
S’ha licitat la instal·lació d’aquests 
elements per més de 200.000 euros
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Rubí Sense Abocadors 
denuncia per enèsima vegada 
abocaments irregulars
M. CABRERA

La Mesa d’Abocadors de 
l’Ajuntament, que es va 
celebrar el dilluns a la tarda 
a la Sala de Plens, va servir 
perquè la plataforma Rubí 
Sense Abocadors posés 
sobre la taula múltiples 
irregularitats detectades 
en diferents fi nques de la 
ciutat.

A través de gravacions 
audiovisuals fetes amb 
drons, l’enti tat va mostrar 
als grups municipals, al go-
vern i als tècnics de l’Ajunta-
ment que a les extracti ves La 
9 i La 22 conti nuen havent-
hi abocaments il·legals de 
residus.

També van afi rmar que, 
tot i que l’abocador de Can 
Carreras està tancat per 
ordre de la Generalitat per-
què ja ha superat la cota, 
conti nuen entrant residus, i 
que a Can Canyadell s’estan 
abocant residus no autorit-
zats. La plataforma també 
va instar de nou a l’Ajun-
tament a què controli que 
els vehicles de més de 12 

metres no passin pel Camí 
d’Ullastrell.

Per  la  seva banda, 
l’Ajuntament va aprofitar 
la trobada per explicar la 
sentència publicada pel Tri-
bunal Superior de Justí cia de 
Catalunya (TSJC) fa uns dies 
contra l’empresa que gesti -
ona Can Carreras. Segons la 
sentència, que no és ferma, 
l’empresa hauria comès frau 
de llei a l’hora de sol·licitar 
l’ampliació de l’abocador i la 
inclusió de més de 50 codis 
nous de residus. 

Tant l’Ajuntament com 
la plataforma veuen molt 
difícil que la sentència es 
pugui executar per l’enorme 
difi cultat que suposaria triar 
aquests residus per reti rar-
los, ja que la denúncia es 
remunta al 2013.

Pel que fa a la possible 
obertura de l’abocador de 
Can Balasc, el consistori ha 
informat que l’empresa ja ha 
sol·licitat informes sectorials 
a la Generalitat i esperen 
que més aviat que tard tor-
nin a sol·licitar el permís per 
poder obrir l’abocador.
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L’enllumenat de Nadal manté el túnel 
i s’amplia amb un laberint i dos arbres

REDACCIÓ

Durant la propera campanya 
de Nadal, Rubí tornarà a tenir 
un túnel de llum com el que 
l’any passat va brillar al carrer 
Maximí Fornés. El consistori 
ha publicat la licitació i, a falta 
que es resolgui el contracte 
d’adjudicació, l’Ajuntament 
preveu, a més de tornar a 
instal·lar el túnel de llum, 
ampliar l’enllumenat amb un 
laberint de colors i dos arbres 
cònics. 

Segons el plec de licitació, 
el túnel de llum es tornarà 
a instal·lar al carrer Maximí 
Fornés, entre els carrers Unió 
i Montserrat, i serà de carac-
terísti ques similars al que ja 
es va muntar l’any passat. Tin-
drà una alçada propera als 5 
metres i una longitud de més 
de 30 metres. El túnel oferirà 
dos espectacles cada dia de 
llum i colors com ja es va fer 
l’any passat.

Laberint de llum 
Pel que fa al laberint de llum, 
aquest ti ndrà forma de panell 

d’abella, amb una longitud de 
poc més de 7 m i una amplada 
similar. S’instal·larà a la plaça 
de Pere Esmendia i ocuparà 
més de 50 m2. Els panells del 
laberint estaran il·luminats 
amb llums led i aniran canvi-
ant de color.

D’arbres cònics, n’hi hau-
rà dos, que estaran ubicats 
a la plaça de Catalunya i a 

la plaça d’Onze de Setem-
bre. Estaran il·luminats amb 
15.000 leds, ti ndran més de 
8 metres i ti ndran a la seva 
punta una estrella també il-
luminada. Els arbres cònics 
oferiran diferents seqüències 
lumíniques.

El pressupost del contrac-
te d’aquests quatre elements 
lumínics és de 236.374,71 

euros, prop de 100.000 euros 
més que l’any passat, i no in-
clou la instal·lació i muntatge 
de la resta de lluminària nada-
lenca. En aquest senti t, l’habi-
tual il·luminació que engalana 
carrers i places de la ciutat 
també s’ha licitat per un cost 
que volta els 108.500 euros, 
una quanti tat molt semblant 
a la de l’any passat. 

A l’esquerra, el laberint de llum que es va instal·lar a Alameda de Hércules i similar al què ti ndrà Rubí. 
A la dreta, imatge del túnel de llum de l’any passat. / Cedida-Arxiu

La Fira del Vi porta a Rubí 
alguns dels millors vins catalans
REDACCIÓ

La 7a edició de la Fira del Vi 
de Rubí permetrà degustar 
aquest cap de setmana al 
voltant del Celler alguns 
dels millors vins catalans 
de l’any, reconeguts amb 
els Premis Vinari. La Fira 
estarà oberta dissabte 26 
d’octubre d’11 a 24 hores 
i diumenge 27 d’11 a 16 
hores.

La setena edició de la 
Fira del Vi portarà a Rubí 
15 dels millors vins i escu-
mosos de l’any, entre ells, el 
Ferrer Bobet 2016 del celler 
Ferrer Bobet, reconegut 
amb el Gran Vinari d’Or al 
Millor Vi Català i el cava 
Bertha Cardús 2015, que 
s’ha endut el premi Gran 
Vinari al millor escumós. Els 
vins i escumosos es podran 
acompanyar amb les tapes 
gastronòmiques que oferirà 
el Mercat Municipal.

La fira es complemen-
tarà amb activitats paral-
leles, com tastos dirigits. 
Les inscripcions (10 euros) 
per a parti cipar en aquests 

ja estan obertes. Esther 
Bachs, directora tècnica dels 
Premis Vinari, conduirà tres 
tastos de vins (dissabte a les 
13.30 i a les 18.30 hores i 
diumenge a les 13.30 hores) 
i un de vermut (diumenge a 
les 12 hores). 

Els tastos compten amb 
el suport de Bon Preu Es-
clat, que col·labora amb 
el concurs de vins amb la 
senyalització de les referèn-
cies premiades a les seves 
botigues, mentre que la 
presti giosa marca austríaca 
Riedel tornarà a ser la copa 
ofi cial dels tastos de la fi ra.

A més, l’establiment lo-
cal Bodegues Rosàs proposa 
dissabte dos tastos: un a 
cegues (20 hores) i un per 
parelles (21.30 hores). Per 
parti cipar en els tallers que 
guiarà Marià Rosàs cal fer la 
reserva al web de la boti ga 

del carrer Cervantes.

Música i acti vitats infanti ls
Els estands de vins, caves 
i vermuts es combinaran 
també amb música en direc-
te, que ja és una part essen-
cial de la fi ra. La inauguració 
ofi cial de dissabte a les 12 
hores serà el preàmbul del 
primer concert del cap de 
setmana que portarà els 
Pep’s Show Boys a l’escenari 
del Celler (12.30 hores). 

Al vespre, serà el torn 
dels Arumbo (19 hores) i, 
com en totes les edicions de 
la Fira del Vi, tancaran la nit 
de dissabte els The Killing 
Hits (22 hores). Diumenge 
hi haurà dos concerts més: 
els Muddy Wine feat Seijas 
Sax (11.30 hores) i els Balta 
Bordoy & The Bad Boys 
(12.30 hores).

La Fira del Vi comptarà 
amb un espai dedicat als 
infants, on els més petits 
podran fer treballs manuals 
relacionats amb el món del 
vi, jugar, pintar un mural 
gegant i seguir diferents 
espectacles.

El Mercat tornarà 
a oferir les tapes 
gastronòmiques 
durant la cita

El cost dels elements lumínics estarà per sobre dels 300.000 euros
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“La Llei Aragonès està pensada per 
priva� tzar els serveis públics”

C. CARRASCO

La Plataforma Rubí Sanitat 
ha denunciat que la Llei de 
Contractes de Serveis a les 
Persones que està tramitant 
la Generalitat, més cone-
guda com la Llei Aragonès, 
està pensada “per priva� tzar 
els serveis públics”. Així ho 
ha apuntat durant l’assem-
blea del Moviment per unes 
Pensions Dignes de Rubí 
d’aquest dimarts.

El col·lectiu, que lluita 
per aconseguir una sanitat 
pública de qualitat a la ciu-
tat, assenyala que la llei, 
que actualment està en 
fase d’al·legacions, regula 
la contractació de serveis a 
tercers en diferents àmbits 
com l’educació, la sanitat o la 
dependència. “Està pensada 
per estructurar l’externa-
lització de serveis públics, i 
externalitzar signifi ca priva-
� tzar”, apunten.

En aquest sen� t, consi-
deren que si s’aprova, s’obri-

ria la porta a la priva� tzació 
de més de 150 serveis que 
actualment són públics. En-
tre aquests, assenyalen, 
l’educació preescolar, l’edu-
cació especial o el servei de 
menjador, la pediatria, la 
ginecologia, les urgències, o 
l’atenció a la gent gran.

Per aquest motiu, han 

organitzat una xerrada in-
formativa oberta a tota la 
població per explicar en 
profunditat la norma� va en 
tràmit. La xerrada � ndrà lloc 
dimarts 29 d’octubre a les 18 
hores a la Biblioteca Mestre 
Mar�  Tauler i anirà a càrrec 
d’Enric Feliu, membre de la 
Marea Blanca de Catalunya.

La Plataforma Rubí Sanitat organitza una xerrada 
informa� va sobre aquesta llei que tramita la Generalitat

Els pensionistes 
asseguren que no 
els silenciaran
El Moviment per a unes 
Pensions Dignes de Rubí 
va realitzar dimarts al ma�  
una nova assemblea a la 
plaça Pere Aguilera. Els 
assistents van fer una bona 
valoració de la manifestació 
que va tenir lloc el passat 
dimecres a Madrid, amb 
pensionistes arribats de tot 
l’estat espanyol, però van 
lamentar que els mitjans 
de comunicació no van fer 
prou ressò de la seva mo-
bilització i que no els van 
deixar accedir al Congrés 
a portar les seves reivindi-
cacions. “Som una pedra 
a la sabata per al govern 
i pels poders econòmics, 
però no ens silenciaran”, ha 
apuntat un dels portaveus 
del col·lec� u.

En aquest sentit, han 
tornat a reiterar que man-
� ndran la seva lluita, inde-
pendentment del resultat 
de les eleccions i que no 
s’aturaran fi ns a aconseguir 
les seves reivindicacions, 
entre aquestes, unes pensi-
ons dignes, de 1.080 euros i 
el garan� ment del sistema 
públic de pensions. / DdR

Centenars de rubinencs i 
rubinenques van assistir 
dissabte a l’acte central 
de la Setmana de la Gent 
Gran, que va tenir lloc a 
la rambla del Ferrocarril. 
La trobada estava progra-
mada inicialment per al 5 
d’octubre, però la previsió 
de pluja va obligar a ajor-
nar-la. 

La celebració es va ini-
ciar amb l’actuació de la 
Tuna de Rubí i va con� nuar 
amb la tradicional paella 

popular, que va aplegar 
450 comensals sota la pèr-
gola de la rambla. El fi  de 
festa va anar a càrrec del 
trio Solimar, que va fer 
ballar la gent gran al ritme 
dels grans èxits dels anys 
60, 70, 80 i 90. 

L’alcaldessa, Ana M. 
Mar� nez, va assis� r a l’acte 
acompanyada de la regido-
ra de Gent Gran Ac� va, M. 
Carmen Cebrián, i d’altres 
membres de l’equip de 
govern. / DdR

L’auditori del Museu Va-
llhonrat va acollir dijous 
passat la inauguració de 
l’exposició ‘Punt i a part’, 
un recull dels projectes 
més destacats de l’empresa 
de disseny gràfic Masdis-
seny. L’acte va aplegar un 
bon nombre d’amics, col-
laboradors i clients de la 
firma que es van apropar 
per celebrar aquesta trajec-
tòria professional de més de 
40 anys. 

Magda Batlles, en nom 
de l’empresa, va agrair la 
presència dels assistents i 
va ressaltar que “hem � ngut 
la sort de ser par� cips de 
molts esdeveniments im-
portants per a determina-
des persones, associacions, 
comerços i ins� tucions, en 
especial de Rubí, i mirant al 
nostre voltant, crec que hem 
aconseguit deixar petjada”. 
Masdisseny ha creat moltes 
campanyes de publicitat 

a Rubí, opuscles, catàlegs, 
campanyes institucionals, 
cartells d’ac� vitats culturals 
i fi ns i tot exposicions, que 
ja formen part de la història 
local.

La inauguració va comp-
tar amb la presència de 
Jesús del Hoyo, vicedegà 
del Col·legi Ofi cial de Dis-
seny Gràfic de Catalunya. 
Del Hoyo va destacar que 
“el disseny gràfi c, on veri-
tablement adquireix el seu 

valor més transcendent, és 
en el nostre dia a dia, quan 
apareix en la nostra vida 
quotidiana d’una manera 
discreta, però essencial 
perquè es converteix en el 
refl ex, en temps present, de 
la realitat en què vivim”.  

