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Un centenar de manifestants es concentren 
al CAP Mútua per reclamar millores a
l’atenció del sistema sanitari públic a Rubí

LARA LÓPEZ

Prop d’un centenar de perso-
nes van par� cipar dijous de la 
setmana passada al vespre a 
la concentració convocada 
pel col·lec� u Rubí Sanitat al 
CAP Mútua, amb la fi nalitat 
de demanar la implicació 
urgent del govern local i de 
la Conselleria de Salut per 
solucionar la saturació i la 
manca de recursos del servei 
públic dels Centres d’Atenció 
Primària (CAP) a la nostra 
ciutat.

Des de la plataforma con-
sideren que la població local 
no té coberta adientment 
l’atenció sanitària, amb limita-
ció d’horaris i insufi ciència de 
personal als serveis d’Urgèn-
cies, que provoquen fets com 
les derivacions d’urgències de 
traumatologia a l’Hospital de 
Terrassa. Els rubinencs per-
tanyents a aquest col·lec� u 
reclamen un servei 24 hores 
d’urgències pediàtriques i 
que es respec� n els terminis 
de les citacions. Actualment 
el termini recomanat per ci-
tacions del metge de família 
és de 48 hores, però aquestes 
poden acabar allargant-se 
una setmana o, fi ns i tot, un 
mes. Per citacions amb met-
ges especialistes, l’espera pot 
arribar a allargar-se diversos 
mesos.

“L’Ajuntament ha d’en-
capçalar les demandes ciuta-
danes en qües� ó de sanitat”, 
va afi rmar Miquel Raso, un 
dels representants de Rubí 
Sanitat. La plataforma fa 
un temps que reclama una 
anàlisi de l’estat actual i els 

dels pàrquings per usuaris i 
visitants. A més, també volen 
que es contempli la possibili-
tat de compar� r competènci-
es dels centres sanitaris entre 
el govern local i CatSalut.

Durant la concentració, la 
plataforma va voler fer una 
menció especial als professi-
onals del sector, mostrant-se 
comprensius amb les difi cul-
tats i l’esforç dels treballadors 
d’aquests centres, i els van 
animar a denunciar la situ-
ació de manca de capacitat i 
recursos. De fet, al fi nal de la 
concentració, uns quants pro-
fessionals del CAP van sor� r a 
la porta i els manifestants els 
van aplaudir.

punts dèbils del sistema sa-
nitari públic a la ciutat, amb 
la intenció de crear grups de 
treball que plantegin propos-
tes de millora, informació que 
l’Ajuntament s’ha compro-
mès que els facilitarà durant 
el mes d’octubre. Actualment 
aquesta associació forma 
part del Consell de Salut de 
l’Ajuntament, organisme que 
desitgen que es converteixi 
en “una eina real per pro-
moure la salut de Rubí”.

Representants de Rubí 
Sanitat opinen que aquestes 
mancances poden suposar 
un risc per la salut dels ciu-
tadans. Per aquest mo� u, en 
el seu manifest van demanar 

una actuació urgent de la 
Conselleria de Salut per posar 
remei a la situació de satu-
ració dels centres de salut 
públics i fer una millor ges� ó 
dels recursos disponibles. 
Miquel Raso també va re-
clamar una atenció sanitària 
de qualitat igual per a tots 
els serveis: atenció primària, 
pediatria, metge de família, 
etc.

Una de les llargues reivin-
dicacions a l’Ajuntament, que 
es van tornar a posar sobre la 
taula durant la manifestació, 
va ser la millora dels horaris 
de busos d’anada i tornada 
a l’Hospital de Terrassa, així 
com la reducció de preu 

La concentració va tenir lloc davant del CAP Mútua. / L. López

El rubinenc Manolo Millán celebra els 100 anys 
REDACCIÓ

Manuel Millán, Manolo, com 
li diuen habitualment, va ce-
lebrar dijous passat els seus 
100 anys de vida amb una 
festa a la residència Amane-
cer, on viu, envoltat dels seus 
familiars, amics i companys 
de la residència. Millán tam-
bé va rebre les felicitaci-
ons de l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, qui li va lliurar 
una placa commemorativa 
de l’Ajuntament, i també va 
rebre la Medalla centenària 
de la Generalitat.

Millán va néixer el 18 
d’octubre del 1918 a Por-
cuna, un poble de Jaén, on 
va passar la seva infantesa 

treballant en un mas. Amb 
17 anys va marxar com a 

voluntari a la Guerra Civil 
amb els republicans i va 

passar uns mesos al camp 
de concentració d’Argelers, 
a França, abans de sumar-
se a la legió francesa, però 
l’esclat de la Segona Guerra 
Mundial el van fer retornar 
al seu poble.

