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MIR &
GRACIA
PIS IDEAL INVERSORS
AL COSTAT DELS FFCC
76m2 de 3 hab., saló amb
sortida a balcó, bany i
cuina ben conservats,
armar. empot.,
calefacc. radiad.
Perfecte per a reformar
íntegrament i fer-ho
a gust d'un.
Preu fantàstic!!!!

110.000€

Tf. 609 765 534

www.mir-gracia.cat

L’Ajuntament engega un sistema de vals de descompte
per promoure el consum al comerç local
rEDACCIÓ

L’Ajuntament ha posat en
marxa un sistema de vals de
descompte per promoure
el consum al comerç de la
ciutat. Durant la presentació
de la iniciativa, l’alcaldessa,
Ana M. Martínez, ha explicat
que la campanya té un doble
objectiu: “Donar suport als
comerciants de la ciutat i
donar un cop de mà a les famílies en el moment de fer les

seves compres de Nadal”.
Es tracta d’un sistema de
vals de compra que permetran d’una banda una injecció
de 201.000 euros al comerç
local i de l’altra, que els rubinencs i les rubinenques
puguin adquirir productes
amb descompte. La proposta es materialitzarà a través
d’un conveni de col·laboració
amb la Cambra de Comerç de
Terrassa dotat amb 100.500
euros.

Els vals es podran adquirir
a través de la plataforma telemàtica ‘Rubí s’ho val’, que es
posarà en marxa aviat. S’emetran 10.000 vals per valor 10
euros i 20.200 vals per valor
5 euros. Cada val es finançarà
al 50 %, entre el consumidor
i el consistori. Així, un val de
10 euros, costarà 5 euros al
consumidor, que el podrà
gastar a les botigues adherides a la proposta. D’aquesta
manera, el comerç obté una

compra per valor de 10 euros
i el ciutadà un descompte de
5 euros.
En una primera fase de
la proposta, des del 25 de
novembre a l’1 desembre,
els comerciants que vulguin
formar part es podran donar
d’alta a la plataforma telemàtica. Des de l’1 desembre
i fins al 4 de gener, la ciutadania podrà comprar els vals,
que podrà gastar entre el 5 de
desembre i el 5 de gener a les
botigues adherides.
“Les festes de Nadal són
sempre la campanya comercial més important de l’any,
per darrere de les rebaixes.
Aquest any, a més, arriben
en un moment complicat pel
comerç que pateix les conse-

S’emetran 10.000
vals de 10 euros
i 20.200 vals de
5 euros que la
ciutadania podrà
adquirir per la
meitat del seu valor
qüències del tancament durant el primer estat d’alarma.
I que encara ara, treballa amb
restriccions d’aforament”, ha
assenyalat l’alcaldessa.
Per la seva banda el president de la Cambra de Comerç
de Terrassa, Ramon Talamàs,
ha posat en relleu l’efecte
multiplicador i d’identificació
amb la ciutat que promou la
campanya.

Alumnes del 25 de Setembre
lliuren a ASAV els diners
recollits pel final de curs

Al centre, una representant d’ASAV, acompanyada per representants
de les famílies de 6è de Primària. / Cedida

Els alumnes que l’any passat
cursaven 6è de Primària a
l’Escola 25 de Setembre han
decidit lliurar a l’Associació
de Solidaritat i Ajuda Veïnal
(ASAV) els diners que van recaptar durant l’any passat amb
l’objectiu de fer un sopar de
comiat de l’escola. Com l’àpat

no es va poder fer per les restriccions sanitàries, els alumnes han decidit cedir tot el que
havien recaptat a l’entitat, que
ajuda a les famílies més necessitades. Els diners donats
pels alumnes es destinaran a
articles de primera necessitat
per a nadons. / DdR

El Boss D.R.I.
EMPRESA DE REFORMAS

Reformamos tu casa
con gusto y precio justo.
Cocinas, baños, parquet,
instalaciones eléctricas, etc.

