seva única manera 
de supervivència per ser 
alimentat.

NECESSITEM OPERAR A 
SARKO 
www.migranodearena.org/
reto/19112/sarko-necesita-
ser-operado-para-impedir-
que-el-alimento-vaya-a-sus-
pulmones 
rodamonsderubi@hotmail.es 
www.rodamonsderubi.com 
htt ps://www.facebook.com/
rodamonsderubi



Divendres, 19 d’octubre de 2018 ESPECIAL LLAR16

Decorar amb sanefes
Voleu aportar un nou estil a la vostra 

llar, però no voleu gastar massa diners 
i tampoc fer massa obres a casa? 

Aleshores, res tan senzill com actualitzar la 
decoració de la vostra llar utilitzant sanefes que 
podeu realitzar vosaltres mateixos.

El primer que heu de fer serà escollir la 
plantilla, que podeu comprar a qualsevol botiga 
de bricolatge o decoració, o bé personalitzar el 
vostre disseny. Amb un tros de cartolina, llapis 
per fer un dibuix i unes tisores per retallar el 
disseny, aconseguireu unes sanefes molt crea-
tives que només tindreu vosaltres. Encara que 
l’opció més còmoda, si no voleu complicar-vos 
massa, és utilitzar una plantilla autoadhesiva 
en qualsevol comerç. 

Però abans que res, no oblideu preparar la 
vostra paret, que haurà d’estar completament 
llisa, uniforme i neta.

A continuació heu d’encolar o subjectar la 
plantilla a la paret, assegurant-vos que està per-
fectament anivellada. Aleshores podreu omplir 
la sanefa amb el color que voleu utilitzar.

És recomanable que escolliu un color en 
harmonia amb la vostra paret i amb la decora-
ció de l’estança, amb els mobles, els quadres i 
altres articles que teniu a la vostra llar. 

I una vegada que la pintura de la sanefa 
s’hagi assecat completament, podreu retirar 
la plantilla.

Per Redacció / AMIC
bricomanias.com
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Escalfar la casa amb 
gas aquest hivern serà 
un 15% més car que el 
2017. Així ho ha advertit 
l’Organització de Consu·
midors i Usuaris (OCU), 
després d’arrencar el 
mes d’octubre amb la 
pujada de gas natural 
més important des que 
va començar la Tarifa 
d’Últim Recurs de Gas 
el 2008.

Aquest fort increment 
del preu del kWh, que 
s’acumula als patits a 
l’abril i juliol, ha pro·
vocat que el gas natural 
aconsegueixi preus tan 
elevats com els que es 
van produir el 2014.

Una de cada quatre llars 
patiran l’increment
La pujada de preus afecta 
les llars que tenen tarifa 
regulada, coneguda com 
TUR, i que en l’actualitat 
són gairebé 2 milions 
d’habitatges a Espanya 
(un de cada quatre). Al·
gunes llars, encara que 
estan al mercat lliure, 
tenen també un sistema 
de revisió automàtic en 
funció de la tarifa regu·
lada.

Segons l’OCU, amb 
la pujada de preu del gas 
natural aplicada des de 
l’1 d’octubre i que ja és 
la tercera consecutiva, 
el preu del kWh s’eleva 
per a les llars amb la 
tarifa regulada (TUR) 
un 10% per a les llars 
amb tarifa 3.1 i un 11% 
per a les llars que més 
consumeixen i tenen la 

tarifa 3.2.

El govern prepara un 
altre bo social per a llars 
vulnerables
L’organització avisa que 
la pujada de preus del 
gas afectarà de forma 
més dràstica les llars que 
utilitzen aquest subminis·
trament com a sistema de 
calefacció, el consum de 
la qual es concentrarà 
especialment en el pro·
per trimestre i principis 
d’any següent.

Així, segons l’OCU, 
una llar amb un consum 
anual de 9.000 kWh pa·
garà amb aquests preus 
una factura anual de 
723 euros, 56 euros més 
del que pagaria amb la 
tarifa anterior.

La ministra Teresa Ri·
bera ha anunciat que 
s’està preparant un nou 
bo social per cobrir, al·
menys parcialment, la 
factura de la calefacció 
de les llars vulnerables. 
L’OCU creu que l’aplica·
ció d’aquesta nova co·
bertura social és “neces·
sària i urgent” per pal·
liar els efectes d’aquesta 
forta pujada.

Segons l ’OCU, al 
mercat lliure, encara que 
ja són vàries les comer·
cializadoras que estan 
reflectint aquestes puja·
des de preus, és possible 
trobar bastants tarifes 
que milloren la tarifa 
TUR després d’aquesta 
pujada.

Habitaclia

Aquest hivern pagarem 
un 15% més per escalfar 
la casa amb gas natural

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

www.inmoeuropeas.com

Dúplex de 60m2, de 2 habs, cuina·menjador , bany complet 
i lavabo de cortesia. Planta superior Estudi de 13m2. Finca 
seminova del 2008. Zona Serreta. 
Preu: 155.000€ Ref.: DV2442

Pis de 78m2, 4 habs, menjador sortida a balcó, cuina 
independent office, safareig i bany complet. Tot immoble 
exterior. Orientació Est·Oest, sol tot el dia. Zona Mútua.
Preu: 147.000€ Ref.: DV2504

Dúplex seminou de 58m2 amb plaça de parking a la 
mateixa finca! 1 habitació, menjador·cuina office amb 
sortida a balcó, bany complet i terrassa de 8m2 amb 
vistes espectaculars! Zona Ca n’Oriol. 
Preu: 130.000€ Ref.: DV2503

Pis de 80m2, 3 habs, menjador sortida a balcó, cuina inde·
pendent, safareig i bany complet. Zona Mercat Municipal. 
Preu: 156.000€ Ref.: DV2449

Pis planta baixa de 61m2 útils amb dues places de pàrquing 
a la mateixa finca! 2 habs, menjador de 19m2 amb gran 
finestral, cuina independent, bany complet i safareig. Finca 
del 2005. Zona Ca n’Oriol. 
Preu: 166.000€ Ref.: DV2463
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

OCTUBRE 2018

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

SCHMID - 93 699 13 05
C/ Riera, 12

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

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

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

SCHMID - 93 699 13 05
C/ Riera, 12

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

¿Qué es el 
microblading?