Quan va conèixer la Clara, 
la seva dona, es van casar i es 
van instal·lar a Barcelona, on 
va treballar de jardiner. Van 
tenir quatre fi lls, dels quals 
encara viuen tres: Manuel, 
Benito i Luis, que van assis� r 
a la festa del seu centenari i 
li van dedicar unes sen� des 
paraules d’agraïment. També 
hi van assistir alguns dels 
seus nets i una jove. Manolo, 
molt emocionat, va agrair la 
celebració.

Manolo Millan, amb la seva família i personal de la residència Ama-
necer, l’alcaldessa i la regidora de Serveis a les Persones. / Cedida



Divendres, 26 d’octubre de 2018ACTUALITAT 3

MARTA CABRERA

Fa unes setmanes, un home 
gran va ser atropellat en el 
pas de vianants de la cruïlla 
entre el carrer de les Case-
tes de Can Fatjó (baixada 
de l’avinguda Castellbisbal) 
amb el passeig de la Riera. 
L’accident va ser greu i la 
víctima va haver de ser 
hospitalitzada. 

La perillositat d’aquest 
encreuament no és nova, 
però l’accident de fa pocs 

dies ha tornat a posar en 
alerta el veïnat, que recla-
ma des de fa anys, con-
cretament des del darrer 
mandat de Carme García, 
que es busqui una solució. 
“En aquest punt, els pas-
sos de vianants estan molt 
desprotegits, els cotxes que 
venen de Can Fatjó, en bai-
xada, agafen molta velocitat 
i molta gent ha pa� t ensurts 
greus i atropellaments”, 
explica el president de l’en-
� tat veïnal, Òscar Arnaiz. 

A més, assenyala que 
“és una zona on hi ha molt 
de trànsit de persones, no 
només de gent gran, sinó 
tota la gent que va a Can 
Fatjó, joves que van a l’ins-
titut Duc de Montblanc i 
tenim por que qualsevol dia 
passi una desgràcia”.

De fet, Arnaiz explica 
que alguns dels veïns pre-
fereixen creuar per l’altre 
pont, el del carrer Cad-
mo, tot i que també han 
detectat que en aquella 

L’encreuament entre el passeig de la Riera i les casetes de Can Fatjó és un dels punts més confl ic� us de 
la ciutat per als vianants. / Mariona López

La Plana del Castell reclama solucions per a la cruïlla del 
c. Casetes de Can Fatjó davant la seva perillositat

zona els conductors tam-
poc respecten els passos 
de vianants i aquests estan 
“desprotegits”.

En els darrers anys, 
l’Associació de Veïns de 
La Plana del Castell s’ha 
reunit amb l’Ajuntament 
per intentar solucionar el 
problema, però Òscar Ar-
naiz denuncia que només 
s’ha instal·lat un reductor 
de velocitat en sentit de 
pujada i que aquest no té 

cap afectació perquè els 
vehicles perillosos baixen 
des de Can Fatjó. A més, 
recorden que els passos 
elevats que es van fer en el 
seu moment al passeig de 
la Riera han quedat pràc� -
cament eliminats per culpa 
d’un nou asfaltatge. “Estem 
pendents que l’Ajuntament 
faci alguna actuació o bé 
ens digui que pensa fer”, 
apunta el president, que 
afi rma que fa com a mínim 

El veïnat vol solucions per a protegir els vianants. / Cedida

un any que l’en� tat no es 
reuneix amb el consistori 
per tractar aquesta qües-
� ó.

D’altra banda, el presi-
dent de l’associació veïnal 
també ha lamentat que l’es-
tat del passeig de la Riera 
sigui “intransitable”, ja que 
“les voreres són estretes i 
tenen forats que fan que 
siguin imprac� cables”.
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Instal·len a Castellnou una tanca al voltant d’un 
contenidor d’orgànica per protegir-lo dels senglars
REDACCIÓ

El consistori ha instal·lat re-
centment una tanca al vol-
tant d’un contenidor de la 
fracció orgànica ubicat a la 
urbanització de Castellnou 
amb l’objec� u d’evitar que 
els porcs senglars el des-
placin i el tombin. Aquesta 
mesura s’ha aplicat de forma 
pilot als contenidors situats 
entre els carrers Banyoles i 
Bellpuig per comprovar-ne 
la viabilitat.

Els contenidors de la frac-
ció orgànica de les urbanit-
zacions sovint pateixen des-
perfectes causats pels porcs 
senglars, que els tomben o 
rebenten per aconseguir res-
tes de menjar. Per evitar-ho, 
el consistori va col·locar uns 
suports de fusta on es fi xaven 
aquests contenidors, però els 
senglars aconseguien tren-
car-los tot enves� nt aquestes 
estructures. Posteriorment, 
es van subs� tuir els pals de 
fusta per altres de metàl·lics El contenidor està envoltat per una tanca de protecció. / Cedida

per aconseguir una major 
resistència, però els animals 
van aprendre a aixecar els 
contenidors per alliberar-los 
del suport.