Doctor Ferran, 13
Tel. 615 299 543

“Quien reforma en Boss no
se equivoca, es el Boss”

T. 623 22 65 54
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Baixa el contagi de covid, però
augmenta el nombre d’ingressos
En la darrera setmana han mort dos rubinencs per coronavirus
redacció

Les dades epidemiològiques
de Rubí indiquen que la ciutat
va pel bon camí per contenir el
coronavirus, tot i que encara es
perceben les conseqüències
de l’augment espectacular
de l’octubre, concretament
en l’augment dels ingressos
hospitalaris.
Ara mateix, segons les dades del Departament de Salut,
hi ha 37 rubinencs ingressats
amb covid-19, set més que
la setmana passada. A més,
durant la darrera setmana han
mort dues persones més per la
malaltia, de les quals una vivia
en una residència, i ja són 120
les defuncions per coronavirus
a Rubí.
Pel que fa als indicadors de
la pandèmia, són molt positius.
L’índex de creixement potencial
és de 232 (-372), la velocitat de
reproducció de la malaltia és
de 0,53 (-0,25) i la incidència
acumulada durant els darrers
catorze dies és de 456 (-324).
Entre el 9 i el 15 de novembre s’han detectat 114 casos de
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La xifra de persones contagiades de covid-19 s’ha reduït respecte a la darrera setmana. / Cedida

covid-19, set en residències,
i ja són 3.203 el nombre de
positius des de l’inici de la
pandèmia. La mitjana d’edat
de les persones positives actualment és de 43 anys i el 62%
són dones.
Pel que fa a les dades a
Catalunya, en els darrers dies
s’han detectat 16.105 nous
positius. Hi ha 2.300 persones
ingressades, de les quals 553
a l’UCI.

Reducció de la incidència a les escoles
La incidència del coronavirus
a les escoles ha disminuït radicalment durant els darrers
dies, arran de les mesures
preses en les últimes setmanes, així que el nombre de
grups d’alumnes confinats
s’ha reduït. Segons l’Ajuntament, a l’institut La Serreta

hi ha tancat un grup de 3r
d’ESO; al Duc de Montblanc,
un grup de 2n de Batxillerat;
i a L’Estatut, un grup de 1r
de Batxillerat. A més, al Pau
Casals hi ha tancat un grup
de 5è de Primària i la Balmes
un grup de Cicle Formatiu de
Grau Superior. / DdR

La Generalitat preveu
iniciar la desescalada
el 23 de novembre
redacció

Després de la filtració del
pla de desescalada que
contempla la Generalitat
s’ha fet públic que a partir
de dilluns vinent entraran
en vigor noves mesures per
flexibilitzar les restriccions
després del descens dels
contagis de coronavirus.
Mesures que, segons el govern català, s’aniran flexibilitzant més cada quinze dies
si la situació ho permet.
A partir del 23 de novembre, i sempre segons
aquest document que és
provisional, es permetrà
l’obertura dels equipaments
esportius a l’aire lliure amb
un aforament del 50%, incloses les piscines. També
podran obrir els equipaments culturals, com els
teatres, els cinemes o les
sales de concerts amb un
aforament del 50%, amb un
topall de 600 persones.
Pel que fa a la restauració, es permetrà l’obertura
dels establiments tant en
interior com en exteriors
del 30%.

En relació amb el comerç, no hi haurà canvis
respecte a les restriccions
actuals: poden obrir amb
un aforament del 30% i un
màxim de 800 m².
Tampoc es modificarà
el confinament perimetral
de Catalunya, la restricció
de sortir del municipi entre
divendres i diumenge ni el
toc de queda, que es mantindran vigents.

MAGNÍFIC
BAIXOS-DÚPLEX
SEMINOU AMB ENTRADA
INDEPENDIENT
3 hab., 2 hab. en planta i
una altre a la planta
inferior. Sup. 75m2.
Terrassa 26m2. Piscina
comunitària. Calefacció
gas natural i aire condicionat al menjador.
Zona Ca n´Oriol-Can Rosés.

