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Una rubinenca, assassinada 
per la seva exparella 
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El govern proposa per 
l’any vinent una rebaixa 
del 2% de l’IBI

L’Ajuntament ha 
contractat 38 aturats 
majors de 45 anys
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Tardor, coincidint amb 
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La rubinenca María 
Catalán celebra 
un segle de vida Pàg. 5

Artistes, pagesos 
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al carrer aquest 
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La ciutat va mostrar el seu 
rebuig a la violència de gènere 
amb dues concentracions 
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Una dona és assassinada 
per la seva exparella a Rubí
REDACCIÓ / M.CABRERA

Un home va matar dissabte 
a la tarda la seva exparella, 
una dona de 66 anys, i des-
prés va fugir en un nou cas 
de violència masclista.

El crim es va produir a 
l’habitatge de la víc� ma, a 
Castellnou, i el presump-
te assassí va u� litzar una 
arma blanca per cometre 
l’homicidi. L’exparella de la 

dona va fugir del lloc dels 
fets i no va ser detingut 
fins diumenge al matí a 
Cornellà, quan agents de 
la Guàrdia Urbana de la 
població del Baix Llobregat 
van retenir un home que 
disparava trets a l’aire amb 
una escopeta de caça enmig 
del carrer, causant danys a 
diversos vehicles. Un cop 
identificat l’home, de 73 
anys, com a presumpte 
autor del crim, els Mossos 
d’Esquadra el van arrestar 
i va passar a disposició del 
jutjat d’instrucció número 
8 de Rubí, que ha obert les 
diligències a l’espera que 
se n’encarregui el jutjat nú-
mero 5, que és l’encarregat 
de les causes per violència 
contra les dones. El cas està 
sota secret de sumari.

El Tribunal Superior de 
Jus� cia de Catalunya (TSJC) 
ha informat que l’home 
de� ngut no tenia cap ante-
cedent per violència mas-
clista. Tot i això, segons 
algunes fonts consultades 
per aquest mitjà, la dona 
assassinada hauria estat 
atesa pel Servei d’Informa-
ció i Atenció a les Dones 
(SIAD) de l’Ajuntament de 
Rubí, un servei específi c per 
prevenir i evitar la violèn-
cia masclista, tot i que no 
consta que presentés cap 
denúncia.

Concentració de rebuig a la 
violència masclista
Com a mostra de repulsa 
per aquests fets, la plaça 
Pere Aguilera va concen-
trar dilluns a la tarda prop 
d’una seixantena de per-
sones, que van mostrar el 
seu rebuig a la violència 
masclista. A la concentra-

L’Ajuntament va decretar tres dies de dol per la mort de la dona. / M.C.

ció, l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, acompanyada 
per una gran representació 
dels grups municipals i per 
la presidenta de l’Ins� tut 
Català de les Dones, Núria 
Balada, va llegir una decla-
ració institucional i es va 
guardar un minut de silenci. 
També es van decretar tres 
dies de dol i les banderes 
van onejar a mig pal.

“És un acte de refús 
a qualsevol tipus de vio-
lència masclista, cal posar 
tots els esforços individuals 
i col·lectius a disposició 
d’aquesta causa. En l’àmbit 
social, cal combatre-ho per 
construir una societat més 
justa, més igualitària i on la 
violència no  � ngui cabuda”, 
va afi rmar la màxima res-
ponsable municipal.

Per la seva banda, Nú-
ria Balada va condemnar 
l’homicidi i va remarcar que 
“avui en dia encara hi ha una 
violència extrema contra les 
dones fruit de la desigualtat 
que encara pateixen moltes 
dones a Catalunya”. La di-
rectora de l’Ins� tut Català 
de les Dones va recordar 
que totes les persones que 
pateixen violència masclista 
poden trucar al 900 900 
120 per demanar ajuda o 
assessorament, un telèfon 
confi dencial, que atén en 
124 idiomes, gratuït i que 
no queda registrat al dis-
posi� u mòbil. Durant l’any, 
aquesta línia atén 10.000 
trucades.

Durant el 2017, a l’estat 
espanyol 41 dones i 7 me-
nors han estat assassinats a 
mans de parelles o expare-
lles de dones, de les quals 
set dones i una menor han 
estat mortes a Catalunya.

Set dones i una menor han mort a Catalunya per violència mas-
clista. / M.C



Divendres, 20 d’octubre de 2017ACTUALITAT 3

Marxa de torxes a Rubí per rebutjar 
les morts per violència masclista
MARTA CABRERA

Prop de 200 persones van 
par� cipar dilluns al vespre 
a la marxa de torxes convo-
cada per l’Assemblea Femi-
nista de Rubí per mostrar la 
seva repulsa a l’assassinat 
el passat dissabte d’una 
dona rubinenca de 66 anys 
a mans de la seva exparella. 
La concentració va estar 
encapçalada per una pan-
carta on es podia llegir ‘Prou 
feminicidis’ i una dotzena de 
torxes i entre els ciutadans 
hi havia membres de grups 
polítics municipals, entre 
ells membres del govern 
local.

“Cada tres dies maten 
una dona i no passa res, és 
un genocidi encobert, una 
mostra del patriarcat més 
ranci”, explica Beta, una de 
les ac� vistes de l’Assemblea 
Feminista, que organitza ac-
cions tots els dilluns a les 19 
hores a l’illa de vianants per 
visibilitzar “els feminicidis”. 
‘Si ens toquen a una, ens 
toquen a totes’ o ‘Ni una 
més, ens volem vives’ van 

ser alguns dels crits que 
els manifestants, que van 
sor� r des de la plaça Cata-
lunya fi ns a la plaça Nova 
Estació, van repe� r durant 
la marxa.

L’activista feminista va 
insis� r en la necessitat que 
“les dones s’empoderin i 
practiquin l’autodefensa, 
perquè això no pot con� -
nuar passant, el feminicidi 

és la darrera expressió, 
l’assassinat, però darrere hi 
ha molts més micromasclis-
mes (...) el patriarcat és una 
construcció social, polí� ca 
i cultural i cal acabar amb 
ell per posar fi  als femini-
cidis”.

Una altra de les mem-
bres de l’Assemblea Femi-
nista, Amanda Martínez, 
considera que és un pro-

M.C.

El Servei Psicològic del Ser-
vei d’Informació i Atenció a 
les Dones (SIAD) de l’Ajun-
tament de Rubí ha atès des 
de principi d’any 195 dones 
per casos relacionats amb la 
violència masclista.

La dada és superior a la 
que l’Ajuntament va oferir 
a principis de novembre 
del 2016, coincidint amb el 
Dia Internacional contra la 
Violència Masclista, quan el 
Servei Psicològic tenia 161 
expedients oberts. De fet, 
segons les dades de gener a 
novembre del 2016, quatre 
rubinenques van necessitar 
ingressar en la Casa d’Ur-
gències, un servei des� nat a 
acolliments de curta durada 
de dones i menors al seu 
càrrec que pateixen violèn-
cia de gènere i que estan en 
una situació de perill.

Pel que fa al servei de 
teleassistència mòbil per a 
dones que pateixen o han 
pa� t violència masclista, el 
novembre del 2016 compta-
va amb 29 usuàries.

La manifestació va recórrer el centre de la ciutat. / M.C.

Gairebé 200 rubinenques 
ateses pel Servei Psicològic 
del SIAD durant el 2017

blema “estructural”, en el 
qual “tothom té responsabi-
litats” i que cal treballar en 
“nous models de rols”. Totes 
les persones interessades a 
formar part de l’Assemblea 
Feminista de Rubí poden 
contactar amb l’entitat a 
través del correu electrònic 
feministasrubi@gmail.com. 
La marxa va fi nalitzar amb la 
lectura d’un manifest.

El Servei d’Informació 
i Atenció a les Dones de 
l’Ajuntament de Rubí treba-
lla per promoure la igualtat 
d’oportunitats i lluitar con-
tra la discriminació per raó 
de sexe, oferint a les dones 
informació i recursos de for-
ma gratuïta i confi dencial.

Es tracta d’un servei 
que, segons la directora 
de l’Institut Català de les 
Dones, Núria Balada, “és 
molt important perquè està 
arrelat al territori”, i permet 
que les dones “demanin aju-
da i rebin acompanyament 
per part de l’administració, 
perquè la denúncia no és 
l’única solució”.

A Catalunya, enguany 
han estat assassinades 7 
dones a mans de les seves 
parelles o exparelles i una 
menor, filla d’una de les 
dones mortes. De les 7, 
només 2 havien presentat 
denúncia per maltracta-
ments. L’any 2017, s’han 
produït a Catalunya 6.497 
denúncies per violència 
masclista i s’han atès 6.545 
víc� mes.



a Rubí. “La idea és servir 
a la població de Rubí, no 
compe� r amb altres cen-
tres d’ensenyament”, ha 
apuntat Quintana, qui ha 
explicat que en l’actualitat, 
el Regina Carmeli compta 
amb 958 alumnes, una xifra 
que superarà el miler quan 
el curs vinent ja estiguin 
en marxa els dos cursos 
que formen cada cicle su-
perior.

Per la seva banda, l’al-
caldessa ha destacat que 
el govern coincideix amb 
el Regina en la seva aposta 
per la formació dual: “Al 
fi nal parlem d’alumnes que 
volen formar-se en allò que 
estem prioritzant des d’un 
inici: una ciutat industrial 
que necessita formació 
professional com a base a 
l’hora de combinar l’oferta 
i la demanda”.
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Professorat de l’ins� tut Torrent dels 
Alous fa una estada a Dinamarca en 
el marc del projecte Erasmus+

Les professores Anabel 
Sánchez i Tere Pardo, del 
departament de Ciènci-
es de l’institut Torrent 
dels Alous han realitzat 
una estada a un institut 
de Dinamarca. El viatge 
s’emmarca dins de les mo-
bilitats aprovades del Pro-
jecte Erasmus+ de la Unió 
Europea per aconseguir 
diversos objec� us com la 
internacionalització del 
centre i la millora de les 
classes de les matèries de 
ciències en anglès.

Durant la primera set-
mana del mes d’octubre, 
les docents han assistit 
a les classes de l’ins� tut-
escola Klarup, a la ciutat 
danesa d’Aalborg, on van 
poder recollir dades sobre 

com s’imparteixen les clas-
ses en aquest país i alhora 
han establert contactes 
amb professorat danès 
per futurs projectes de 
col·laboració.

Sánchez i Pardo han 
valorat positivament la 
visita i han avançat que 
s’iniciarà un projecte de 
ciències compartit amb 
l’ins� tut danès.

A l’abril es farà una 
nova estada en el ma-
teix ins� tut per consolidar 
el projecte de ciències, 
estudiar com es treballa 
l’idioma anglès. Aquesta 
vegada també està prevost 
visitar un altre centre a 
Aalborg per tal d’ampliaran 
els contactes amb altres 
professionals. / DdR

El Regina Carmeli inaugura el nou edifi ci on 
s’imparteixen els cicles de grau superior
CRISTINA CARRASCO

El col·legi Regina Carmeli ha 
inaugurat aquest dilluns un 
nou edifi ci, situat al carrer 
de Santa Llúcia, 32. Es trac-
ta d’un immoble de tres 
plantes més un soterrani 
on s’imparteixen els cicles 
forma� us de grau superior. 
Cal recordar que aquest 
curs 2017-2018 el centre 
ha ampliat la seva oferta 

formativa amb dos nous 
graus superiors, d’Higiene 
Bucodental i de Comerç 
Internacional. Aquests dos 
graus, més el d’Animació 
d’Ac� vitats Físiques i Espor-
� ves que ja s’oferia des de 
fa dos anys, s’imparteixen 
en les noves instal·lacions.

La comunitat educa-
tiva del Regina Carmeli, 
directors d’altres centres 
rubinencs, representants 

d’Ensenyament i autoritats 
locals com l’alcaldessa de 
Rubí, Ana M. Mar� nez, van 
assis� r a l’acte d’inaugura-
ció de l’edifi ci, batejat amb 
el nom de la fundadora de 
la congregació de les Ger-
manes Carmelites de Sant 
Josep, edifi ci Mare Rosa. 

Els assistents van po-
der visitar les noves instal-
lacions, modernes i fun-
cionals, com una clínica 
dental dotada de la més 
moderna tecnologia per 
al cicle superior d’Higiene 
Bucodental i diverses aules 
i sales polivalents.

Durant la inauguració, 
Melchora Quintana, direc-
tora del Regina Carmeli, ha 
assenyalat que el centre 
con� nua apostant per una 
formació professional de 
qualitat i per oferir ense-
nyaments que no s’ofereixin 

L’alcaldessa, amb la directora del centre, va fer una visita per les 
instal·lacions del nou edifi ci. / Localpres

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

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

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

Exhibició de llaurat 
amb tracció animal

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

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

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

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

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

 i calendari del pagès
Exposició de carbasses

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

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

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

 amb llet

 de samarretes 

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

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

 com abans 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pl. Dr. Guardiet
Environament

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

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

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

23a
Fira Sant
Galderic
Art i pagesia

Rubí, dissabte 21 d’octubre de 2017

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

www.santgaldericrubi.cat
info@santgaldericrubi.cat

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

Powered by
www.mostrarium.com 

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

* Cada establiment decideix la beguda a oferir.

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

2,5€
Tapa +

beguda*

Docents del centre rubinenc, amb alguns professors de l’ins� tut-
escola Klarup de Dinamarca. / Cedida
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L’Ajuntament ha contractat cinc
agents cíviques durant un any

La rubinenca María 
Catalán celebra 100 anys

MARTA CABRERA

Fa uns dies que un equip de 
cinc agents cíviques ha co-
mençat a treballar pels car-
rers de Rubí amb l’objec� u 
d’apropar l’administració a 
la ciutadania i corregir ac-
� tuds inadequades. La seva 
feina consisteix a informar 
i atendre els veïns de la 
ciutat i han estat contrac-
tades per un any amb el 
suport de la Diputació de 
Barcelona. 

“ Pe r  n o s a l t re s  l e s 
agents cíviques són molt 
importants perquè estan 
a peu de carrer i de forma 
proac� va escolten els ciu-
tadans, les seves queixes, 
suggeriments i aportaci-
ons”, explica l’alcaldessa 
de Rubí, Ana M. Mar� nez, 
que considera que la seva 
feina suposa una millora de 
“l’espai públic, la bona con-
vivència i el bon veïnatge”.

Les agents treballen de 

REDACCIÓ

María Catalán Tomás ha 
complert un segle. La rubi-
nenca va néixer el 10 d’oc-
tubre del 1917 a Mora de 
Rubielos, a Terol, i després 
de viure uns anys a Barce-
lona el 1962 es va instal·lar 
defi ni� vament a Rubí.

Per tal de celebrar el 
seu aniversari, l’alcaldessa 
de Rubí, Ana M. Mar� nez, 
i la regidora de Serveis a 
les Persones, Marta García, 
van visitar María Catalán, 

qui estava acompanyada 
per la seva família, i li van 
fer entrega d’una placa 
commemorativa i un ram 
de fl ors.

María Catalán va com-
paginar durant molts anys 
la seva feina de costurera 
amb la criança de tres fi lls. 
A la trobada amb mo� u del 
seu aniversari, la rubinenca 
es mostrava sorpresa per 
haver assolit el segle tenint 
en compte que ha treballat 
de valent durant gran part 
de la seva vida.

dilluns a dissabte passejant 
pels carrers de la ciutat 
per atendre peticions o 
informació que requerei-
xin els ciutadans. Les cinc 
dones estan formades en 
mediació, prevenció de 
riscos, salut pública, medi 
ambient, parcs i jardins i 
seguretat.

Una de les agents, Elena 

Mallà, explica que les prin-
cipals queixes que fi ns ara 
han rebut per part de la ciu-
tadania és sobre l’incivisme 
pels excrements de gos i la 
bru� cia en alguns punts de 
la ciutat.

L’any 2016, les agents 
cíviques van ges� onar un 
total de 1.315 incidències. 
El gruix d’actuacions van 

afectar la brigada munici-
pal, parcs i jardins i residus. 
De manera proactiva, les 
agents van recollir en un 
any 365 propostes, 275 
pe� cions ciutadanes, 64 de 
les quals a par� r d’aporta-
cions de comerciants, 6 es 
van rebre a través de les 
xarxes socials i 5 a través 
d’associacions de veïns.

AKÍ Terrassa
C-58, km 17,8

Els nostres serveis 
ens diferencien 
i els nostres avantatges
per a clients SINFIN, 
també.

Els nostres serveis 

i els nostres avantatges
per a clients SINFIN, 

Agents cíviques, acompanyades per les autoritats locals. / M.C.