L’exposició estarà oberta 
fi ns al 27 d’octubre i es pot 
visitar dissabte de 19 a 21 
hores i diumenge de 12 a 
14 hores i de 19 a 20.30 
hores.  / DdR

L’acte central de la Setmana de
la Gent Gran aplega centenars de 
persones a la rambla del Ferrocarril

Concorreguda inauguració de la mostra ‘Punt i a part’, 
que repassa els projectes de l’empresa Masdisseny

La Plataforma ha organitzat una xerrada sobre la llei. / C.C.

Els assistents van gaudir d’una paella i d’actuacions musicals a la 
rambla del Ferrocarril. / J.A. Montoya

Un moment de la inauguració de la mostra, que encara es pot visitar 
aquest cap de setmana a l’auditori Vallhonrat. / Cedida
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VR proposa redactar un Pla d’Efi ciència 
Energèti ca i Sostenibilitat
El grup municipal de Veïns per Rubí 
(VR) presentarà una moció en el 
Ple del 31 d’octubre per instar al 
govern municipal a iniciar la re-
dacció del Pla Director d’Efi ciència 
Energèti ca i Sostenibilitat de Rubí. 
Segons la formació, el pla hauria 
de plantejar una políti ca d’estalvi, 
eficiència i suficiència que per-
meti a l’Ajuntament augmentar 
l’estalvi energèti c (KWh), l’estalvi 
ambiental (tones de CO2), l’estalvi 
d’aigua i l’estalvi econòmic i rever-
ti r aquests diners en altres serveis 
municipals. 

Des de Veïns per Rubí propo-
sen que el nou pla inclogui, entre 
altres, la planifi cació per a la re-
habilitació energèti ca de tots els 
equipaments municipals, la substi -
tució de tot l’enllumenat públic per 
enllumenat de LED, l’objecti u de 

reducció de CO2 durant la vigència 
del pla i l’estudi teòric d’amorti tza-
ció de totes les inversions. 

La formació recorda que al 
setembre, el Ple va declarar la 
situació d’emergència climàtica 
a Rubí, un acord que contempla 
compromisos de foment de l’es-
talvi i l’efi ciència energèti ca. A més 
assenyala que l’actual Pla Director 
del Rubí Brilla, vigent fi ns a fi nals 
d’aquest 2019, ha incorporat ac-
cions en aquest senti t en àmbits 
com el comerç, la indústria, les 
llars i el propi Ajuntament. 

Malgrat tot, per a VR no és 
sufi cient. “El nostre municipi té 
un llarg camí per recórrer per 
aconseguir la màxima efi ciència 
en el consum energèti c i per això 
proposem aquest Pla Director”, 
assenyalen. / DdR

L’Alternati va d’Unitat Popular criti ca el silenci de 
l’alcaldessa al voltant de la sentència del Suprem

REDACCIÓ

L’Alternati va d’Unitat Popu-
lar (AUP) considera que la 
condemna del Tribunal Su-
prem cap als líders indepen-
denti stes és “injusta” i creu 
que obre el camí a “futures 
condemnes il·legíti mes cap 
a altres acti vistes, com els 
companys membres de CDR 
empresonats a Madrid”. Per 
aquest motiu, la formació Betlem Cañizar és la regidora de l’AUP. / Arxiu

políti ca considera que el que 
està en joc és “la mateixa 
democràcia”.

En aquest sentit, l’AUP 
es mostra preocupada pel 
“silenci” de l’alcaldessa i 
del Parti t dels Socialistes de 
Catalunya (PSC), que no s’ha 
pronunciat encara sobre la 
sentència. “No cal ser inde-
pendentista o sobiranista 
per manifestar la voluntat 
d’un govern per treballar 

en la defensa dels drets 
més bàsics de manifestació 
o expressió i per demanar 
que els confl ictes es reco-
neguin i es parlin, com així 
ho han fet altres alcaldes i 
alcaldesses”. 

Per a l’Alternati va, “cal un 
paper proacti u de les insti -
tucions per donar exemple 
a través de la capacitat de 
diàleg i consens de les dife-
rències i la dissensió”. 

Ciutadans mostra el seu suport a 
les forces i cossos de seguretat
Ciutadans (Cs) de Rubí ha mostrat 
el seu “absolut rebuig i condemna 
davant els aldarulls protagonitzats 
per separatistes radicals en les 
protestes per la sentència del 
procés”. En aquest senti t, la for-
mació taronja també ha volgut fer 
públic el seu suport a “les forces i 

cossos de seguretat de l’estat que 
treballen per mantenir l’ordre i 
defensar els drets i llibertats de 
tots els ciutadans”. Finalment, Cs 
ha insisti t que des del seu parti t 
seguiran “defensant els valors de-
mocràti cs, la igualtat, llibertat i la 
unió dels espanyols”. / DdR

ERC lamenta que Rubí es gasti  més 
de 300.000 euros en llums de Nadal
MARTA CABRERA

Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC) ha criti cat el govern del Parti t 
dels Socialistes de Catalunya (PSC) 
i d’En Comú Podem (ECP) pel que 
considera un “malbaratament” 
dels recursos públics en llums 
de Nadal. La formació política 
també lamenta que s’hagi hagut 
d’assabentar per la premsa que 
el consistori té previst gastar-se 
més de 200.000 euros en el túnel 
de llum, dos arbres i un laberint. 
“Això, sumat a l’enllumenat, repre-
senten 344.000 euros en llums de 
Nadal”, ha explicat Xavier Corbera, 
cap de l’oposició, que ha afi rmat 
que tant Terrassa com Sabadell, 
ciutats més grans que Rubí, gasten 
molt menys, al voltant de 100.000 
euros. “És un mal exemple cap a 
la ciutadania, són diners de tots i, 
tenint en compte l’estat de la ciutat 
i la situació de moltes famílies de 
Rubí, considerem que això no és 
una prioritat a la ciutat”.

Corbera ha volgut exemplifi car 
el que suposa en concepte de pres-
supost el túnel de llum, el laberint 
i els dos arbres i ha criti cat que 
qüesti ons molt més importants te-
nen menys o igual pressupost: “La 

parti da de promoció d’acti vitats a 
la Biblioteca és de 98.000 euros, 
la promoció comercial de tot un 
any, de 300.000 euros, la preven-
ció d’incendis, 10.000 euros, el 
manteniment i reparacions dels 
carrers, 35.000 euros, la promo-
ció de l’ocupació, 250.000 euros 
o els pressupostos parti cipati us, 
300.000 euros”. Corbera creu que 
cal “actuar amb més responsa-
bilitat i coherència” i ha instat a 
l’equip de govern a “recti fi car”.

De fet, Esquerra presentarà 
al Ple una moció relacionada 
amb els llums de Nadal en la qual 

demanarà que es faci un procés 
parti cipati u per tal que ciutadania 
i comerciants decideixin els costos 
i quin ha de ser l’enllumenat.

D’altra banda, també presenta-
ran un segon text al Ple per dema-
nar que es faci un casal de Nadal 
per aquelles famílies que tenen fi lls 
i no poden agafar-se dues setma-
nes de vacances. També han re-
cordat que ja fa més d’un any que 
van presentar conjuntament amb 
l’Alternati va d’Unitat Popular una 
moció per fer un saló de la infància 
durant les dates nadalenques i que 
encara no en saben res.

Els regidors d’ERC consideren excessiva la despesa en llums de Nadal. / Cedida
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 Un grup d’una cinquantena 
de persones es van ma-
nifestar divendres al ma�  
pels carrers del centre de 
la ciutat, coincidint amb 
la jornada de vaga general 
convocada per la Intersin-
dical-CSC i la Intersindical 
Alterna� va de Catalunya.

Els manifestants, entre 
els quals hi havia un grup 

Autobusos per anar a Barcelona a 
la manifestació d’aquest dissabte
Les en� tats i par� ts inde-
penden� stes, a través de la 
Comissió 1 d’octubre, posen 
a disposició de la ciutadania 
rubinenca autobusos per tal 
d’anar a la manifestació que 
� ndrà lloc aquest dissabte a 
Barcelona per demanar la 
llibertat dels líders indepen-
den� stes empresonats. Els 

Marxa pels carrers de la ciutat coincidint 
amb la vaga general

d’antifeixistes, van recór-
rer diversos carrers fi ns a 
arribar davant de la seu de 
la Policia Nacional, al carrer 
Terrassa. Allà, van condem-
nar la repressió policial que 
s’estava vivint als carrers de 
Catalunya.

A banda d’aquesta ac-
ció, a primera hora del ma�  
un piquet informatiu va 
tallar l’accés al polígon de 
Cova Solera i tot i que hi va 

haver alguns moments de 
tensió, no es va registrar 
cap incident.

Seguiment de la vaga
Pel que fa al tancament 
d’empreses i comerços, 
aquest va ser desigual a 
la ciutat. Al centre, es van 
veure algunes botigues 
amb la persiana abaixada, 
però no els bars, cafeteries 
i forns. Als barris, el segui-
ment ha estat mínim o nul. 
A les empreses, la patronal 
CECOT ha es� mat que no-
més un 45,6% d’aquestes 
va secundar l’aturada.

Desenes de rubinencs, a 
la Marxa per la llibertat
Desenes de rubinencs i 
rubinenques es van sumar 
divendres a la Marxa per 

El Ple del Consell Comar-
cal del Vallès Occidental va 
aprovar dilluns a la tarda una 
moció per rebutjar la sen-
tència del Tribunal Suprem 
contra els líders independen-
� stes. La moció, proposada 
per l’Associació de Municipis 
per la Independència i l’Asso-
ciació Catalana de Municipis, 
va ser aprovada amb els 
vots favorables d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, 
Junts per Catalunya, i CAM-
AMUNT. Els grups d’En Comú 
Podem i Tot per Terrassa es 
van abstenir, mentre que 
el Par� t dels Socialistes de 
Catalunya i el Par� t Popular 

El Ple del Consell Comarcal rebutja 
la sentència i demana la llibertat dels 
líders independen� stes

hi van votar en contra. A la 
sessió no va assis� r cap re-
presentant de Ciutadans.

El text de la moció de-
mana també “la llibertat 
immediata de tots els presos 
i preses polí� ques” i exigir 
“l’amnis� a de tots ells i de 
tots els exiliats i exiliades”.

La moció també “rea-
firma el caràcter pacífic i 
no violent del moviment 
independentista català” i 
exigeix al govern espanyol 
que “respec�  la legi� mitat 
de les persones escollides 
democrà� cament a les dife-
rents ins� tucions catalanes”. 
/ DdR

La mobilització va transcórrer pacíficament pels carrers del centre 
de la ciutat. / Localpres-Jordi Garcia

la llibertat, en contra de la 
sentència del Suprem als 
líders independentistes. 
Molts van anar fi ns a Sant 
Quirze del Vallès, ciutat on 
havien pernoctat més d’un 
miler de persones de les 
columnes que havien sor� t 
de Vic i Berga allotjats al pa-
velló municipal d’esports.

Altres van optar per 
unir-se al seu pas per Sant 
Cugat del Vallès. Tots ple-
gats, milers de persones 
de totes les edats, en un 
ambient festiu i cridant 
consignes de llibertat i in-
dependència, van arribar 
divendres a primera hora 
de la tarda a Barcelona, 
on van ajuntar-se amb la 
resta de columnes en una 
multitudinària i històrica 
mobilització.

� quets, que tenen un cost 
de 9 euros, es poden com-
prar a la bo� ga d’Autocars 
Franquesa. La sor� da serà 
des de l’Escardívol a les 14 
hores. La manifestació està 
convocada per les en� tats 
sobiranistes i començarà a 
les 17 hores al carrer Mari-
na. / DdR

Imatge del Ple del Consell d’aquest dilluns. / Cedida
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Todo tiene un inicio y ló-
gicamente, también tiene 
un fin. Y es que desde 
NewYorker creemos que 
ha llegado el momento de 
concluir un ciclo con dicho 
espectáculo de terror.

Un espectáculo que 
con el paso de los años 
ha crecido de una manera 
tan elevada, que tanto por 
dimensión del local, como 
por montaje, se nos hace 
cada vez más complicado 
poderlo mantener al nivel 
que requiere, razón por la 

PASAJE DEL TERROR |CAPÍTULO FINAL
Tras 8 años con el espectáculo de NewYorker, ha llegado 
el momento de despedirnos con los últimos sustos

cual tras meditarlo deteni-
damente, hemos decidido 
dar esta etapa de terror 
por terminada al finalizar 
el Halloween actual. 

Queremos agradecer 
a todos y cada uno de los 
jóvenes, mayores y clientes 
habituales de NewYorker 
todos estos años de pre-
sencia, agradecimiento y 
sobretodo por tanto cariño 
mostrado por la recreación 
de los diferentes pasajes 
del terror. Pero sobretodo, 
queremos agradecer de 

un modo muy especial 
a todos esos niños, que 
con su magia, tanto fuera 
en las largas colas, tanto 
en días de lluvia, como a 
pesar del miedo, nos han 
querido premiar estando 
con nosotros de manera 
unánime, dándonos todo 
el apoyo y soporte a lo lar-
go de todos estos años.

Para nosotros ha sido 
un auténtico placer poder 
veros tras el espejo negro 
durante tanto tiempo, mo-
tivo por el cual, queremos 
despedirnos con el pasaje 
más espectacular de to-
dos, con más actores, con 
un recorrido más largo y 
más aterrador que nunca. 
Un último pasaje donde 
serás el verdadero pro-
tagonista, interactuando 
de manera directa con el 
escenario, abriendo puer-
tas, encerrado entre rejas, 
con una puesta en escena 
más cuidada y detallada 
que nunca.