175.000€
Ref. 12398/D

93 588 54 99

www.finquesvallhonrat.es

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE
ASESORÍA LABORAL
TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

GRADUADO SOCIAL
C/ VÍCTOR CATALÀ S/N
08191 RUBÍ
TELÉFONO 93 697 89 61

ESTAMOS EN LA ZONA DE LAS TORRES - JUNTO A LA RAMBLA DEL FERROCARRIL

Els nostres serveis
Medicina general
Radiologia digital
Ecografia
Traumatologia
Cirurgia
Acupuntura
Teràpia neural
Homeopatia

Dermatologia
Hospitalització
Laboratori propi
Perruqueria
Alimentació
Accessoris
Urgències 24 h
Servei a domicili

Els nostres centres
HOSPITAL 24H
T. 93 699 11 82
Ctra. Sant Cugat 5,
08191 Rubí

CENTRE VETERINARI
T. 93 588 28 87
C. Gimnàs 15 08191
Rubí (L’Escardívol)

NOVES COL·LECCIONS
Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87
didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat
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L’Ajuntament aprova una
modificació de crèdit de
més de 450.000 euros
El Ple de l’Ajuntament de Rubí
ha aprovat una modificació
pressupostària de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
de 455.683,24 euros.
La proposta aprovada
aprofita el romanent de tresoreria per cobrir necessitats
que pel govern local, format
pels socialistes i els comuns,
són indispensables per la ciutat i que s’havien quedat sense
dotació econòmica.
En primer lloc, es destinaran 55.737,65 euros a fer
inversions per donar continuïtat al teletreball pel personal
de l’Ajuntament i per dotar de
connectivitat el Centre Cívic
del Pinar, que ara ha d’acollir el
Servei Local de Català. També
es destinaran 65.000 euros per
millorar les zones d’esbarjo
per a gossos, per millorar els
horts municipals i per netejar
els torrents. Hi haurà 35.000
euros per canviar el paviment
de la pista esportiva del Parc
de la Pau i la Natura i 70.275
euros per instal·lar tanques
en places i parcs, per millorar
equipaments municipals i per
mobiliari pel parc de Sant
Muç.

El Servei de Comunicació
rebrà 4.518,55 euros per comprar material i també es comprarà material per la cuina del
Centre Cívic del Pinar per valor
de 1.075 euros. Es gastaran
5.000 euros per comprar separadors de carril bici i miralls
de trànsit i 11.100 euros per a
punts d’informació.
D’altra banda, 70.987,11
euros aniran destinats a comprar eines i materials per als
plans d’ocupació i les agents
cíviques. Les millores de l’equipament del Mercat estan
dotades amb 16.873 euros i
el Rubí Forma rebrà 16.990,44
euros per comprar material
per al desenvolupament dels
diferents cursos. Pel que fa
a les inversions a les escoles
públiques, 38.320 euros van
destinats a l’Escola d’Art i Disseny per invertir en material i
42.320,27 euros a l’Escola de
Música per material lectiu i
per comprar dos pianos, una
de les propostes guanyadores
dels pressupostos participatius. Per últim, es destinaran
22.486,22 euros a canviar el
terra de l’escola bressol La
Bruna. / DdR

Rubí commemorarà el Dia contra
la Violència Masclista el 25-N
La ciutat commemorarà del
Dia Internacional contra la
Violència Masclista el 25 de
novembre amb un seguit de
propostes que busquen prevenir la violència a través de
la sensibilització i denunciar la
violència que pateixen moltes
dones. Enguany, el lema del
25-N és ‘Nosaltres també la
patim’, un missatge que pretén fer explícit que la violència
vers les dones té conseqüències per tota la societat. El lema
va acompanyat per un cartell
de la il·lustradora rubinenca
Ruth Hernández.
Propostes adaptades
El Servei d’Igualtat ha preparat
un programa d’actes adaptat
a la situació d’emergència
sanitària. L’acte central serà
la lectura del manifest per a
l’erradicació de les violències
de gènere del 25 novembre
(17.30 h), que anirà a càrrec
de dones implicades en l’eliminació de la violència masclista
de diferents col·lectius com
ara el Grup d’Ajuda Mútua,
l’associació AVAN o la Fundació Vicente Ferrer. El manifest
es podrà seguir en vídeo a