Es lo último en maqui-
llaje semipermanen-
te que permite lucir 

unas cejas perfectas gracias 
a la técnica del pelo a pelo, 
dándole así la forma y color 
deseado.

Mediante esta técnica 
conseguirás un resultado 
muy natural con la recons-
trucción de tus cejas, pues 
no se ven para nada artifi-
ciales.

El microblading permite 
lucir unas cejas de ensueño 
sin necesidad de estar cada 
día retocando con el lápiz. 

También es ideal si lo 
que quieres es simpleme-
mente rellenar pequeñas 
calvas, color, etc.

Porque las cejas es el 
marco de la cara, es sor-
prendente como cambia la 
expresión de la mirada con 
unas cejas bien marcadas y 
perfectas.

Eso si, como cualquier 
tratamiento de belleza, pre-
gunta e infórmate antes de 
decidirte.

Centre d’Estèti ca Bella
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Política al servei de la gent
L’acord de pressupostos entre govern
central i Unidos Podemos
Amb Josep Vendrell, Diputat al Congrés

Divendres 26 d’octubre
18:30 hores

Auditori Rubí Forma
(Rambleta de Joan Miró, davant 
l’estació dels FGC)
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AgendA
································································
divendres 19 d’octubre

-‘Eugenio’
Cicle Documental del mes. A les 19h al Celler.

-‘micologia i bolets de rubí’
A càrrec de Sergi Capmany. A les 19h a la Bibli-
oteca. 

································································
dissAbte 20 d’octubre

-24a Fira de Sant Galderic
A partir de les 10h al centre de la ciutat.

-Música per a petita infància
‘Banda ampla’, a càrrec de M. José Anglés. A les 
11h i a les 12h a l’Ateneu.

-Portes obertes Museu Etnogràfic Vallhonrat
Visites guiades a les 11h i a les 12.15h a pl. Mont-
serrat Roig, s/n

-nascuts per llegir
A càrrec de Eva González. A les 11h a la Biblioteca. 
Per a infants de 0 a 3 anys. Inscripció prèvia.

-Presentació de llibre ‘El tapiz de un tiempo’
A càrrec de l’historiador Eduard Puigventós i Gra-

cia Pérez. A les 11.30h a la Biblioteca.

-Visita guiada a La Nuu
A les 11.30h a l’Antiga Estació.

-Concerts de blues
A càrrec de Chino & The Big Bet i Dave Riley & Tota 
Blues Band ft. JL Pardo. A les 12h al Celler. 

-Hora del Conte 
A càrrec de La maleta de la Lili. A les 17.30h a la 
Biblioteca. Per a infants d’1 a 4 anys.

-Cicle Obert per a Famílies
A les 18h al Celler. Infants de 4 a 10 anys.

-Jocs aragonesos i final de festa
Festes del Pilar. A les 18h al local del Centre Ara-
gonès de Rubí.

-Concert de jazz
A càrrec de Jazzspirit. A les 20h a l’Ateneu. 

-‘nit Screen’
Festival La Nuu. Projecció de peces i ressolució del 
premi. A les 20h al Celler.

-Concert de Scott Law Quartet
A les 20.30h a l’Espai Sociocultural de la CGT. 

-Concert Dia H
A càrrec de Derivas. A les 22h a l’Espai 1413. Preu: 
12€ anticipada/15€ taquilla. 

································································
diumenge 21 d’octubre

-Sortida a Tona
Cicle Conèixer Catalunya. A les 9h a l’Escardívol.

-Homenatge a Alan Montoliu
A les 12h a la pl. de Salvador Allende.

-aplec de tardor a Sant muç
Amb la Cobla Ciutat de Cornellà. A les 12h a l’Er-
mita de Sant Muç. 

-Festa de la tardor al ressò
A les 12h exposició, a les 13.30h vermut i concert 
de jazz i bossanova i a les 14.30h paella popular. 
A l’edifici Ressò (av. Can Tapis, 91).

-‘Fulmonti’
A càrrec de la companyia Kakaiba. A les 18.30h a 
La Sala. Entrada-donatiu.

································································
dilluns 22 d’octubre

-‘medicina, els batecs del cor’
A càrrec d’Empar Àlvarez. A les 18h a la Biblio-
teca.

································································
dimArts 23 d’octubre

-Hora del conte de tardor

exposicions
-la nuu. Fotografies al carrer. Fins al 31 
d’octubre.

-Pepe Farrés. Mostra de dibuixos d’animals. 
Exposició a l’espai Lectors al tren! Fins al 2 
de novembre.

-Cosmogonies. Una llengua completa. Ex-
posició d’Antoni Grau a l’Espai expositiu Aula 
Cultural. Fins al 10 de novembre. 

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

································································
dimecres 24 d’octubre

-‘Populisme o populismes?’
A càrrec de Guillem Rico. A les 19h a la Biblio-
teca. 

································································
dijous 25 d’octubre

-‘Nicaragua, protestes pacífiques o cop d’estat’
A càrrec de Róger Solís. A les 19.30h al CRAC.