Como es habitual, el 
espectáculo contará con 
6 pases. Dos de ellos 
nocturnos para los más 
mayores y cuatro diurnos, 
apto para todos los públi-

cos. Hasta 8 personajes 
te esperan en la oscuri-
dad para darte el últi-
mo gran susto de nuestro 
particular halloween! Para 
más información sobre el 
show, puedes seguirnos 
por nuestra cuenta de 
Instagram @yorker_rubí 
y estar al corriente de 
todo.

Agradecer también 
tanto a montadores, co-
laboradores, actores y 
personal de NewYorker 
que a lo largo de todo este 
tiempo ha formado directa 
o indirectamente parte del 
espectáculo, haciendo 
posible su desarrollo de 
una manera tan nítida y 
eficaz, consiguiendo una y 
otra vez sembrar el terror 
en la ciudad de Rubí.

Sin más, todo el equipo 
de actores estaremos en-
cantados de haceros gritar 
una vez más, pero perso-
nalmente yo, de daros en 
este oscuro Halloween el 
último gran susto con mi 
garra!

Gracias por todo! Eter-
namente agradecido.

Att Freddy Krueger

PAses y HorArio:

sábado 26 octubre  Tarde   18h - 21h
sábado 26 octubre  Noche   00h - 03h
Jueves  31  octubre  Tarde  18h - 21h
Jueves  31  octubre  Noche   00h - 03h
Viernes 1  Noviembre  Tarde  18h - 21h
sábado 2 Noviembre  Tarde   18h - 21h



El Rubindústria tractarà la 
importància de les 
dades per a la indústria 4.0
REDACCIÓ

El Rubindústria, la jornada 
anual dirigida específica-
ment al teixit industrial, 
que enguany � ndrà lloc el 7 
de novembre, reflexionarà 
sobre la importància de les 
dades com a eina estratègica 
per a la indústria 4.0. En el 
marc d’aquesta quarta edició 
del Rubindústria es vol posar 
de manifest la importància 
d’obtenir, estructurar i ana-
litzar les dades que generen 
les mateixes empreses i 
el seu entorn, així com les 
potencialitats del sistema 
Open Data.

La jornada que promou 
l’Ajuntament a través de 
l’Ofi cina de Serveis a l’Em-
presa (OSE) permetrà apren-
dre com i amb quines eines 
es poden treballar les dades 
a través de casos pràc� cs en 
els quals l’analítica de da-
des incideix en les diferents 
àrees de l’empresa i ajuden 
a prendre millors decisions 
estratègiques.

La sessió es vertebrarà 
al voltant de cinc ponèn-
cies. Xavier Valverde, CEO 

de Maitai Media Factory, 
parlarà de la situació actual 
de la digitalització i tracta-
ment de les dades; Marc 
Cortés, Ar� fi cial Intelligence 
Commissioner de Leitat, 
oferirà una ponència sobre 
la intel·ligència artificial i 
la transformació digital, i 
Lourdes Muñoz, presidenta 
d’Inicia� va Barcelona Open 
Data, farà una exposició so-
bre l’ús de les dades obertes 
a la indústria. 

Per la seva banda, Laia 
Mar� n, Business Intelligence 
Manager d’Eurofragance i Ja-
vier Conthe, Business Analyst 
d’Eurofragance explicaran el 
tractament de les dades a la 
seva empresa i finalment, 
Carles Miranda, coordina-
dor d’Indústria 4.0 d’ACCIÓ 
Generalitat de Catalunya, 
tancarà la sessió explicant 
els mecanismes públics de 
suport a les empreses en la 
seva transformació cap a la 
Indústria 4.0.

Les persones interessa-
des a assistir a l’esdeveni-
ment poden formalitzar la  
inscripció gratuïta a través 
del web de l’Ajuntament. 

REDACCIÓ

El ple del Consell de la For-
mació Professional de Rubí 
ha aprovat el pla de treball 
2019-2021 amb unanimitat 
dels 27 assistents. El plenari 
és l’òrgan de màxim govern 
i representació del Consell i 
està presidit per l’alcaldessa 
Ana M. Mar� nez. La sessió, 
que va tenir lloc dijous de la 
setmana passada, va servir 
per exposar la feina feta 
durant aquest segon any des 
de la seva reac� vació el març 
de 2017 i aprovar el nou full 
de ruta.

Durant el ple, es van des-
tacar accions d’èxit d’aquests 
dos anys, com l’edició periò-
dica del document que recull 
tota l’Oferta de Formació 
Professional integrada a Rubí 
i l’organització de la cinque-
na jornada d’FP per la qual 
enguany van passar més de 
1.000 persones. 

També es va ressaltar 
la continuïtat del conveni 
signat amb la Cecot per im-
par� r formació con� nua a les 
instal·lacions de Rubí Forma 
que permet oferir formació 
a persones treballadores 

El Consell de la Formació Professional es 
compromet a promoure l’FP dual

ocupades a mida de les em-
preses i la recent adhesió a 
l’Alianza para la FP Dual, que 
permetrà seguir treballant 
en la difusió i promoció de 
la formació professional en 
modalitat dual.

Nou full de ruta
La sessió també va servir 
per aprovar el Pla de Treball 
2019-2021. El document 
s’estructura en quatre línies: 
pres� gi, adequació, foment i 
millora de l’FP; La transició de 
l’escola al treball; la formació 

al llarg de la vida i la dina-
mització del funcionament 
intern i la projecció externa 
del Consell de l’FP.

El ple s’ha compromès a 
treballar en la línia del Consell 
de Formació i Qualificació 
Professional de Catalunya per 
promocionar i difondre l’FP 
des d’una perspec� va inte-
grada, promoure la formació 
en alternança i dual, adequar 
l’FP a les necessitats del sis-
tema productiu, promoure 
la mobilitat internacional i 
vetllar per una planificació 

coordinada de l’oferta d’FP 
integrada del municipi.

En la línia de la transició 
de l’escola al treball, la sessió 
va acordar fomentar la for-
mació i la inserció dels joves, 
acompanyar els adolescents 
en les transicions educa� ves i 
lluitar contra l’abandonament 
escolar.

La tercera línia de treball 
té com a objec� us promou-
re l’orientació com un pilar 
de la formació al llarg de la 
vida, fomentar el treball en 
xarxa dels diferents recursos 
d’informació i orientació 
professional del municipi, 
donar con� nuïtat als conve-
nis establerts per a la realit-
zació de formació con� nua i 
diversifi car les especialitats 
de les accions forma� ves de 
formació con� nua.

Finalment, en el marc de 
la quarta línia estratègica, la 
sessió ha defi nit els següents 
objec� us: organitzar, ges� o-
nar i dinamitzar els diferents 
òrgans del Consell de l’FP, fer 
difusió de les accions realit-
zades pel Consell i par� cipar 
ac� vament en la represen-
tació del Consell amb altres 
en� tats i organismes.

La V Jornada d’FP va atraure més d’un miler de persones. / Arxiu
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El Rubí Brilla se celebrarà a 
la Biblioteca posant l’accent 
en l’autoconsum energè� c
REDACCIÓ

El sisè Congrés Rubí Brilla se 
celebrarà aquest divendres 
a la Biblioteca i � ndrà com 
a tema central l’autoconsum 
energè� c.

El Congrés s’obrirà amb 
la presentació institucional 
de l’alcaldessa i la ponència 
inaugural de Joan Herrera, ex-
director general de l’Ins� tut 
per la Diversifi cació i l’Estalvi 
de l’Energia (IDAE). Després, 
la jornada s’estructurarà en 
tres blocs. La primera part 
de la sessió refl exionarà so-
bre l’autoconsum compar� t 
en comunitat de veïns amb 
Manel Romero, de Sud Re-
novables, l’autoconsum en un 
polígon circular, amb Josep 
M. Or� z, tècnic del projecte 
Rubí Indústria Circular, i l’au-
toconsum a l’administració 
pública, amb Alba del Cam-
po, assessora de transició 
energètica de l’Ajuntament 
de Cadis.

Posteriorment, Teresa 
Andreu, investigadora de 

l’Ins� tut de Recerca en Ener-
gia de Catalunya (IREC) par-
larà del present i el futur de 
l’emmagatzematge d’energia, 
i Ramon Gallart, responsa-
ble d’innovació d’Estabanell 
Energia, farà una ponència 
sobre el paper de la xarxa 
elèctrica.

L’úl� m bloc del Congrés 
oferirà una xerrada sobre la 
compra col·lec� va d’energia 
a càrrec d’Albert Maynegra 
de l’equip de compres col-
lec� ves de Som Energia i una 
altra sobre la par� cipació ciu-

tadana en projectes munici-
pals, amb Jordi Solé, director 
d’operacions d’ECrowd!. El 
congrés es tancarà amb una 
ponència a càrrec de Joan 
Groizard, director general 
de l’IDAE, i la cloenda ins� -
tucional, que farà el regidor 
de Medi Ambient, Transició 
Ecològica i Benestar Animal, 
Andrés Medrano.

Amb mo� u del Congrés 
Rubí Brilla, l’informa� u ma-
� nal de Ser Catalunya, ‘Aquí, 
amb Josep Cuní’, s’emetrà en 
directe des de la Biblioteca.

El Congrés Rubí Brilla arriba enguany a la sisena edició. / Arxiu
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R ubí acull aquest divendres una nova 
edició del Congrés Rubí Brilla, una 
activitat que promou l’estalvi ener-

gètic, l’efi ciència, l’autoconsum i les energies 
renovables. La ciutat fa anys que treballa en 
aquest àmbit, ha construït fotolineres per 
recarregar els vehicles elèctrics, impulsa el 
programa 50/50 d’estalvi a les escoles i ins-
tituts, organitza tallers per aprendre a reduir 
el consum elèctric, impulsa l’autoconsum 
als polígons, etc.

Iniciatives per reduir el consum ener-
gètic, fomentar la reducció de residus i el 
reciclatge i potenciar l’autoconsum són 
benvingudes. Fa uns dies, el Ple de l’Ajun-
tament de Rubí va aprovar una moció que 

Estalvi (o no) 
energètic 

EDITORIAL
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El Tuit de la setmana              23 d’octubre

Oriol Sala
@OriolSala1
Sí la ges� ó de @residuscat  a la resta de Catalunya es igual que a 
#rubicity els del sud d’Itàlia són una colla d’afi cionats. Aquí tothom 
fa el que li rota i el territori destrossat. Si fem una barricada a can 
Balasch i can Carreres potser hi posaran + ganes?

Visita’ns a www.diariderubi.com

Segueix-nos a les xarxes socials Voldria dirigir-me a la senyora alcaldessa 
que tant presumeix del Rubí net i endreçat. 
Es veu que no compta que l’altra part de la 
Riera també és Rubí.

Estic parlant del carrer Pau Casals on 
vivim fa més de 60 anys. Per cert, si aquest 
senyor pogués aixecar el cap i veure com està 
aquest carrer, crec que trauria el seu nom 
de la placa. Els últims temps, fa llàstima: 
voreres que són el paradís de les mascotes 
per embrutar-la i els seus propietaris, com 
si sentissin ploure que no recullen res.

Quan arriba la Festa Major, tallaven les 
herbes perquè les persones que anaven al 
Castell no ho veiessin tan deixat. Aquest 
any no han fet res i l’herba si no s’arrenca, 
arriba a més d’un metre d’alçada.

Fa molt de temps que no es veu cap 
persona que es cuidi d’escombrar els papers, 

ja que tinc entès que tenen prohibit arrencar 
cap herba.

Jo convido a l’alcaldessa que visiti el 
carrer i que intenti caminar per la vorera 
que no es pot passar gràcies al fet que hi 
ha vehicles, concretament una furgoneta, 
aparcats a sobre.

Jo el que no entenc, amb els milions que 
té Rubí de pressupost, no es pugui mantenir 
una brigada de 4 o 5 persones (no serà per 
falta d’aturats).

Li recordo que aquí també paguem 
impostos.

En fi , Rubí net, Rubí brut i deixat. Això 
no té aire que pugui canviar.

Continua el mateix govern i el problema 
segueix.

Francesc Gilibets

Fotodenúncia

Si la política, como dijo Baudelaire, es el arte 
de lo posible, en nuestro país brillan por su 
ausencia los artistas de este gremio. Un buen 
político debe de estar al servicio del pueblo 
(y si su conciencia no se lo permite, dimitir), 
y no al revés, como está ocurriendo de un 
tiempo acá. El mejor político, a mi modo de 
ver, es el que es justo y honesto, y que aporta 
ideas pero que también es receptivo a las que 
exponen otros/as.

Hay muchas ideas y proyectos que 
fracasan por querer imponer a los otros 

la voluntad de los que piensan diferente. 
Pero cualquier país, en el que las personas 
estén sufi cientemente informadas, es más 
fácil transformarlo que otro desinformado 
o mal informado. De ahí la importancia del 
llamado cuarto poder: los medios de comuni-
cación de masas, que se ha adherido a los tres 
poderes tradicionales de las naciones con un 
sistema democrático implantado: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. 

Jesús García

El arte de lo possible

decretava l’estat d’emergència climàtica a la 
ciutat. El tan anunciat canvi climàtic ja està 
aquí, es demostra clarament amb l’augment 
de la temperatura mitjana a les ciutats, amb 
els episodis de precipitacions torrencials i 
amb els períodes de llarga sequera.