Pla per acabar la urbanització de Can Ximelis en 5 anys
El govern local ha presentat un pla per iniciar
els projectes d’urbanització i reparcel·lació de
Can Ximelis per tal de poder completar la urbanització d’aquest barri. El projecte, assessorat
per la Diputació de Barcelona, contempla un
calendari a cinc anys vista per desenvolupar
tots els treballs tècnics.
El pla parcial de Can Ximelis es va aprovar
inicialment l’any 1975. El 1981, Can Ximelis va
ser classificat de sòl urbà al pla general i es van
acceptar les cessions de zones verdes i equipaments. El desembre del 1998 es va aprovar
el projecte d’urbanització de Can Ximelis. Un
any després s’adjudicaven les obres, que es
van iniciar el novembre de 1999.
Un any més tard es van imposar les contribucions especials, el febrer del 2001 es van
donar per finalitzades les obres d’urbanització

i el 2003 es van anul·lar les liquidacions definitives de les contribucions especials. Tot i
això, l’actuació estava incompleta, perquè no
es disposava de tots els terrenys. Ara, després
de moltes queixes veïnals, s’ha redactat el
projecte.
Per poder iniciar tot el procés, l’Ajuntament
plantejarà al Ple el tancament de l’expedient
de contribucions especials de Ximelis, com
a pas previ necessari abans de modificar el
planejament per delimitar el Polígon d’Actuació Urbanística (PAU) i l’inici dels projectes
d’urbanització i de reparcel·lació. Segons el
calendari presentat pels tècnics municipals,
un cop finalitzats aquests projectes, la licitació
de les obres podria arribar el 2024 i la seva
execució, si es compleixen els terminis, seria
el 2025. / DdR

través de les xarxes socials i,
si les restriccions sanitàries ho
permeten, presencialment a
l’Ateneu amb cita prèvia.
La setmana passada va
tenir lloc una formació sobre
la mutilació genital femenina
i s’ha programat en línia la
segona edició del curs ‘Nenes i
nens que pateixen la violència
de gènere en la parella’, adreçat a professionals de l’àmbit
de serveis socials, sanitari,
educatiu i de lleure a càrrec de
Raúl Lizana, psicòleg i terapeuta infantil (24 de novembre i 1
de desembre).
Per als joves, s’ofereix a

les escoles la possibilitat
d’assistir al taller ‘Relacions
igualitàries’ i, si la situació
epidemiològica ho permet,
el 15 de desembre, l’alumnat de 3r i 4t ESO de les escoles que ho demanin podrà
assistir a La Sala al monòleg
‘No solo duelen los golpes’,
de l’actriu i activista feminista Pamela Palenciano.
Rubí Jove ha preparat
també un taller en línia
sobre masclisme adreçat a
joves entre 16 i 29 anys per
prendre consciència de l’impacte del masclisme (16, 23 i
30 de novembre). / DdR

Pancares reivindicatives durant la commemoració del Dia Internacional contra la violència masclista de l’any passat. / Arxiu

El rubinenc
Sr. Chen farà les
campanades de
TV3 amb Lildami i
Tomàs Molina

Sr. Chen i Lildami en un concert a
Rubí. / Arxiu

El músic i productor Sr. Chen
serà l’encarregat de fer les
campanades de Cap d’Any de
TV3, juntament amb el traper
terrassenc Lildami i el meteoròleg Tomàs Molina, que
ja les va fer l’any passat. Ho
va avançar el programa ‘Els
Experts’ d’iCAT FM i després
ho va anunciar el programa
d’humor ‘Està passant’. Tot
i això, TV3 encara no ho ha
fet oficial.
El rubinenc Martí Mora,
conegut al món de la música
com a Sr. Chen, va explicar a
iCAT FM que està “flipant” i
que aquesta notícia demostra
“com de tronat està sent el
2020”. / DdR