-Explica’ns el teu rotllo
‘Zermatt: El Matterhorn, la joia dels Alps’. A càrrec 
d’Anna Farré. A les 20.30h a l’Antiga Estació. 

Dues bandes de renom 
del blues actuaran al Celler

La Societat de Blues de 
Rubí ha organitzat dues 
sessions de blues que in-
clouen una botifarrada 
popular per aquest dis-
sabte.

A les 12 hores està 
previst el primer concert, 
que anirà a càrrec de Chi-
no & The Big Bet. Chino és 
un dels protagonistes de 
l’escena de blues i swing 
de Barcelona, mentre que 
The Big Bet és una banda 
que ha passat pels princi-
pals escenaris nacionals i 

europeus.
Una hora i mitja més 

tard pujaran a l’escenari 
Dave Riley & Tota Blues 
Band ft. JL Pardo. Riley, 
nascut a Mississipí entre 
camps de cotó, és un dels 
grans noms del món de 
la música blues i arriba a 
Rubí acompanyat de Tota 
Blues Band, que combina 
el blues elèctric amb els 
sons tradicionals.

Per a les 15 hores està 
prevista la botifarrada 
popular. / DdR

Jazzpirit estrena la nova 
temporada de jazz a l’Ateneu
L’Ateneu torna a acollir un 
nou cicle de jazz de la mà 
de l’Associació Jazz Rubí. 
La banda encarregada de 
donar el tret de sortida 
és Jazzpirit, un quartet 
de Terrassa format per 
Carles Pineda (saxo alt), 

Enric Carreras (piano), Pep 
Coca (contrabaix), Adrià 
Font (bateria) i amb la col-
laboració del trompetista 
Josep M. Farrás.
El  concert t indrà l loc 
aquest dissabte a les 20 
hores a l’Ateneu. / DdR

música

Homenatge a Héroes del Silencio 
amb la millor banda tribut el ‘Dia H’

El festival Voces del Alma porta a 
La Sala la cançó espanyola i el flamenc

rEDaCCió

Rubí se suma aquest any al 
Dia Mundial d’Homenatge 
a Héroes del Silencio, cone-
gut popularment com a Dia 
H. Ho fa amb un concert el 
20 d’octubre de la que és 
considerada la millor banda 
de tribut del grup: Derivas.

L’actuació musical om-
plirà durant dues hores 
l’Espai 1413, ubicat al Pinar, 
amb les millors cançons 
d’una banda musical que 
va marcar tota una gene-
ració.

L’espectacle de Derivas 
forma part de la gira que 
està efectuant per celebrar 
el 25è aniversari de l’àlbum 
‘El espiritista del vino’ i ofe-
reix un gran directe, amb 
muntatges audiovisuals i 
una posada en escena es-

pectacular.
‘Derivas’, que va actuar 

per primera vegada a la 
ciutat durant la Festa Major 
del 2016, està formada per 
Diego Septiembre (veu, gui-
tarra acústica i harmònica), 
Rafa Cirio (guitarra solista), 
Alberto Navarro (guitarra 

rítmica i cors), Albert Fer-
nández (baix i cors) i Ricard 
Fernández (bateria).

Les entrades tenen un 
cost de 12 euros si es com-
pren de forma anticipada a 
través del portal Entradium 
i de 15 euros a la taquilla de 
l’Espai 1413.

L’Associació de Veïns de la 
Zona Mercat organitza un 
any més el festival Voces del 
Alma, amb la cançó espanyol 
i el flamenc com a grans pro-
tagonistes.

L’espectacle musical serà 
el 3 de novembre a les 18.30 
hores al teatre municipal La 
Sala i el preu de les entrades 
és de 7 euros si es compra 

de forma anticipada i de 10 
euros a la taquilla.

Les entrades es poden 
comprar a l’Associació de Ve-
ïns de la Zona Mercat, al car-
rer Juan Ramón Jiménez, 18, 
de dilluns a dimecres de 18 a 
20 hores; al Bar Rías Baixas, al 
carrer Monturiol, 18, cada dia 
excepte el dimarts; al Mercat 
de Rubí, a la Biblioteca o a 

l’Escola de Dansa 8 Temps, al 
carrer Santa Fe, 7.

Pel que fa al festival, 
comptarà amb la participació 
dels artistes Jere, Leo Rubio, 
Juan Gallardo, Cristian Cosa-
no & Rubén, José & Mery, 
Carmen Valenzuela, la Peña 
Calixto Sánchez, Alba & Álex 
i l’Escola de Dansa 8 Temps./ 
DdR

la CGt estrena 
un format que 
combina música 
amb literatura
Una nova temporada 
de jazz arriba a l’Espai 
Sociocultural de la CGT, 
ubicat a la plaça d’An-
selm Clavé, de la mà de 
La Zejeté Jazz. Una de 
les novetats és el nou 
cicle ‘Quatre cadires’, 
un format en el qual un 
autor presenta un llibre 
i el llegeix i un trio de 
jazz interpreta de forma 
lliure basant-se en l’obra 
de l’autor.

Serà  e l  rubinenc 
Wenceslao Galán qui es-
trenarà el format aquest 
divendres a les 20.30 ho-
res amb la presentació 
del seu llibre ‘Tomarse la 
palabra’. Galán llegirà al-
guns fragments de regis-
tre poètic i el trio de jazz, 
format per Marc Gibert, 
Álvaro Taborda i Pep 
Casadó, indagarà en les 
possibilitats de l’estàn-
dard. Els qui ho vulguin 
podran adquirir l’obra 
de Wenceslao Galán, a 
través d’un estand de la 
llibreria L’Ombra.