En aquest sentit, l’administració, que 
promou des de fa anys un model energètic 
més sostenible, hauria de predicar amb 
l’exemple. L’Ajuntament ha licitat un lot 
d’elements decoratius per Nadal que no 
estan molt en la línia de l’estalvi i l’efi ciència 

energètica i, fi ns i tot, de la racionalització 
de l’energia. Es tracta del mateix túnel de 
llum que es va instal·lar l’any passat al carrer 
Maximí Fornés, un nou laberint que anirà 
a la plaça de Pere Esmendia i dos arbres 
de grans dimensions que es col·locaran a 
la plaça d’Onze de Setembre i Catalunya. 
Tots ells, elements que estaran il·luminats 
i que cal sumar a l’habitual enllumenat 
nadalenc.

Si bé és cert que els llums són de tec-
nologia led i, per tant, de baix consum, això 
no impedeix que sigui un malbaratament 
energètic que xoca amb la insistència del 
govern per avançar cap a una societat ener-
gèticament sostenible.
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La sol·licitud i documentació 
requerida s’han de registrar 

a la Finestreta Única 
Empresarial de Rubí (FUER) 

(Masia de Can Serra, 
c/ Can Serra, 3 PAE CIT 5B La 

Llana) o a qualsevol de les 
Oficines d’Atenció al Ciutadà 
(al centre al c. Narcís Ménard, 

o a les Torres a la rambleta 
Joan Miró, s/n).

 Més informació a la 
FUER i Servei de Comerç: 

(Masia de Can Serra)
93 588 70 00

a/e: www.rubi.cat/comerc

Subvencionem el 50% 
del cost de l’actuació*

Renovació exterior
Renovació de la façana comercial, retolació exterior, aparadors...
Renovació interior
Renovació de la retolació interior, taulell, zona d’atenció al client, 
zona d’exposició dels productes...
Introducció de noves tecnologies
Implantació, manteniment, actualització o renovació d’instruments 
o recursos tècnics per al tractament i la transmissió d’informació.
Difusió comercial
Edició de material divulgatiu sobre l’establiment i els béns i serveis 
que ofereix sempre que estigui dins l’establiment i a disposició 
del públic.
Supressió de barreres arquitectòniques
Eliminació dels obstacles físics que limiten o impedeixen 
l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda.

Fins a un màxim de 1.000 €

* Cada establiment pot optar per una sola línia d’actuació.

Consulteu les bases i descarregueu els impresos de sol·licitud a:
www.rubi.cat/comerc  o  ww.rubicomerc.cat

Et
volem
ajudar

Per a la millora 
del comerç 

Subvencions 2019

7/11/2019

Recordeu!
Data límit per 

presentar sol·licituds

El 6è Congrés Rubí Brilla 
arriba poc després que la 
ciutat hagi declarat la situ-
ació d’emergència climàtica 
de forma unànime al Ple 
de l’Ajuntament. El model 
energètic dominant fa pe-
rillar el planeta tal com el 
coneixem i malmet la salut 
de la ciutadania fi ns al punt 
de posar en risc també la 
vida de les persones.

El model és insostenible 
ambientalment i econò-
micament. Les energies 
renovables són l’única opció 
de deixar als nostres fi lls i 
fi lles no un món millor sinó, 
simplement, un món. El 

Autoconsum energètic contra 
l’emergència climàtica

Ana M. Martínez 
Alcaldesa

nou context normatiu que 
es deriva del Reial decret 
244/2019 del 5 d’abril sobre 
autoconsum energètic ha 
canviat les regles del joc. La 
normativa inclou per primer 
cop Espanya en el concepte 
d’autoconsum compartit, 
simplifi ca els processos ad-
ministratius i tècnics per a 
les instal·lacions d’autocon-
sum i, a conseqüència de 
l’eliminació de l’impost al 
sol, obre la porta a la gestió 
dels excedents energètics. 

És el moment de l’auto-
consum energètic. Per com-
batre l’emergència climàtica, 
però també per pal·liar la 
pobresa energètica. L’ener-
gia solar ha deixat de ser 
un producte fi nancer i s’ha 
convertit en un producte 

d’estalvi i d’apoderament 
energètic ciutadà que ens 
ajudarà també a desenvo-
lupar un model social més 
democràtic i més just.

En el marc del 6è Con-
grés Rubí Brilla, escoltarem 
casos d’autoconsum com-
partit en comunitats de 
veïns, en polígons industrials 

i a l’Administració pública; 
veurem quin impacte poden 
tenir aquestes instal·lacions 
en l’economia i l’ocupació, i 
descobrirem com la solidari-
tat i la participació ciutadana 
poden ser la resposta a una 
emergència climàtica que cal 
combatre amb valentia, des 
de les accions individuals de 

les persones, però també des 
de les decisions polítiques.

Per tot això, vull con-
vidar tothom, ciutadania, 
comerços i empresariat, a 
participar en aquest 6è Con-
grés Rubí Brilla. Us espero 
el pròxim 25 d’octubre a la 
Biblioteca Mestre Martí 
Tauler, de 9 a 14 h.

Recentment hem recuperat 
un arxiu del Marquès de 
Barberà. L’arxiu té format 
d’un lligat de documents, 
de gran volum, manuscrit i 
segellat de l’any 1953. Allà 
es descriuen totes les fi nques 
i cases sotmeses a censos pel 
Marquès Enrique Sarriera 
Vilallonga, IX Marquès de 
Santa Maria de Barberà, VII 
Comte de Solterra, Grande 
de España, qui va morir 
l’any 1951.

Del seu testament es va 
cuidar de fer-ne inventari 
Daniel Bilbao, Vizconde de 
Evol, de Madrid, on vivia el 
marquès. El gruixut lligam 
especifi ca cada propietat en 
detall i queda tot anotat en el 
Registre de la Propietat.

El meu avi deia “val 
més pagès que marqués”. 
En realitat, els censos eren 
una pensió arbitrària, aliena 
als impostos municipals. 
Eren una pensió perpètua, 
feudal, per mantenir els pri-
vilegis que a Espanya alguns 
sempre han mantingut a 
sobre dels altres. Els censos 
passaven de pare a hereu, de 
venedor a comprador.

El primer marquès de 
Barberà, Galceran de Pinós, 

Recuperat un arxiu del 
Marques de Barberà

Arxiu Històric de Pere 
Bel, membre del Grup de 
Col·laboradors del Museu 
de Rubí

nomenat per Felip V, va 
morir el 1718, màrtir a la 
presó, per haver defensat les 
llibertats de Catalunya. “Si 
tens censos i mala muller, 
mai et faltarà que fer”.

El marquès, a Rubí, pos-
seïa censos pagadors per 
Nadal a mig poble, i a 7 o 
8 masies, amb llurs terres. 
Posseïa la majoria de cases 
d’una vintena de carrers. 
Cada casa estava obligada a 
pagar una mitjana d’entre 20 
i 30 pessetes a l’any en temps 
de misèria i postguerra.

Durant la 2a República, 
el govern va expropiar totes 
les propietats del marquès, 
qui va ser considerat un 
obrer més, i llurs propietats 
van passar en copropietat als 
qui i vivien o bé a aquells que 
treballaven les fi nques. Aca-
bada la guerra, la dictadura 
va retornar títol i propietats 
al marquès. No va ser fi ns 
als anys 1970, que per llei, 
els censos es van poder re-
dimir, després de pagar una 
liquidació.
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Ven a degustar al Bon Pro� t las 
mejores tapas en un ambiente familiar

Bar restaurante BON PROFIT les ofrece las me-
jores tapas y buenas ofertas de desayuno y, por 
supuesto, nuestros menús del día con 4 primeros 
y 4 segundos a elegir, con bebidas postres y café 
y nuestra carta con variedad de platos para poder 
elegir con primeros, segundos y  platos Gourmet, 
todo ello acompañado por el mejor servicio, precios 
y calidad.

 Puedes venir a BON PROFIT a disfrutar con 
amigos y en familia de nuestras tapas, como el ca-
nelón crujiente mojado en salsa césar y el queso 
brie rebozado con sirope de fresa que te van a en-
cantar, tampoco pueden faltar en nuestra carta los 

típicos y deliciosos bocatas, y entre ellos nuestra 
especialidad de la casa: el  bocadillo de pollo panco 
con salsa teriyaki.

Estamos abiertos de lunes a sábado de 7h a 
23h. Te esperamos en BON PROFIT.
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L’Entrepà, el mix perfecto entre la 
cocina española y ecuatoriana

En la cafetería bar L’Entrepà mezclamos la cocina 
española con la ecuatoriana. Por las mañanas te-
nemos nuestros desayunos con tostadas, cruasán, 
flautas o biquinis desde 1,80€.

Al mediodía tenemos nuestro menú del día a un 
precio asequible a nuestros clientes, con dos pri-
meros y dos segundos por solo 8,50€, mezclando 
cocina ecuatoriana con española. Y los fines de se-
mana si quieres probar una cocina diferente y muy 
rica ven y pide nuestros platos ecuatorianos, como 
los encebollados, ceviches, cazuela de pescado 
atún (por encargo), fritadas, corviches, salchipa-
pas, guatita, carne frita con menestra o nuestras 
gambas rebentadas y mucha más.

En L’Entrepà intentamos dar el mejor servicio y 
hacer sentirse a todos como en casa.

L’Entrepà, calidad y precio es lo nuestro.



Anuncia’t 
en aquesta secció

Truca’ns al 
93 699 77 90
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Decorar el dormitori
Decorar dormitoris és una 
cosa que us podeu perme-
tre, aprofi tar tota classe de 
detalls per a la paret, des de 
quadres, paper pintat, fi ns 
a un tapís. Els tapissos es 
coneixen des de molts se-
gles enrere, deriven el seu 
nom del grec bizantí i són 
teixits encara avui en dia, 
fers de manera tradicional 
a mà amb fi ls de diferents 
colors i conformant tota 
una varietat de figures i 
dissenys.

Des que es van comen-
çar a fabricar, els tapissos 
han servit per decorar pa-

rets en tota classe d’es-
tances, salons, dormitoris 

i d’altres. Els primers ta-
pissos eren molt gruixuts 
i servien per abrigar les 
parets quan hi havia bai-
xes temperatures. Avui en 
dia s’utilitzen per a moltes 
formes de decoració.

Els tapissos eren en se-
gles anteriors de gran valor, 
costosos i inaccessibles 
per a molts, sobretot quan 
alguns grans mestres de 
l’art van provar el seu talent 
elaborant-ne alguns. 

Avui en dia existeixen 
tapissos per decorar el dor-
mitori. Donaran a l’estança 

un aspecte més elegant i 
afegiran un detall molt ori-
ginal, que us agradarà.

Teniu en compte a l’ho-
ra de comprar un tapís 
que els dissenys i colors 
combinin amb l’estil deco-
ratiu en general que teniu a 
l’habitació.

A més, el tapís ha de 
ser d’una mida suficient 
per fer-se notar però no tan 
gran que resulti excessiu en 
la paret.

Per Redacció / AMIC
decoracionhabitaciones.
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DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

25. 
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28

MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3

ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35

SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12

PROGRÉS - 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79

CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11

PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18

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

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

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

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

A. MONTSE. - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

eDarling ha desenvolupat un 
estudi sobre la influència, 
positi va o negati va, que les 
mascotes tenen en la vida 
de les persones solteres i 
en les seves relacions. 1.241 
usuaris d’eDarling han estat 
enquestats sobre el tema i 
els resultats han estat força 
aclaridors: el gos actua com 
la Celesti na més infal·lible a 
l’hora de lligar.

A la pregunta: Els sembla 
que tenir gos facilita conèi-
xer altres persones? Més de 
la meitat dels enquestats 
(54%) coincideixen que te-
nir un gos és una aposta 
segura per conèixer altres 
persones.

D’altra banda, l’estudi 
també se centra en la fi gura 
de l’amo i en la imatge que 
aquest transmet als altres. 
Segons el 92% dels enques-
tats que tenen gos i el 69% 
que no el tenen, opinen que 
els propietaris transmeten 
confiança, són afectuosos 
i resulten molt atractius. 
D’altra banda, el 71% dels 
amos de gossos creuen que 
aquests són persones molt 

Els solters i els gossos

sociables i extravertides i 
així també opinen els que 
no tenen gos. Només el 7% 
i el 8% respecti vament dels 
enquestats associen caracte-
rísti ques d’índole negati u als 
amos que passegen els seus 
gossos, com, per exemple, 
que tenen mal humor.

L’estudi elaborat per 
eDarling va més enllà i ana-
litza com hi ha determina-
des races de gossos que 
infl ueixen en la imatge que 
projecten els seus amos.

A la pregunta: amb quin 
amo de gos li agradaria man-
tenir la seva relació?

La majoria d’enquestats 
coincideixen que els homes 
amb gossos de la raça pug 
són els més interessants 
i exitosos i per contra els 
amos els gossos terrier són 
considerats els menys atrac-
ti us.