Ara, l’Ajuntament fa un 
pas més per intentar com-
batre l’acció d’aquests ani-
mals. Aquesta tanca que 

s’ha instal·lat està feta amb 
plàs� c reciclat, no necessita 
manteniment i disposa d’una 
obertura perquè la ciutadania 
pugui accionar el pedal i obrir 
la tapa del contenidor.

“Els porcs senglars es-
tan causant problemes a les 
urbanitzacions i hem optat 
per una mesura pionera per 
intentar reduir els desperfec-
tes i problemes de mobilitat 
que generen. Confiem que 
aquest tancament sigui efi caç 
i que el puguem instal·lar en 
altres ubicacions”, ha explicat 
el regidor de Medi Ambient, 
Moisés Rodríguez.

La Fira del Vi i la jornada sobre 
el parc de Ca n’Oriol s’ajornen 
davant el risc de pluges
REDACCIÓ

La jornada presencial del pro-
cés par� cipa� u del Parc de Ca 
n’Oriol, prevista inicialment 
per aquest dissabte 27 d’oc-
tubre, � ndrà lloc el pròxim 
dissabte 10 de novembre. 
L’Ajuntament de Rubí ha de-
cidit ajornar la convocatòria a 
causa de la previsió de pluja 
intensa per aquest cap de 
setmana.

La cita, oberta a tota la 
ciutadania, infants i adults, 
està dissenyada perquè els 
assistents aportin idees i 
propostes de futur alhora 
que coneguin millor l’entorn 
del parc de Ca n’Oriol. Segons 

fonts municipals, la jornada 
man� ndrà el programa d’ac-
� vitats previstes.

Igualment, la Fira del Vi, 
que s’havia de celebrar du-
rant tot aquest cap de setma-
na entorn del Celler, també 
s’ha ajornat per la previsió 
de pluges. El consistori ha in-
format que la fi ra es trasllada 
al primer cap de setmana de 
desembre. Alguns dels millors 
vins de Catalunya, aquells 
que han rebut un Premi Vi-
nari d’enguany, es podran 
tastar al voltant del Celler els 
dies 1 i 2 de desembre en una 
proposta que també estarà 
dissenyada per a gaudir a 
l’aire lliure.

Si la prova 
funciona, 

s’aplicarà en altres  
punts de 

les urbanitzacions
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El cemen� ri amplia el seu horari habitual 
amb mo� u de la fes� vitat de Tots Sants
REDACCIÓ

Com és tradicional per Tots 
Sants, el cemen� ri municipal 
de Rubí ha ampliat el seu ho-
rari des d’aquest dilluns i fi ns 
a l’1 de novembre, ambdós 
inclosos. L’horari d’obertura 
d’aquests dies és  des de 
les 9 del ma�  i fi ns a les 18 
hores. A par� r del divendres 
2 de novembre es recuperarà 
l’horari habitual (de dilluns a 
dissabte, de 9 a 13 hores i de 
15 a 18 hores; i diumenges i 
fes� us de 9 a 14 hores).

Del 27 d’octubre a l’1 de 
novembre, l’ambientació al 
cemen� ri es farà, com cada 
any, mitjançant l’audició de 
música clàssica. 

Reforç del servei d’autobús 
per Tots Sants i desplaça-
ment gratuït
Durant tota la jornada de 
l’1 de novembre hi haurà 
un servei especial d’autobús 
urbà que connectarà la ram-
bleta de Joan Miró (davant de 
l’edifi ci Rubí Forma) amb el 
cemen� ri. Aquest servei serà 
gratuït per a tots els usuaris. 
El servei funcionarà entre les 
9 i les 18 hores i la freqüència 

de pas serà de 15 minuts.
Les parades d’aquest ser-

vei especial d’autobús per 
Tots Sants són, en sentit 
cemen� ri, rambleta de Joan 
Miró, rotonda de l’Escardívol, 
carretera de Terrassa (CAP 
Mútua de Terrassa), carrer 
Zamenhoff, carrer Bailén, 
C-1413a, Can Rosés indus-
trial i cemen� ri. De tornada, 
les parades seran Can Rosés 
industrial, C-1413a, carrer 
Bailén, carrer Sardana, carrer 
Pau Claris, carrer Cadmo, Bu-
llidor, carrer Sant Joan, carrer 
Espoz i Mina i rambleta de 
Joan Miró. 

Pregària pels difunts
D’altra banda, la pregària 
pels difunts que ofereix ha-
bitualment el mossèn de la 
parròquia de Sant Pere amb 
motiu d’aquesta festivitat 
� ndrà lloc l’1 de novembre 
a les 17 hores al mateix ce-
men� ri. El 2 de novembre, a 
les 20 hores, se celebrarà la 
Santa Missa en sufragi pels 
difunts de l’any, a la qual la 
comunitat cris� ana convida 
especialment les famílies que 
durant l’úl� m any han perdut 
un ésser es� mat. 