Els rubinencs, preocupats pel preu de l’habitatge
En el marc del procés participatiu del Pla
Local d’Habitatge, l’Ajuntament ha fet una
enquesta en la qual han participat 117 persones a través de la plataforma Rubí Participa i de parades informatives a la Biblioteca
i al Mercat. Dels resultats de l’enquesta es
desprèn que el 60% dels participants estan
preocupats per l’elevat preu de l’habitatge
a la ciutat, tant de lloguer com de compra,
així com per la manca d’oferta, les ocupacions irregulars i els pisos buits. El 33% dels
enquestats creu que cal impulsar un control
de lloguers i el 25% que cal fer promocions
d’habitatge públic.
Nou habitatge per al parc públic
L’Ajuntament de Rubí, a través de la societat

municipal Proursa, ha exercit novament el
dret de tanteig i retracte per adquirir un
habitatge propietat d’una entitat financera
del barri de Les Torres. Ja són quatre els
immobles que el consistori ha adquirit a
través d’aquest procediment.
Aquests habitatges s’adjudiquen en règim de lloguer social a persones o famílies en
situació de vulnerabilitat que formen part de
la borsa de lloguer social de l’Ajuntament.
D’altra banda, l’administració local ha
rehabilitat i adaptat un habitatge de propietat municipal situat al barri del 25 de
Setembre, que s’ha adjudicat en règim de
lloguer social a una família rubinenca de
quatre membres, un dels quals té una gran
discapacitat. / DdR

AHORRE IMPUESTOS
CON UN BUEN
ASESORAMIENTO FISCAL
LLÁMENOS SIN COMPROMISO Y LE DAREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN.

PIDA UNA VISITA SIN COMPROMISO, TELF. 93 588 40 08
C/ VALLESPIR, Nº 19, 2ª PLANTA, 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS,
P ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

Club Balmes-Rubí, Carretera de Terrassa 55, local bajo B
Tel. 696 579 909 / 639 358 487
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Marta Ribas renuncia a formar part de
Veïns per Rubí presentarà al Ple de
les llistes d’En Comú Podem al Parlament novembre una moció on demana més
nou anys. Posteriorment, va De la seva feina al Parla- ajudes per al comerç i la restauració
redacció
fer el salt al Parlament amb ment, ha volgut destacar la

Marta Ribas ha explicat a través del seu Facebook que no
tornarà a formar part de les
llistes d’En Comú Podem al
Parlament de Catalunya en les
eleccions que se celebraran
el 14 de febrer. Després de
vuit anys com a diputada, la
rubinenca ha decidit no optar
a la renovació del seu escó
per motius personals.
Ribas, llicenciada en Periodisme a la UAB, va iniciar
la seva carrera política a Iniciativa per Catalunya Verds
(ICV), on va ser regidora de
l’Ajuntament de Rubí durant

ICV, en la següent legislatura
es va presentar sota les sigles
de Catalunya Sí Que Es Pot i
en les últimes eleccions, amb
la coalició En Comú Podem.
A més, des del 2016 és coordinadora d’ICV a Catalunya,
juntament amb David Cid,
càrrec que encara ocupa.
Marta Ribas ha explicat
que els anys com a diputada
han estat “difícils políticament al país, estressants i en
certs moments, molt complicats”, però també considera
que ha estat “un honor i una
gran experiència personal”.

Marta Ribas, en una roda de premsa a Rubí. / Arxiu

seva dedicació a lleis com la
d’igualtat, la d’erradicació de
la LGTBIfòbia, els canvis fets
a les lleis de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) o la del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya.
També ha ressaltat la feina
realitzada per fer un projecte
pilot de Casal dels Infants o
un programa per a l’educació sexual i afectiva a totes
les escoles i totes les etapes
educatives.
Tot i això, reconeix que
marxa sense haver aconseguit posar en marxa alguns
projectes importants, com
per exemple el fet que “encara no s’apliqui la nova llei de
la CCMA, la no existència d’un
nou decret de llistes d’espera
en la salut” o el fet de no
haver pogut impulsar “la
comissió d’investigació sobre
els casos d’abusos sexuals a
infants en centres educatius”,
així com el fet que “encara no
hi hagi llei electoral catalana,
tot i haver-ho intentat repetidament”.
Finalment, ha desitjat
sort i encerts als seus companys.