Pel que fa a les dones, 
les que tenen gossos pug 
són considerades menys 
atractives i menys intel-

ligents, però les més fi dels. 
Les predileccions són per 
les propietàries dels boxers 
per a una relació seriosa, 
encara que quan es tracta 
de fl irtejar, prefereixen a les 
propietàries de chihuahuas, 
ja que les consideren més 
‘sexis’ que la resta. També en 
aquest cas les propietàries 
de gossos de la raça terrier 
són les menys valorades.

amimascota.com
Arti cle cedit per eDarling
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ALQUILO hab. 610.467.363

LLOGUER I VENDA

TAROT. Lucy. 646 98 13 08
SE VENDE cocina seminueva de 
gas y butano. 659.853.929
VENDO MESA comedor y de 
salita. 93.588.56.52

DIVERSOS
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TEATRE

Arriba a Rubí ‘A.K.A.’, un 
monòleg guardonat amb 
quatre premis Butaca
REDACCIÓ

El teatre municipal La Sala 
acull aquest diumenge a 
les 18.30 hores el muntatge 
‘A.K.A.-Also Know As’, un 
monòleg protagonitzat per 
Albert Salazar que és el 
fenomen de la temporada 
passada a Barcelona.

L’espectacle va arrasar 
als premis Butaca, uns guar-
dons que atorguen directa-
ment els espectadors, amb 
quatre reconeixements: al 
millor espectacle de petit 

format, a millor direcció, a 
millor actor i a millor text.

L’obra explica la història 
d’un noi de 15 anys d’origen 
magrebí, adoptat per una fa-
mília catalana, que s’enamo-
ra d’una jove d’una classe 
acomodada. Els temes que 
planteja ‘A.K.A.’ són univer-
sals: l’amor, la iden� tat, la 
família, l’amistat, la jus� cia, 
la injus� cia i o les relacions 
entre pares i fi lls. 

El preu de l’espectacle és 
de 15 euros i d’11,25 euros 
amb descompte.

FOTOGRAFIA

El fotògraf Yurian Quintanas 
guanya el premi Screen de La Nuu 
REDACCIÓ

El fotògraf de Vic Yurian 
Quintanas és el guanyador 
de la segona edició del 
premi Screen, convocat 
en el marc del Fes� val de 
Fotografi a La Nuu. L’ar� sta, 
nascut el 1983 a Amster-
dam, però resident des de 
fa molts anys a Catalunya, 
ha ob� ngut el vot unànime 
del jurat amb la seva obra 
‘Silent rooms’.

El premi Screen reco-
neix amb 1.000 euros el 
millor treball de fotografi a 
en format audiovisual. El 
jurat, format per la comis-
sària Natasha Christia, la 
directora ar� s� ca de la Fun-
dació Fotocolectania, Irene 
de Mendoza, i la fotògrafa 
Emilie Hallard, ha destacat 
sobre l’obra guanyadora “la 
seva qualitat narra� va basa-
da en la tècnica audiovisual. 
L’ambició de jugar amb els 
recursos més variats, com 
la imatge en moviment i 

la inserció d’un llenguatge 
més inven� u”.

Segons el propi autor, 
‘Silent rooms’ imagina com 
és el món quan no el veiem 
i transforma un entorn tan 
conegut com és la llar en un 
espai oníric que s’ac� va en 
la nostra absència. A través 
d’una sèrie d’imatges en 
blanc i negre, on desubica 
objectes domèstics i els 
proporciona una nova vida, 
Quintanas refl exiona sobre 

la percepció que tenim de 
la realitat i mostra com 
un món que aparentment 
dominem pot ser en reali-
tat estrany i incontrolable. 
Les fotografi es es presen-
ten amb l’acompanyament 
sonor del grup de música 
experimental català Cabo-
sanroque.

L’obra guanyadora ha 
estat escollida entre un to-
tal de 50 treballs provinents 
d’arreu del món. A banda de 

Quintanas, els altres autors 
i autores fi nalistes han estat 
Egea Lamberti (Còrsega), 
Sergio Grispello (Itàlia), 
Antonella Mol�  (Uruguai), 
Lydia Metral (França), To-
bias Asser (Països Baixos), 
Fernando Criollo (Perú), 
Débora Mar� nez (Espanya), 
Javier Arcenillas (Espanya) 
i Danielle Mari Terblanche 
(Sudàfrica).

Les fotografies de La 
Nuu romandran als carrers 
de Rubí durant tot el mes 
d’octubre. El festival es 
clourà el dia 31 a les 19.30 
hores al Museu Municipal 
Castell amb la conferència 
de Calin Kruse, que aquell 
mateix cap de setmana ofe-
rirà el tradicional workshop 
per a un grup de fotògrafs 
prèviament seleccionats. 
Pel que fa a les visites gui-
ades a l’exposició a l’aire 
lliure, en queda una úl� ma 
convocatòria aquest pro-
per dissabte a par� r de les 
11.30 hores.

Fotografi es del treball ‘Silent rooms’. / Yurian Quintanas

L’actor Albert Salazar protagonitza el muntatge. / Cedida

LITERATURA

Xavier Bosch presentarà 
‘Paraules que tu entendràs’

REDACCIÓ

L’escriptor santcugatenc 
Xavier Bosch vindrà a Rubí 
per presentar la seva dar-
rera novel·la, ‘Paraules que 
tu entendràs’. El periodista 
conversarà amb el rubinenc 
Jordi Martínez aquest di-
vendres a les 18.30 hores a 
la llibreria El Racó del Llibre 
per explicar com és la seva 
darrera obra literària.

‘Paraules que tu enten-
dràs’ és un llibre de fi cció 
que explora les relacions 
de parella, els secrets de 
cadascú i l’ús que en fan les 
persones de la veritat. La 

prosa de la novel·la combina 
la tendresa i la ironia amb la 
nostàlgia i la recerca cons-
tant de la bellesa.

A més d’aquesta pu-
blicació, Bosch ha escrit 
la trilogia de novel·les del 
periodista inves� gador Dani 
Santana -’Se sabrà tot’, ‘Ho-
mes d’honor’ i ‘Eufòric’-, a 
més de diversos reculls de 
contes i les novel·les ‘Algú 
com tu’, Premi Ramon Llull, 
i ‘Nosaltres dos’.

Xavier Bosch és actual-
ment ar� culista de Mundo 
Deportivo i membre del 
consell editorial del diari 
Ara.

L’escriptor presentarà a Rubí el seu nou llibre. / Cedida
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cinema

la Sala acull aquest divendres una 
projecció especial de ‘Me llamo Violeta’
reDaCCió

El teatre municipal La Sala 
acollirà aquest divendres 25 
d’octubre a les 21 hores una 
projecció especial de ‘Me 
llamo Violeta’, el documen·
tal de David Fernández de 
Castro i Marc Parramon que 
tracta, entre altres, el cas del 
rubinenc Alan Montoliu. La 
sessió s’inclou dins el Cicle 
Gaudí de cinema català, 
però aquest passi serà gratu·
ït gràcies a una iniciativa de 
l’Ajuntament i dels rubinencs 
que apareixen a la pel·lícula. 
Per assistir al film, s’haurà de 
reservar prèviament enviant 
un correu a cft@ajrubi.cat.

El film està protagonitzat 
per Violeta, filla de l’actor 
Nacho Vidal, i es completa 
amb les experiències d’al·
tres famílies amb menors 
transgènere, entre les quals 
figura la del rubinenc Alan 
Montoliu. La pel·lícula, que 
es va estrenar el 28 de juny, 
arriba a Rubí avalada pel 
Premi del Públic i el Premi 

d’Amnistia Internacional del 
festival DocsBarcelona.

La projecció del 25 d’oc·
tubre comptarà amb l’assis·
tència de familiars de l’Alan, 
membres de la Platafor·
ma d’Afectats pel Bullying 
AlanMón i representants 
dels instituts participants al 
projecte #Desafiem l’asset·
jament LGTBIfòbic. A més, 
està prevista la presència de 
David Fernández de Castro, 
de la protagonista, Violeta, 

i de la seva mare, Franceska 
Jaimes.

altres accions per donar vi-
sibilitat al col·lectiu LGTB
L’Ajuntament ha organitzat 
la projecció d’aquest docu·
mental amb l’objectiu de 
donar visibilitat a la realitat 
dels menors transsexuals i 
de les seves famílies. Dins 
les polítiques municipals de 
suport al col·lectiu LGTB+, la 
plaça de Salvador Allende 

Un dels fotogrames del film. / Cedida

··················································
DiVENDRES 25 d’octubre

‘la recta visión permite ver la 
verdad’
Conferència a càrrec de Josep Tarra·
gó, expresident de la STE. A les 18h 
a la seu de la Societat Teosòfica (c. 
St. Pere, 8). 

Cap de sons
Cicle de jazz i pensaments. A càrrec 
de Guim Valls, Sergi Boque, Àlvar 
Taborda i Wenceslao Galán. A les 
19.30h a l’Ateneu. 

Presentació del llibre ‘Paraules que 
tu entendràs’
A càrrec de Xavier Bosch, escriptor. A 
les 19.30h al Racó del Llibre.

Cine: ‘Me llamo Violeta’
Documental de David Fernández de 
Castro. A les 21h a La Sala. 

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

··················································
DiSSABTE 26 d’octubre

Sessió de taitxí

AgENDA ExpoSicioNS
Mercat sketchers. Fins al 31 d’octu·
bre al Mercat de Rubí.  

Punt i a part. Més de 40 anys dedi-
cats a la comunicació. A càrrec de 
Masdisseny.  A l’auditori del Museu 
Vallhornat fins al 27 d’octubre.

Colere. Cultura. Cultiu. 25 anys de 
la Fira d’Art i Pagesia de Sant Galde·
ric. Al Celler fins al 27 d’octubre.

Il·lustracions de Marta Montañá. A 
l’Espai de Llibres, Lectors al tren. 

Som diferents i compartim. Retrats, 
treballs, olis i aquarel·les de Muje·
res Creativas del Vallès. Fins a l’1 de 
desembre a la Biblioteca. 

Homenatge a Santiago Rusiñol. Ex·
posició del taller d’alumnes d’Anna 
Tamayo. Fins al 2 de novembre a 
l’Aula Cultural. 

Fotografia de moda. Maria Illa 
Gumà. L’alta costura a Rubí. Fins al 
15 de desembre al Museu Munici·
pal Castell.

A càrrec de Pere Bel. De 9h a 10h a 
la pl. Onze de Setembre. 

la trocalleria
A les 10.30h a la pl. Nova del 
Mercat.

Fira del vi
De les 11h a les 00.00h a la pl. del 
Celler.

Nascuts per llegir
‘La rateta que escombrara l’es·
caleta’. A les 11h a la Biblioteca. 
Inscripció prèvia.

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

Teatre per la petita infància
‘Catacric, catacrac, la masovera s’en 
va al mercat’. A les 12h a l’Ateneu. 
Per a infants entre 1 i 3 anys.

taula rodona de Cavaller tem-
plers
Entrenament d’esgrima medieval 
i exhibició. A les 17.30h a la seu 
de la Societat Teosòfica (c. St. 
Pere, 8).

Festival de Jotas
A càrrec del Centro Aragonés de 

Rubí. A les 18h a La Sala. Org.: 
Centro Aragonés de Rubí.

Concert de blues
A càrrec de Quantum Blues. A les 
21h a l’Espai l’Aurora. Org.: Associ·
ació Espai l’Aurora.

··················································
DiumENgE 27 d’octubre

Fira del vi
De les 11h a les 16h a la pl. del 
Celler.

ball al Casal
A càrrec de Maky&Maky. A les 
16.39h al Casal de la Gent Gran. 
Org.: Casal de la Gent Gran.

A.K.A.
Amb Albert Salazar. A les 18.30h a 
La Sala. Preu: 15€/10,50€.

acte solidari: ‘l’acció uneix als 
pobles’
A les 19h al Casal Popular. Col·
laboren l’Escola de Sardanes Flor 
de Neu, Bianca Surgaly, Centro 
Aragonés, José Luís Blanch i Juan 
Gallardo. Benefici de l’acte per la 
Fundació Vicente Ferrer.

Jam Blues
A càrrec de Víctor Puertas i Balta 
Bordoy. De 19h a 22h a l’espai 
l’Aurora. Org.: Societat de Blues 
de Rubí.

··················································
DimARTS 29 d’octubre

Conferència: ‘Serveis públics i llei 
aragonès’
A càrrec d’Enric Feliu, de Marea 
Blanca. A les 18h a la Biblioteca. 
Org.: Rubí Sanitat.

··················································
DimEcRES 30 d’octubre

reunió oberta d’alcohólics anó-
nimos
A les 20h al local del Triangle.

··················································
DijouS 31 d’octubre

Castanyasso
A càrrec de Zítriko, Soak in Bleach, 
Ominia, DJ C.A.S.H. De 19h·1.30h a 
la pl. Dr. Guardiet.

Jam Session
A les 19h a l’Associació Espai l’Aurora.

Conferència de la Nuu
A càrrec del fotògraf Calin Kruse. 
A les 19.30h al Museu Municipal 
Castell. 

ja va acollir l’any passat un 
emotiu homenatge a l’Alan 
en què familiars, amistats i 
autoritats locals van pintar 
un banc amb els colors de 
la bandera transsexual. La 
iniciativa s’emmarcava en 
la campanya d’abast estatal 
Bancs per la diversitat de 
l’Associació de Famílies de 
Menors Transsexuals Ch·
rysallis.