La primera trobada 
s’emmarca en un cicle 
d’autors rubinencs, que 
prosseguirà amb la nar-
rativa de Xavi Demelo el 
9 de novembre i la poe-
sia de Pol Borrell el 14 de 
desembre. / DdR

Dave Riley és un dels músics més destacats del blues. / Cedida

El grup tribut a Héroes del Silencio. / Arxiu
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breus

El Centro Aragonés de 
Rubí celebra cada any les 
festes de la verge del Pilar, 
patrona de l’Aragó. El 12 
d’octubre, l’església de 
Sant Pere es va omplir per 
seguir la missa en honor 
a la verge, un ofici cantat 
que també va incloure una 
ofrena floral: “La missa va 
estar molt ben amenitzada 
pel grup de l’entitat i l’es-
glésia es va omplir, perquè 
és una missa cantada que 
la nostra gent espera cada 
any”, ha explicat el presi-
dent de l’entitat, Francisco 
Gracia.

Posteriorment, va tenir 
lloc el dinar de germanor, 
que en aquesta ocasió va 
comptar amb menys parti-
cipació, ja que molts socis 

van aprofitar el pont per 
anar a Saragossa a la gran 
celebració de les festes.

Pel que fa al festival 
musical, que va tenir lloc 
al teatre municipal La Sala 
el diumenge, va tenir una 
durada de dues hores i va 
ser molt emotiu: “Estem 
molt contents, fins i tot, hi 
ha gent que ha plorat per-
què les jotes són molt sen-
tides, el públic va marxar 
entusiasmat”, ha explicat 
el president.

Les festes del Pilar, que 
han tingut com a pregoner 
Rubén Yuste i que van co-
mençar a principis de mes, 
es clouran aquest dissabte  
20 d’octubre amb l’entrega 
de trofeus dels jocs i torne-
jos. / DdR

Artistes i pagesos tornaran a omplir el centre 
aquest dissabte per la Fira de Sant Galderic

Molta participació a les activitats 
per la celebració del Pilar a Rubí

reDaCCió

Les tradicionals parades 
amb productes d’agroali-
mentació i les d’artistes i 
artesans s’instal·laran de 
nou aquest dissabte a la 
plaça Doctor Guardiet, al 
passeig Francesc Macià i 
carrers del nucli urbà, amb 
motiu de la tradicional Fira 
de Sant Galderic.

En el marc de la Fira, 
també tindrà lloc la 15a Fira 
Retro Clàssic, organitzada 
pels Amics dels Automòbils 
Antics, que s’ubicarà a la 
plaça Salvador Allende de 9 
a 19 hores. Els visitants tro-
baran exposició i venda de 
motos i automòbils clàssics 
i antics, així com recanvis i 
antiguitats.

A més, es recupera 
aquest any la Trobada de 
Puntaires, organitzada per 
l’Associació de Puntaires, 
que tindrà lloc de 16.30 a 
21 hoewa a la plaça Cata-
lunya i que arriba a la 24a 
edició. L’any passat es va 

realitzar al setembre.
Una de les novetats 

de la fira, és la 1a Trobada 
d’Urban Sketches a Rubí, a 
partir de les 10 hores i està 
obert a tothom. La propos-
ta consisteix a dibuixar in 
situ diferents espais de la 
Fira. Els dibuixos s’expo-
saran a la tarda a la plaça 
Guardiet.

A més,  també s ’ha 
organitzat el 6è Recapte 
d’aliments per ajudar les 

famílies més necessitades. 
Els aliments es recolliran a 
una parada davant el Con-
dis Mariona.

El Museu Vallhonrat 
oferirà jornada de portes 
obertes amb visites guiades 
gratuïtes a les 11 i a les 
12.15 hores. L’entrada serà 
per la plaça Montserrat 
Roig, s/n.

Animació
Durant tota la jornada, la 

plaça Doctor Guardiet es 
convertirà en la ‘Plaça de 
les entitats’, amb exhibi-
cions de les entitats de 
cultura popular de la ciutat, 
i al solar d’ERC s’instal·larà 
l’Espai Granja, a càrrec 
d’Aula Entorn Rural Can 
Jordi, amb activitats entorn 
dels animals de granja.

També se sumaran a la 
Fira, la Biblioteca Mestre 
Martí Tauler amb un taller 
de punts de llibre; la So-
cietat Sant Antoni Abat i 
l’escola Pau Casals amb un 
photocall d’art i pagesia, 
l’Escola d’Art i Disseny amb 
tallers d’art i l’Escola de 
Música amb un concert.

Altres activitats seran 
una exposició sobre Bo-
lets, un espectacle infantil 
(12.30 h), un tast de Ver-
muts (13 h), un Vermut 
musical (13.30 h) i tast de 
vins (18 h), entre altres.

La Fira finalitzarà amb 
una botifarrada popular a 
les 21.30 hores i l’actuació 
de DJ Lerdo i DJ Rubinenc.