La rubinenca, acompanyada per la seva família, l’alcaldessa i la regidora 
de Serveis a les Persones. / Localpres

L’Ajuntament edita una guia 
per orientar la ciutadania
sobre les defuncions
L’Ajuntament de Rubí ha 
anunciat que ha editat 
una guia per orientar i 
acompanyar els rubinencs 
que hagin de fer front a la 
mort d’una persona pro-
pera. Segons el consistori, 
es tracta d’una eina que 
ofereix informació sobre 
els tràmits que cal realitzar 
just després de la defun-
ció, els aspectes que cal 
tenir en compte a l’hora 
de preparar el funeral, així 
com consells per afrontar 
el dol de la millor manera 
possible. 

La guia, que ja es pot 
consultar i descarregar a 
l’apartat de Serveis fune-
raris del web municipal 
www.rubi.cat, també es 
podrà aconseguir prope-
rament en format imprès 
al cemen� ri. 

Ampliació de l’horari del 
cemen� ri per Tot Sants
‘Què he de fer? Guia ori-
enta� va davant una defun-
ció’ s’ha editat coincidint 
amb la fes� vitat de Tots 
Sants, moment en què 
el cementiri municipal 
amplia el seu horari per 
poder atendre l’increment 
de visites que es registren 
durant aquesta època de 
l’any. 

En aquest sen� t, des 
de dilluns passat i fi ns al 
dimecres 1 de novembre, 
la instal·lació estarà oberta 
cada dia de 9 a 18 hores de 
manera ininterrompuda. 
A partir del dijous 2 de 
novembre es recuperarà 
l’horari habitual (de di-
lluns a dissabte, de 9 a 13 
hores i de 15 a 18 hores; i 
diumenges i fes� us de 9 a 

14 hores). 
Durant la jornada dels 

dies 28, 29, 30 i 31 d’oc-
tubre i 1 de novembre, 
l’ambientació al cemen� ri 
es farà, com cada any, mit-
jançant l’audició de música 
clàssica. 

Per altra banda, la 
pregària pels difunts que 
ofereix habitualment el 
mossèn de la parròquia 
de Sant Pere amb mo� u 
d’aquesta fes� vitat, � ndrà 
lloc el dimecres, 1 de no-
vembre, a les 17 hores, al 
mateix cemen� ri. 

Reforç del servei 
d’autobús 
Durant tota la jornada de 
dimecres 1 de novembre 
hi haurà un servei espe-
cial d’autobús urbà que 
connectarà la rambleta de 
Joan Miró (davant de l’edi-
fici Rubí Forma) amb el 
cemen� ri i serà gratuït per 
a tots els usuaris. El servei 
funcionarà entre les 9 i les 
18 hores i la freqüència de 
pas serà de 15 minuts.

Les parades d’aquest 
servei especial d’auto-
bús per Tots Sants són la 
rambleta de Joan Miró, la 
rotonda de l’Escardívol, la 
carretera de Terrassa (CAP 
Mútua de Terrassa), els 
carrer Zamenhoff  i Bailén, 
la C-1413a, Can Rosés in-
dustrial i el cemen� ri.

De tornada al centre 
les parades establertes són 
la del cemen� ri, Can Rosés 
industrial, la C-1413a, els 
carrers Bailén, Sardana,  
Pau Claris, Cadmo, el Bulli-
dor, els carrers Sant Joan, 
Espoz i Mina i la rambleta 
de Joan Miró. / DdR
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VR estrena la nova seu amb la vista 
posada a les municipals del 2019

L’AUP vol que el Pla d’Equipaments 
s’aprovi al febrer i sigui par� cipa� u
M. CABRERA

L’Alternativa d’Unitat Po-
pular (AUP) ha demanat 
a l’equip de govern que 
acceleri l’aprovació del Pla 
d’Equipaments, un docu-
ment que la formació as-
sembleària creu que ja hau-
ria d’estar enlles� t, mentre 
que l’execu� u local es� ma 
que no s’aprovarà fins a 
fi nals del 2018. Per la regi-
dora de l’Alterna� va, Mireia 
Gascón, si el Pla no s’aprova 
al febrer, és “perquè no és 
una prioritat política”. A 
més, Gascón insisteix que cal 
iniciar en els pròxims dies un 
retorn a la ciutadania per tal 
que aquesta pugui par� cipar 
de nou en les propostes.

L’Ajuntament, a Les Torres
El govern va fer arribar al juli-
ol un document d’esborrany 
del Pla que conté algunes 
propostes que no agraden 
a la formació assembleària. 
A més, l’AUP assenyala que 
algunes de les propostes del 
Pla d’Equipaments entren 

en contradicció amb el Pla 
d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) que el 
govern vol aprovar i que 
l’AUP considera que cal re-
dactar de nou.

En primer lloc, el Pla 
d’Equipaments situa el nou 
Ajuntament a l’aparcament 
del Rubí Forma, a Les Torres. 
En canvi, en el projecte del 
POUM, el nou consistori està 
previst que es construeixi a 
l’Escardívol: “Nosaltres pre-
ferim l’opció del Rubí Forma, 

però això demostra que els 
dos documents estan desco-
ordinats”, apunta Gascón.

Una de les propostes 
que no agrada a la formació 
és l’adquisició de la fàbrica 
del Vapor Nou per fer un 
hotel d’entitats: “Cal ser 
realista i coherent i veure 
quina és la viabilitat econò-
mica del projecte, tenint en 
compte que ja tenim altres 
equipaments en desús a 
la ciutat”, afirma Gascón. 
Entre aquests, assenyala el 

Casino, la Torre Salduba o els 
An� cs Cinemes. En aquest 
darrer cas, l’AUP creu que ja 
s’hauria de tenir un projecte 
de rehabilitació redactat, ja 
que “cal dinamitzar la zona 
on està”. Pel que fa al Casino, 
l’AUP demana més concreció 
sobre els usos que � ndrà i 
la ges� ó, que considera que 
estan poc defi nits.

L’AUP també ha cri� cat 
el projecte del Celler, el 
qual, segons apunten, serà 
un Centre de Cultura Con-
temporània, però sense cap 
més concreció. A més, la 
força polí� ca considera que, 
abans d’acabar el mandat, 
s’haurien de posar en marxa 
“almenys 2 o 3 nous equi-
paments”, tot i que al ritme 
actual ho veuen “di� cil”.

Finalment, el portaveu 
de la formació, Jordi Mun-
tan, lamenta que amb els 
socialistes al govern s’han 
redactat ja dos plans d’equi-
paments, sense comptar el 
que està ara sobre la taula, i 
mai se n’ha acabat aprovant 
cap al Ple.

Els tres regidors de l’AUP, durant la roda de premsa. / M.C.

Membres de VR, a la nova seu de la formació. / M.C.

Els membres de Veïns per 
Rubí (VR) van inaugurar el 
dimarts a la tarda la seva 
nova seu, ubicada a l’avingu-
da Barcelona, 3. VR va acon-
seguir un regidor a les elec-
cions municipals del 2015 i 
fi ns ara no ha disposat del 
seu propi espai, més enllà de 
l’ofi cina a l’Ajuntament.

El partit compta amb 
una trentena de persones 
entre afi liats i col·laboradors 
i té la ferma intenció de pre-

sentar-se a les eleccions mu-
nicipals del 2019 per seguir 
creixent: “Veïns per Rubí és 
el futur de la ciutat, volem 
aconseguir que els recursos 
siguin ges� onats de forma 
eficient, que ens sentim 
orgullosos de Rubí (...), ara 
mateix qualsevol persona 
amb una mica de seny veu 
que les coses s’estan fent 
malament”, ha explicat la 
secretària de la formació, 
Marta Alonso.

Sobre la tasca del grup 
municipal, el regidor de VR, 
Antoni García, està molt 
satisfet: “Crec que estem 
fent bé la tasca a l’oposició, 
controlant i fi scalitzant l’ac-
ció de govern”.

El portaveu de Veïns per 
Rubí considera que amb els 
pocs recursos que tenen, VR 
“està arribant a molta gent i 
hi ha persones que se senten 
representades per la nostra 
acció polí� ca”. / M.C.

ERC aposta per crear zones 
d’aparcament intel·ligent
En el proper Ple del mes 
d’octubre, que � ndrà lloc el 
27 d’aquest mes, Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC) presentarà una moció 
per tal d’impulsar la creació 
de zones d’aparcament intel-
ligent.

Segons expliquen els 
republicans a través d’una 
nota de premsa, el siste-
ma funciona a través d’uns 
sensors que s’instal·len al 
terra dels aparcaments i, 
mitjançant una aplicació 
per a telèfons mòbils, per-
met saber a l’usuari les pla-
ces d’aparcament lliures en 
temps real.

Esquerra creu que 
aquesta funció podria 
complementar el Te-
lepark, que ara mateix 
permet pagar la zona 
blava a través del dis-
positiu mòbil. També 
defensen que aquest 
sistema no només ser-
veix per orientar i in-
formar els conductors, 
sinó també per estal-
viar desplaçaments 
innecessaris i reduir 
les emissions de gasos 

contaminants.
La proposta concreta 

d’ERC consisteix a imple-
mentar els aparcaments 
intel·ligents als carrers del 
centre propers a l’illa de via-
nants i a les zones de càrrega 
i descàrrega, les zones blaves 
i els aparcaments reservats 
per a persones amb mobili-
tat reduïda. En la moció, els 
republicans també demanen 
un estudi de viabilitat per 
estudiar-ne el funcionament 
i dur a terme una prova pilot 
per comprovar els resultats 
abans d’implementar-ho a 
tots els aparcaments exteri-
ors de la ciutat. / DdR

El sistema permetria conèixer la dis-
ponibilitat de places lliures a través 
del telèfon mòbil. / Cedida
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El govern proposa una rebaixa de l’IBI del 2% 
per a l’any vinent i congelar la resta d’impostos
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Base imposable IBI de naturalesa urbanaM. CABRERA

L’equip de govern vol aprovar 
de forma defi ni� va a principis 
de novembre les ordenances 
fiscals del 2018 amb una 
rebaixa del 2% de l’Impost 
de Béns Immobles (IBI) i es-
tablir la base imposable en el 
0,698%. Segons l’alcaldessa, 
Ana M. Mar� nez, si la mesura 
troba prou suports entre els 
grups de l’oposició, els rubi-
nencs “pagaran l’IBI més baix 
dels úl� ms 25 anys”.

La darrera revisió del ca-
dastre va ser el 2001, des 
d’aleshores, el � pus imposi� u 
no ha baixat del 0,712% que 
es va establir a les ordenances 
del 2015, en el darrer mandat 
de Carme García. El 2016 i el 
2017, Ana M. Martínez va 
optar per congelar aquest 
impost, el més important que 
recapta el consistori, i de cara 
al 2018 la intenció és baixar 
el � pus imposi� u.

Segons el regidor de Ser-
veis Centrals, Moisés Rodrí-
guez, la rebaixa implicarà 
un descens dels ingressos 

de prop de 400.000 euros 
en el pressupost del 2018. 
Tot i això, Martínez afirma 
que “pel bon to fi nancer de 
l’Ajuntament, la rebaixa de la 
pressió fi scal permetrà man-
tenir i millorar la qualitat dels 
serveis públics”, un fet que 
alguns grups de l’oposició 
han qüestionat en els dar-
rers dies. A més, la màxima 
responsable municipal ha 
explicat que el consistori con-
tinua oferint bonificacions 
per a aquelles persones més 
vulnerables econòmicament 
que hagin de fer front al rebut 
de l’IBI. La resta d’impostos, 

taxes i preus públics es man-
� ndrien congelats.

Gravar a les elèctriques
Entre les novetats de les 
ordenances fi scals per l’any 
vinent, destaca una ordenan-
ça per gravar les companyies 
elèctriques que u� litzen sòl 
municipal per transportar 
energia. La taxa es pot apli-
car després que el Tribunal 
Suprem donés el vis� plau a 
principis del 2017. 

Pressupost 2018
Ana M. Mar� nez ha insis� t 
en el fet que el pressupost 

del 2018 s’està treballant de 
forma multilateral, com ja 
va anunciar abans de l’es� u. 
La primera edil s’ha defen-
sat d’unes acusacions del 
portaveu de l’Alternativa 
d’Unitat Popular (AUP), Jordi 
Muntan, que va afi rmar que 
“fer una reunió no era fer 
treball conjunt” i que era poc 
“seriós”. Mar� nez s’ha mos-
trat “dolguda” per aquestes 
acusacions i ha explicat que 
“no s’ajusten a la veritat”.

L’alcaldessa ha explicat 
que el 21 de juliol es va en-
tregar a tots els portaveus 
i regidors no adscrits do-
cumentació base sobre el 
pressupost per tal que co-
mencessin a treballar en les 
seves propostes. Després de 
l’es� u, el 12 de setembre es 
va produir una reunió entre 
tots els grups, en la qual no-
més una força polí� ca va pre-
sentar propostes. En aquesta 
trobada, segons Martínez, 
l’oposició va demanar al go-
vern un pressupost quadrat 
per començar a negociar. 
“Ara mateix estem acabant 

de preparar la proposta que 
tots els grups ens van dema-
nar, quan la � nguem convo-
carem la tercera sessió amb 
tothom”.

La màxima responsable 
municipal ha explicat que 
estan elaborant el pressupost 
seguint el Pla de Mandat i 
que per aquest any està pre-
vist des� nar 200.000 euros a 
projectes par� cipa� us.

Evolució de l’IBI a Rubí. / Font: Ministeri d’Hisenda
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Mobilitzacions i condemnes per l’empresonament 
per sedició de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart

200 persones es van concentrar el dimarts al migdia davant de l’Ajuntament. / M.C. Prop de 400 persones, amb espelmes, van tornar a demanar l’alliberament dimarts al vespre. / Ràdio Rubí

MARTA CABRERA

Responent a la crida d’en-
� tats i par� ts sobiranistes, 
el dimarts es van produir 
dues concentracions davant 
de l’Ajuntament de Rubí 
per demanar la llibertat del 
president de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC), 
Jordi Sànchez, i del presi-
dent d’Òmnium Rubí, Jordi 
Cuixart.

Dilluns tots dos van ser 
empresonats de forma pre-
ventiva i sense fiança per 
l’Audiència Nacional, acu-
sats d’un delicte de sedició 
per la seva actuació durant 
la mobilització del 20 de 
setembre a Barcelona, el 
dia que la Guàrdia Civil va 
detenir 14 alts càrrecs de 
la Generalitat i va registrar 
dependències de la Gene-
ralitat. Els dos caps visibles 

de l’ANC i Òmnium van ser 
traslladats el mateix dilluns 
a la presó de Soto del Real 
i es podrien enfrontar a un 
delicte que pot comportar 
penes de presó de fi ns a 15 
anys. Les mesures cautelars 
han estat imposades per 
la jutge Carmen Lamela de 
l’Audiència Nacional, una 
magistrada apartada del cas 
Gürtel per afi nitat al Par� t 
Popular. Dimecres, Amnis� a 
Internacional va demanar 
l’alliberament dels dos em-
presonats.

A la concentració de di-
marts al migdia, que va 
aplegar unes 200 persones, 
es va llegir un manifest de 
l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI) 
i de l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM). Entre al-
tres proclames, el text cri� ca 
que a l’estat espanyol “hi ha 

presos polítics” i demana 
“la llibertat immediata de 
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart”, 
considerant que les mesures 
de l’Audiència Nacional “no 
només són injustes, sinó que 
també són il·legals”.

El manifest afi rma que 
Catalunya “és un sol poble 
unit i conjurat per blindar 
la democràcia i la llibertat” i 
defensa que el procés d’au-
todeterminació “neix del 
poble i així seguirà sent (...) 
la resposta serà, com sem-
pre, serena, ferma, pacífi ca 
i democrà� ca”. Al fi nal de la 
protesta, una vintena de per-
sones es van agenollar uns 
segons davant l’Ajuntament 
com a mostra de solidaritat 
amb els dos empresonats.

400 persones amb 
espelmes
Amb pancartes on es po-

dia llegir ‘Llibertat Jordis’ i 
‘Llibertat presos polítics’ i 
crits de ‘Llibertat!’, unes 400 
persones van tornar a sor� r 
al carrer dimarts al vespre, 
aquest cop amb espelmes, 
per mostrar el seu rebuig a 
l’empresonament dels dos 
líders civils de l’indepen-
den� sme.

De forma paral·lela, un 
altre grup de rubinencs es va 
desplaçar amb Ferrocarrils 
de la Generalitat de Cata-
lunya fi ns a la manifestació 
convocada a Diagonal també 
per demanar la llibertat dels 
dos empresonats.

Forces sobiranistes titllen 
“d’an� democrà� c” l’estat
L’ANC, Òmnium Rubí, Es-
querra Republicana de Ca-
talunya (ERC), l’Alterna� va 
d’Unitat Popular (AUP) i el 
Partit Demòcrata Europeu 

Català (PDeCAT) van com-
parèixer conjuntament en 
una roda de premsa dimarts 
per condemnar de forma 
enèrgica l’empresonament 
preven� u de Jordi Sànchez 
i de Jordi Cuixart.