El curs passat, també 
es va posar en marxa als 
instituts La Serreta, Torrent 
dels Alous i Duc de Mont·
blanc el projecte #Desafiem 
l’assetjament LGTBIfòbic, 
promogut per Rubí Jove 
amb l’objectiu d’implicar 
els propis centres en la 
prevenció d’aquest tipus de 
bullying i l’acceptació de la 
diversitat sexual i de gène·
re. D’altra banda, el Ple va 
aprovar al juliol l’adhesió de 
Rubí a la Xarxa de Municipis 
LGTBI, que reivindica, entre 
d’altres, la lliure expressió 
de la diversitat identitària, 
afectiva i sexual.

música
Conferència sobre la història del jazz 
de l’aula d’extensió universitària
‘La història del jazz’ va ser el 
títol de la conferència que va 
oferir el músic Pau Fuster a 
la Biblioteca el 21 d’octubre. 
Fuster és actualment regidor 
al Gran Teatre del Liceu i va 
oferir una xerrada sobre la 
història del jazz, subratllant 
la importància que va tenir 
i que té en tota la música 
que s’ha fet tant al segle 
XX com en el XXI. També va 
explicar les característiques 
més importants del gènere: 
el ritme, la improvisació i 

l’harmonia.
La xerrada, organitzada 

per l’Aula d’Extensió Uni·
versitària de Rubí, va anar 
acompanyada d’audicions 
de músics essencials de 
cada època. La sessió també 
va servir per entendre les 
dificultats de ser un home 
o dona negre als Estats 
Units d’Amèrica, ja que els 
moments històrics del jazz 
van intrínsecament lligats 
a la història dels negres en 
aquest país. / DdR

La xerrada va tenir lloc a la Biblioteca. / Cedida
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L’en� tat La Sonik organitza 
un nou Castanyasso
L’en� tat de música juvenil 
La Sonik organitza una 
nova edició del Castanyas-
so, que tindrà lloc el 31 
d’octubre a par� r de les 
19 hores.

Per l’escenari del Cas-
tanyasso passaran fi ns a 
quatre grups per celebrar 
la vetlla de Tot Sants, amb 
música fi ns a les 1.30 ho-
res. Abans, per escalfar 
motors, els dj de La Sonik 
oferiran un ‘warm up’, 
punxant música per co-
mençar a fer ambient. A 
par� r de les 20 hores, ac-
tuarà Zítriko, un grup jove 
de Terrassa especialitzat 
en hard rock.

A les 21.15 hores serà 
el torn de Soak in Bleach, 
una banda de rock de Rubí 
barrejat amb infl uències 

de grunge, indie i elec-
trònica.

El tercer concert de la 
nit serà a càrrec d’Omini-
ra, a les 22.30 hores. Es 
tracta d’una formació de 
Barcelona que té un es� l 
molt únic, que barreja 
els instruments de vent i 
corda analògics amb per-
cussions electròniques, 
aconseguint un so modern 
a la vegada que ambiental 
i ballable.

Per úl� m, tancarà la nit 
DJ C.A.S.H., a par� r de les 
00.15 hores, que oferirà 
un repertori de músiques 
amb ritmes electrònics, 
infl uenciats pel jazz, funk 
i hip-hop. Durant tot el 
fes� val, hi haurà servei de 
barra a preus populars. 
/ DdR

TRADICIONS

Èxit de públic a la 25a edició 
de la Fira de Sant Galderic
REDACCIÓ

Els carrers i places del cen-
tre de la ciutat van acollir 
durant tot el dissabte la 
25a Fira de Sant Galderic, 
que va ser molt par� cipa-
tiva. Segons ha explicat 
Ariadna Benavides, pre-
sidenta de l’Associació de 
Sant Galderic, “la primera 
impressió que ens vam 
endur va ser molt posi-
� va, va ser una fi ra molt 
participativa, amb molta 
gent”. En els propers dies, 
la junta de l’entitat farà 
una valoració més acurada 
i també donarà xifres sobre 
l’ac� vitat De Tapes per la 
Fira. A més, es farà públic 
el guanyador del sorteig 
d’aquesta ac� vitat.

Pel que fa a les acti-
vitats que es van fer el 
dissabte, totes es van de-
senvolupar tal com estava 
previst. “Els ar� stes van fer 
exhibicions, de fet pràc� ca-
ment hi havia més ar� stes 
que artesans, els concerts 
van estar molt bé, vam 
esgotar els tiquets de la 
bo� farrada... crec que tot-
hom va quedar content”, 
ha explicat Benavides.

A més de les parades 
habituals d’artesania i 
d’art, també es van ce-
lebrar la 16a Fira Retro 
Clàssic, a càrrec dels Amics 
dels Automòbils An� cs i la 
25a Trobada de Puntaires. 
També es van fer tota mena 
d’ac� vitats durant tota la 
jornada: tallers i exhibici-
ons, visites guiades, audi-
ció de sardanes, ballada de 
gegants, castells, danses, 
concerts i un recapte d’ali-
ments.

Les paradetes de pagesos, i agroalimentació, ar� stes i artesans van 
omplir el centre. / J. A. Montoya

Concert de 
Quantum Blues 
a l’Espai l’Aurora
L’Associació Espai socio-
cultural l’Aurora organit-
za un concert de Quan-
tum Blues el 26 d’octubre 
a les 21 hores a l’espai de 
la plaça Anselm Clavé. 
El grup està format per 
Adriana i Charlie, un duo 
acús� c de veu i de guitar-
ra que va néixer el 2016. 
Quantum Blues oferirà el 
seu repertori del gènere 
rhythm&blues, amanit 
per alguns estàndards 
populars de la música 
jazz i de la música con-
temporània. Ariadna 
ha actuat en diversos 
projectes musicals amb 
Juan Carrillo, mentre 
que Charlie forma part 
dels The Black Souls, de 
Rubí. / DdR

Cap de sons és el títol 
de la nova proposta que 
combina el jazz i la poesia 
i que es podrà gaudir a 
l’Ateneu aquesta tardor. 
La primera activitat del 
cicle � ndrà lloc aquest di-
vendres a les 19.30 hores 
i anirà a càrrec del poeta 
Guim Valls. Estarà acom-
payat pel pianista Sergi 
Boqué, el contrabaixista 
Àlvar Taborda i el saxofo-
nista Wenceslao Galán.

La proposta té un for-
mat similar al projecte 
Zejeté Jazz que fi ns ara 
es feia a l’espai de la CGT i 
que ara es farà a l’Ateneu. 
El projecte també té el su-
port d’Andrea Céspedes, 
Júlia Bacardit, la revista 
literària Branca i Àlvar 
Taborda. / DdR

L’Ateneu acull 
un nou cicle de 
jazz i poesia

La mostra de vehicles an� cs de la Fira RetroClàssic va atraure un 
nombrós públic. / J. A. Montoya

La plaça Catalunya va acollir una par� cipa� va trobada de puntaires. 
/ J. A. Montoya

MÚSICA

Una quarantena de persones
gaudeixen de l’Aplec de tardor

Una quarantena de persones van par� cipar diumenge 
passat a l’Aplec de tardor que va tenir lloc a l’ermita de 
Sant Muç. Els assistents van assis� r a una missa solemne 
i posteriorment van gaudir d’una ballada de sardanes 
a l’exterior de l’ermita. Enguany, el temps va respectar 
l’Aplec, esdeveniment organitzat pel Foment de la Sarda-
na de Rubí amb el suport de l’Ajuntament i la Parròquia 
de Sant Pere. / DdR 

Un moment de la ballada de sardanes. / J. Gracia
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REDACCIÓ

L’aler Sergi Martí nez ha de-
butat amb el primer equip 
del Futbol Club Barcelona a 
l’ACB, la màxima categoria 
del bàsquet estatal. El juga-
dor rubinenc va disputar els 
darrers instants del partit 
que va enfrontar diumenge el 
Barça contra l’Herbalife Gran 
Canària al Palau Blaugrana. El 
conjunt blaugrana va acon-
seguir una victòria còmoda, 
per 89-75.

Martí nez, de 20 anys, es 
va formar a les categories 
inferiors del CEB Sant Jordi 
i va arribar fa una dècada al 
Barça, on ha passat per totes 
les categories del club. Aquest 
diumenge, l’entrenador del 
Barça, Slatislav Pesic, li va 
donar l’oportunitat de dispu-
tar els seus primers minuts 
a l’ACB. 

En declaracions posteri-
ors al parti t, Martí nez va dir 
que el debut era un somni 
fet realitat: “He treballat dur 
per arribar fi ns a aquí i és un 
somni poder arribar al primer 
equip i fer-ho en el Palau”. Per 

REDACCIÓ

El rubinenc Aleix Lobato ha 
quedat segon en el Campionat 
d’Espanya IFAA Field 2019, 
una gran gesta, ja que el jove 
arquer no havia parti cipat en 
cap tirada prèvia en aquest 
campionat. La competi ció es 
va disputar diumenge passat 
en les instal·lacions del Club 
CAMS, situat a Garganzilla del 

Lozoya, a la localitat d’Aranda 
de Duero. 

El campionat es va dividir 
en tres rondes. Dissabte al matí  
es va realitzar la ronda Field en 
un circuit de 28 dianes sobre 
parapets. A la tarda va tenir lloc 
la ronda Animal, en un circuit 
de 14 dianes 2D amb doble 
volta al circuit per fer els 28 
llocs de ti r. 

La tercera ronda, la Hunter, 

es va realitzar diumenge al 
matí .  Tot i que Lobato no havia 
parti cipat en cap ti rada prèvia, 
va fer un gran campionat acon-
seguint un meritori segon lloc 
en el campionat, a poca distàn-
cia del primer classifi cat. 

El jove arquer rubinenc, 
que feia un temps que estava 
allunyat de les competi cions, 
ha retornat en molt bona for-
ma amb aquest segon lloc. 

BÀSQUET | ACB

El rubinenc Sergi Martí nez debuta 
amb el primer equip del Barça 

la seva banda, Pesic va explicar 
que el rubinenc, que entrena 
amb el primer equip, però que 
és jugador del Barça B, “té 
potencial” i va explicar que la 

intenció de l’equip tècnic és 
“donar-li alguns minuts en els 
propers parti ts”. 

Sergi Martí nez es va pen-
jar la medalla de plata a l’Eu-
ropeu Sub-20 a Israel aquest 
estiu amb la selecció espa-
nyola. L’aler rubinenc va ser 
un dels millors jugadors de 
l’equip, registrant una mitja-
na de 13 punts i 6 rebots per 
parti t, fet que el va portar a 
ser escollit en el cinc ideal del 
campionat. 

L’aler rubinenc va disputar els primers minuts a l’ACB amb el FC 
Barcelona. / @sergimaco (Instagram)

TIR AMB ARC | CAMPIONAT D’ESPANYA

L’arquer Aleix Lobato, segon en 
el Campionat d’Espanya IFAA Field

Lobato, durant la competi ció. / Cedida

L’aler rubinenc, 
format al CEB Sant 
Jordi, ha passat 
per totes les 
categories del 
FC Barcelona
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Immerescuda derrota del rubí

1a Catalana Grup 1 J Pts.
1 GIRONA FC B 7 19
2 PALAMÓS CF 7 17
3 VIC UEC 7 15
4 EF MATARÓ CE 7 15
5 FUNDACIÓ E. GRAMA 7 13
6 MOLLET UE CF 6 10
7 SABADELL NORD CF 6 10
8 L'ESCALA FC 6 9
9 UE RUBÍ 6 9

10 MANLLEU AEC 7 9
11 EE GUINEUETA CF 7 8
12 LLORET CF 6 7
13 LA JONQUERA UE 7 6
14 TONA UE 7 5
15 JÚPITER 6 4
16 PARETS CF 7 2
17 LLAGOSTERA UE B 6 1
18 REUS DEPORTIU CF B 0 0

 

José LuIs pérEz

Un golàs de Samu Bayo a 
només sis minuts del final del 
partit va suposar la derrota 
de la Unió Esportiva Rubí, que 
va meréixer molt més. No té 
sort l’equip rubinenc de cara 
a fer gol en els seus partits a 
Can Rosés.

Sense fer un gran partit, 
el Rubí va merèixer molt 
més, ja que va disposar de 
diverses ocasions per acon-
seguir marcar, però els pals, 
la manca de punteria i la 
feina del porter visitant van 
impedir que algun gol pugés 
al marcador. A diferència de 
la passada temporada, ara es 
creen moltes ocasions, però 
no s’acaben concretant.

El Rubí es va enfrontar al 
Mataró, un equip que no co-
neix la derrota i que té un joc 
molt especulatiu i amb diver-
sos jugadors de gran qualitat, 
com Samu Bayon, autor del 
gol, qui havia jugat a Segona 
Divisió amb el Badajoz, o Joel 

que va jugar a Segona B.
Quan més pressionava el 

Rubí, l’equip va perdre una 
pilota en el centre del camp 
i des d’allà Samu Bayón, amb 
una gran vaselina va batre a 
Juanmi, que no va poder fer 
res per evitar el gol. Aquest 
gol pot ser el gol de l’any en 
aquesta categoria.

Aquest pròxim dissabte 
26 d’octubre a les 17.30 ho-
res, el Rubí visitarà el camp de 
la Unió Esportiva Vic.

Pel que fa al Rubí B, va 
perdre 2-1 contra la UE Cas-
tellbisbal i aquest dissabte 

a les 18 hores rebrà a Can 
Rosés al CF Can Rull Rómulo 
Tronchoni.