La Fira de Sant Galderic arriba a la 24a edició. / Arxiu-El Gra

L’artista rubinenc Rafa Gas-
cón participa en la II Biennal 
d’escultura de Valldoreix dels 
Somnis, un projecte desen-
volupat per Amicart Valldo-
reix. Es tracta d’una iniciati-
va que pretén omplir d’art 
escultòric zones de l’espai 
públic del municipi durant 

Rafa Gascón exposa una 
escultura a Valldoreix

L’escultura de Gascón seleccionada a la Biennal. / Cedida

dos mesos. L’escultura de 
Gascón, titulada ‘Mandorla’ 
s’exposa fins al desembre al 
parc de Sant Cebrià. A més 
de l’escultura del rubinenc, 
la Biennal inclou una vintena 
més d’escultures selecciona-
des entre artistes nacionals i 
internacionals. / DdR Un moment de la missa en honor a la verge. / J.A. Montoya

Sardanes i missa per celebrar 
el tradicional Aplec de Tardor 
El Foment de la Sardana, amb la col·laboració de la Par-
ròquia de Sant Pere, ha organitzat una nova edició de 
l’Aplec de Tardor, que se celebra anualment per aquestes 
dates al voltant de l’ermita de Sant Muç. L’activitat tindrà 
lloc el 21 d’octubre i començarà a les 11 hores amb la 
celebració d’una missa a l’interior de l’ermita. Més tard, 
està prevista una audició de sardanes a càrrec de la cobla 
Ciutat de Cornellà. Es podran escoltar i ballar gairebé una 
desena de peces sardanistes, entre les quals ‘Sardanejant 
Rubí’, de Miquel Subirats. / DdR

El Mattherhorn, protagonista 
de l’Explica’ns el teu rotllo del Gra
El Matterhorn, conegut també com a Mont Cervin 
(4.478m) és la muntanya més fotografiada del món 
per la seva ‘perfecció’. Anna Farré portarà a la propera 
edició de l’Explica’ns el teu rotllo fotografies d’aquesta 
joia dels Alps. La sessió fotogràfica serà el 25 d’octubre 
a les 20.30 hores a la seu del Grup Fotogràfic El Gra, a 
l’Antiga Estació. / DdR

Visita a Tona del GCMR-CER
El Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí-Centre 
d’Estudis Rubinencs (GCMR-CER) ha organitzat per aquest 
diumenge una sortida a Tona dins del cicle Conèixer 
Catalunya. La sortida preveu visitar el jaciment romà del 
Camp de les Lloses, ubicat a Osona i alguns dels elements 
patrimonials més destacats de Tona. La sortida es farà en 
cotxes particulars des de l’Escardívol i la tornada serà a 
l’hora de dinar. Per a més informació, cal trucar al 600 793 
022 o enviar un correu a gcmr.cer@gmail.com. / DdR

literatura

L’escriptora Gracia Pérez pre-
sentarà aquest dissabte ‘El 
tapiz de un tiempo’, la seva 
darrera novel·la, en un acte 
que tindrà lloc a la Biblioteca 
a les 11.30 hores.

Pérez, que amb aquesta 
nova obra suma 5 novel·les 
publicades, entre les quals 
destaca ‘Una villa, una vida, 
una història que contar’, s’en-
dinsa en aquesta 
ocasió en la vida 
d’una jove humil 
de Tuixent a mit-
jans del segle XX 
que comença a 
dedicar-se a l’ofici 
de trementinai-
re –recol·lecció 
d’herbes i elabo-
ració de remeis– i 
que inesperada-
ment ha de viatjar 
fins a Barcelona.

Com és habi-
tual en les obres 
de Gracia Pérez, 
el  personatge 
viurà moments 
històrics deter-
minants, com la 

Gracia Pérez publica 
‘El tapiz de un tiempo’

Portada de la nova novel·la de Gracia Pérez.

Setmana Tràgica, la lluita 
obrera i el desenvolupament 
del sindicalisme.

Per la presentació, l’es-
criptora rubinenca comp-
tarà amb la participació de 
l’historiador Eduard Puig-
ventós i amb l’actuació de 
la cantautora Yaiza, a més 
de la col·laboració de 747 
Viatges. / DdR
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futbol | primers equips

rEDacció

La darrera jornada de lliga va 
deixar resultats desiguals per 
als primers equips dels clubs 
de futbol amb més renom a 
la ciutat. El Rubí va guanyar el 
seu enfrontament per 1-3 al 
San Juan Atlètic de Montcada, 
aconseguint la seva primera 
victòria al grup 1 de Primera 
Catalana. Va ser un bon partit 
per al conjunt blanc-i-vermell, 
que va ser clarament superior 
al rival, especialment a la 
segona part. La victòria situa 
el Rubí en la 15a posició amb 
10 punts. Aquest diumenge, 
l’equip rebrà a les 12 del mig-
dia al camp de la UE Tona. 

La sort no va acompanyar 
l’Olímpic Can Fatjó, qui es va 
enfrontar a la Joventut Ribeta-
na i va acabar perdent per 1-3. 
Els de Can Fatjó es van avançar 
al primer temps i van afrontar 
la segona part amb un 1-0 
al marcador i en superioritat 
numèrica. Tot i això, en un se-

Victòries per als primers equips del 
Rubí i el Veinti i derrota de l’Olímpic

l’Olímpic.  Amb l’1-2, els de 
Can Fatjó van intentar empatar 
sense gaire encert, mentre 
que la Ribetana es va tancar i 
va buscar sentenciar el partit 
amb contracops i ho va acon-
seguir fent l’1-3 definitiu. 

Amb la derrota, l’Olímpic 
se situa 11è amb 7 punts a 
la classificació del grup 3 de 
Segona Catalana. Aquest diu-
menge rebrà a les 12 hores 
al municipal de Can Fatjó al 
Martorell. 

Finalment, el Juventud 
25 de Septiembre va firmar 
la quarta victòria consecu-
tiva amb un 2-3 al camp del 
Mirasol-Baco. Tot i començar 
perdent, a la segona part el 
Veinti va aconseguir la remun-
tada en un partit molt treba-
llat. Amb aquests tres nous 
punts, l’equip és cinquè amb 
16 punts a la taula del grup 6 
de Tercera Catalana. Aquest 
diumenge a les 12.05 hores 
al municipal del barri rebrà la 
Peña Deportiva Pajaril. 