Guia orienta� va davant una defunció
Ara fa un any, i coincidint amb la fes� vitat de Tots Sants, 
l’Ajuntament va editar una guia per orientar i acompanyar la 
ciutadania que hagi de fer front a la mort d’un ésser es� mat. 
Es tracta d’una eina que ofereix informació sobre els tràmits 
que cal realitzar just després de la defunció, els aspectes que 
cal tenir en compte a l’hora de preparar el funeral, així com 
consells per afrontar el dol de la millor manera possible. La 
guia, que es pot consultar i descarregar a l’apartat de Serveis 
Funeraris del web municipal, també es pot aconseguir en 
format imprès al mateix cemen� ri. / DdR

La SoniK torna a organitzar 
el Kastanyasso Fes� val
REDACCIÓ

El Kastanyasso Fes� val va 
ser el primer festival de 
La SoniK, l’esdeveniment 
amb el qual es va donar 
a conèixer ara fa un any 
aquesta en� tat juvenil. Es 
tracta d’un fes� val musical 
variat, on actuen tant can-
tautors, com bandes, com 
DJ. El festival es realitza 
com a celebració del dia de 
la Castanyada, però també 
coincideix amb l’aniversari 
de l’agrupació juvenil.

Aquest any, per celebrar 
el primer any de vida com a 
associació musical, el fes� -
val tornarà a realitzar-se a la 
plaça del Doctor Guardiet el 
pròxim dimecres 31 d’octu-
bre i comptarà amb diverses 
actuacions. 

Els artistes convidats 
en aquesta segona edició 
seran Soak in Bleach (grup 
rubinenc de grunge/rock), 
Adala - Blank Fosk (projecte 
personal del músic barce-
loní Guillem Simó, reggae 
clàssic en català), Boun� es 
(banda d’indie rock terras-
senca), Cris Blasco & Pat Sol 

(duet femení cantautora-
intèrpret de llenguatge de 
signes), DJ Partisana (DJ 
infl uenciada en els sons ja-
maicans), Hariatz (DJ de La 
SoniK) i, fi nalment, hi haurà 
un ‘warm up’ (escalfament) 
a càrrec de La SoniK DJs. 

El fes� val, que arrenca-
rà a les 18 hores i s’allargarà 
fi ns a les 2 hores de la ma-
� nada, compta amb la col-
laboració de l’Ajuntament i 
el CRAC. 

El cemen� ri acostuma a rebre una major afl uència de visitants per 
Tots Sants. / Arxiu

Diverses celebracions al voltant de 
la Castanyada i Halloween a la ciutat

Els rubinencs podran gaudir 
en els pròxims dies de diver-
ses activitats relacionades 
amb la Castanyada i Hallowe-
en. Les propostes s’adrecen a 
tot � pus de públics ─infants, 
joves i adults─ i es distribu-
eixen per diferents punts de 
la ciutat.

Rubí Jove organitzarà el 
ja tradicional túnel del terror 
a l’Espai Jove Torre Bassas. 
L’activitat, per a la qual ja 
s’han exhaurit les invitacions, 
arriba amb el títol Circus 
Klaun. Dijous va tenir lloc la 
primera sessió i la segona 
serà aquest divendres de 17 
a 20 hores. A més, també ha 
programat un cicle de pel-
lícules de terror els dies 8, 15, 
22 i 29 de novembre.

Els equipaments culturals 
també seran l’escenari de 
diverses activitats vincula-
des a la Castanyada. Aquest 
dissabte a les 11 hores, la 
Biblioteca se sumarà a la 
celebració amb l’ac� vitat en 
anglès Music & Halloween, 
per a infants d’1 a 7 anys. 
El mateix dia a les 12 hores, 
l’Ateneu acollirà l’espectacle 
‘La castanyera perduda’ per a 
infants a par� r de 3 anys, dins 

el cicle Teatre per a petita 
infància.

La Castanyada als barris
En el marc del projecte Fem 
Barri, la plaça de Ca n’Oriol 
acollirà el 29 d’octubre una 
festa de la Castanyada que 
comptarà amb la par� cipació 
de les en� tats veïnals de la 
zona, la Colla Gegantera i el 
Casal Diari de l’Escola Teresa 
Altet, així com altres en� tats 
i associacions del barri. La 
proposta arrencarà a les 
17 hores amb l’espectacle 
‘Màgia per la Castanyada’ i 
continuarà amb tallers per 
a infants. Tampoc hi faltaran 
les tradicionals castanyes, 

que preparen l’Associació de 
Veïns de Ca n’Oriol i l’Associa-
ció de Propietaris Rubí 128.