UE RUBÍ-CE MATARó                0-1

ue rubÍ: Juanmi, Carlos Mur, Aitor Torres, Joan Raventos, 
Manu, Villegas (Masip 84’), Omar (Oscar Uroz 46’), Tino 
Mendoza, Sergi Estrada, Raul Perez (Charly Lumbreras 70’) 
i Carles Montoro (Enric 52’)
CE MATARó: Joan Compte, Dani, Parri, Uri (Pedro 58’), Joel, 
Pol, Toni (Marc 58’), Kamal (Bargallo 51’), Yustos(Andoni 
70’), Samu Bayon i Tejero(Isma 33’)
Àrbitre: Arbi Hammouri
Gols: Samu Bayon 0-1 (84´)
targetes: Oscar Uroz i Enric; Pol, Yustos, Samu Bayon i Isma

futbol | tercera catalana

L’olímpic guanya al camp de La 
románica amb dos gols de rubén 
José VErDE

Nova victòria de l’Olímpic que 
continua invicte després de 
set jornades de competició. 
El partit no va ser fàcil, davant 
un rival, La Románica, que es 
creix al seu camp, i, a més, els 
de Can Fatjó no volien perdre 
de vista al líder el Castellar. Fi-
nalment, el conjunt rubinenc 
ho va aconseguir i va imposar-
se per 1-2.

L’Olímpic es va avançar en 
el marcador amb un gol de Ru-
bén Ruiz en el minut 33, però 
la reacció dels locals no es va 
fer esperar i tres minuts més 
tard, en el 36, Quesada va fer 
l’1-1, empatant el partit.

Aquest primer temps va 
ser interessant, ja que tots dos 
conjunts van buscar la victò-
ria, lluitant pel mig camp i el 
control de l’esfèrica. Tant els 
de Can Fatjó com els sabade-
llencs van tenir oportunitats, 
però va ser, de nou, Rubén 
Ruiz qui va aconseguir desfer 
l’empat, marcant el seu segon 
gol. Era l’1-2 en el minut 44 
de joc i així es va arribar al 
descans.

Sense canvis per part de 
cap equip, es va iniciar la 
segona part. En aquest temps 
no es van poder veure més 
gols, però no per això va ser 
menys interessant. Els locals 
van buscar l’empat i els vi-
sitants van intentar ampliar 
l’avantatge.

Els dos tècnics van moure 
la banqueta per donar més 
frescor als seus equips. En el 
minut 59, Kevin va veure una 
targeta vermella directa i La 
Romànica es va quedar amb 
deu jugadors, fet que van 
intentar aprofitar els jugadors 
de Juan Carlos Rodríguez, 
però el marcador ja no es va 
moure. Amb aquesta victòria 

CF LA ROMÀNICA - CD OLÍMPIC CAN FATJó              1-2
c.f. la romanica: David, Grego, Espadas, Eric (Díaz), 
Quesada, Pau, Cristian, Moreno (Carlos) (Alex), Kevin, Lucas, 
Victor (Javi).
CD OLÍMPIC CAN FATJó: Estepa, C. Gómez, Matías, Rubén 
(Manel), Jonathan, Juancho (Pol), Gustavo (Maymó), Claudio 
(Delgado), Aitor (Roger), Fode, O. Molina.
Àrbitre: Jonathan Escribano (Regular).
Gols: 0-1 Rubén (33´) 1-1 Quesada (36´) 2-1 Rubén (44´).
targetes: Espadas, Quesada, Cristian, Lucas, Victor, Kevín 
(R); Matías, Rubén, O. Molina, Maymó.

i els tres punts, l’Olímpic es 
manté segon a la classificació 
i continua imbatut.

La pròxima jornada serà 
diumenge a les 12 hores, quan 
l’Olímpic rebrà la visita del FC 
Matadepera en el Municipal 
de Can Fatjó.

Festa de presentació dels 
equips
El divendres 1 de novembre 
el club presentarà els seus 
equips en el marc d’una jor-
nada festiva que arrencarà a 
les 10 hores amb xocolatada 
i xurros. Durant el matí, es 
faran classes de zumba i jocs 
diversos i al migdia s’oferirà 
una botifarrada. La presenta-
ció serà a les 18 hores.

futbol | tercera catalana

Empat del ‘Veinti’ amb el San Lorenzo

resultats diversos per a la penya Blaugrana

JaVIEr GonzáLEz

El CF Juventud 25 de Septi-
embre va visitar en la darre-
ra jornada de lliga la ciutat 
de Terrassa per enfrontar-se 
a la UD San Lorenzo. L’objec-
tiu del conjunt rubinenc era 
continuar amb la seva ratxa 
de victòries fora de casa, 
que era de 3 a 3 fins a aquell 
moment. 

A la primera part del 
partit, els homes de Gabriel 
Bravo van controlar el joc 
i van aconseguir arribar al 
descans amb un marcador 
favorable, gràcies a un gol 
de Xavi Muñoz en el minut 
23. 

A la represa, el ‘Veinti’ 
es va relaxar massa i es va 
deixar anar, fet que van 
aprofitar els egarencs per 

empatar el partit després 
d’un gran llançament de 
falta de Cristian, en el mi-
nut 67. 

Fins al final del partit, es 
van produir poques ocasi-
ons per variar el resultat del 
marcador, així que el partit 
va finalitzar amb empat 1-1 
i repartiment de punts per 
als dos equips. 

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 CASTELLAR UE 7 21
2 OLÍMPIC CAN FATJÓ 7 19
3 CAN RULL RT CFU 7 16
4 JUV.25 SEPTIEMBRE 7 13
5 LLANO SABADELL CD 7 13
6 PD PAJARIL 7 12
7 MARINA-C. GAMBÚS CE 7 11
8 BADIA DEL VALLÈS CD 7 10
9 UE RUBÍ B 7 9

10 CAN PARELLADA CD 7 9
11 CASTELLBISBAL UE 7 7
12 LA ROMANICA CF 7 7
13 SAN LORENZO UD 7 5
14 MIRASOL-BU CF 7 5
15 C. SABADELLÉS 1856 7 5
16 EF PLANADEU 7 5
17 MATADEPERA FC 7 4
18 JUAN XXIII CS 7 2

rubén va aconseguir un doblet. / José Manuel Villena
Amb aquest empat, el 

25 de Septiembre conserva 
la quarta plaça, però la dis-
tància segueix augmentant 
respecte al líder, el Castellar, 
que té 8 punts més. 

Aquest diumenge a les 
12.05 hores el ‘Veinti’ rebrà 
la Peña Deportiva Pajaril 
en el Municipal del 25 de 
Septiembre. 

SAN LORENzO - JUv. 25 DE SETEMBRE                           1-1

San lorenzo: Herrero, Badri (Hibernon 46’), Moya (Kane 
58’), Ivan, Cristian, Perez Ortiz (González 61’), Ejarque, Polo 
(Perez Rodríguez 56’), Rosas, Urbano (Salazar 61’), Kevin.
JUv. 25 DE SETEMBRE: Rubio, Cissokho, Pleguezuelos, Díaz, 
Perez (Morales 46’), López, Kada (Calvo 70’), Fons, González, 
Muñoz, Guerra (Andreu 61’).
Àrbitre: José Cordon de Pablo.
Gols: 0-1 González (23’), 1-1 Cristian  (67´).
targetes: Ivan, Cristian, Ejarque, Rosas, Kevin, Salazar, Perez 
Rodríguez (V); Pleguezuelos (2), Díaz, Pérez, Kada.

futbol | FORMACIó

Els equips de futbol base de 
la Penya Blaugrana Ramon 
Llorens han jugat els seus 
primers partits de lliga amb 
diversos resultats.

El Prebenjamí A va jugar 
el seu primer partit de lliga 
contra la UE Rubí amb un 
resultat d’empat a tres amb 
gols de Dilan. El Benjamí B 
va guanyar contra la Terlenka 
per 2-4 amb gols de Redwan, 
Nosair i Biel (2) i el Benjamí A 
va caure casa contra l’Olímpic 

per 2-3 amb gols de Pol Ca-
macho i Thierno en un partit 
molt disputat fins a l’últim 
minut. Per part dels alevins, 
el B va guanyar al Juan XXIII 
per 3-7 amb gols de Sully (3), 
Erik (3) i Aislam, i l’A també va 
aconseguir una contundent 
victòria a casa contra el Sant 
Pere Nord. En la categoria 
cadet, l’A va guanyar a casa 
contra el Can Trias per 6-0 
amb gols de Pau, Ian (2) i 
Joan Turu (3), mentre que el 

B va perdre a casa contra la 
Roureda per 1-5 amb gol de 
Mounir. El juvenil va perdre 
a casa de l’escola Pia per 
5-0 en un partit molt fluix. 
Finalment, els amateurs van 
deixar escapar dos punts a 
casa, tot i anar dominant el 
resultat tot el partit amb re-
sultat final d’empat a dos amb 
gols de Gabri i Abdel, perdent 
una bona oportunitat per 
col·locar-se dalt de la taula 
classificatòria. / PB

ESPORT ADAPTAT | futbol 7

Magnífic inici pel nou equip 
de futbol 7 adaptat en la 
Weleague 7 organitzada per la 
Fundació Fedamar amb el su-
port de l’Associació Catalana 
d’Esport Adaptat (ACEA).

Els nervis del debut de la 
lliga, la novetat de jugar junts 
i el desig de fer un bon paper 
en la competició es van esvair 
quan en el minut 5 de joc 
Ayoub El Kassah es va inventar 
un magnífic xut des del balcó 
de l’àrea gran que va anar a 
parar al fons de la xarxa de 
l’Adiam.

A partir d’aquí, i amb una 
defensa que va donar segure-

L’Horitzó-Can Mir de futbol 7 s’estrena 
amb victòria en el primer partit de lliga

tat en tot moment, l’equip es 
va calmar una mica i va buscar 
constantment la porteria con-
trària. El segon gol ja va ser al 
segon quart de partit i va ser 
obra de José Luís Girón, qui va 
tornar a marcar després de la 
mitja part. Un altre gol de Juan 
Girón, el seu germà, i el darrer 

de Rubén Martín van tancar el 
marcador final de 5-0.

Més enllà de la victòria es 
va poder viure la il·lusió d’un 
grup molt cohesionat en el 
qual només hi ha un líder, el 
seu entrenador Xavier Mas, 
que és la pedra angular del 
conjunt rubinenc. / DdR

Jugadors rubinencs en el primer partit de lliga. / Cedida

HORITzó-CAN MIR  5
ADIAM PINEDA  0



Diversos atletes de la 
Unió Atlètica Rubí (UAR) 
van participar en el Cros 
Ciutat de Cerdanyola. 
El president del club, 
Fernando Velázquez, va 
quedar en 42a posició 
en la distància dels 5,2 
km (26’06”). En categoria 
Sub-16, Anna Rovirosa va 
quedar 17a en la distància 
de 2,6 km (11’27”) i Vio-
leta Vilches, 38a (13’04”), 
i en distància de 3,9 km, 
Alexandre Valls va quedar 
39è (16’48”) i Wail Afa-
llad, 44è (17’14”).

En Sub-14, en la distància 
de 2,6 km, Adrián Macías va 
quedar 10è (10’56”), Jordi 
Serra va ser 27è (11’54”) i 
des de la posició 29 fins a la 
31, van quedar Pau Segovia 
(12’08”), Manuel Domín-
guez (12’10”) i Ferran Soler 
(12’27”).

En Sub-12, en la distància 
d’1,7 km, Martina Capell va 
ser 12a (7’58”), Abril Velasco 
va quedar 30a (9’11”), Emma 
Dublino va ser 33a (9’14”), 
Alba Sanjust va aconseguir el 
37è lloc (9’38”), Paula Gom-
bau va quedar 29a (9’50”), 
Mar Jiménez va ser 41a (10’) 
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El primer equip de bàsquet 
de l’Horitzó es posa líder

El primer equip de bàsquet 
del CE Horitzó va aconseguir 
guanyar contra el Rel per 38-
28. Després d’una primera 
part desastrosa, l’equip va 
treure l’orgull i, a partir de 
millorar la seva defensa i 
afinar una mica l’atac, va 
aconseguir remuntar un 
partit que anava perdent 
per 16-19 després dels dos 
primers quarts.

Quan Toni Torres i José 
Roldán juguen pensant en 
l’equip és molt difícil gua-
nyar els jugadors de Sara 
Zabalgo. En el partit contra 
el Rel van començar aïllats, 
sense trobar-se i sense tro-
bar el pivot de l’equip, Joan 

Lupión, molt ben marcat 
pels pivots de l’equip rival.

A partir del tercer quart, 
quan Torres va entendre que 
les protestes a l’àrbitre i els 
tirs exteriors no servirien 
per endur-se el partit, va ser 
quan l’equip va canviar de 
cara. Va coincidir també amb 
tres cistelles importants de 
José Roldán en el darrer 
quart. Tot plegat, per posar 
l’equip líder amb dos partits 
guanyats de dos jugats.

Pel CE Horitzó van jugar 
Toni Torres (18), José Roldán 
(12), Pablo Plaza (6), Joan 
Lupión (2), Isaac Martínez, 
Efraín Escalona, Julen Verga-
ra i Helena Corbella. / CEH

esport adaptat | bàsquet

segona victòria seguida 
per la Up Las torres-rubí
Segona victòria consecutiva 
del primer equip de la UP Las 
Torres-Rubí. En aquesta jor-
nada van rebre, com a locals, 
el Castelldefels, un altre dels 
equips històrics i favorit al 
títol. El partit va resultar molt 
disputat fins al punt que no 
es va decidir fins a la darrera 
bola de la darrera partida. Els 
de Rubí van treure tota la seva 
qualitat per fer-se amb 3 punts 
que els permeten formar part 
del grup de 4 equips que es 
troben a només 3 punts de 
l’actual líder, el Gran Via de 
L’Hospitalet.