El Júnior Masculí es va imposar a casa al Diagonal Front Marítim 
per 66-50. / cedida

voleibol | lliga

futbol | entitat

triomf per als dos equips 
sèniors del club Voleibol rubí

Més de 300 persones participen en la 
presentació de la nova penya espanyolista 

El Sènior Femení del Club 
Voleibol Rubí (CVR) va rebre 
dissabte passat al pavelló de 
Can Rosés a l’AEC Vallbona 
Granollers. Va ser un partit 
molt dur, tant en defensa com 
en atac, en el qual el conjunt 
rubinenc va haver de treba-
llar de valent per emportar-se 
la victòria per 3-0.

En el primer set, les rubi-
nenques van oferir, en línies 
generals, un joc molt complet 
i el resultat del primer set va 
ser de 25-20.

En el segon set, les juga-
dores de Granollers van em-
prar un joc molt més agressiu 
i van posar les coses molt 
difícils a les del CVR. Però tot 
i els esforços de l’equip visi-
tant, les locals van guanyar 
el segon set per 26-24.

Una vegada assolit el 
2-0, les rubinenques van 
guanyar confiança i les coses 
van sortir molt millor, com 
demostra el fet que tots els 
punts importants van caure 
del costat local. El tercer set 
va acabar amb un marcador 
de 25-19.

sènior Masculí
La tercera jornada de Segona 
Catalana masculina va portar 
els jugadors del Vòlei Rubí 
fins a Tiana, on van segellar 

Rubí Blanc i Blau és el nom 
de la nova penya espanyo-
lista de la ciutat, que va ser 
presentada el 10 d’octubre 
a les instal·lacions del Can 
Mir. Un acte que va aplegar 
al voltant d’unes 300 perso-
nes i que va comptar amb la 
presència de l’alcaldessa de 
Rubí, Ana M. Martínez, el 
regidor d’Esports, Juan Ló-
pez, un dels capitans de l’Es-
panyol, el rubinenc Víctor 
Sánchez, el directiu del club, 
Iñaki Pérez, la presidenta de 
la Federació de Penyes, Ara-
celi Pérez, el periodista Sergi 
Mas, la il·lustradora Montse 
Buñuel i el fundador del Can 
Mir, José Martínez. Ana M. 
Martínez, Juan López, Sergi 
Mas i Víctor Sánchez van 
rebre els quatre primers 
carnets de l’entitat espa-
nyolista. 

Rubí Blanc i Blau i el CEF 
Can Mir compartiran seu a 
partir d’ara, motiu pel qual 
el president de l’entitat, 
Iván Moreno, va aprofitar 
la presentació per demanar 
a l’Ajuntament que millori 
aquestes instal·lacions. 

La nova penya espanyo-
lista ha arrencat amb una 
trentena de socis i esperen 
incrementar la seva massa 
social en els propers mesos. 
/ Rubí Blanc i Blau

una victòria per 1-3. 
El partit va començar 

amb un ritme molt alt per 
part dels dos equips, però de 
mica en mica, els rubinencs 
es van anar avançant en el 
marcador i es van endur el 
primer set. 

En el segon, hi va haver un 
parell de canvis tàctics a les 
files del Vòlei Rubí que els ju-
gadors no van saber adaptar 
al joc, fet que van aprofitar els 
jugadors de Tiana per restau-
rar l’empat al marcador (1-1) 
i agafar forces. 

El tercer set va tornar a 
ser un estira-i-arronsa dels 
dos rivals, que anaven pujant 
punts al marcador gairebé per 
igual fins al final del set, quan 
una bona ratxa de serveis 
i finalització de jugades va 
tornar a decantar el marcador 
a favor dels rubinencs. 

El quart set va arrancar 
amb polèmiques arbitrals i 
un joc molt igualat, ja que 
cap equip volia cedir punts. 
Aquesta igualtat va arribar 
fins als punts finals del set, 
en el qual amb un marcador 
en contra de 24-22, els rubi-
nencs van tirar de veterania 
per donar-li la volta al resultat 
i acabar 24-26. Diumenge a 
les 9 hores, el CVR rebrà el CV 
L’Ametlla a Can Rosés. / CVR

A dalt, el president de l’entitat, Iván Moreno, amb el jugador de l’Espanyol 
Víctor Sànchez. A sota, el jugador amb nens del Can Mir. / Cedides

presentació dels 
equips del Veinti
El pròxim divendres 26 
d’octubre a les 20 hores 
tindrà lloc la presentació 
dels equips del Juven-
tud 25 de Septiembre 
d’aquesta nova tempo-
rada. Després de la pre-
sentació, i coincidint amb 
la celebració del 50è an-
viersari del club, s’oferirà 
un refrigeri. L’acte comp-
tarà amb representació 
municipal. / DdR

bàsquet | lliga

Jornada desigual pels
equips del cEB sant Jordi
Durant el darrer cap de set-
mana, només van competir 
els equips de categories su-
periors del CEB Sant Jordi. 
El Sènior Masculí va perdre 
en el seu desplaçament a 
Santpedor per 93-67 en un 
enfrontament amb dues ca-
res diferents. En el primer 
període, el Sant Jordi va llui-
tar i va estar molt concentrat, 
mentre que a la segona mei-
tat, nou triples del rival van 

descentrar els rubinencs, que 
no van retrobar el ritme del 
partit fins als minuts finals. 
El partit del Sènior Femení va 
ser ajornat. 