El 31 d’octubre, la cele-
bració es traslladarà al Centre 
Cívic del Pinar La Cruïlla. 
L’en� tat veïnal del barri, la 
Colla Gegantera del Pinar i el 
Centre Obert Compar� r col-
laboraran en una festa que 
s’iniciarà a les 17.30 hores 
i que inclourà l’espectacle 
‘Màgia per la Castanyada’, 
tallers de maquillatge, un es-
pai de tatuatges d’aerografi a 
i un photocall de Halloween. 
La celebració estarà ambien-
tada per infants i joves del 
barri, i es repar� ran casta-
nyes. / DdR

L’Ateneu acollirà l’espectacle familiar ‘La castanyera perduda’ el 
dissabte. / Cedida
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Un banc amb els colors 
de la bandera transsexual 
homenatja Alan Montoliu

L’acte va recordar Alan Montoliu, un transsexual menor d’edat 
que es va suicidar el 2015. / J.A. Montoya

La plaça de Salvador Allende 
va acollir dissabte, coincidint 
amb el que hauria estat el 
20è aniversari d’Alan Mon-
toliu i amb el Dia Interna-
cional de Lluita per la Des-
patologització Transsexual, 
una jornada a favor de la 
diversitat i contra l’assetja-
ment escolar.

Alan Montoliu, un trans-
sexual que patia bullying, 
es va suïcidar a finals del 
2015 quan tenia 17 anys. El 
dissabte, familiars, amics, 
joves transsexuals, enti tats 
i l’Ajuntament li van voler 
retre homenatge pintant 
un banc de la plaça Salva-
dor Allende amb els colors 
de la bandera transsexual, 
el blanc, el rosa i el blau. 
L’activitat s’emmarca  en 
una campanya a tot l’estat 
espanyol que ha impulsat 
l’enti tat Chrysallis sota el tí -
tol ‘Bancs per la diversitat’.

Durant l’acte, es va llegir 
el Manifest Trans, amb el 
qual es vol donar visibilitat 
a aquest col·lecti u i reivin-
dicar la diversitat sexual i 

de gènere enfront dels pre-
judicis existents. “Ningú ens 
pot retornar l’Alan, però sí 
que podem ajudar altres 
joves que esti guin en una 
situació similar a fer-los 
entendre que no estan sols 
i que poden rebre suport”, 
va afi rmar l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez. La màxima 
responsable municipal va 
refermar el compromís de la 
ciutat contra l’assetjament i 
a favor de la diversitat i va 
demanar civisme per man-
tenir el banc.

D’altra banda, Chrysallis 
va decidir la inscripció d’una 
placa que es va col·locar al 
banc: ‘Alan, mai t’oblidarem’. 
També va parti cipar en l’acte 
la Plataforma d’Afectats pel 
Bullying Alanmón, amb una 
parada informati va.

D’aquesta forma, la 
plaça Salvador Allende es 
converteix en un espai de 
visibilització de la diversi-
tat, ja que per Festa Major 
es va pintar una part del 
paviment amb la bandera 
LGTBI. / DdR

La Sala Neus Català inicia una nova etapa 
i s’obre a enti tats i ciutadania
La Sala Neus Català va néixer 
fa uns anys com un espai 
dins del local d’Iniciati va per 
Catalunya Verds (ICV) per a 
enti tats i ciutadania en gene-
ral. Ara, la sala inicia una nova 
etapa, ja que es consti tueix 
com a enti tat i és tot el local el 
que queda obert a ciutadans 
i enti tats.

Durant la presentació de 
la nova entitat, Andrea de 
Pablos, membre d’ICV Rubí, 
ha explicat que la formació 

políti ca paga el local a través 
de l’assignació del grup mu-
nicipal i així ho continuarà 
fent. “És la forma de reverti r 
aquests diners públics en un 
servei cap a la ciutadania de 
Rubí”, ha afirmat. A partir 
d’ara, a través d’un conveni de 
col·laboració amb la Sala Neus 
Català, aquesta nova enti tat 
s’encarregarà de gestionar 
l’espai i l’agenda del local.

En aquesta primera etapa, 
la Sala Neus Català estarà 

integrada per tres entitats, 
que són la Plataforma d’Afec-
tats pel Bullying Alanmón, el 
Sindicat del Lloguer de Rubí i 
l’Associació Rubí Sociocultural 
i Integració (ARSI).

En nom d’AlanMón, Oriol 
Pastor va explicar que el nou 
projecte els permetrà donar 
a conèixer més la seva feina. 
La plataforma treballa per a la 
prevenció i intervenció en ca-
sos d’assetjament escolar amb 
l’objectiu de portar la seva 

feina a escoles i insti tuts de 
Rubí, així com per sensibilit-
zar la població sobre aquesta 
problemàti ca.

Per la seva part, Carlos 
Águila, membre del Sindicat 
del Lloguer de Rubí, va asse-
nyalar que la Sala Neus Català 
serà el seu punt de trobada i 
que allà es reuniran tots els 
dilluns a les 19.15 hores.