Per la seva banda, el segon 
equip continua amb la crisi 
de joc i resultats. Va rebre la 
visita de la Unió de Ripollet, 
un rival de la part mitja de la 
taula. El partit va començar 
amb avantatge pels rubinencs, 
però ràpidament els visitants 
el van neutralitzar arribant a 
la darrera ronda igualats en 
el marcador. Els de Rubí van 
notar la pressió de la classi-
ficació i no van saber jugar la 
4a ronda, de manera que van 
perdre per 7-9. 

El tercer equip no va tenir 
un bon dia. Van jugar com a 

visitant a les pistes del Sant 
Pere Nord de Terrassa. En cap 
moment va poder fer el seu 
joc i va veure com els egarencs 
el superaven a cada ronda. Re-
sultat final de 12-4 que deixa 
els de Rubí a la zona mitja.

El Grup D continua sense 
conèixer la derrota. Es van 
desplaçar fins a Roda de Ter 
per jugar amb el cuer. Els de 
Rubí van anar de menys a més. 
Els locals es van avançar en el 
marcador i no va ser fins a la 
3a roda que els jugadors de la 
UP no van aconseguir anivellar 
el partit per a, finalment, jugar 
una darrera ronda perfecta 
que els va permetre endur-se 
els 3 punts en guanyar per 
6 a 10.

L’equip femení, per la seva 
banda, continua amb la seva 
marxa imparable després de 
jugar com a locals davant el 
Can Sant Joan de Montcada i 
Reixach. Una jornada més les 
rubinenques van demostrar 
la seva superioritat no donant 
cap opció a les seves rivals. El 
marcador final de 7-2 deixa 
les jugadores de Rubí com a 
líders del seu grup. / UP Las 
Torres-Rubí

petanca | lliga

Els jugadors de David Méndez 
van realitzar un gran partit de 
bàsquet i van competir en un 
dels camps més complicats 
de la categoria, arribant a 
l’últim minut amb empat al 
marcador.

Les baixes que presentava 
l’equip no van condicionar el 
treball ni la concentració dels 
jugadors, que van imposar 
un ritme molt elevat fins al 
final. D’aquesta manera, van 
poder lluitar per la victòria i 
dominar el resultat en alguns 
moments de l’últim període. 

Però finalment, l’esgota-
ment físic dels de Rubí i la 
gran experiència i qualitat 
individual dels locals va de-
cantar el partit.

bàsquet | tercera catalana

Bones sensacions de 
Maristes, tot i la derrota

atletisme | cros

Atletes de la UAR participen 
al Cros Ciutat de Cerdanyola

hoquei línia | lliga elit

triomf dels dos equips sènior del 
Cent Patins davant el Tsunamis
rEDaCCió

Els dos equips sènior del 
Cent Patins van aconseguir la 
victòria en la darrera jornada 
de la Lliga Elit.

El Femení va aconseguir 
guanyar gràcies a un gol d’or 
a la pròrroga després que el 
partit finalitzés amb empat a 
tres gols contra el Tsunamis. 
D’aquesta forma, el Cent Pa-
tins aconsegueix la primera 
victòria de la lliga. No va ser 
un partit fàcil, perquè les 
barcelonines van remuntar 
un 1-3 i van aconseguir for-
çar la pròrroga. El gol d’or 
espectacular d’Eva Marquès 
va decantar el partit per a 
l’equip visitant.

Pel que fa al Sènior Mas-
culí, ho van tenir més fàcil en 
el seu partit, també contra el 
Tsunamis, que van guanyar 
per 4-7. El partit va arribar 
al descans amb un favorable 
1-3 pels de Rubí, tot i que 
quan faltaven vuit minuts 
pel final, el Cent Patins anava 
per darrere del marcador. Al 

final, els jugadors de Lucas 
Freie es van reactivar i van 
capgirar el marcador.

triomf de tots els equips 
base
Pel que fa a l’Infantil Black 
va aconseguir la victòria al 
camp del Tucans B per 0-4. 
Tot i la bona actuació del 
porter local, a poc a poc i 

amb insistència, el conjunt de 
Rubí va aconseguir endur-se 
un bon resultat.

Pel que fa a l’Aleví va 
imposar-se per 9-1 al Jujol. 
Els de Rubí van desplegar un 
bon joc d’equip i tot i que 
el Jujol va plantar cara no 
va tenir cap opció contra el 
Cent Patins.

Pel que fa al Benjamí 

Black es va imposar per 0-6 
al Dracs Comptals després de 
controlar en tot moment el 
partit, jugant un bon joc col-
lectiu. En solidaritat amb la 
jornada del càncer de mama 
es va posar un llaç rosa al 
casc en el seu casc.

D’altra banda, el Benjamí 
White va veure com el seu 
partit s’anul·lava.

L’equip no va poder guanyar. / Cedida

atleta de la Uar. / Cedida

L’Infantil Black va guanyar al camp del Tucans B per 0-4. / Cedida

Victòria per l’equip d’hand-
bol
Pel que fa al Sènior d’Handbol 
de Maristes, va aconseguir 
una nova victòria a la pista 
del CH Ripollet. En un partit 
molt dur, l’equip va poder 
emportar-se els dos punts 
d’una pista complicada. Un 
bon inici dels rubinencs amb 
un parcial de 0-4 va obligar 
al rival a demanar un temps 
mort. A partir d’aquí el partit 
es va igualar molt arribant al 
descans dos gols per sobre 
amb 12-14. 

La segona part va ser un 
partit completament diferent, 
les defenses van ser molt més 
dures, els rubinencs, però van 
saber gestionar l’avantatge, 

van estar sempre 
per sobre, i van 
arribar al minut 
25 de la segona 
part amb 19-24. 

A  p a r t i r 
d’aquí, els temps 
morts dels entre-
nadors van frenar 
la duresa que hi 
havia al camp i el 
partit va acabar 
22-25. / Maristes 
Rubí

i Meritxell Llort va aconseguir 
el 14è lloc (7’16”). En catego-
ria masculina, Xavi Borrela va 
quedar en 28a posició (7’54”) i 
Pedro Takatsu, 32è (8’05”).

En Sub-10, en la distància 
d’1,2 km, Noelia Valera va ser 
setena (6’09”), Noa Macías, 
10a (6’21”), Emma García, 
29a (7’14”) i Sara Pérez, 33a 
(7’21”). David Colchón, 19è 
(6’), Adrián Rueda, 33è (6’16”), 
Arnau Ruiz, 47è (6’47”) i Pau 
Viaplana, 63è (7’29”). 

En Sub-8, en la distancia 
de 0,7 km, Jana Caparrós va 
quedar 11a (4’08”) i Lucía 
Mangas, 30a (5’55”). / UAR

El conjunt vallesà va aconseguir guanyar el rel. / Cedida
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Sílvia Boix guanya l’or en la segona 
jornada de la lliga nacional

Els dos sèniors del Club Natació Rubí 
aconsegueixen les primeres victòries

El Club Balmes Rubí va 
parti cipar en la segona jor-
nada de la lliga nacional de 
taekwondo amb la parti ci-
pació de nou competi dors, 
set dels quals van aconse-
guir medalles. Sílvia Boix va 
penjar-se la medalla d’or 
en la categoria Sènior A, 
mentre que Marta Moreno 
i Unai Flores van aconseguir 
tots dos una medalla de 
plata. 

Les quatre medalles 
de bronze van ser per Jan 
Esteve, Miriam Granell, 
Thaïs Martí nez i Rafa Vélez. 
També van parti cipar, sense 
poder accedir al podi, Marc 
Gómez i Joan Ramón. En 

Els dos primers equips de wa-
terpolo del Club Natació Rubí 
van sumar els seus primers 
punts en les seves respecti ves 
competicions en la passada 
jornada de lliga.

El Sènior Femení va gua-
nyar de manera molt contun-
dent a l’EW Zaragoza amb un 
clar 14-6, mentre que el Sènior 
Masculí A es va imposar al 
CN Granollers amb un ajustat 
12-10.

Amb aquestes dues victò-
ries els dos equips afrontaran 
els seus propers compromisos 
amb més confi ança i determi-

total, el Club Balmes va 
aconseguir 64 punts en 

nació per anar millorant la seva 
classifi cació.

Pel que fa a la propera 

la segona jornada. / Club 
Balmes

jornada a Divisió d’Honor, el 
Femení s’enfrontarà a parti r de 
les 18 hores al CN sant Andreu 
a Barcelona.

Pel que fa a l’equip masculí, 
de Primera Nacional, es despla-
çarà a Madrid per jugar contra 
el ARCCL, un equip que encara 
no ha sumat cap punt, amb la 
intenció d’ampliar la distància 

TAEKWONDO | LLIGA NACIONAL

WATERPOLO | LLIGA

Els parti cipants del Balmes Rubí, a la segona jornada de la lliga 
nacional de taekwondo. / Cedida

El Sènior Femení va guanyar amb claretat a l’EW Zaragoza. / Cedida

ALTRES RESULTATS
CN Rubí - Terrassa 9-17
CN Rubí B - Terrassa B 1-6
CN Sant Andreu - CN Rubí A 4-6
CN Sant Andreu - CN Rubí 13-14
CN Sant Feliu - CN Rubí 7-13
CN Rubí - Terrassa 6-11

El Sènior Masculí es desplaçarà a Madrid dissabte. / Cedida

Últi ma competi ció de la temporada 
per la secció de triatló del CNR
La secció de triatló del Club 
Natació Rubí va disputar dis-
sabte passat l’últi ma compe-
ti ció de la temporada, la VIII 
Fast Triatlon Canal Olímpic 
de Catalunya CNC Absolut 
i Obert. L’equip format per 
Eduard González, Francesc 
Riudaura i Adelardo Gallego 

va quedar en la 25a posició 
per equips. 
En àmbit individual, Eduard 
González va quedar en 11a 
posició en categoria Sub-23, 
Adelardo Gallego va ser 34è 
en categoria V1 i Francesc 
Riudaura, 55è en categoria 
absoluta. / CNR

TRIATLÓ | COMPETICIÓ

Eduard González, Francesc Riudaura i Adelardo Gallego, al Triatló 
del Canal Olímpic. / Cedida 

Jornada de lliga del Natació Rubí a Can Rosés
Els benjamins del Natació 
Rubí van disputar dissabte 
passat la 1a jornada de la 
lliga benjamina a Manresa, 
on van tenir una bona actu-
ació. El mateix dia, l’equip 
de natació infanti l, júnior i 
absolut van parti cipar en el 
Trofeu de Tardor, organitzat 
pel CN Badia. 

Tots els representants 
del club rubinenc van tenir 
una bona actuació. Diumen-
ge al matí , va ser el torn dels 
alevins i alevines, que van 

NATACIÓ | LLIGA

amb l’equip madrileny. El parti t 
serà a les 11.30 hores.

D’altra banda, el conjunt 
Sènior Masculí B va assolir la 
seva segona victòria consecu-
ti va, en aquesta ocasió contra 
el CN Minorisa per 7-18, posici-
onant-se de moment al capda-
vant de la taula classifi catòria 
de la competi ció. / CNR

El Club Natació Rubí va fer un bon paper al Trofeu de Tardor del CN 
Badia. / Cedida

disputar la 1a jornada de la 
lliga a Can Rosés, amb una 
gran afluència de públic, 

que van animar els joves, 
que van fer una molt bona 
competi ció. / CNR

Noves sorti des del Club Ciclistes Rubí
El Club Ciclista Rubí ha orga-
nitzat per aquest diumenge 
27 d’octubre a les 8 hores la 
35a sorti da dels seus grups. 
El grup A farà un iti nerari de 
100 km fi ns a Casablanca, 
passant per Martorell i Ge-
lida, i tornant per Sant Sa-

durní, Masquefa i Martorell 
fi ns a Rubí. 

El Grup B pedalejarà per 
un recorregut de 80 km fi ns 
a Piera, passant a l’anada per 
Castellbisbal, Martorell, Geli-
da i Sant Llorenç d’Hortons. 
La tornada serà per Masque-

CICLISTES | RUTA

fa i Martorell fi ns a Rubí. 
Finalment, el grup C tam-

bé farà una sorti da de 802 
km fi ns a Castellvell i el Vilar, 
passant per Terrassa, l’Obac 
i Rellinars, i tornant per Mo-
nistrol, Can Sedó i Olesa fi ns 
a Rubí. / CCR

CLASSIFICACIONS FINALS DEL CNR
Duatló de muntanya
• Lliga de clubs. Cat. masculina. 2a Divisió. 11a posició. 
Duatló de carretera
• Lliga de Clubs. Cat. masculina. 2a Divisió. 2a posició (31 equips). 
Ascens a 1a Divisió
• Lliga de clubs. Cat. femenina. 2a Divisió. 16a posició.
Triatló
• Lliga de Clubs. Cat. masculina. 1a Divisió. 8a (24 equips). 
Aquatló
• Lliga de Clubs. Divisió d’honor. 5a posició (14 equips). 
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