Els cinc representants lo-
cals de les en-
� tats i par� ts 
sobiranistes 
qualifiquen 
“d’an� demo-
crà� c” l’estat 
espanyol pels 
darrers fets 
i consideren 
“molt greu” 
l’empresona-
ment de Sànchez i Cuixart. 
Un dels membres d’Òm-
nium, Jaume Buscallà, ha 
lamentat que “a l’Europa del 
segle XXI, en plena democrà-
cia moderna, hi torni a haver 
presos polí� cs”, mentre que 
Joan Llobet, president de 
l’ANC a Rubí, ha recordat 
que l’objec� u de l’Assemblea 
és “aconseguir la República 
Catalana de forma pacífi ca”, 
motiu pel qual no entén 
“com es pot acusar de sedi-
ció dues persones que han 
liderat els moviments més 
multitudinaris que hi ha 
hagut en el món en els úl-
� ms anys”. Llobet també ha 
explicat que “es tracta d’un 
atac a tot el poble” i que “la 
gent ha d’estar disposada a 
sor� r al carrer per defensar 
la seva forma de pensar i el 
seu poble”.

Pel que fa als partits 
polí� cs, el portaveu d’ERC, 

Xavier Corbera, també ha 
qualificat l’estat espanyol 
“d’an� democrà� c” i ha car-
regat contra l’estat per la 
“u� lització de les seves prò-
pies lleis en benefi ci del seu 
propi interès” amb la fi na-
litat “d’humiliar i aniquilar 

la nació cata-
lana”. També 
h a  l l a n çat 
un missatge 
als ‘equidis-
tants’: “O es-
tàs amb els 
que peguen, 
humi l ien  i 
aniquilen o 
estàs amb els 

pacifi stes i els demòcrates”. 
Per la seva banda, el por-

taveu de l’AUP, Jordi Muntan, 
ha insis� t que cal acabar el 
full de ruta iniciat amb el re-
ferèndum i que és necessari 
“respectar la voluntat popu-
lar de l’1 d’octubre i declarar 
la independència”. 

Per últim, el portaveu 
del PDeCAT, Víctor Puig, ha 
destacat que “el procés no 
té aturador i l’estat espanyol 
no podrà evitar que Cata-
lunya es consolidi com una 
república” i ha confi at que es 
“proclami aviat”. Puig també 
ha insis� t que “hi ha un estat 
que està fent una conxorxa 
per passar per damunt de la 
voluntat democràtica dels 
catalans, utilitzant totes 
les eines d’un estat que 
han segrestat al servei d’un 
projecte polític que s’ha 
demostrat que és clarament 
an� democrà� c”.

Les forces 
sobiranistes 
locals � tllen 

“d’an� democrà� c” 
l’estat i consideren 

“molt greu” els 
empresonaments
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Aquest dissabte a la tarda, la notícia 
que una veïna de Rubí havia estat 
assassinada per la seva exparella 
sentimental va sacsejar la ciutat. 

L’home, sense antecedents penals, no va poder 
ser detingut fi ns diumenge a Cornellà. Anava 
armat amb una escopeta de caça i disparava 
en un carrer d’aquesta localitat contra vehicles 
aparcats. 

Es deia Mari, tenia 66 anys i vivia a 
Castellnou. És la setena víctima de violència 
masclista des de principis d’any a Catalunya, 
la 41 a l’estat espanyol. No ens quedem amb 
la xifra. Són molt més que un número. Són 
dones que han mort a mans d’un home amb el 
qual hi havien tingut o tenien una relació, en 
la majoria dels casos. Són assassinats. Crims 
que no només han posat fi  a la vida de totes i 
cadascuna d’aquestes dones sinó que des del 
gener del 2017 set menors també han estat 

assassinats per la parella o exparella de la seva 
mare. Altres 19 infants han quedat orfes de 
mare per violència masclista. És una xacra 
social que de moment no té fre.

El llargament esperat pacte d’estat contra 
la violència masclista es va aprovar tot just al 
setembre. L’acord inclou més de 200 mesures 
que tenen com a objectiu la protecció de les 
dones i dels seus fi lls en àmbits com l’insti-
tucional, l’educatiu, el judicial o el sanitari. La 
proposta, dotada amb mil milions d’euros per 
a cinc anys, contempla actuacions per prevenir 
la violència masclista des de les escoles. L’edu-

cació és fonamental, a les escoles i instituts, a 
les llars. Discrepem àmpliament amb el jutge 
del Tribunal Suprem Antonio Salas qui fa uns 
mesos apuntava que la violència de gènere està 
més relacionada “amb la desigualtat de força 
física” entre homes i dones que no pas a una 
qüestió relacionada amb l’educació. Educar 
en valors com la igualtat és bàsic, perquè la 
desigualtat és una, sinó la més important, de 
les arrels del problema. Malauradament, la 
nostra societat és plena de conductes sexistes, 
masclistes i discriminatòries i aquestes s’han 
d’acabar, però per aconseguir-ho cal el com-

promís de tots i totes.
L’acord també suprimeix l’atenuant de 

confessió per al maltractador i la custòdia 
compartida no es podrà imposar en casos de 
violència masclista.

Un dels aspectes destacats del pacte és 
que atorga un més gran poder d’intervenció 
a l’administració local, la més propera a la 
ciutadania, la que compta amb més capacitat 
per detectar i actuar en aquests casos, tot i que, 
com a mínim, fi ns ara amb menys recursos.

Gairebé 200 rubinenques han estat ateses 
aquest 2017 per casos relacionats amb la vi-
olència masclista, 29 conciutadanes es veuen 
obligades a utilitzar el servei de teleassistència 
mòbil i 4 rubinenques van necessitar refugiar-
se en la Casa d’Urgències, per estar en perill. 
Entre tots i totes hem de treballar per acabar 
amb aquesta xacra. Entre tots i totes hem de 
fer possible que no hi hagi ni una més.

Cartes de la Ciutadania

Ni una més
EDITORIAL
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La FaPaC defensa el model d ’escola 
catalana
Aquests darrers dies hem assistit a una 
escalada de declaracions molt desafortunades 
sobre el paper de l’escola catalana en ple 
debat sobre la independència de Catalunya. 
S’acusa els mestres d’adoctrinament, s’acusa 
el sistema de ser una màquina de rentar 
cervells i consciències, d’inocular el perillós 
virus de l’odi a tot allò que és espanyol. Per 
a la FaPaC, aquestes declaracions semblen 
més una campanya orquestrada amb un 
clar interès partidista que no un sentiment 
generalitzat compartit per la gran majoria de 
la societat catalana.

 Com a federació que representa prop de 
500.000 famílies d’alumnes de Catalunya, 
la FaPaC és coneixedora de les mancances 
i necessitats de l’escola, i també dels grans 
esforços que fan els equips directius i 
docents per mantenir la qualitat educativa. 

El Tuit de la setmana       16 d’octubre

Virginia Utrera @utreravirginia1

“Cuando la gente con� a más en la lluvia que en su propio gobierno, 
puede que vaya siendo hora de cambiar algo.” #ArdeGalicia

La desinversió progressiva i la privatització 
dels serveis educatius són els grans problemes 
que pateix l’educació catalana, i pretendre 
derivar el debat cap a unes altres qüestions és 
voler amagar la realitat, novament, sota unes 
consignes que res tenen a veure amb la millora 
de l’educació i que estan fora de lloc.

 Les declaracions escoltades aquests dies 
contra el sistema educatiu català no parlen 
de problemes socials o educatius, només 
tracten de desestabilitzar un sistema que 
funciona des de fa anys. Els problemes es 
resolen treballant, no escampant mentides 
tòxiques i lamentables. i més encara quan qui 
les escampa és perfectament coneixedor de la 
falsedat d’allò que afi rma.

 Des de la FaPaC hem parlat i debatut molt 
sobre quins són els defectes i inefi ciències del 
nostre sistema educatiu. Potser el principal 
retret és que es tracta d’un sistema on 
l’existència de la doble xarxa escolar no 

afavoreix la necessària inclusió escolar ni 
la convivència de diferents grups socials 
a l’escola. L’actual sistema no és capaç 
d’aconseguir compensar les desigualtats 
profundes que pateix la nostra societat i l’èxit 
educatiu continua més vinculat al punt de 
partida socioeconòmic o sociocultural que a 
les capacitats i a l’esforç de l’alumne. És a dir, 
es consoliden els privilegis d’alguns enlloc de 
brindar oportunitats a tothom.

 L’escola és i serà un santuari de dedicació 
a la infància on es tracta de procurar sempre 
el millor per als alumnes. La FaPaC sabem 
que no és fàcil. Molts alumnes que fa trenta 
anys eren uns desnonats acadèmics ara poden 
fer estudis universitaris. Un exemple són 
els infants amb síndrome de Down. Això 
és possible perquè hi ha qui treballa molt i 
confi a en la gent, perquè es dóna llibertat a 
la ment de les persones perquè arribin allà 
on somien. 

 Podem parlar molt d’escola, d’educació, 
d’infància i de pedagogia, però no podem 
entrar en aquesta dinàmica lamentable i 
destructiva que només vol esgarrapar quatre 
vots. Els vots duren una legislatura. L’educació 
rebuda a l’escola tota la vida. 

 La FaPaC, a través del seu departament 
jurídic, valorarà la possibilitat d’interposar 
querelles -civils o penals per la gravetat de 
les afi rmacions i l’interès desestabilitzador 
que les motiven-  bé contra qui ha afi rmat 
aquestes mentides o contra el partit on 
militen. 

 Les mares i pares dels alumnes de 
Catalunya no ens quedarem amb els braços 
plegats veient com s’ataca i es vol destruir 
l’escola dels nostres fi lls i fi lles. 

Federació d’Associacions 
de Mares i pares d’Alumnes de Catalunya 

(FaPaC)
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26/02/1934 – 17/10/2016

Josep Jornet 
Capafons

1r Aniversari
Et tenim cada dia present.

Commemoració de Tots Sants 
i memòria dels fi dels difunts

La Parròquia de Sant Pere, com cada any en 
aquestes dates, invita a tots els feligresos el 
proper dia 1 de novembre a la pregària que 
farem al cementiri, a les 5 de la tarda, per a tots 

els fi dels difunts.
I el dia 2 de novembre (Commemoració de 
tots els fi dels difunts), a la Missa solemne que 
celebrarem a la nostra parròquia a les 20 hores.
En aquesta celebració de l’Eucaristia, pregarem 
particularment pels feligresos que han mort des 
del 2 de novembre de l’any passat fi ns a l’1 de 

novembre d’aquest any.

A l’anterior mandat els mo-
viments polítics que ara con-
formem l’AUP, juntament 
amb entitats de Rubí, vam fer 
una campanya per denunciar 
tots aquells equipaments de 
la ciutat en desús. De fet, 
vam fer una sortida oberta a 
la ciutadania per visitar alguns 
d’aquests equipaments i ex-
plicar-ne la història. Posar en 
marxa aquests equipaments 
era, i és, una estratègia clau de 
ciutat per a poder dinamitzar-
la des de diversos punts de 
vista: social, econòmic, ambi-
ental, educatiu, artístic, espor-
tiu, etc. Però per sobre de tot, 
dinamitzar aquests espais és 
donar oportunitat de fer ciutat 
a diversos col·lectius que ac-
tualment senten que no hi ha 
espai per a ells (per exemple, 
els joves). Aquestes entitats i 
moviments enteníem que un 
primer pas per a dinamitzar 
aquests equipaments i aquells 
que ara funcionen a mig o ple 
rendiment, era la realització 
d’un pla d’equipaments que en 
defi nís els usos i que fes un re-
partiment equitatiu i racional 
a tot el territori rubinenc.

Han passat més de dos 

anys des que vam iniciar el 
nou mandat, moment en què 
l’AUP ja va presentar una mo-
ció perquè el govern establís 
una xarxa de centres cívics 
aprofitant alguns d’aquests 
espais en desús. L’executiu ens 
va demanar que retiréssim la 
moció, ja que compartien la 
proposta i es comprometien 
a tirar-la endavant. Però han 
passat més de dos anys i a 
Rubí no s’ha posat en marxa 
cap centre cívic nou ni cap 
dels equipaments en desús. 
Com a molt s’ha dinamitzat 
una mica més el Celler i La 
Sala. Tampoc s’ha aprovat el 
pla d’equipaments, un docu-
ment clau del qual pengen les 
actuacions a dur a terme. De 
fet, el mateix govern reconeix 
el retard i preveu l’aprovació 
fi nal del document el desem-
bre del 2018!

La ciutat no es pot per-
metre tal retard en l’aprovació 
del document i el govern ha 
de posar el màxim de recursos 
per a fi nalitzar-lo com a molt 
tard el febrer del 2018. També 
demanem que el retorn a la 
ciutadania (recordem que hi 
va haver un procés participa-
tiu que va anar prou bé) s’ha 
de fer abans que es tanquin 
defi nitivament les propostes i 

no un cop ja estigui tot lligat 
per a la seva aprovació. És més, 
el govern ens ha fet arribar un 
esborrany de propostes per 
Pla d’Equipaments a tots els 
grups municipals. La proposta 
no és dolenta però necessita 
algunes millores, aclariments, 
correccions i ajustos (algunes 
coses no quadren amb la 
proposta del POUM pendent 
d’aprovació), però sobretot 
necessita ser compartida amb 
la ciutadania que en el seu 
moment va fer propostes i 
que mereix un retorn amb les 
explicacions i justifi cacions.

En segon lloc, vist que hi 
ha força consens per tal que els 
Antics Cinemes esdevinguin 
un centre cívic, demanem la 
redacció urgent del projecte 
i que s’inclogui com a in-
versió dins dels pressupostos 
ordinaris del 2018, recordant 
també que la Diputació té 
una partida de 400.000 euros 
per a rehabilitar aquest local. 
Fora interessant, a més, que 
la ciutadania pogués defi nir 
el disseny en termes dels usos 
concrets que podria tenir: sala 
de circ i teatre? Bucs d’assaig? 
Sala petita de cinema? Sales 
per tallers? Sales d’exposici-
ons?, etc. I fi ns i tot per defi -
nir-ne la gestió. Creiem que 

la posada en marxa d’aquest 
espai és clau tant pel barri 
com per a la vida associativa 
de la ciutat.

En tercer lloc, recordar que 
l’Ajuntament va adquirir el 
Casino l’any 2016, un equipa-
ment que des del 2000 ens ha 
costat més d’un milió d’euros 
entre convenis mal plantejats i 
la seva adquisició. La vergonya 
del cost que ha tingut aquest 
equipament hauria de ser un 
motivant per a l’aprovació del 
pla d’equipaments com més 
aviat millor, per així defi nir 
els usos d’aquest equipament 
i posar-lo en marxa. Seria 
interessant que l’Ajuntament 
fes pública tota la informació 
relativa a l’espai: nombre de 
sales existents, capacitat dels 
espais i usos que tenia en 
el passat, cost estimat de la 
rehabilitació de les diferents 
finques que conformen el 
Casino, etc. Això ajudaria a 
la ciutadania a tenir una idea 
de la difi cultat, o no, de posar 
en marxa l’equipament. De 
fet, aquesta hauria estat una 
informació interessant a tenir 
en compte abans de decidir 
si es volia o no adquirir. En 
tot cas, ara que ja el tenim, 
aprofi tem i fem mínimament 
bé les coses.

ALTERNATIVA
D’UNITAT POPULAR

Equipaments en desús a Rubí, fi ns quan?
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rEDacció

Un total de 38 rubinencs 
i rubinenques majors de 
45 anys, principalment de 
més de 55 anys, en situació 
d’atur i sense prestacions 
socials treballaran per a 
l’Ajuntament durant un any 
a través dels Plans Locals 
d’Ocupació. 

Es tracta de 16 adminis-
tratius, 6 peons jardiners, 4 
peons de paleta, 4 oficials 
de la construcció, 5 agents 
cíviques i 1 treballadora so-
cial, que es van incorporar a 
la plantilla de l’Ajuntament 
de Rubí el 18 de setembre. 
Tots tenen un contracte per 
12 mesos a jornada com-
pleta.  A aquests, cal afegir 
dues persones més encara 
pendents de contractar. 

Els nous treballadors i 
treballadores han estat de-
rivats pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC), que 
és qui s’ha encarregat de 
fer la selecció de candidats 
tenint en compte la situació 
personal de cada sol·licitant, 
la seva xarxa relacional i les 

38 rubinencs aturats majors de 45 anys 
són contractats per l’administració local

seves condicions socioeco-
nòmiques. 