Finalment, Said El Jaoujat, 
membre de l’ARSI, va destacar 
que per la seva associació 

Tres enti tats de la ciutat ti ndran a parti r d’ara la seva seu a la Sala 
Neus Català. / Cedida

aquesta és una nova oportuni-
tat per poder seguir fent xarxa 
en la seva tasca de treballar 
en un Rubí integrat amb la 
comunitat catalano-àrab.

La Sala Neus Català, se-
gons els seus impulsors, “és un 

projecte que volem que creixi 
i que incorpori amb el temps 
més entitats i persones”. El 
primer acte va tenir lloc di-
mecres amb la presentació de 
la darrera novel·la de Gemma 
Lienas, ‘El fi l invisible’. / DdR
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L’Ajuntament vol instal·lar un túnel de llum i so al carrer Maximí Fornés per Nadal. / Cedida

L’AUP carrega contra el govern per 
voler gastar-se 240.000 euros en 
l’enllumenat de Nadal

M. CABRERA

L’Alternativa d’Unitat Popular 
(AUP) ha criticat durament el 
govern local després de conèi-
xer que l’Ajuntament té previst 
gastar-se 243.000 euros en la 
il·luminació de Nadal. 

El consistori ha iniciat la licita-
ció de dos contractes en relació 
als llums de les festes nadalen-
ques. El primer, l’habitual de cada 
any per il·luminar tota la ciutat 
amb una despesa de 107.764,99 
euros, lleugerament per sota de 
l’import de l’any passat. El segon 
és per instal·lar un túnel de llums 
i so al carrer Maximí Fornés entre 
els carrers Unió i Montserrat i té 
una despesa de 136.004 euros. 

Segons les clàusules del con-
tracte, el túnel � ndrà 30 metres 

de llarg, 4 metres d’alçada i 5 
d’amplada i oferirà dos especta-
cles diaris de llum i so.

“L’alcaldessa pot creure que 
es guanyen vots amb els llums de 
Nadal, però són diners públics, cal 
una mica de sen� t comú i deixar 
de tractar la ciutadania com si fos 
idiota”, ha cri� cat el portaveu de 
l’AUP, Jordi Muntan. La formació 
no entén per què l’Ajuntament fa 
un increment de pressupost per 
augmentar els llums de Nadal, 
“quan això no és cap demanda 
ciutadana” i ho considera “popu-
lista” i “anormal”.

Per l’AUP, l’augment del pres-
supost en il·luminació nadalenca 
no té cap jus� fi cació, ja que con-
sideren que “no � ndrà un impacte 
real en el comerç”.

D’altra banda, la formació 

alterna� va també ha estat crí� -
ca amb el fet que des del Rubí 
Brilla es potencia la sostenibilitat 
energè� ca i després “es gasten 
un quart de milió en llums de 
Nadal”.

Més activitats infantils i juve-
nils
A més, Muntan ha recordat que 
l’any passat es va aprovar una 
moció al Ple de l’Ajuntament per 
tal d’augmentar les activitats 
culturals dedicades als infants 
durant el Nadal. En aquest sen-
� t, la formació assegura que fi ns 
ara no tenen no� cia que hi hagi 
un increment de pressupost en 
aquest sen� t.

L’execu� u local, de moment, 
no ha contestat les crí� ques de 
l’AUP.

ERC renova l’execu� va de 
cara a les eleccions locals

No hi haurà llista única de 
par� ts independen� stes 
a les eleccions municipals

L’agrupació d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (ERC) a Rubí 
ha decidit renovar la seva junta 
execu� va de cara a preparar la 
campanya de les eleccions mu-
nicipals. Així, s’han incorporat a 
l’execu� va Lídia Calvet com a se-
cretaria d’Imatge i Comunicació, 
Anna Esquirol, com a Secretaria 
de Polí� ques Socials, i Xènia Lan-
deira, com a Secretaria d’Acció 
de Barris.

El president continua sent 
Víctor Garcés i la resta de la 
junta, que és paritària, està for-
mada per Jordi Codina, Robert 
Masalias, Ariadna Martón, Joan 
Pun� , Joan Batllori, Montse Soler 
i Roger Barranco.

L’assemblea local, reunida 
el 22 d’octubre, va aprovar els 
canvis de la nova execu� va amb 
un suport del 92%. Segons Víctor 
Garcés, aquesta executiva ha 
de treballar juntament amb els 
regidors i el candidat d’Esquer-
ra a Rubí, Xavier Corbera, “per 
fer possible el canvi a la nostra 
ciutat, amb un projecte engresca-
dor, pensat per millorar la ciutat, 
al costat de les ins� tucions del 
país i amb la garan� a de la feina 
ben feta.”

El president dels republicans 
també ha assenyalat que “la feina 
feta aquests darrers anys els ha 
portat a tenir moltes possibilitats 
de guanyar l’alcaldia”. / M.C.