Per la seva banda, els Jú-
nior Femení i el Masculí van 
guanyar els seus dos partits. 
El Masculí, a casa contra el 
Diagonal Front Marítim per 
66-50, i el Femení, al camp 
del CB Nou Esplugues per 
45-64. / CEB Sant Jordi

futbol | formació

resultats 
diversos per 
a la penya 
Blaugrana
La Penya Blaugrana Ramon 
Llorens ha aconseguit re-
sultats diversos en els seus 
compromisos de lliga del 
passat cap de setmana. 
El Prebenjamí B va perdre 
al camp del Sant Cristobal 
per 3-0, mentre que el 
Prebenjamí A va caure en 
el derbi contra l’Olímpic 
Can Fatjó per 0-2. El Ben-
jamí A va guanyar a casa 
de la Penya Castellbisbal, 
amb un ‘hat trick’ de Sully 
i un gol de Yahia, i el B va 
imposar-se al San Cristobal 
per 7-4. Els gols van ser de 
Thierno (2), Erik (2), Aislam 
i Yahia (2). 

Per la seva banda, l’Ale-
ví A va perdre a casa de l’EF 
Viladecavalls per 6-3 amb 
gols d’Annas, Ian i Agustín, 
mentre que el B va caure 
amb el Matadepera per 
2-3, amb gols de Jordi i 
Aria. L’Infantil continua 
en ratxa i va guanyar el 
Sabadell per 5-3 amb gols 
de Jean Paul i Dionisio (4). 
El Cadet A va guanyar a 
casa de l’Escola Pia per 1-5, 
amb gols de Xavi, Joel, Kike 
i Adam (2), i el B va perdre 
davant el Terrassa per 0-5.

Finalment, el Sènior va 
caure a casa de l’Sporting 
Vallès, tot i començar gua-
nyant per 4-1. El gol de la 
Penya va ser d’Annas. / PB 
Ramon Llorens

Noves sortides 
del club 
ciclista rubí 
El Club Ciclista Rubí (CCR) 
ha programat noves sor-
tides aquest diumenge 
21 d’octubre. El grup A 
realitzarà un recorregut 
de 110 km fins a Artés. 
L’anada serà per Terrassa, 
La Mata i Navarcles fins 
a Artés, mentre que la 
tornada serà per Calders, 
Sant Llorenç, Castellar i 
Terrassa fins arribar a la 
nostra ciutat de nou. 

El grup B farà un itine-
rari de 80 km fins a La Bau-
ma, passant per Terrassa, 
Viladecavalls i Vacarisses. 
La tornada serà per Mo-
nistrol, Olesa, Martorell, 
Els Onze i Castellbisbal 
fins a Rubí. Els dos grups 
sortiran a les 8 del matí 
des de la plaça Doctor 
Guardiet. / CCR

ciclisme | ruta

La UE rUbí 
aconsegueix la 

primera victòria 
de la temporada

gon temps dolent, van acabar 
cedint els tres punts, després 
que dos gols del rival fossin 
una gerra d’aigua freda per a 
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WATERPOLO | COPA CATALUNYA

Gran inici de temporada dels 
equips sènior del CN Rubí

El Sènior Masculí A de water-
polo s’ha proclamat campió de 
la Copa Catalunya de Primera 
Divisió després d’imposar-se 
en la semifi nal al CN Montjuïc 
per 11-3 i a la fi nal contra el 
CN Sant Feliu per un ajustat 
6-9. Amb aquest triomf, els 
jugadors de Dani Gómez en-
caren amb confi ança l’inici de 
la competició estatal en un 

desplaçament complicat que 
� ndrà lloc aquest diumenge 
contra el CD WP Màlaga.

Per la seva part, el Sènior 
Femení va debutar amb una 
còmoda victòria a Divisió 
d’Honor a Can Rosés, contra 
l’equip madrileny de l’ARC Ciu-
dad Lineal, amb un clar 14-5. 
En aquest par� t, la portera del 
CN Rubí, Paula Rutgers, va ser 

Jugadors del Sènior Masculí A del CNR. / Cedida

escollida fi nalista del MWP de 
la jornada.

Pel que fa al Sènior Mas-
culí B, també es va imposar 
de manera clara al GEiEG de 
Girona, amb un clar 15-3.

Èxit en la secció de triatló
El cap de setmana anterior, el 
triatleta Fernando Garrocho 
va assolir la classifi cació per 
disputar el Campionat del 
Món d’Ironman que tindrà 
lloc a Kona, a Hawaii, l’octubre 
del 2019.

D’altra banda, divendres 
es va disputar l’Aquatló de 
Badalona, amb la presència 
d’un equip del CN Rubí, que va 
compe� r en la prova Oberta. 
Els components de l’equip 
van ser Toni Venteo, Adelardo 
Gallego, Alejandro Delgado i 
Aleix Pe� t. L’equip rubinenc va 
assolir la 15a posició fi nal.

També diumenge es va 
celebrar el Triatló de l’Estar� t, 
amb la presència del triatleta 
Samuel Madrid, que va assolir 
la 40a posició. / CNR

PETANCA | LLIGA

Jornada dolenta per als conjunts 
de la Unió Petanca Las Torres-Rubí
El segon equip de la Unió 
Petanca Las Torres-Rubí  va 
pa� r la primera derrota de la 
temporada després de visitar 
les pistes de La Llagosta per 
enfrontar-se al fi ns ara segon 
classifi cat. La primera fase del 
par� t va estar marcada per 
la igualtat mostrada pels dos 
equips. No va ser fi ns a la ter-
cera ronda que els locals van 
aconseguir un mínim avan-
tatge que van saber mantenir 
fi ns al fi nal per aconseguir un 
marcador fi nal de 10-6. 

L’equip C continua amb 
la seva marxa imparable. Van 
rebre com a locals el Caste-
llgalí, un equip que arribava 
sense conèixer la derrota. 