Els plans locals d’ocupa-
ció són possibles gràcies al 
Programa Complementari 
de Foment de l’Ocupació 
Local de la Xarxa de Go-
verns Locals 2016-2019 de 
la Diputació de Barcelona 
que els subvenciona amb 
931.606,54 euros. D’aquests, 
l’Ajuntament en rebrà la 
meitat (465.803,27 euros) 
durant el 2017 i l’altra meitat 
durant el 2018. L’adminis-
tració local assumeix el cost 
de les indemnitzacions de 

final de contracte, dels ma-
terials i els EPIS, els equips 
de protecció individual que 
corresponguin a cada lloc 
de treball.

L’alcaldessa, Ana M. Mar-
tínez, i el regidor de Promo-
ció Econòmica, Rafael Güeto, 
van mantenir una trobada 
amb aquests treballadors 
dilluns al matí a l’auditori de 
l’edifici Rubí Forma. 

“A tots us vull agrair ja a 
priori la feina que fareu tot 
aquest any, servir la ciuta-
dania des de l’Ajuntament 
no és senzill i mai tothom 

està content del tot”, va 
apuntar Ana M. Martínez. La 
màxima edil va voler posar 
l’accent en el fet que les no-
ves contractacions ocupen 
persones de més de 45 anys, 
“un col·lectiu que té més 
complicat la reinserció al 
món laboral quan es queda 
sense feina”.

Per la seva banda, Rafael 
Güeto també els va animar 
a “continuar la formació” i 
ha posat a la seva disposició 
“l’oferta de cursos i l’equip 
de professionals del Rubí 
Forma”.

L’alcaldessa i el regidor de Promoció Econòmica s’han trobat amb els nous treballadors a l’auditori del 
rubí Forma. / Localpres

marta cabrEra

L’Ajuntament de Rubí i la 
patronal Cecot han signat 
un conveni per tal que el 
Rubí Forma pugui oferir 
cursos de formació per a 
treballadors en actiu. Es 
tracta d’un servei que la pa-
tronal catalana ja ofereix en 
altres ciutats com Terrassa o 
Sabadell.

A la signatura del con-
veni de col·laboració, que 
va tenir lloc dimarts, hi 
van assistir l’alcaldessa de 
Rubí, Ana M. Martínez, i el 
president de Cecot, Antoni 
Abad, a més del regidor de 
Desenvolupament Econò-
mic, Rafael Güeto. Abad va 
destacar que la col·laboració 
ha de servir per “millorar la 
formació i el reciclatge” 
dels treballadors, amb la 
intenció que això vagi “en 
benefici de la competitivi-
tat de les empreses”. Per 
la seva banda, l’alcaldessa 
de la ciutat va explicar que 
amb el conveni es fa un 
pas endavant per “conciliar 

L’ajuntament i cecot signen un conveni 
per oferir formació als treballadors

l’oferta i la demanda” i va 
mostrar la seva satisfacció 
i “orgull que Rubí sigui una 
ciutat industrial”.

Les properes accions em-
marcades en la col·laboració 

entre la Cecot i l’Ajuntament 
són el curs ‘L’eina del busi-
ness intelligence’, el 23 i 30 
de novembre; i ‘L’impacte 
visual: presentacions atrac-
tives en Power Point’, el 
5 de desembre. Les dues 
formacions tindran lloc a 
l’edifici Rubí Forma i les 
inscripcions es poden for-
malitzar a través de www.
cecotformacio.org.

D’esquerra a dreta, el regidor de Desenvolupament Econòmic, 
l’alcaldessa i el president de cecot. / m.c.

El president 
de cecot treu 
importància al 
canvi de seu social 
d’algunes empreses
El president de la patro-
nal Cecot, Antoni Abad, ha 
restat importància al canvi 
de domicili de seus socials 
d’algunes empreses que han 
marxat de Catalunya, afir-
mant que es tracta “d’actes 
administratius” i assegura 
que la producció continuarà 
estant arrelada al territori: 
“No ens agrada perquè 
genera alarma”, ha afirmat 
i considera que és fruit de la 
incertesa política. Abad ha 
criticat durament la posició 
espanyola, ha apel·lat al 
diàleg i ha recordat que fa 
anys que demanen a l’estat 
que dialogui: “Espanya no 
dialoga ni en clau política ni 
empresarial”. Tot i això, s’ha 
mostrat confiat, ja que con-
sidera que ni els espanyols 
ni els catalans “desitgen la 
ruïna econòmica”.

 uiaG
immobiliària de rubí

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

www.inmoeuropeas.com

Pis de 58m2, tres habitacions, menjador, cuina inde-
pendent i bany complet. Balcó de 4m2 amb safareig. 
Necessita reforma. Finançament 100% quota mensual 
des de 240.55€. Preu: 69.700€ Ref.: DV2120

Planta baixa de 67m2, tres habitacions, menjador, cuina 
independent amb sortida a safareig i bany complet. Tot a 
exterior. Zona Biblioteca. Preu: 75.000€ Ref.: DV2100

Pis de 70m2 quatre  habitacions, menjador, cuina i bany. 
Amb tres habitacions exteriors, balconada al carrer amb 
accés des del menjador, amb ascensor. Zona Mutua.
Preu: 120.750€ Ref.: DV2105

Casa adossada de 173m2, 
tres habitacions, menjador de 30m2 amb sortida a pati 
de 33m2, cuina independent, dos banys i condícia de 
cortesia. Golfa amb sortida a terrassa. Garatge particular 
tipus box. Preu: 275.000€ Ref.: DV2110

Preciosa casa adossada de 154m2 amb pati de 50m2, 
tres habitacions, menjador amb sortida a pati, cuina 
independent, dos banys complets un en suite matrimoni-
al i condícia de cortesia. Estudi de 30m2 amb sortida a 
terrassa de 35m2 i Garatge Box.
Preu: 365.000€ Ref.: DV2118

Els cursos pretenen 
millorar la formació 
dels treballadors 
que estan en actiu



 UIA IMMOBILIÀRIA DE RUBÍG

 C/ Víctor Balaguer, 8 de Rubí
T. 93 488 67 31 

www.expo� nques.com 

CASA EN CAN SOLÀ
Casa de 148m² de 5 hab. 2 banys. 1 lavabo. Cuina 
of� ce. Saló-menjador amb sortida a pati amb zones 
ajardinades. Garatge i traster.
 Preu: 258.000€ Ref.: 686-1039

PIS CARRER BARTRINA
Pis 3 habitacions (2 dobles i 1 individual). Cuina amb 
sortida a safareig i bany reformat. 
Preu: 118.000€ Ref.: 686-1020

PLANTA BAIXA EN CENTRE
Pati de 60m² aprox. 3 hab. Cuina americana molt 
àmplia. Bany complet amb dutxa. 
Preu: 186.400€ Ref.: 686-1043

CASA URB. ELS AVETS
Magní� ca casa de 4 hab (3 dobles i 1 indv). 1 bany 
complet reformat. Cuina independent amb sortida a 
pati amb BBQ. Terrassa a 2a planta.
Preu: 269.900€ Ref.: 686-1033

DÚPLEX EN ELS NIUS
Format per suite+3 hab. 2 Banys complets. Cuina of� ce 
en perfecte estat. 2 terrasses. Plaça de pàrquing.
Preu: 249.000€ Ref.: 686-1042 
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ACE Inmobiliaria
C/ Monturiol, nº5
T. 93 595 06 99

BAIX SEMI-REFORMAT 
Zona Nord. Sup. 68m2

2 Habitacions, 1r sense ascensor
Preu: 81.000€
QUOTA APROX.: 380€/MES A 30 ANYS.

PIS CÈNTRIC 
Zona Les Torres, Sup. 80m2

3 Habitacions, balcó, ascensor
Preu: 99.900€
QUOTA APROX.: 445€/MES A 30 ANYS.

PIS ECONÒMIC
Zona Nord. Sup. 75m2

3 habitacions, 1r sense ascensor.
Preu: 94.000€
QUOTA APROX.: 400€/MES A 30 ANYS.

PIS CÈNTRIC REFORMAT
Zona Progrés, Sup. 65m2

2 habitacions, 1er sense ascensor
Preu: 115.000€
QUOTA APROX.: 480€/MES A 30 ANYS.

TRAMITEM HIPOTEQUES DEL 100%
AMB DESPESES INCLOSES.

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

P L A C E S  D E 
PÀRQUING EN 
VENDA DES DE 
9.500€

C/ Maximí Fornés, 50
T. 93 588 18 78

administracio@� nquesorbis.com

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

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

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

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

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

administracio@� nquesorbis.com

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

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

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

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

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

PLACES DE PÀRQUING EN VENDA DES DE 9.500€

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

www.mrcasas.com

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

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

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

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

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

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

www.� nquesvallhonrat.es

…Y MUCHAS MÁS

ESPECIAL CASAS 
EN RUBÍ

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

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

CASA AISLADA SITUADA EN CAN 
SERRAFOSSÀ 
Sup. de 180m2 en parcela de 448m2. 4 habitaciones 
dobles. Suelos de mármol y parqué. Amplio salón 
comedor de 36m2 con chimenea. Zona ajardinada 
de 180m2. Zona de aparcamiento para 3 coches.
VENTA: 380.000€ Ref. 11245/D
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Juan Ramón Jiménez, 26 local 3 esq. Bartrina
T. 93 697 34 21 - 607 335 530

www.mrcasas.com

OCASIÓN VIVIENDA EN PLANTA BAJA. 
70m2 toda exterior, 3 habitaciones reformadas, 
lavadero, suelos de gres, ventanas de aluminio,  Zona 
Maristas. PRECIO: 75.000€ REF.: D-03070

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

OCASIÓN. Planta baja de dos habitaciones, 
antes 3, comedor muy amplio, patio de 12m2 más 
trastero, aluminio, aire acondicionado, Zona Norte.
PRECIO: 80.000€ REF. D-03068 

VIVIENDA SEMI-NUEVA PRECIOSA. Zona Josa 
frente guardería Bruna y escola Maristas, de 83m2 
dos habitaciones dobles con armarios empotrados, 
dos baños completos uno suite, amplia cocina de 
12m2, con pk y trastero totalmente exterior y soleado. 
PRECIO: 186.000€ REF.: D-03072 

ZONA SIGLO XXI. Vivienda de dos habitaciones 
en � nca semi-nueva comedor muy amplio dos 
balcones, muy buena ubicación y zona tranquila, 
totalmente exterior y soleado, zonas ajardinadas y a 
10 minutos de la estación. 
PRECIO: 151.000€. REF.: D-03071

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

www.� nquesvallhonrat.es

OBRA NUEVA
BAJOS – PISOS Y DÚPLEX 

UBICADOS EN SEGLE XXI EN 
CONSTRUCCIÓN

Sup. desde 67m2 .2-3hab. Dúplex con estudio. 
Amplias terrazas, encimera de cuarzo natural y 

silestone. Suelos de parqué. Acabados de calidad. 

APROVECHA LA OPORTUNIDAD DE 
VIVIR EN UNA DE LAS ZONAS MÁS 

EXCLUSIVAS DE RUBÍ. 

VENTA DESDE: 160.000€

Carrer Sant Jordi, 23, LOCAL 08191 Rubí
Tel: 93 797 75 50 Móvil: 679 15 70 51

www.inmoerreyerre.es

Piso de 63m² cerca de los Mossos, de 2 hab. dobles, 
con balcón, baño, salón y cocina. Para entrar a vivir.
Ascensor. Desde 373€/mes. PRECIO 101.000 €

Dúplex reformado de 120m² de 3 habs., 2 terrazas, 
baño, aseo y cocina con galeria. Plaza de Parking 
incluida. Desde 666€/mes. PRECIO 180.000€

Dúplex de 140 m² en zona Norte. Planta 1: Cocina 
equipada con galería, Salón con balcón, 3 hab. 
exteriores (2 dobles), baño con  ducha. Planta 2: 
1 hab. con terraza de 12 m², baño con suite y otra 
terraza. Dispone de Ascensor y Parking.
 Desde 832€/mes. PRECIO 225.000€

Disponemos de nuestro asesor � nanciero, ¿tienes 
problemas para gestionar tu hipoteca? El te dará 
la solución, de una forma fácil y completamente 
transparente.  Nos preocupamos por tus necesidades. 
Hipotecas 100x100

Piso de 67m² de 3 hab, baño con ducha, cocina equip. 
y reformada, salón con balcón, ascensor.
Desde 425 €/mes. PRECIO 115.000 €
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PORTA LACADA BLANCA
Fulla de 203 x 72,5 cm. Muntada en 
bloc. Disponible a esquerra i dreta amb 
amplades de 62,5 i 82,5 cm. 
(10664395) (10664402) . 
*Motllures i agafadors no inclosos.

Fabricació 
NACIONAL

€65
NOMÉS

UNITATS
180

Cèrcol extensible

Laca 200 g/m2

Massissa

Servei tècnic
NACIONAL

A+

€229
2.230 frig.

AIRE CONDICIONAT AMB BOMBA 
DE CALOR INVERTER 1X1
Canonada frigorífica 1/4” i 3/8”, per a estances de fins a 28m2. 
Dimensions unitat interior 214 x 745 x 270 mm i unitat exterior 
482 x 660 x 240 mm. 

Consum nominal
en fred

Consum nominal
en calefacció

2.230 Frig. (10644900) 910W 740W 229€ 50 U.

2.924 Frig. (10629493) 1.190W 1.140W 239€ 50 U.

NOMÉS

UNITATS
50

Molt silenciós 23,5dB

NOMÉS

UNITATS
4.224

MORTER SEC M-7,5 GRIS
25 kg. Morter d’obra dissenyat per a tot tipus de maçoneria. Usos: arrebossats, murs de maons, 
blocs de formigó, col·locació de teules, solats, paviments, anivellament i rebles. (10663625)

940
El quilo surt a 0,04 €

€ /sac

€545
Servei tècnic

NACIONAL

545545
NACIONAL

71
,4

 c
m

47,9 cm

49 cm

ESTUFA PÈL·LET 7KW
Potència: 7,23kW. Eficiència mitjana: 91,13%. 
Volum calefactable: 210 m3. Ø sortida de fums: 80 mm. 
Consum pèl·let: 0,42 - 1,55 kg/h. Capacitat dipòsit: 13 kg. 
Pes: 55 kg. Programació setmanal. Comandament a distància. 
Apagat automàtic. (10666453)

NOMÉS

UNITATS
30

CARRETÓ GALVANITZAT 65 L
Bastidor de Ø 32 mm. Roda inflable. (10663590)

9516 €
NOMÉS

UNITATS
120

NOMÉS

900 M2

952
La caixa surt a 4,72 €

€ /m 2

Fabricació 
NACIONAL

PAVIMENT PANÍS BEIX
Ús interior. 33 x 33 cm. 1,60 m2/caixa. 
Es ven per caixes. (10669134)

MOHS5

QUALITAT
1a

2,40 m.

NOMÉS

UNITATS
15

CUINA 2,40 M*
Cascos de melamina blanca. Portes acabat blanc 
brillant. Se subministra en kit. Placa de cocció, 
sòcol i ferratges inclosos. (10658935)

*Electrodomèstics i aigüera no inclosos.

Fabricació 
NACIONAL

€199 NOMÉS

UNITATS
150

TERMO ELÈCTRIC 80 L
Potència: 1.200W. Pes: 22 kg. Calderí esmaltat. Ànode de magnesi. 
Vàlvula amb lleva. (10652642)

€ 65

75
,8

 c
m

45 cm

48 cm
M D

Per�l de càrrega Classe energètica

Fabricat a la
Unió Europea

El magatzem de la construcció i la reforma

GRAN OBERTURA

TERRASSA 24OCTUBRE
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 SOBRETOT, PROFESSIONALS
Centre Comercial Terrassa Plaça • Sector Montserrat • Avinguda del Vallès, 484-90  • 08227 Terrassa • Tel. 93 829 43 01

Horari de magatzem
De dilluns a divendres de 7:30 h a 14:00 h i de 15:00 h a 21:00 h. Dissabtes de 8:30 h a 21:00 h.
Diumenges i festius d’obertura : de 9:00 h a 21.00 h.*
*Consulta els diumenges d’obertura al teu magatzem. Tots els preus dels nostres productes inclouen l’IVA. Quantitats limitades segons s’indica en cada producte. Productes exclusius de Bricomart Terrassa.
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Passeig del Vint-i-dos de Juliol

GPS
41º 33’ 45” N
02º 02’ 13” E

DE 7.30 H.
A 10 H.

ET CONVIDEM
A CAFÈ

bricomart.es BRICOMART 
TERRASSA
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PORTA LACADA BLANCA
Fulla de 203 x 72,5 cm. Muntada en 
bloc. Disponible a esquerra i dreta amb 
amplades de 62,5 i 82,5 cm. 
(10664395) (10664402) . 
*Motllures i agafadors no inclosos.

Fabricació 
NACIONAL

€65
NOMÉS

UNITATS
180

Cèrcol extensible

Laca 200 g/m2

Massissa

Servei tècnic
NACIONAL

A+

€229
2.230 frig.