Com ja se sabia des de fa mesos, 
finalment a Rubí no hi haurà 
llista única independen� sta de 
cara a les eleccions municipals 
del 2019. En un acte que va tenir 
lloc la setmana passada organit-
zat per l’ANC al Castell, Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC) 

i l’Alternativa d’Unitat Popular 
(AUP), com ja havien fet en 
altres ocasions, van deses� mar 
la idea. 

En canvi, el Par� t Demòcrata 
Europeu Català (PDeCAT) va 
tornar a insis� r en la necessitat 
d’una candidatura única. / DdR

Lídia Calvet i Víctor Garcés, membres de la nova junta. / Mariona López

La formació demana més ac� vitats infan� ls i culturals, 
com es va acordar fa mesos en el Ple de l’Ajuntament 



onats amb la reparació, la 
reu� lització, el reciclatge i la 
valorització.

Al fi nal de cadascuna de 
les taules hi haurà un torn de 
preguntes i debat. Al voltant 
de les 14 hores, l’alcaldessa 
oferirà les conclusions i tanca-
rà el Congrés Rubí Brilla.

L’Ajuntament aprofitarà 
el congrés per presentar un 
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L’Ajuntament 
presentarà el nou 
projecte ‘Polígon 

Rubí Circular’

La Taula de la Compe� � vitat Industrial 
proposa prop de 40 accions concretes 
de millora en el seu primer any de vida
REDACCIÓ

La Taula de la Compe� � vitat 
Industrial de Rubí (TCIR), 
integrada per 27 agents –em-
presariat, sindicats, partits 
polítics, administracions i 
institucions vinculades al 
coneixement– va néixer fa 
un any amb l’objectiu de 
treballar per la defi nició de 
polítiques públiques que 
millorin la compe� � vitat in-
dustrial en un marc de treball 
innovador. 

Durant aquest any, la TCIR 
s’ha estructurat al voltant de 
cinc taules de treball que han 
proposat 39 accions concre-
tes de millora relacionades 
amb el territori, l’empresa i 
el coneixement. D’aquestes 
propostes d’actuació, 26 –un 
66% del total– ja s’han posat 
en marxa, segons fonts de 
l’Ajuntament de Rubí. 

La majoria de les accions 
estan orientades a la millora 
de la mobilitat, l’impuls de 

la innovació sostenible en 
el marc de tota la ciutat, la 
ges� ó de llicències, la millora 
dels serveis a la ciutadania i 
les empreses i l’adequació de 
la formació a les necessitats 
reals del teixit empresarial.

En aquesta etapa inicial, 
la TCIR s’ha consolidat com 
un espai de treball efi cient 
per la seva orientació a l’acció 
i la seva capacitat de generar 
relacions de confiança en-
tre els agents: un 62% han 
participat activament a les 
taules de treball. A més, està 
contribuint a la millora en la 
ges� ó de processos i està in-
cidint posi� vament en altres 
iniciatives ja en marxa així 
com en la detecció de noves 
oportunitats. 

La dinàmica de la TCIR 
ha permès detectar noves 
oportunitats per a impulsar 
nous projectes i la seva me-
todologia de treball ja s’està 
incorporant a altres espais 
del municipi i la comarca. “La 

TCIR ha de con� nuar creixent 
i per fer-ho es fa necessari un 
compromís encara més ferm 
de tothom que garanteixi la 
seva continuïtat durant els 
pròxims anys” ha argumentat 
el regidor de Desenvolupa-
ment Econòmic Local, Rafael 
Güeto. 

Per aquest mo� u, Güeto 
ha assenyalat que han pro-
posat signar un acord formal 
amb les 27 organitzacions 
que en formen part i els par-
tits polítics locals. “Creiem 
que aquesta inicia� va és es-
tratègica i necessita comptar 
amb un marc de treball esta-
ble que perme�  posicionar 
Rubí per la seva aposta per 
la innovació, el seu potencial 
industrial i la qualitat de vida 
dels seus veïns i veïnes”, ha 
conclòs el regidor.

El Consell General de la 
Taula de la Competitivitat 
Industrial de Rubí  es va reu-
nir el dimarts al Fòrum de la 
Masia de Can Serra. 

El Congrés Rubí Brilla explorarà 
els reptes de l’economia circular
REDACCIÓ

La cinquena edició del Con-
grés Rubí Brilla, que se ce-
lebrarà aquest divendres de 
8.30 a 14 hores a la Biblioteca 
estarà centrat en l’economia 
circular. Coopera� ves i em-
preses com Hola Luz, Som 
Mobilitat, Som Energia o 
Campos Estela, entre altres, 
explicaran els seus models de 
negoci, centrats en l’efi ciència 
energè� ca, el reaprofi tament 
i l’economia circular.

La benvinguda anirà a 
càrrec, com és habitual, de 
l’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Martínez, i la ponència in-
augural serà del sotsdirector 
general d’Informació i Fo-
ment de la Sostenibilitat de la 
Direcció General de Polí� ques 
Ambientals i Medi Natural de 
la Generalitat, Josep Planas.