Després d’una primera ronda 
igualada, els rubinencs van 
començar a desenvolupar 
el seu joc, de manera que 
es van començar a destacar 
en el marcador per deixar-lo 
en un definitiu 10-6. Amb 
aquesta victòria queden com 
l’únic equip de la UP que 
con� nua imbatut i liderant el 
seu grup.

Fins a Mataró es va des-
plaçar l’equip D per disputar 
el seu par� t amb el Figuera-
Major. La pluja va fer acte de 
presència durant les primeres 
rondes i els locals es van saber 
adaptar millor a l’estat de 
les pistes, destacant-se des 
de l’inici. Els rubinencs no 

van poder fer res més que 
maquillar el resultat, deixant 
el marcador en 9-7 pels ma-
taronins.

El Femení, per la seva ban-
da, va disputar un par� t molt 
igualat a les pistes del Sant 
Quirze del Vallès. La igualtat 
va ser màxima fins al punt 
d’haver de decidir-se en l’úl� -
ma par� da. Malauradament, 
la sort no va acompanyar les 
rubinenques, que encara no 
han aconseguit cap victòria 
jugant com a visitants.

Per úl� m, el primer equip 
va ajornar el seu par� t amb el 
Santa Coloma de Gramenet 
fi ns al proper 27 d’octubre. / 
UP Las Torres

El CN Rubí va fer la presentació d’equips per la tem-
porada 2018-2019 el 7 d’octubre. Els 229 espor� stes 
i tècnics del club van protagonitzar un cop més una 
gran jornada fes� va durant la qual el CN Rubí va 
tornar a organitzar la tradicional bo� farrada a la 
qual estaven convidats tots els espor� stes i tècnics, 
així com els pares i familiars.

Les tres seccions del club, waterpolo, natació 
i triatló, iniciaran la nova temporada amb el desig 

de millorar les classifi cacions ob� ngudes la tem-
porada anterior en les diferents compe� cions en 
què par� cipen.

Durant aquesta jornada, el Club Natació Rubí 
va fer un reconeixement a tots aquells espor� stes 
que durant la temporada anterior es van classifi car 
per par� cipar en campionats nacionals i als que 
també van formar part de les diferents seleccions 
nacionals. / CNR

RESULTATS LLIGA

CW Anglès - CW Figueres   15-0
CN Rubí - Sant Feliu                7-14

Presentació d’equips de la temporada 2018-2019

TRIATLÓ | OLÍMPIC

Manolo González 
guanya el Triatló 
de l’Estar� t en V2

TRIATLÓ | IRONMAN

Ángel Blanco recapta 804 euros per 
ajudar els infants amb malal� es rares
El corredor rubinenc Ángel Blanco 
ha aconseguit recaptar 804 euros 
venent adhesius solidaris durant 
un any per par� cipar en l’Ironman 
de Barcelona. L’atleta va decidir fa 
tot just un any iniciar un projecte 
solidari per ajudar els infants afec-
tats per la malal� a de Tay-Sachs i 
la malal� a de Sandhoff , dues afec-
tacions neurodegenera� ves rares, 
a través de la seva par� cipació en 
l’Ironman de Barcelona.

Els diners recaptats a través 
de la venga d’adhesius aniran 
des� nats a l’associació Actays, re-
lacionada amb aquestes malal� es 
considerades rares. / CNR

Ángel Blanco, durant la seva par� cipació a l’Ironman. / Cedida

Manolo González. / Cedida

PATINATGE | TROFEU

El CPA Rubí par� cipa 
en el Trofeu de Sant Cugat
El club rubinenc va par� ci-
par en el Trofeu Sant Cugat 
en diverses categories. Nora 
Durà –Iniciació D menors–, 
Ainoha Antúnez –Iniciació 
D mitjanes–, i Irina María 
–mini– van ser primera, 
tercera i segona, respec� -
vament; mentre que Marta 
Justo –Promoció i Mitja-
nes–, Mariona Oliveres 
–Iniciació B– i Paula Esteve 
–Cer� fi cat– van aconseguir 
ser segona, tercera i sego-

na, respec� vament. 
En total, van par� cipar 

en el torneig, que va tenir 
lloc durant el 6 i 7 d’octubre 
prop d’una trentena de pa-
� nadores i pa� nadors.

D’altra banda, la coordi-
nadora del Club Pa� natge 
Rubí, Júlia Marco, ha gua-
nyat el bronze en l’Ar� s� c 
Ska� ng World Champions-
hip, el campionat del món 
de pa� natge ar� s� c. / CPA 
Rubí

Algunes de les par� cipants en el Trofeu de Sant Cugat. / Cedida

El rubinenc Manolo Gon-
zález, de l’Òp� ms Club Tri-
atló, va aconseguir la victòria 
en el Triatló de l’Estar� t en 
la categoria V2, de distància 
olímpica. González va nedar 
1.500 m en 29”, va fer el sec-
tor de bicicleta en 1 h 6” i els 
10 km a peu en 43”. En total, 
el triatleta local va trigar 2 h 
20” i va aconseguir quatre 
minuts d’avantatge respecte 
al segon classifi cat. / DdR




	191018_diariderubi_01
	191018_diariderubi_02
	191018_diariderubi_03
	191018_diariderubi_04
	191018_diariderubi_05
	191018_diariderubi_06
	191018_diariderubi_07
	191018_diariderubi_08
	191018_diariderubi_09
	191018_diariderubi_10
	191018_diariderubi_11
	191018_diariderubi_12
	191018_diariderubi_13
	191018_diariderubi_14
	191018_diariderubi_15
	191018_diariderubi_16
	191018_diariderubi_17
	191018_diariderubi_18
	191018_diariderubi_19
	191018_diariderubi_20
	191018_diariderubi_21
	191018_diariderubi_22
	191018_diariderubi_23
	191018_diariderubi_24