Nº ZOOLÓGICO:B-2200481

Fauna L’Amistat

ES TRASPASSA interessats trucar al 665 943 878

ƋƵĂƌŝŽİůŝĂ Rossegadors

Ocells

redacció

Veïns per Rubí (VR) presentarà al Ple de novembre una
moció per demanar noves
ajudes per al sector del comerç, la restauració i els
serveis. La formació política
considera insuficients les ajudes que ha rebut el sector des
que va començar l’epidèmia a
mitjans de març.
VR recorda que el comerç
local, els serveis i l’hostaleria encara no han rebut els
400.000 euros destinats per
l’Ajuntament a aquest sector
i considera que això, sumat a
l’arribada de la segona onada
epidemiològica, ha provocat
que la situació sigui insostenible per una gran part del
comerç.

El comerç està en una situació molt delicada per la situació sanitària
actual. / Arxiu

A més, la formació insisteix que encara no s’han dut
a terme les propostes per fomentar el comerç local, com
per exemple habilitar la zona
d’estacionament rotatori al
centre.

ERC lamenta que el pressupost de
l’Ajuntament disminueixi tot i la situació
d’emergència social actual
redacció

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Rubí defensa
que el pressupost del 2021 no
pot disminuir després que el
govern local hagi presentat
una proposta de 81 milions
d’euros, tres milions menys
que els comptes del 2020. La
formació republicana creu
que el consistori ha d’utilitzar
la capacitat d’endeutament
per tirar endavant polítiques
públiques i optimitzant els
recursos per tal de donar

resposta a la situació excepcional.
Els republicans consideren imprescindible facilitar
totes aquelles partides destinades a ajudar les persones
que ho estan passant malament i necessiten l’ajuda de
l’administració i de la mateixa
forma creuen que els treballadors, autònoms, petites
i grans empreses mereixen
una resposta àgil.
D’altra banda, Esquerra
creu que cal prioritzar totes
les partides destinades al Pla

Tot allò necessari per a la seva mascota!
Disposem de nimfes papilleres - Gossos per encàrrec.

Tel. 93 588 63 79 · C/Lluís Ribas, 1 Rubí

HORARI
De dilluns a divendres de 8 a 13.30 h
i de 16.30 a 20 h
Dissabtes de 8 a 14 h
DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI

Dipòsit legal: B 35129-1993

Xavier Corbera, durant una compareixenca davant la premsa. / Arxiu

Carrer Méndez Núñez, 10 08191 Rubí
T. 93 699 01 35
agrorosell@telefonica.net

La moció també demana
crear una nova plataforma digital en col·laboració amb els
comerciants per poder oferir
un canal de venda a distància
i un servei de lliurament de
comandes a domicili.

educatiu d’entorn, per garantir que tots els alumnes rubinencs tinguin l’oportunitat de
dur a terme alguna activitat
més enllà de la jornada escolar, les polítiques d’habitatge,
els ajuts directes al comerç i
les mesures per incrementar
la competitivitat comercial i
empresarial.
A més, ERC apunta que
cal que l’Ajuntament de Rubí
opti a fons de cooperació de
la Unió Europea per poder
finançar projectes relacionats
amb la mobilitat, la sostenibilitat i la transformació digital.
De fet, la formació política
creu que cal crear una oficina
que es dediqui a la recerca de
finançament supramunicipal
i recorda que en la darrera
convocatòria del Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC), l’Ajuntament de
Rubí no es va presentar i va
deixar escapar l’oportunitat
de disposar d’una subvenció
de fins a 300.000 euros.
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Esports

Divendres, 20 de novembre de 2020

waterpolo | divisió d’Honor

Primer punt per al Sènior
Femení del Natació Rubí
Primer punt per al Sènior
Femení del Club Natació Rubí
(CNR) després d’aconseguir
empatar contra el CN Sant Andreu a la piscina del conjunt
barceloní. Les jugadores de
Manel Llobregat van aconseguir remuntar un 4-0 inicial i
van acabar el partit empatant
a 10 gols en un final molt
disputat.
Tant, que el gol de l’empat
per part del conjunt rubinenc
va arribar quan faltaven 29
segons per acabar el partit i va
ser obra de la jugadora Amanda Triviño, màxima golejadora
del partit amb cinc dianes.
Pel que fa al Sènior Masculí A del club rubinenc, ha

començat aquest cap de setmana la lliga a Primera Nacional, després que s’ajornés
el primer partit de lliga. El
conjunt rubinenc va sumar
tres valuosos punts a Can
Rosés contra la UE Horta.
D’aquesta forma, el CNR seu
situa en la segona classificació
del grup A.
De cara a aquest cap de
setmana, el Sènior Femení té
descans, mentre que el Sènior
Masculí A recuperarà el partit ajornat contra el Colegio
Brains. Aquest partit es podrà
seguir el diumenge a partir de
les 12.45 h en directe a través
del web www.directes.cnrubi.
cat. / CNR