AIRE CONDICIONAT AMB BOMBA 
DE CALOR INVERTER 1X1
Canonada frigorífica 1/4” i 3/8”, per a estances de fins a 28m2. 
Dimensions unitat interior 214 x 745 x 270 mm i unitat exterior 
482 x 660 x 240 mm. 

Consum nominal
en fred

Consum nominal
en calefacció

2.230 Frig. (10644900) 910W 740W 229€ 50 U.

2.924 Frig. (10629493) 1.190W 1.140W 239€ 50 U.

NOMÉS

UNITATS
50

Molt silenciós 23,5dB

NOMÉS

UNITATS
4.224

MORTER SEC M-7,5 GRIS
25 kg. Morter d’obra dissenyat per a tot tipus de maçoneria. Usos: arrebossats, murs de maons, 
blocs de formigó, col·locació de teules, solats, paviments, anivellament i rebles. (10663625)

940
El quilo surt a 0,04 €

€ /sac

€545
Servei tècnic

NACIONAL

71
,4

 c
m

47,9 cm

49 cm

ESTUFA PÈL·LET 7KW
Potència: 7,23kW. Eficiència mitjana: 91,13%. 
Volum calefactable: 210 m3. Ø sortida de fums: 80 mm. 
Consum pèl·let: 0,42 - 1,55 kg/h. Capacitat dipòsit: 13 kg. 
Pes: 55 kg. Programació setmanal. Comandament a distància. 
Apagat automàtic. (10666453)

NOMÉS

UNITATS
30

CARRETÓ GALVANITZAT 65 L
Bastidor de Ø 32 mm. Roda inflable. (10663590)

9516 €
NOMÉS

UNITATS
120

NOMÉS

900 M2

952
La caixa surt a 4,72 €

€ /m 2

Fabricació 
NACIONAL

PAVIMENT PANÍS BEIX
Ús interior. 33 x 33 cm. 1,60 m2/caixa. 
Es ven per caixes. (10669134)

MOHS5

QUALITAT
1a

2,40 m.

NOMÉS

UNITATS
15

CUINA 2,40 M*
Cascos de melamina blanca. Portes acabat blanc 
brillant. Se subministra en kit. Placa de cocció, 
sòcol i ferratges inclosos. (10658935)

*Electrodomèstics i aigüera no inclosos.

Fabricació 
NACIONAL

€199 NOMÉS

UNITATS
150

TERMO ELÈCTRIC 80 L
Potència: 1.200W. Pes: 22 kg. Calderí esmaltat. Ànode de magnesi. 
Vàlvula amb lleva. (10652642)

€ 65
Potència: 1.200W. Pes: 22 kg. Calderí esmaltat. Ànode de magnesi. 
TERMO ELÈCTRIC 80 L
Potència: 1.200W. Pes: 22 kg. Calderí esmaltat. Ànode de magnesi. 
TERMO ELÈCTRIC 80 L
Potència: 1.200W. Pes: 22 kg. Calderí esmaltat. Ànode de magnesi. 
TERMO ELÈCTRIC 80 L
Potència: 1.200W. Pes: 22 kg. Calderí esmaltat. Ànode de magnesi. 
TERMO ELÈCTRIC 80 L
Potència: 1.200W. Pes: 22 kg. Calderí esmaltat. Ànode de magnesi. 
TERMO ELÈCTRIC 80 L
Potència: 1.200W. Pes: 22 kg. Calderí esmaltat. Ànode de magnesi. 
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Centre Comercial Terrassa Plaça • Sector Montserrat • Avinguda del Vallès, 484-90  • 08227 Terrassa • Tel. 93 829 43 01
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De dilluns a divendres de 7:30 h a 14:00 h i de 15:00 h a 21:00 h. Dissabtes de 8:30 h a 21:00 h.
Diumenges i festius d’obertura : de 9:00 h a 21.00 h.*
*Consulta els diumenges d’obertura al teu magatzem. Tots els preus dels nostres productes inclouen l’IVA. Quantitats limitades segons s’indica en cada producte. Productes exclusius de Bricomart Terrassa.
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Carácter y dinamismo en el nuevo Peugeot 308
CARÁCTER Y DINAMISMO
El Nuevo PEUGEOT 308 revela 
su fuerte personalidad a pri-
mera vista. Su nueva y expre-
siva delantera es exaltada por 

miento de voz. Para ofrecerte 
aún más comodidad a bordo, 
tu smartphone puede co-
nectarse a la pantalla táctil 
gracias a la función Mirror 
Screen Double Play

NAVEGACIÓN 3D CONEC-
TADA
La navegación 3D conectada 
con reconocimiento de voz 
incluye los servicios TomTom 
y te indica la información 
esencial en la pantalla táctil 
capacitivai (tráfico, meteo-
rología, gasolineras, aparca-
mientos cercanos, puntos de 
interés). 

MIRROR SCREEN
Con la función Mirror Screen 
puedes utilizar las aplicaciones 
de tu smartphone compatibles 
con Android Auto o Apple Car-
play TMi directamente en la 
pantalla táctil capacitiva.

COMPORTAMIENTO EN CAR-
RETERA
El placer de conducir adquiere 
todo su sentido con el control, 
por ello el Nuevo PEUGEOT 
308 proporciona un alto nivel 
de tecnicidad para un compor-
tamiento en carretera ejem-
plar. Suspensiones adaptadas 

a cada motorización, BlueHDi 
y PureTech, para una e� cien-
cia y un confort óptimos.

DRIVER SPORT PACK
Con el Driver Sport Packi se 
modi� can algunos parámetros 
para exaltar tus sensaciones 
de conducción. Este sistema, 
activable por el conductor pul-
sando el botón «Sport» situado 
en la consola central, permite 
jugar con el placer de los 
sentidos: la dirección asistida 
y el pedal del acelerador son 
más reactivos; la sonoridad 
del motor se ampli� ca para 
rugir de forma más deportiva; 
el cuadro de mandos cambia 
su color blanco por el rojo y 
muestra parámetros relativos 
al rendimiento dinámico del 
vehículo (potencia obtenida, 
presión de sobrealimentación, 
aceleración longitudinal y 
transversal).

HI-FI DENON
Viaja con música en alta de� -
nición con el sonido preciso y 
natural del Pack Hi-Fi Denoni. 
El sistema HIFI Denon del 
Peugeot 308 es un logro tec-
nológico a medida que incluye 
8 altavoces, un cajón de bajos 
y un ampli� cador digital. 

MOTORES PURETECH
El Nuevo 308 dispone de 
motores de gasolina de tres 
cilindros PureTechi que desar-
rollan un mayor rendimiento 
gracias a sus pesos y a sus 
dimensiones reducidas.

NUEVO MOTOR BLUEHDI 
130 S&S
El Nuevo 308 está equipado 
con el nuevo motor exclu-
sivo BlueHDi 130 S&Si que 
inaugura un nuevo sistema 
de descontaminación más 
compacto.  Las emisiones 
se tratan en el origen y en 
el escape, garantizando una 
reducción del consumo de uso 
y una descontaminación aún 
más e� caz.  

SISTEMAS DE AYUDA PARA 
LA CONDUCCIÓN
El nuevo PEUGEOT 308 posee 
ayudas a la conducción de 
última generación como:
Sistema activo de vigilancia 
de ángulo muerto, Visiopark 
1, Active safety brake, Conmu-
tación automática de faros de 
carretera / cruce, Reconocimi-
ento de los carteles de límite 
y recomendación de veloci-
dad, Regulador de velocidad 
adaptativo

el León Peugeot en su centro, 
y sus atractivas llantas Rubí 
de 17” refuerzan su elegancia. 
Para destacar su personalidad, 
el Nuevo hatchback PEUGEOT 

308 posee una � rma luminosa 
integrada en sus nuevos faros 
halógenos.

PEUGEOT i-COCKPIT®, LA 
CONDUCCIÓN RENOVADA
En su interior, entra en un 
universo diseñado para tu 
placer, gracias al PEUGEOT 
i-Cockpit®. Descubre una con-
ducción más ágil e instintiva 
gracias al volante compacto, 
al tablero de instrumentos 
elevado y a la pantalla táctil 
capacitiva. Vive una experi-
encia aún más intensa con el 
pack Hi-Fi Denoni y el Driver 
Sport Packi.

UN ESTILO INCONFUNDIBLE
Con su diseño depurado y sus 
materiales de lujo, el Nuevo 
PEUGEOT 308 GT Line a� rma 
su personalidad deportiva y 
re� nada. Disfruta de su tapi-
cería TEP/tejido Oxford Mistral 
con pespuntes rojos, su volan-
te de cuero y sus acabados en 
aluminio.

CONECTIVIDAD ABSOLUTA
Simpli� ca tus trayectos gra-
cias a los sistemas de ayuda 
para la conducción de última 
generación y a la navegación 
3D conectada con reconoci-
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Les matriculacions d’automòbils de turisme i 4 x 4 
augmenten un 7% en els primers 9 mesos de l’any
Un anàlisi propi, elaborat partint de les dades facilitades per Marketing System Iberia (MSI) 
i pel Gremi del Motor/FECAVEM, també indica un estancament en el darrer mes 
Les matriculacions d’auto-
mòbils de turisme i 4x4 van 
augmentar a Catalunya un 
7% en els primers mesos de 
l’any respecte al mateix pe-
ríode de l’any passat. Pel que 
fa referència 

a aquestes 
mateixes dades re-
ferides a aquest mes de 
setembre s’han tancat amb 
un total de 13.783 vehicles, 
el que representa gairebé un 
descens del 2% respecte del 
setembre del 2016, però un 
acumulat superior de gener-
setembre 2017 del 7,09% 
amb un total de 141.648 
matriculacions realitzades.

En el conjunt de l’estat 
espanyol, el mes de setem-
bre ha tancat amb un to-
tal de 83.291 t u r i s m e s 

matriculats, fet que suposa 
una pujada del 4,6% enfront 
del mateix mes de l’any pas-
sat. Durant els nou primers 

mesos de l’any el mercat 
de turismes va aconseguir 
933.142 matriculacions, fet 
que suposa un 6,7% més 
que en el període gener-
setembre de 2016.

La diferent evolució que 
aquest mes ha tingut 

e l  m e r c a t 
espa-

n y o l 
i  el  català, 

s’explica dsegons el dife-
rents canals.

CANAL PARTICULAR
D’una banda, el canal parti-
cular és el que menys creix, 
amb un 2,2% de pujada. A 
Catalunya, aquesta dada 
presenta una baixada del 
1,6%, amb la circumstància 
que, a la província de Bar-
celona, presenta una pujada 
percentual del 2,4%. Per 
tant, aquest canal presenta 

una certa estabi-
litat.

CANAL EMPRESA
Pel que fa al canal empresa, a 
nivell del conjunt d’Espanya 
puja un 13,7% i a Catalunya, 

aquesta dada presenta una 
baixada del 0,6%. Aquesta 
diferència s’explica perquè 
les matriculacions d’empre-
ses de rènting han caigut en 
un 6,94%.

CANAL LLOGUER 
(RENT A CAR)
En quant al canal Rent- 
a-car és el que presenta 

el resultat més negatiu. A 
Espanya, ha baixat un 4,8%, 
però a Catalunya, aques-
ta caiguda es xifra en un 
13,7% al mes de setembre i 
un 10,4%, en el que portem 
d’any.

Text cedit per
Gremi del Motor

fa referència 

a aquestes 

La diferent evolució que 
aquest mes ha tingut 

e l  m e r c a t 
espa-

n y o l 

CANAL LLOGUER 
(RENT A CAR)
En quant al canal Rent- 
a-car és el que presenta 

espanyol, el mes de setem-
bre ha tancat amb un to-
tal de 83.291 t u r i s m e s 

matriculats, fet que suposa 

celona, presenta una pujada 
percentual del 2,4%. Per 
tant, aquest canal presenta 

una certa estabi-
litat.

CANAL EMPRESA
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

OCTUBRE 2017

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

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

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

BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23

ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86

FARELL - 93 699 02 91
C/ SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

Típica de la tardor i de 
l’hivern, ja trobem als 
nostres mercats manda-
rines d’excel·lent qualitat. 
Rica en antioxidants, la 
mandarina té un efecte 
de retard de l’envelli-
ment cel·lular i per 
ta nt  re s u l ta 
molt benefi-
ciosa per a la 
nostra salut. 
D’aquesta sa-
borosa fruita, 
destaca l’alt 
contingut en aigua, 
la qual cosa la fa ser una 
fruita altament diürèti ca. 
A la vegada, la quanti tat 
conti nguda de fi bra tam-
bé és destacable. La fi bra 
resulta molt beneficio-
sa per a la salut, ja que 
fa una funció de neteja 
dels budells, a la vegada 
que ajuda a equilibrar 
els nivells de colesterol 
i de sucre a la sang. La 
fi bra també té un efecte 
saciant, de manera que 
es tracta d’un aliment in-

dicat en dietes de control 
de pes.

La vitamina C hi és 
present de manera no-
table, tot i que els ni-
vells d’aquesta vitamina 
són un tant inferiors que 

en el cas de la 
taronja.  Re-
cordem que la 
vitamina C és 

un poderós 
anti oxidant, 
que ens pro-

tegeix davant 
estats de conva-

lescència i de refredats.
També conté provi-

tamina A i àcid fòlic, ele-
ments que contribueixen 
també a mantenir el siste-
ma immunològic fort.

En relació amb els mi-
nerals, destaquem l’apor-
tació de potassi i de mag-
nesi, la qual cosa la fa ser 
també una fruita indicada 
per a les persones que 
pateixen d’hipertensió.

Per AMIC - Redacció

La mandarina, una fruita 
vitamínica saborosa i 

amb fi bra

de retard de l’envelli-
ment cel·lular i per 
ta nt  re s u l ta 
molt benefi-
ciosa per a la 
nostra salut. 
D’aquesta sa-
borosa fruita, 
destaca l’alt 
contingut en aigua, 

són un tant inferiors que 
en el cas de la 
taronja.  Re-
cordem que la 
vitamina C és 

tegeix davant 
estats de conva-
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Tendències en manicura per a la 
tardor... descobreix els colors!
Després d’un esti u vibrant, 
ple de llum i alegria, arri-
ba una tardor molt més 
tranquil·la. Al nostre voltant, 
la natura canvia de color i 
en el nostre maquillatge no 
podem portar-li la contrària, 
per això et presentem les 
tendències en manicura per 
a la tardor amb tots els colors 
que l’acompanyen...

Els vermells de les passarel-
les
Els creadors de maquillatge 
s’inspiren en les passarel·les 
de moda per crear les seves 
col·leccions, i si aquesta tem-
porada hi ha un color prota-
gonista a la moda, aquest és, 
sens dubte el vermell. Però 
no només un to de vermell, 
no. El vermell en totes les 
seves declinacions: des de 
l’escarlata o el vermellenc 
fi ns al borgonya, de manera 
que ho tens fàcil, perquè 
totes les marques d’esmalts 
d’ungles i de maquillatge 
tenen diferents propostes de 
vermell en el seu catàleg de 
productes.

Un exemple és el to The 
nail lacquer Inferno 350, de 
Fall in Bloom, la col·lecció de 
maquillatge per a aquesta 
temporada de Dolce & Gab-
bana. Es tracta d’una laca 
d’ungles d’alt rendiment. El 
seu pinzell arrodonit permet 
una aplicació uniforme i 
sense ratlles. El seu disseny 

ergonòmic, amb un bastonet 
més curt, impedeix que la 
solució degoti .

Una altra proposta és 
l’esmalt d’ungles efecte Shi-
ne Tech efecte gel de Debo-
rah Milano, amb el qual pots 
aconseguir unes ungles ex-
tremadament brillants, llises 
i més “farcides”. Un acabat 
professional, com si fossin 
de gel, però sense necessitat 
de llum UV, ni d’acudir a un 
professional. El seu pinzell, 
més ample, permet cobrir la 
ungla més ràpida i fàcilment. 
Es reti ren amb dissolvent.

Una proposta que ens 
encanta és EclecChic de 
ProNails -que forma part la 
col·lecció Lady of the Hou-
se- en la qual el Violeta Reial 
és el protagonista. Es tracta 
d’un violeta teatral però 
càlid i regi al mateix temps. 
Un violeta marronós amb 
un matís vermell i suaus 
pigments nacrats que cau 
com vellut a les teves mans 
i conti nuarà cridant l’atenció 
una i una altra. Ho trobes en 
diferents ti pus d’aplicació: en 
esmalt LongWear, que dura 
impecable durant almenys 7 
dies, és fàcil d’aplicar perquè 
és com un esmalt tradicional 
que, a més, es pot eliminar 
amb dissolvent sense ace-
tona. També ho trobes en 
el revolucionari SoPolish, un 
esmalt semipermanent peel-
off  que et va a enamorar i 

que no fa mal l’ungla. La seva 
durada és de dues setmanes. 
Però si prefereixes presumir 
de color impecable durant 
tot un mes, pots recórrer al 
Gellak.

I no oblidis...
L’esmaltat d’ungles és només 
l’últim pas després de la 
manicura. Llima bé les un-
gles, neteja les cutí cules... Et 

recomanem que refresquis 
tots els passos amb aquestes 
entrades:
· Els deu millors secrets per a 
una manicura perfecta.
· Gotes per assecar l’esmalt 
d’ungles: manicura perfecta 
en segons.
· Manicura duradora, aconse-
gueix-la amb aquest vídeo.

Per AMIC - Redacció
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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

Tita llegó a nosotros tras avisarnos que había 
aparecido en el jardín de una casa. Es una gata 
sociable, extremadamente cariñosa y amorosa. 
Probablemente fue abandonada. Quizás fue un 
capricho y al llegar a edad adulta resultó ser un 
estorbo, como ocurre en muchos de los casos 
que nos llegan, por desgracia, en un ejemplo 
más de actos irresponsables. 

Tita es una gata fácil, que se adaptará rápi-
damente a un hogar y entorno familiar, pero por 
su condición debe vivir siendo la única “reinona” 
de la casa, ya que se estresa ante la presencia 
de otros gatos.

Si estás dispuesto a ofrecerle a esta princesa 
un trono donde ganarse la posición de reina y 
ser la mimada de la casa, ponte en contacto con 
Rodamons de Rubí de lunes a viernes de 18 a 20 
horas al teléfono 639 679 777 o bien a través de 
email, web o Facebook: 
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi/

Una reina destronada
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La Canaricultura es, sin 
duda, una actividad movida 
por la pasión, sólo así se 
explican las incontables 
gamas (más de 350) de 
color, postura y canto, que 
existen hoy en día, de estas 
maravillosas aves.

Y es por esa misma pa-
sión que, después de mucho 
esfuerzo y trabajo, la Aso-
ciación Club Ornitológico 
de Rubí, con la colaboración 
del Ayuntamiento, la Fede-
ración Catalana de Ornito-
logía y empresas privadas, se 
enorgullece de presentar el 
III Concurso Ornitológico 

III concurso 
Ornitológico 
de Rubí

F LUCEO CONSTRUCCIONES S.L.
                                

C/INFLUENCIA RIERA.  5, 2º 3ª
                                08194 Sant Quirze del Vallès

                     

Telf: 635400423

Email: info@fluceoconstrucciones.com

                                     
 
 

 
        Que se celebrará los días 27, 28 y 29 de Octubre de 2017 en el local de 

la A.A.V.V de Can Vallhonrat 
C/Compositor Chueca, nº 25, 08191. Rubí 

Coordenadas (GPS): 41 28’   
 

Colaboran:  

PROGRAMA  
Día 27: de 10:00 h. a 14:00 h. / 16:00 h. a 20:00h. Recepción de  
ejemplares. 
 
Día 28 por la mañana, enjuiciamiento de ejemplares. 

18:00 h. a 20:00 h. Inauguración y apertura al público. 
 
Día 29: de 9:00 h. a 12:00 h. Apertura al público. 
11:00 h. Charla sobre criterios de enjuiciamiento a cargo del 
Sr. Ramón García Fernández, Juez de C.O.E. 
12:00 h. Clausura del certamen, entrega de premios y recogida de 
ejemplares. 

 
      Inscripción obligatoria de ejemplares en ORNIGESTION. 

       Bases del concurso: 
https://clubornitologicorubi.jimdo.com 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

III Concurso Ornitológico de Rubí

ASOCIACIÓN CLUB ORNITOLÓGICO RUBÍ  
A.C.O.R 

                                

                                
                     

Bar las Palomas

Especialidad en Callos, Cochinillo y Bocadillos

C/Topacio, nº 55. 08191 Rubí

Contacto

José Fco. Coca Mingorance

C/ Avenida Catorce nº 61

Santa Perpetua de la Mogoda

Telf: 667.450.260
aviariojcoca@gmail.com

  
https://clubornitologicorubi.jimdo.com

Premio Postura Patrocinado Por: 

de Rubí.
En el concurso, parti-

cipan más de 30 criadores 
de nuestro municipio, que 
aportan unos 400 ejempla-
res de canarios.

La variedad de colores y 
posturas será espectacular.

No hace falta ser afi cio-
nado de las aves para disfru-
tar de esta maravilla para la 
vista y el oído y  apreciar la 
dedicación y el amor que 
ponen los criadores hasta 
conseguir estas pequeñas 
bellezas.

Os animamos a que ven-
gáis acompañados de vues-

tras familias a este evento 
dedicado a la difusión de la 
cría cultural y deportiva del 
canario.
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OFERTES I DEMANDES
SRA. SE OFRECE limpieza casa 
y escaleras. 697.549.553
SRA. SE OFRECE limpieza o� -
cinas, escaleras. 602.162.361

SE OFRECE Sra. limpieza o 
cuidadora. 631.990.836

SE ALQUILA plaza parking en  
c/ Burgos. 686.586.725

LLOGUER I VENDA



14a Fira Retro Clàssic Rubí
Aprofi tant la Fira de Sant Galderic, els Amics dels Automò-
bils An� cs de Rubí organitzen la 14a Fira Retro Clàssic Rubí, 
que � ndrà lloc a la plaça Salvador Allende el 21 d’octubre 
de 9 a 20 hores. Hi haurà una exposició de cotxes i motos i 
paradetes de recanvis i revistes.
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ART I PAGESIA

La Fira de Sant Galderic arrriba als carrers 
de la ciutat amb més ac� vitats culturals

16a Trobada de Plaques de Cava
Dins de la Fira de Sant Galderic, els Amics del Col-
leccionisme de Rubí organitzen la 16a Trobada de Col-
leccionistes de Plaques de Cava. Serà el 21 d’octubre a la 
plaça Doctor Guardiet de 10 a 14 hores i s’espera l’arribada 
de par� cipants d’arreu del territori. A més de parades 
per comprar material per arxivar i plaques es posarà a la 
venda l’ampolla de cava de la Trobada amb la placa de la 
cava Berral i Miró, d’edició limitada i e� queta especial. 
Als compradors, se’ls obsequiarà amb una ‘placa seca’ 
commemora� va. 

Estampacions i Raku, a càrrec d’edRa
Alumnes de l’Escola d’Art i Disseny de Rubí (edRa) par� ci-
paran amb diversos tallers ar� s� cs el 21 d’octubre. Un grup 
d’estudiants de ceràmica faran estructures amb la tècnica 
japonesa Raku, i un altre grup farà una estampació d’ico-
nografi a urbana amb samarretes que es podran comprar. 
També han fet elements iden� fi ca� us perquè les parades 
de la fi ra siguin visibles.

M. CABRERA

La nova junta de l’Associació 
Sant Galderic està ul� mant 
tots els detalls per tenir a 
punt la 23a Fira de Sant Gal-
deric, d’art i pagesia, que serà 
aquest dissabte 21 d’octubre 
al centre de la ciutat des de 
les 10 fins a les 21 hores. 
“Serà un dia molt maco per 
sortir i veure les diferents 
paradetes que hi haurà”, ha 
explicat Ariadna Benavides, 
presidenta de l’en� tat.

Està previst que s’instal·-
lin 30 parades d’artesans i 20 
d’ar� stes als carrers Xercavins 
i Sant Francesc, on també 
s’oferirà una demostració de 
pintura a càrrec de Patricia 
Miralles. Les 20 parades de 
pagesia i totes les ac� vitats 
relacionades amb aquest àm-
bit es podran trobar a la plaça 
Catalunya i Doctor Guardiet i 
als carrers Montserrat i Ma-
ximí Fornés.

Entre aquestes ac� vitats, 
al ma� , hi haurà una exposi-
ció d’eines agrícoles i calen-

dari del pagès, que fi ns ara 
ha estat a la Biblioteca, una 
mostra de carbasses gegants, 
uns grafi ters que decoraran 
un remolc amb motius pa-
gesos o un photocall d’art i 
pagesia.

Per als més pe� ts, està 
prevista una Aula de Natura 
durant tot el dia al solar del 
Centre Democrà� c Republicà, 
jocs tradicionals per a tot-
hom al ma�  a càrrec d’Òm-
nium o un contacontes a les 

12.30 hores a la plaça Doctor 
Guardiet. També s’oferirà un 
vermut musical a partir de 
les 13.30 hores a la mateixa 
plaça i un concert de l’Escola 
de Música Pere Burés a les 
11.30 hores.

A la tarda hi haurà ac� vi-
tats de cultura popular, com 
ara una ballada de gegants, 
danses populars i l’aixecada 
d’un pilar, a la plaça Doctor 
Guardiet.

L’Associació Rubí Musical 

Segle XXI oferirà ‘Música en 
moviment’ en els diferents 
espais de la fi ra i a les 22.30 
hores hi haurà un espectacle 
musical a càrrec de Dinamic 
Crescendo. Abans, a les 20.15 
hores es farà el sorteig de 
la panera de Sant Galderic i 
tot seguit hi haurà una bo� -
farrada popular, a càrrec de 
Tast d’Art.

La Fira de Sant Galderic 
també � ndrà un vessant soli-
dari, el 5è recapte d’aliments. 
Tots els qui ho vulguin podran 
portar aliments per la Taula 
d’en� tats de la inclusió social 
davant del Condis Mariona 
durant tot el dia.

A més, el Museu Etno-
gràfi c Vallhonrat oferirà una 
jornada de portes obertes 
amb visites guiades a les 11 i 
a les 12.15 hores.

Paral·lelament, els rubi-
nencs podran con� nuar gau-
dint de l’ac� vitat ‘De tapes 
per la fi ra’, en la qual par� ci-
pen 23 restaurants locals, que 
per 2,50 euros ofereixen una 
tapa i una beguda.

Artesans, ar� tes i pagesos instal·laran les seves parades al centre 
de la ciutat. / Arxiu
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En el marc de l’activitat 
‘Pugem un esglaó’ i amb el 
títol de ‘Com veig jo la foto-
grafia’, el fotògraf rubinenc 
Joan Díez ha ofert una clas-
se magistral als membres i 
amics del Grup Fotogràfic 
‘El Gra’ sobre criteris foto-
gràfics i la seva obra.

Díez, amb llarga trajec-
tòria dins la fotografia, es 
va referir a la importància 
de gaudir fent fotos, fet 
que de vegades s’oblida per 
donar-li més importància a 
la part tècnica.

També va explicar de-

talls importants com l’en-
quadrament correcte i els 
elements que no aporten 
res a la imatge. Finalment 
va repassar la seva trajec-
tòria: des del blanc i negre 
fins al 3D, passant pels 
muntatges i el colorvir, 
entre altres.

Els assistents, que han 
valorat positivament l’ac-
tivitat, també van poder 
contemplar part de l’obra 
fotogràfica de Díez en pa-
per i també en digital, com 
unes grans imatges del 
japó. / DdR

entitats

El fotògraf Joan Díez ofereix 
una classe magistral sobre criteris 
fotogràfics i sobre la seva obra

El cicle ‘Obert per a famílies’
torna aquest dissabte al Celler
rEDaCCió

Les activitats familiars tor-
nen aquest dissabte al Ce-
ller de Rubí dins el cicle 
Obert per a famílies. La 
proposta, a càrrec de l’en-
titat Experimentem amb 
l’ART (EART), combina art 
i educació amb l’objec-
tiu d’oferir a les persones 
participants experiències 
creatives compartides.

Aquest dissabte a par-
tir de les 18 h, tindrà lloc 
l’activitat El cos en l’espai, 
en què es convidarà els in-
fants a prendre consciència 
sobre l’espai que ocupa el 
seu cos tot treballant amb 
siluetes. Els nens i nenes hi 
hauran d’anar acompanyats 
com a mínim d’una persona 
adulta.

Música i cinema
Una de les principals senyes 
d’identitat de la programa-
ció del Celler per a aquest 
trimestre és el cicle El docu-
mental del mes, que torna 

aquest divendres a les 19 h 
amb la pel·lícula La Prome-
sa, una producció alema-
nya centrada en el brutal 
assassinat, l’any 1985, de 
Nancy i Dereck Haysom. 
Dins d’aquest mateix cicle, 
també es projectaran les 
cintes Amazona (24 de 
novembre) i Renda bàsica 
(15 de desembre).

L’altre gran eix de la 
programació del Celler 

per als propers mesos és 
la primera temporada de 
concerts de l’Orquestra de 
Música de Cambra de l’Es-
cola Municipal de Música 
Pere Burés, que s’encetarà 
el 12 de novembre amb 
un programa centrat en 
Vivaldi i Nyman. El 17 de 
desembre, hi haurà un se-
gon recital, en aquest cas 
sota el títol Les músiques 
de Shakespeare.

Activitat “El cos en l’espai”. / Cedida per Experimentem amb l’ART

música
arrenca la nova 
temporada de jazz 
a l’ateneu amb 
Viktorija Pilatovic
Dissabte 21 d’octubre a les 
20.30 h arrenca una nova 
temporada de jazz a l’Ate-
neu, un cicle promogut per 
l’Associació Jazz Rubí. La 
primera sessió anirà a càr-
rec de la cantant Viktorija 
Pilatovic, acompanyada per 
Michel Faber, Curro Gálvez 
i Enrique Heredia, un dels 
trios més consolidats de 
l’escena jazzística catalana. 
Prèviament, Pilatovic oferi-
rà una masterclass de jazz 
vocal. / DdR

Presentació en 
societat de la banda 
de blues de rubí 
Dockery’s Blues
La Societat Blues de Rubí 
ha organitzat aquest dis-
sabte un concert que serà 
la presentació d’una nova 
banda de blues rubinenca, 
Dockery’s Blues. La banda 
està formada per Xavi Paco i 
Toni Fabrés.  El concert serà 
a les 20 hores a l’espai socio-
cultural de la CGT. / DdR

L’activitat va tenir lloc a la seu d’El Gra. / Cedida

································································
DivenDres 20 d’octubre

-‘la promesa’
Dins del cicle El documental del mes. A les 19h al Celler 
(c. Pintor Coello, s/n). En VOSC.

-taula rodona sobre art urbà i espai públic
A les 18h a la pl. Josep Tarradelles. Dins del Festival 
Full Colors.

-‘Screen’
Recital poètic de Miriam Reyes i treballs fotogràfics 
habituals. Dins del Festival La Nuu. A les 20h al Celler 
(c. Pintor Coello, s/n). 

-Nit de rock&roll
A càrrec d’Aversi Band. A les 20.30h a l’Espai sociocultu-
ral de la CGT (pl. Anselm Clavé, 4-6). Org.: CGT Rubí. 

································································
Dissabte 21 d’octubre

-Mercat Numismàtic
Espai d’intercanvi i compravenda de moneda. De 
9h a 14h a la pl. Nova del Mercat. Org.: Associació 
Numismàtica de Rubí. 

-Festival Full Colors
A partir de les 10.30h, art urbà, activitats infantils i 
música durant tot el dia. A la pl. Josep Tarradelles. 

-Fira de Sant Galderic
De 10h a 21h a les places i carrers del centre de la 
ciutat. Org.: Associació Sant Galderic.

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

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

-Triangle Larreula. Exposició a càrrec de La 
Claraboia i Lectorsaltren. Fins al 31 d’octubre 
a la Biblioteca (c. Aribau, 5). 

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

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

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

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

-Concert per a infants
‘Els sons del mar’, a càrrec de l’Escola de Música 
Pere Burés. A les 11.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).

-Visita guiada per la Nuu
A càrrec de Carles Mercader. A les 11.30h a l’Antiga 
Estació (c. Historiador Serra, s/n). Dins del Festival 
La Nuu.

-Masterclass de jazz
A càrrec de Viktorija Pilatovic. A les 16.30h a l’Ateneu 
(c. Xile, 1-3). Preu: 30€.

-‘El cos a l’espai’
Activitat familiar. A les 18h al Celler (c. Pintor Co-
ello, s/n).

-Exhibició de boxa femenína solidària
A les 18h les instal·lacions del Club Boxa Rubí (c. 
Sardana, 22, nau 3). Org.: Club Boxa Rubí.

-Concert de blues
A càrrec de Xavi Pavo i Toni Fabrés. A les 20.30h a 
l’Espai sociocultural de la CGT (pl. Anselm Clavé, 
4-6). Org.: Societat de Blues de Rubí. 

································································
DiUMenGe 22 d’octubre

-Sortida al Baix Berguedà
Dins del cicle ‘Conèixer Catalunya’. A les 9h a l’Es-
cardívol. Org.: GCMR-CER.

-Fira d’habilitats
‘My little Carnival’. A les 10.30h a l’Ateneu 
(c. Xile, 1-3).