Alimentación para mascotas
Peluquería - Piensos a granel
(mamíferos, aves, tortugas)
Mezclas (piensos, semillas)

¡NOVEDAD!

Gran surtido en
alimentación y complementos
para pájaros

c/ Torrent de l’Alba, 3 Rubí
Tel. 686 15 55 24

699 356 464 - 93 697 13 25

Plantilla de l’Absolut Masculí del Natació Rubí. / CNR

Hoquei línia | Lliga Elit

El Sènior Masculí del
Cent Patins suma quatre
punts a la Lliga Elit
El Sènior Masculi del Cent
Patins tenia dues cites de
la Lliga Elit aquest cap de
setmana, un desplaçament
a Castelló el dissabte per
jugar contra el Castelló i un
partit diumenge a Barcelona
contra el Tsunamis. En total,
els jugadors rubinencs van
aconseguir sumar un punt
al País Valencià i tres punts
a casa.
El partit contra l’HC Castelló va ser molt renyit i qualsevol dels dos s’hauria pogut
endur el partit. Es va arribar al
final del temps reglamentari
amb l’1-1 al marcador, però a
la tanda de penals, els locals
es van endur el partit. Així,
el conjunt de Rubí va poder
sumar un punt.
Pel que fa al partit de diumenge, el Cent Patins no va
donar cap opció al Tsunamis
de Barcelona i va demostrar

la seva superioritat deixant el
marcador en 6-13, amb quatre del colombià Triviño.
Derrota contundent del Masculí B
Pel que fa al Sènior Masculí
B, que competeix a la Lliga
Nacional Or, va caure de forma contundent al camp del
Sant Andreu Uroloki per 7-0.
Després de diverses jornades
suspeses per motius sanitàries, els rubinencs es van desplaçar a Barcelona diumenge
per jugar aquest partit.
Tot i que a la primera part
va estar més igualat, ja es va
arribar al descans amb un 2-0
favorable als locals.
A la segona part, els de
Rubí van perdre la posició a la
pista i la falta de cohesió van
fer que els gols anessin caient
un darrere l’altre fins a arribar
a 7. / HCR Cent Patins

Autos · hogar · vida · salud · decesos
comercio/pyme · protección alquiler
c. Marconi, 1 (Plaça Progrés) | info@vilaseguros.com

T. 93 699 78 33

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona
Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com

PROPORCIONAMOS
PERSONAL
Para servicio doméstico a
precios económicos con
ref. y exp. Atención para
personas mayores y
niños. Fijas e interinas.

Economista, experiència i
responsabilitat,
comptabilitat fiscal i
laboral. Tancament any,
comptabilitats
endarrerides.
Preus molt econòmics.

Maria 636 523 812
CLÍNICA DENTAL EL TURÓ
Odontología general
IMPLANTOLOGÍA y
ESTÉTICA DENTAL
en zirconio, coronas,
puentes y carilla.
PROTESIS REMOVIBLES

CITA PREVIA
c/ Sant Jordi, 25 Local 2 (frente anterior dirección)

T. 93 697 16 78 URGENCIAS: 639 35 81 85
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NOVETAT!
Ara també amb
pintura d´automoció

Botiga especialitzada
en pintures industrials
i decoratives,
troba’ns a Google Maps
Ctra. de Sabadell, km.12,7,
nave 11 - Rubí
T. 93 586 10 94
www.colorpaintrubi.com

Arriba el

BLACK FRIDAY

a les botigues
de Comerç Rubí!

www.comercrubi.cat | Segueix-nos a les xarxes socials @comerçrubi