-romeria Virgen de la luna
A les 11h a la pl. Dr. Guardiet fins al parc de Ca n’Ori-

ol. Org.: Hermandad de la Virgen de la Luna. 

································································
DiLLUns 23 d’octubre

-Presentació del programa lecxit
Lectura per a l’èxit educatiu. A les 18h a la Biblioteca 
(c. Aribau, 5).

································································
DiMarts 24 d’octubre

-taller d’art narrat
‘Il·lustrem plats’, a càrrec de la Cuchu. A les 18h 
a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per a infants de 8 a 
12 anys.  

-taula rodona sobre residus ‘Parlem de trastets’
A càrrec Javi Ruiz, Lidia Juste, Montse Marcet, Enric 
Larreula, Montse Gallen i Jordi Simó. A les 19h a la 
Biblioteca (c. Aribau, 5).

-la música en imatges
Música de Schubert a càrrec de Perlman, Barenboin, 
Zukerman, Dupré i Mehta. A les 19.30h a l’Escola 
de Música (c. Joaquim Blume, 28).

································································
DiMecres 25 d’octubre

-Dimecres manetes
Espai d’autoreparació d’aparells i petits electrodo-
mèstics. De 18 a 21h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).

-la contaminació ambiental per l’amiant
Conferència a càrrec de Josep Tarrés i Esther Pérez. 
A les 19h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Org.: Associ-
ació d’Amics de la UAB.

································································
DiJoUs 26 d’octubre

-taller de biopolis per adults

A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). A partir de 
18 anys.

-Presentació de ‘Ciudad dormitorio’
A càrrec de José Liñán. A les 19h a la Biblioteca (c. 
Aribau, 5).

-‘Dona, salut i qualitat de vida’
A càrrec de Carme Valls. A les 18h a l’Ateneu. Org.: 
Aula d’Extensió Universitària de Rubí.

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

REDACCIÓ

El Foment de la Sardana de 
Rubí i la Parròquia de Sant 
Pere, amb la col·laboració 
de la Colla de Geganters 
de Rubí i Rubí d'Arrel, van 
celebrar diumenge el cen-
tenari de l'Aplec de tardor, 
una ac� vitat que se celebra 
a Sant Muç coincidint amb la 
tardor i que enguany fa cent 
anys del seu naixement. Per 
aquest motiu, els organit-
zadors van voler donar un 
impuls especial a l'edició 
de tardor, que no té tanta 
par� cipació com l'Aplec de 
primavera.

L'Aplec va arrencar de 
bon matí des de la plaça 
Doctor Guardiet, on es van 
aplegar un grup de ciuta-
dans que van voler pujar 
caminant fi ns a Sant Muç, 
on van tenir lloc les diferents 
ac� vitats programades. La 
pujada, que es va fer per 
l'an� c camí de Can Serra a 
Can Ramoneda, va comptar 
amb la presència de cinc 
capgrossos -la Guapa, l'Avi 
Piwo, el Drac, el Català i el 
Sol- que van ser acompa-
nyats per membres dels 
Geganters de Rubí.

Un cop arribats els par-
� cipants a la font de Sant 
Muç, de la qual brolla aigua 
des de l'es� u, Rubí d'Arrel va 

L'Aplec de tardor, un dels més 
par� cipa� u dels darrers anys 
coincidint amb el seu centenari

oferir un esmorzar popular 
amb botifarra i llimonada 
i es va oferir també aigua 
amb anissos, una beguda 
molt popular durant les 
an� gues fontades.

Més tard, va tenir lloc 
la missa a l'ermita de Sant 
Muç, a càrrec del rector 
Joaquim Messeguer, que 
va comptar amb la par� ci-
pació d'una cinquantena 
de persones. Més tard, els 
infants es van poder entre-
tenir amb tallers infantils 
i aviat van començar les 
sardanes, que van comptar 
amb la participació d'una 
vuitantena de persones. La 
Cobla Ciutat de Cornellà va 
ser l'encarregada de posar 
la música, unes sardanes en 
la qual van par� cipar també 
els capgrossos i es va fer una 
ballada del Gegant del Pi. Si-
multàniament, membres de 
Rubí d'Arrel oferien visites 
guiades a l'ermita i la font 
de Sant Muç. 

Josep Puigventós, del 
Foment de la Sardana de 
Rubí, s'ha mostrat molt sa-
� sfet de l'Aplec de tardor i 
ha destacat "la importància 
d'organitzar ac� vitats en col-
laboració amb altres en� tats 
i de forma conjunta, per tal 
que sigui més par� cipa� u".

L'Aplec de tardor va néi-
xer el 1917 com a Aplec 

del Roser promogut pel 
Doctor Guardiet per tal de 
revitalitzar l'associacionis-
me catòlic del municipi. 
L'ac� vitat s'ha realitzat de 
forma ininterrompuda du-
rant tots aquests anys, amb 
excepció de l'època de la 
Guerra Civil. Imatge de la ballada de sardanes a l’exterior de l’ermita. / Cedida

Coincidint amb la cele-
bració dels 100 anys de 
tradició pessebrista a la 
nostra ciutat, l’Associació 
de Pessebristes de Rubí 
ha decidit oferir a la ciu-
tadania la possibilitat de 
seguir en directe el procés 
per crear un diorama. En 
aquest sen� t, durant tres 
setmanes, del 19 al 4 de 
novembre, els rubinencs i 
rubinenques que ho desit-
gin podran accedir a l’espai 
exposi� u de l’Aula Cultural, 
a l’avinguda Barcelona, 84, 
per contemplar com els 
pessebristes elaboren els 
diorames, des de la idea 

inicial fi ns als úl� ms detalls. 
L’horari d’apertura d’aquest 
‘Procés de creació de Na-
dal’ serà dijous i divendres 
de 17.30 a 20.30 h i dissab-
tes d’11 a 14 hores de 17.30 
a 20.30h.

D’altra banda, fi ns al 5 
de novembre es pot visitar 
al Celler la mostra Figures i 
pessebres a Rubí. Cent anys 
de pessebres a Rubí, que 
mostra naixements d’una 
col·lecció privada, una ex-
posició de figures fetes 
pels pessebristes locals i del 
fons del patrimoni de l’as-
sociació i algunes creacions 
del Nadal 2017. / DdR

ENTITATS

Els pessebristes conviden la 
ciutadania a assis� r a 
la creació dels Diorames
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Les jotes omplen La Sala 
per les Festes del Pilar

Els assistents van gaudir de la mostra de folklore aragonès, que 
va tenir lloc a La Sala. / J.A. Montoya

El Centro Aragonés de Rubí 
va organitzar dissabte pas-
sat a la tarda el tradicional 
fes� val de jotes en el teatre 
municipal La Sala. El públic 
assistent va gaudir amb una 
variada mostra del folklore 
aragonès. 

Aquest cap de setmana 
l’en� tat aragonesa posa el 
punt fi nal a la celebració. 
Serà dissabte 21 d’octubre 
a par� r de les 19 hores al 
local de l’en� tat amb el lliu-
rament dels trofeus i una 
degustació de vi aragonès. 

També fi ns dissabte es 

pot visitar l’exposició de 
pintura de Rosario Jiménez 
i els seus alumnes a l’audi-
tori del Museu Vallhonrat. 
Els actes centrals de les 
festes van ser dijous de la 
setmana passada 12 d’oc-
tubre, Dia de la Verge del 
Pilar, amb la tradicional 
ofrena fl oral i la celebració 
d’un ofi ci religiós a l’esglé-
sia de Sant Pere. La missa 
va ser cantada pel grup So-
montano i la seva rondalla 
Aneto. Posteriorment va 
tenir lloc un dinar de ger-
manor. / DdR 

Laura Borràs i 
Bel Olid visitaran 
el ‘Triangle 
Larreula’
Laura Borràs, directo-
ra de la Institució de 
les Lletres Catalanes, i 
Bel Olid, presidenta de 
l’Associació d’Escriptors 
en Llengua Catalana, 
han anunciat que esta-
ran dimecres vinent 25 
d’octubre a Rubí per tal 
de poder visitar els tres 
espais que conformen 
la mostra ‘Triangle Lar-
reula’.

Aquesta exposició 
dedicada a la trajectòria 
de l’escriptor i il·lustrador 
rubinenc Eric Larreula es 
pot visitar durant tot 
el mes d’octubre a tres 
espais de la ciutat: la 
Biblioteca Mestre Mar�  
Tauler, Lectors al tren! i 
La Claraboia.

A Lectors al tren!, al 
carrer Magí Ramentol, 
es pot trobar una mos-
tra dels seus llibres i il-
lustracions de la sèrie Ala 
de Cord, mentre que a La 
Claraboia, al carrer Sant 
Miquel, hi ha una expo-
sició dels seus dibuixos 
d’historietes i vinyetes 
de còmic. 

Per la seva part, la 
Biblioteca acull una se-
lecció d’obsequis que els 
infants de les escoles de 
Rubí han fet a l’escrip-
tor i il·lustrador al llarg 
d’aquests anys quan l’au-
tor ha visitat els centres 
per fer alguna ac� vitat 
amb els infants.

Montse Marcet, co-
ordinadora del ‘Triangle 
Larreula’ serà l’encarre-
gada de guiar Borràs i 
Olid pels tres espais de 
l’exposició. / DdR

Els Castellers de Rubí celebren 
diumenge la seva XXI Diada

Actuació castellera, durant la passada Festa Major. / J.A. Montoya

Romeria de la Virgen de la 
Luna al parc de Ca n’Oriol
La Hermandad Virgen de la 
Luna organitza el 22 d’octu-
bre la tradicional romeria 
Virgen de la Luna. L’ac� vi-
tat començarà a la plaça 
Doctor Guardiet a les 11 
hores, el punt de trobada 
per sor� r cap al parc de Ca 
n’Oriol amb la verge, que 
anirà acompanyada per La 
Banda de Rubí i entitats 
culturals.

A les 12 hores, està 
prevista la missa cantada 
pel cor de l’Asociación Ro-

ciera de Rubí, que cantarà 
cançons de la Virgen de la 
Luna. Si fa mal temps, està 
previst traslladar la missa 
fi ns a l’ermita que hi ha al 
parc de Ca n’Oriol. Després 
de la missa, com cada any, 
es farà un sorteig.

Posteriorment, està 
previstaun dia de convivèn-
cia entre amics i en� tats, 
amb actuacions de cors 
i quadres de ball. Ja a la 
tarda, hi haurà jocs infan� ls 
amb obsequis. / DdR

Els Castellers de Rubí ja 
ho tenen tot a punt per 
celebrar aquest proper 
diumenge 22 d’octubre la 
XXI Diada de la colla. L’acte 
tindrà lloc a la plaça Doctor 
Guardiet a partir de les 12 
hores i comptarà amb la 
participació dels Castellers 
del Prat de Llobregat i els 

Vailets de Gelida, com a 
colles convidades, mentre 
que la colla local serà l’am-
fitriona.

Ana Arenas, membre 
de Castellers de Rubí, ex-
plica que el repte d’aques-
ta Diada serà intentar fer 
una torre, un castell que fa 
dos anys que la colla local 

no aconsegueix aixecar.
Durant la jornada, s’or-

ganitzaran diferents ac-
tivitats paral·leles per tal 
d’atraure gent que partici-
pin en la diada. En aquest 
sentit, des de la colla reco-
neixen que necessiten més 
gent per poder continuar 
creixent. / DdR

CINEMA
El documental del mes projecta ‘La Promesa’, 
una cinta sobre un brutal assassinat als anys 80
El documental del mes 
proposa aquest divendres 
el film ‘La promesa’, un 
thriller de Marcus Ve� er i 
Karin Steinberger.

La cinta es basa en el 
brutal assassinat de Nancy 
i Dereck Haysom que va 
impressionar el món l’any 
1985. Els Haysom eren gent 
adinerada de l’alta societat 
de Virgínia i el gran interès 
medià� c que va causar el 
cas va fer que fos el primer 
judici criminal retransmès 

en directe per televisió. 
La condemna de la seva 
filla Elisabeth a 90 anys 
de presó com a còmplice 
d’assassinat i la sentència 
a cadena perpètua per 
doble assassinat a Jens 
Soering, el xicot alemany 
d’Elisabeth, van trasbalsar 
la societat.

Una investigació re-
cent, amb noves tècniques 
forenses, desacredita les 
proves clau que inculpaven 
Soering. Després de més 

de 30 anys a la presó, els 
nous indicis apunten cap 
a la seva innocència. Una 
tràgica història d’amor 
adolescent conver� da en 
un thriller judicial: el mis-
teriós cas de Jens Soering i 
Elisabeth Haysom.

El fi lm, premiat en nom-
brosos festivals interna-
cionals, es projectarà en 
versió original en anglès i 
alemany, sub� tulat al cata-
là. La projecció serà a les 19 
hores al Celler. / DdR
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2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 RUBÍ UE 7 16
2 VILANOVA I LA GELTRÚ 7 16
3 ESPLUGUENC 7 15
4 ATLÈTIC SANT JUST 7 13
5 JÚNIOR 7 12
6 CAN TRIAS 7 11
7 PRAT B 7 11
8 FONTSANTA FATJÓ 7 10
9 ATLÈTIC VILAFRANCA 7 10

10 BEGUES 7 10
11 SANT QUIRZE 7 9
12 OLÍMPIC CAN FATJÓ 7 9
13 MARIANAO 7 9
14 MOLINS DE REI 7 6
15 SUBURENSE 7 5
16 SANT JOAN DESPÍ 7 5
17 GORNAL 7 5
18 ATLÈTIC PRAT 7 4

El Rubí s’imposa al Vilanova i 
se situa líder de la classifi cació

REDACCIÓ

La Unió Esporti va Rubí va 
sumar la cinquena victòria 
de la temporada, la segona 
com a local, al municipal de 
Can Rosés. Els de José Luís 
Duque es van imposar en 
un parti t molt igualat du-
rant els 90 minuts, però que 
finalment es va decantar 
per part dels rubinencs.

Va ser un encontre amb 
molta intensitat per part 
dels dos conjunts, ja que 
tots dos es preveu que llui-
taran per l’ascens a Primera 

Catalana, fet que li donava 
al matx un plus d’emoció 
per a tots els assistents que 
es van apropar al Municipal 
de Can Rosés.

Els rubinencs es van 
mostrar per tercera setma-
na consecuti va molt sòlids 
en defensa, una solidesa 
que ja es comença a notar 
i que fa que el Rubí sigui 
un dels equips més golejats 
del grup.

Quan faltaven vuit mi-
nuts per acabar el matx, 
la Unió Esporti va Rubí va 
fer el primer i únic gol del 

parti t. Van aparèixer els dos 
de sempre. El gran Vicente 
feia una de les seves per la 
banda i va servir un gran 
centre perquè Albert Gur-
rea anotés el gol del Rubí. 
Amb l’1-0 al marcador va 
arribar el fi nal de parti t i 
els tres punts es quedaven 
a casa. Aquest triomf deixa 
al Rubí en el més alt de la 
classifi cació amb 16 punts. 

La propera jornada, la 
vuitena de la competi ció, 
el Rubí visitarà el camp de 
l’Atlèti c Sant Just.

OLÍMPIC CAN FATJÓ - JÚNIOR               1-0 UE RUBÍ - CF VILANOVA GELTRU                               1-0

UE RUBÍ: Morales, Kiki, Víctor Rodríguez, Barragán, Rueda, 
Sorbas, Bermúdez, Miguel Ángel, Lumbreras (Kevin Rodrí-
guez), Gurrea i Raventós.
CF VILANOVA GELTRU: Arnalot, Lebrero, Cuadra (Cols), La-
tre (Ximénez), Pujol (Álvarez), Valldosera (Ferret), Delgado 
(Barragán), Álvaro, Pinilla, Codina i Sugranyes.
Àrbitre: Llistar Perelló, Joan.
Gol: 0-1 Gurrea (82’).
Targetes:  Rueda, Raventós, Kiki, Bermúdez i Gurrea / Pinilla, 
Delgado, Álvaro, Cuadra i Sugranyés.

L’Olímpic cau amb l’Atlèti c Sant 
Just, la primera derrota a casa

JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó va en-
caixar la seva primera der-
rota a casa, davant un rival 
directe, l’Atlèti c Sant Just. 
Tots dos equips es jugaven 
conti nuar a la zona alta de 
la classifi cació.

Tot i que els de Can Fatjó 
havien jugat dijous i arriba-
ven menys descansats, a la 
primera part van tenir oca-
sió per avançar-se en el mar-
cador, però l’àrbitre Jiménez 
Narciso els va anul·lar un 
gol a instàncies dels seus 
ajudants, ja que en principi 
l’havia donat per bo.

Van jugar bé els locals, 
amb més possessió de pi-
lota, i amb més perill sobre 
la porteria contrària, però 
sense encert al final. El 
Sant Just també va tenir 

OLÍMPIC CAN FATJÓ - JÚNIOR               1-0 CD OLÍMPIC CAN FATJÓ - ATLÈTIC SANT JUST              0-2 

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J.Bracons, Dani García (Marc Cor-
net), Marc Sánchez, Nil, Santi Peroni, Grego (Rubén), Jonay 
(Iván García), Gerard, Marc Ruíz (David Vázquez), Oscar 
Molina I Charly (Genís). 
ATLÈTIC SANT JUST: Unzúe, Palacios, Fidel, Fran, Jan, Ale-
jandro (Alex), Oriol (Pedro), Eric, Sergi (Morgado), Roger 
(Adri) i Duf�i.
Àrbitre: Jiménez Narciso, Álex (Regular).
Gols: 0-1 Roger (11´) 0-2 Alejandro (72´).
Targetes: Dani García, Nil, Gerard, Rubén i Genís / Fidel, 
Duf�i i Adri.

una oportunitat clara en 
el minut 28 quan Oriol va 
estavellar la pilota al pal de 
la porteria de Bracons. Amb 
l’empat a 0, un corner per 
cada equip, tres faltes de 
l’Olímpic i vuit dels visitants 
va arribar el descans.

Es va iniciar el segon 
temps sense canvis i l’Olím-
pic va conti nuar dominant 
el parti t creant ocasions que 
Unzúe, meta del Sant Just, 
en una brillant actuació, va 
evitar.

L’equip visitant va cedir 
terreny a l’Olímpic, però 
sense abandonar els con-
tracops. En un d’aquests, 
al minut 56, va arribar el 
primer gol. Roger va apro-
fi tar un passi d’Oriol en un 
contracop que va enganxar 
la defensa avançada i va fer 
el 0-1.

Arran del gol, el tècnic 
local Toni Centella va fer 
els cinc canvis reglamen-
tats per intentar donar la 
volta al marcador. Tot i que 
l’Olímpic va gaudir de noves 
oportunitats es va trobar a 
faltar un golejador. El 0-2 va 
arribar en el minut 72, de 
nou en un contracop. Marc 
Sánchez envia de cap la pi-
lota al seu porter Bracons, 
però l’esfèric el va superar i 
quan estava a punt d’entrar 
a gol, Alejandro va arribar 
per només acabar de rema-
tar. L’Olímpic ho va intentar 
de totes les formes però no 
va aconseguir marcar.

Diumenge a les 12 hores 
l’Olímpic s’enfrontarà a la 
UD Can Trias a Viladeca-
valls.

Maurina Egara-Sènior B      2-1 
Manel 
Juvenil A-Fund. Terrassa   5-1 
Óscar (2), Marc (2) i Sergi
Juvenil B-PB Sant Cugat   2-1 
Marc i Isaac
Cadet A-Can Trias   8-1 
Daniel (2), Isaac, Izan, Naim (2) i 
Sergi
EE Center-CadeteB   0-3 
Justi, Carlos i Luis
San Cristóbal-Infantil A   0-8 
Zhou (3), Lozada (2) i Pozo (2)
Infantil C-Naise Barcelona  0-2 
Aleví A-EFB Andalucía       13-2  
Víctor (3), Saúl (3), Daniel, Gio (2), 
Axel, Quim i Álex
Rubí-Aleví B   7-2 
Iván i Alejandro
Can Trias-Aleví C   8-3 
Iker (2) i Carlos 
Aleví D-Júnior   8-2 
Yovani (2), Martín, Izan, Daniel (2) 
i Pablo (2)
Aleví E-EF Bonaire   3-4 
Raúl (2) i Axel
Aleví F-Tahu St. Cugat        0-16 
Rubí-Benjamí A   0-4 
Mancheño, Gómez i Urbano (2)
Pueblo Nuevo-Benjamí B   6-3 
Álex, Joel i Izán
Can Parellada-Benjamí C     3-2 
Iker i Daniel
Benjamí D-Castellbisbal   3-5 

RESULTATS
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El primer equip de l’Olímpic va dotzè a la classifi cació. / J. A. Montoya

En la propera jornada, visitarà el camp de l’Atlèti c Sant Just
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El Club Balmes Rubí ha ini-
ciat la temporada parti ci-
pant en tres esdeveniments 
de nivell, aconseguint grans 
resultats. En el I Open de 
Cunit, disputat a fi nals de 
setembre, van parti cipar, 
en categoria júnior, Ainhoa 
del Viejo, Claudia Triviño, 
Sara Granell, Carala Fer-
nández, Silvia Boix, Daniel 
Martos i Iván Cruz, mentre 
que en categoria absoluta 
el representant va ser Dani 
Triviño. En total van acon-
seguir set medalles, un or, 
tres plates i tres bronzes.

Ja a l’octubre, el Balmes 
Rubí va assisti r a l’Obert 
de Tarragona amb tres re-
presentants: Adrià Martos, 
Aleix Fernández i Marta 

TAEKWONDO | COMPETICIÓ

Gran inici de temporada per al Club 
Balmes Rubí en diferents Oberts

Tres dels quatre parti cipants del CNR a la prova. / Cedida

TIR AMB ARC | CAMPIONAT

Cinc podis per a ti radors 
d’Arquers Rubí en el Campionat 
Nacional Bowhunter
El Club Arquers Rubí va acon-
seguir cinc podis en el Cam-
pionat Nacional Bowhunter 
disputar el passat cap de 
setmana a Dosrius. El club ru-
binenc va parti cipar amb sis 
arquers: Aleix Lobato, Marc 
Lopera, Cesar Flor, Montse 
Muñoz, Valentí n Paris i Her-
nán de las Heras. 

Tots ells van realitzar 
una gran competició. Cal 
destacar a Cesar Flor que es 
va proclamar campió d’Es-

panya, Valentí n Paris que va 
aconseguir un segon gran 
lloc i Hernán de las Heras 
que s’estrenava per parti-
da doble, ja que debutava 
amb la samarreta d’Arquers 
Rubí i en la competi ció IFAA 
Bowhunter, en la qual va 
aconseguir un gran segon 
lloc. 

Amb aquests bons resul-
tats el club rubinenc tanca la 
temporada bowhunter fi ns a 
l’any vinent. 

RESULTATS
Marc Lopera—1r—FU—Júnior
Aleix Lobato—2n—FU—Júnior

Montse Muñoz—6a—TDR—Sènior
Valentín Paris—2n—TDR—Veterà

Hernán de las Heras—2n—BBR—Veterà
César Flor—1r—FU—Sènior

Moreno, que van assolir un 
or i dues plates.

En la mateixa jornada, 
Thais Martí nez i Miriam 
Granell, en categoria cadet, 
i Sara Granell, Unai Flores i 

Silvia Boix, en categoria ju-
nior, van disputar l’Obert de 
València. Els representants 
del Balmes Rubí van acon-
seguir un or, una plata i dos 
bronzes. / Balmes Rubí

PETANCA | LLIGA

El primer equip de la Unió Petanca 
Las Torres-Rubí es manté líder de grup
Nova victòria per al primer equip de la 
Unió Petanca Las Torres-Rubí, que es 
manté encapçalant la classifi cació del 
seu grup. El conjunt rubinenc va rebre 
com a local a la UP Ripollet, un equip de 
la zona mitja-alta de la taula que va llui-
tar fi ns al fi nal en un parti t molt igualat. 
El resultat fi nal va ser de 10-6.

Per la seva banda, el segon equip 
va aconseguir una nova victòria a do-
micili. Es va desplaçar fi ns a Badia per 
a enfrontar-se a un equip que encara 
no ha puntuat. Els de Rubí van imposar 
el seu joc des de la primera ronda i van 
acabar guanyat per 3-13.

El grup C va registrar la primera 
derrota en perdre per un contundent 
4-12 amb els Amics de Castellgalí, un 
dels equips que lluitarà per l’ascens 
de categoria i que ha aconseguit el 
lideratge del grup.

Finalment, el Femení va jugar com 
a visitant a Olesa de Montserrat per 
disputar un duel entre dos equips 

que encara no havien aconseguit cap 
victòria. Les rubinenques van jugar el 
millor parti t de la temporada, però no 
van poder sumar el triomf. El resultat 
fi nal va ser de 5-4.

Campionat d’Espanya Juvenil per 
dupletes
El jugador de la UP Las Torres Óscar 
Zamorano va disputar el passat cap 
de setmana el Campionat d’Espanya 
Juvenil de dupletes a Torrelavega. Za-
morano va formar equip amb Carlos 
Revuelta, del Fontsanta. Dissabte van 
passar la fase de grups, guanyant les 
sis parti des, i van arribar fi ns a quarts 
de fi nal. Allà, es van enfrontar amb 
el CP Vírgen del Remedio, d’Alacant, 
equip contra el qual van perdre i no 
van poder accedir a les fi nals. / UP Las 
Torres Rubí

MARXA | ENTITAT

El dinar de la Marxa 
de la Regularitat 
serà a l’anti c Camp 
del Can Mir
Les inscripcions de la 47a 
Marxa Infanti l de Regularitat 
i Aventura, que organitza el 
Centre Excursionista (CER), 
es van obrir dilluns i avan-
cen a bon ritme. La Marxa, 
dirigida a infants entre 7 i 12 
anys, serà el diumenge 29 
d’octubre. El CER ha preparat 
un recorregut per l’entorn 
natural de Rubí que els par-
ticipants faran en parelles 
caminant. El dinar, on els 
parti cipants podran reunir-
se amb els familiars, serà a 
l’anti c Camp de Futbol de Can 
Mir, a l’avinguda de Can Mir 
amb el carrer d’Alforja. Com 
a novetat hi haurà un Food 
Truck, un servei de bar amb 
begudes i entrepans. / DdR

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 ESCOLA PLANADEU 7 18
2 ATLÈTIC RUBÍ 7 17
3 SAN LORENZO 7 16
4 JUV.25 SEPTIEMBRE 7 15
5 SANT CUGAT B 7 15
6 CERDANYOLA B 7 13
7 MIRASOL-BACO 7 12
8 LLANO DE SABADELL 7 11
9 BARBERÀ ANDALUCÍA 6 9

10 BADIA DEL VALLÈS 7 9
11 CASTELLBISBAL 7 8
12 LLORENÇÀ 7 7
13 TIBIDABO T. ROMEU 6 6
14 LA ROMÀNICA 6 6
15 JÚNIOR B 7 5
16 ESCUELA BONAIRE 6 2
17 PUEBLO NUEVO 7 2
18 PENYA PAJARIL 7 0

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Empat del Juventud 25 
de Septi embre i nova 
victòria de l’Atlèti c Rubí
El Juventud 25 de Septi em-
bre va empatar a casa del 
Tibidabo Torre Romeu 1-1, 
en un difícil partit davant 
un gran rival. El Veinti  es va 
avançar en el marcador en 
el minut 12 amb un gol de 
Javilín. El Torre Romeu va 
empatar poc abans del des-
cans, en el 43, amb un gol 
d’Antonio Mesa, que va fer 
pujar l’1 a 1 al marcador. Un 
resultat que ja no va variar. 
Diumenge a les 12.05 h rebrà 
a casa al Llano.

Per la seva part, l’Atlèti c 
Rubí va aconseguir una im-
portant victòria a casa per 
2-1 davant el San Lorenzo, en 
un parti t molt disputat. Car-
los Esteban, en el minut 59, 

va avançar el conjunt rubi-
nenc. Ja en el minut 80, Àlex 
aconseguia empatar, però 
només dos minuts més tard 
Genís sentenciava el matx. 
Diumenge a les 12 h visitarà 
el camp del Badia / DdR

Óscar Zamorano i Carlos Revuelta van parti -
cipar en el Campionat d’Espanya. / Cedida



ATLETISME | COMPETICIÓ

Bons resultats pels atletes de 
la UAR al Trofeu Promoció 
disputat a Cornellà
L’escola d’atletisme de la 
Unió Atlè� ca Rubí ha par� ci-
pat aquest dissabte passat en 
el trofeu promoció organitzat 
a Cornellà per la Federació 
Catalana d’Atle� sme. Els atle-
tes rubinencs van aconseguir 
bons resultats.

Entre ells, en categoria 
aleví masculí, Aquetza Sumell 
va ser 1r a salt d’alçada amb 
una gran marca d’1,44, men-
tre que Ivan García va ser ter-
cer en els 60 m tanques amb 
un temps de 10’’ i quart en alçada amb una marca d’1,25.

En categoria infan� l, Pol Cordero va fer una marca de 
4,66 m en salt de llargada; Violeta Vilches va ser quarta en 
1000 obstacles amb una marca de 3,41 i Ona Gombau va 
quedar setena en 60 m tanques amb un temps de 38,7. 
Finalment, Paula Haba va quedar vuitena en salt d’alçada 
aleví femení amb una marca d’1,10 m. / UAR
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WATERPOLO | PRIMERA DIVISIÓ NACIONAL

El Sènior Masculí del CNR s’estrena 
en la lliga guanyant a La La� na 16-9

Les diferents compe� cions 
oficials de waterpolo van 
arrencar el passat cap de 
setmana. El Club Natació 
Rubí compta amb 13 equips 
distribuïts en les diferents 
categories i lligues catalanes 
i nacionals. L’equip absolut 
masculí va iniciar la com-

pe� ció enfrontant-se a Can 
Rosés a l’equip madrileny La 
La� na i situant-se líder a la 
classifi cació. Els rubinencs 
es van imposar per 16-9 
al club de Madrid, demos-
trant que han iniciat la nova 
temporada amb confi ança. 
/ DdR

RESULTATS
Lliga Catalana Cadet Masculí 

CN SANT FELIU-CN RUBÍ     13-10 
Lliga Catalana Absoluta Masculí - 1a Divisió

CN RUBÍ B-CN MINORISA     12-10
Lliga Catalana Infantil Mixt

CN RUBÍ-CN SANT ADRIÀ     17-2
Lliga Catalana Aleví Mixt

CN GRANOLLERS-CN RUBÍ B     8-1
Lliga Catalana Juvenil Masculí

CN RUBÍ-CE MEDITERRANI     9-9

TRIATLÓ | LLIGA CATALANA

Cinc triatletes del Club Natació Rubí van par-
� cipar el 12 d’octubre a l’úl� m aquatló de la 
temporada 2017, el XV Aquatló de Badalona, 
prova que pertany a la Lliga Catalana. Els repre-
sentants rubinencs van ser Axel Badia, Adrià 
Mateos i un equip femení format per Mònica 
Crisol, Laura Pérez i Cris� na Aguilera. 

Diumenge, van ser el torn de Carlos Par-
dos, Sergio Davila i Adelardo Gallego,  que 
també van compe� r al Tricircuit  de Vilanova 
i la Geltrú. 

Aquest  cap de setmana l’equip absolut 
femení, inicia la temporada contra el CN Sant 
Andreu a par� r de les 19.45h a Can Rosés. / 
CNR

Cinc atletes del CNR par� cipen en el XV Aquatló 
de Badalona, prova inclosa en la Lliga Catalana

VOLEIBOL | PRIMERA CATALANA

Primers tres punts per al 
primer equip del CV Rubí 
El primer equip del Vòlei 
Rubí va disputar dissabte la 
tercera jornada de lliga, en 
un par� t jugat a Can Rosés 
davant el CV Sant Quirze.  
Les rubinenques van saltar 
a la pista molt concentrades 
i van començar el primer set 
amb una molt bona feina en 
defensa. L’alçada del blo-
queig de les de Sant Quirze 
no va ser sufi cient per fre-
nar l’atac de les locals que, 
amb una bona varietat de 
recursos, van aconseguir 
trencar la defensa rival i 
se’n van emportar el primer 
set per 25-16. 

En el segon set, les lo-
cals van seguir amb la ma-
teixa ac� tud a pista, però  
els canvis en l’alineació 
visitant van equilibrar més 

les forces dels dos equips. 
Les rubinenques van acon-
seguir col·locar-se per da-
vant en el marcador durant 
tot el set i van fer pujar el 
2-0 després de guanyar 25-
23 en un fi nal de set molt 
emocionant. 

En el tercer set les noies 
del Vòlei Rubí van sor� r a 
pista decidides a endur-se’n 
els tres punts cap a casa. 
Amb un bon treball en la 
defensa, van aconseguir 
ser molt efec� ves en atac i 
guanyar el tercer set per 25-
20 sumant així els 3 primers 
punts a la lliga. 

La propera setmana les 
rubinenques tornen a jugar 
a Can Rosés i s’enfrontaran 
al Barça a les 19:30 h del 
dissabte. / CVEls representants rubinencs a l’Aquatló de Badalona. / Cedida

Els integrants del primer equip de waterpolo masculí del club rubinenc. / Cedida

Aquetza Sumell va ser primer en 
salt d’alçada. / Cedida
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