El congrés, que estarà 
moderat per la periodista 
Mariona Álvarez, està dividit 
en dues taules. La primera, 
a par� r de les 9.30 hores, se 
centra en l’ús compar� t i es 
posaran sobre la taula cinc 
exemples diversos en àmbits 
com el disseny, la indústria o 
els serveis.

L’altra, que arrencarà a 
les 12 hores, tractarà el tema 
de la reutilització, també 
amb cinc exemples relaci-

nou projecte, ‘Polígon Rubí 
Circular’, una inicia� va que 
el govern vol posar en marxa 
aviat i que pretén impulsar un 
‘polígon circular’ reduint l’ús 
de recursos energè� cs i ma-
terials, els residus i les emis-
sions de gasos contaminants, 
a més de reduir els costos i 
millorar la compe� � vitat. El 
tècnic del Rubí Brilla, Albert 
Puig, serà l’encarregat de do-
nar els detalls del projecte.

En aquesta edició del 
Congrés Rubí Brilla s’ha posat 
en funcionament una web, 
www.congresrubibrilla.cat.

La Biblioteca acull cada any el Congrés Rubí Brilla. / Localpres



L’Associació de Veïns de La Plana 
del Castell ha tornat a denunciar la 
perillositat de l’encreuament entre el 

passeig de la Riera i el carrer de les Casetes 
de Can Fatjó (al fi nal de l’avinguda Caste-
llbisbal), just a tocar del pont de Sant Joan. Es 
tracta d’una cruïlla on hi ha diversos passos de 
vianants i en la qual, fa alguns dies, un home 
va patir un atropellament.

Fa anys que l’entitat veïnal reivindica una 
millora en aquest punt negre de la ciutat, 
ja que la sensació d’inseguretat en travessar 
el carrer és evident. El problema radica en 
l’elevada velocitat dels vehicles, fet que impe-
deix que vegin els vianants amb prou temps 
per frenar correctament, i en les difi cultats 
d’alguns girs. Fruit d’això, són nombrosos 
els vianants que han patit ensurts en aquest 

punt i molts els vehicles que han hagut de 
frenar de cop.

A Rubí, segons les dades més actuals 
disponibles –entre el 2010 i el 2015– es van 
produir 25 atropellaments en diferents punts 
de la ciutat, amb un resultat de tres víctimes 
mortals. Tres d’aquests accidents van ser pre-
cisament en aquest tram que l’Associació de 
Veïns de la Plana del Castell reclama que es 
millori. El resultat d’aquests accidents va ser 

de tres ferits greus.
Però aquest punt no és l’únic confl ictiu 

d’una ciutat que té en la mobilitat una pedra 
a la sabata. Sense notícies del Pla de Mobilitat 
–que diuen que està enllestit, però que ningú 
l’ha vist encara–, es desconeix quins són els 
plans del govern per millorar la seguretat 
viària.

Des de fa temps sabem que hi ha pro-
blemes de seguretat per als vianants al pont 

del carrer Cadmo, als carrers amb plataforma 
única, on sovint motocicletes i cotxes en-
vaeixen les voreres per esquivar cotxes mal 
estacionats, o bé al carrer Antoni Sedó, un 
tema sobre el qual es va parlar al Ple. També 
caldria revisar aquells carrers on el mobiliari 
urbà, principalment contenidors, impedeix la 
correcta visibilització dels passos de vianants 
i la mida d’algunes voreres del centre de la 
ciutat, que obliguen a estar contínuament 
baixant a la calçada, amb el consegüent risc 
d’atropellament.

Hi ha feina i no poca per fer i tot i que 
s’ha avançat darrerament amb l’ampliació 
d’algunes voreres, la pacifi cació dels carrers del 
centre i la incorporació de reductors de velo-
citat, Rubí continua sent una ciutat que dona 
sensació de perill per la gent que va a peu.

Vianants en perill
EDITORIAL
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Fa 25 anys...
Es confi rma el tancament 
de la fàbrica del tèxtil L’Espona
L’octubre del 1993 es va 
confirmar que la fàbrica 
de fi latures de cotó i altres 
mescles tèxtils l’Espona 
tancava defi nitivament les 
portes, deixant sense feina 
una setantena de persones. 
En aquell moment, encara 
no se sabia què passaria 
amb la fàbrica, que ara és 
de propietat municipal i on 
actualment hi ha ubicat el 
Centre Nacional de Dansa 
de Catalunya i és seu de 
l’Esbart Dansaire.

ALTRES NOTÍCIES DESTACADES ARA FA 25 ANYS
-Neix la Unió Atlètica Rubí amb Ignasi Melo com a president
-Montserrat Rubio és escollida pubilla del Vallès Occidental
-Un grup d’skin-heads atraca un jove a punta de pistola a la porta d’una 
discoteca, deixant-lo sense roba i sense sabates

Rubricata

Stereosexual de Mecano y María de OT
El grupo Mecano tiene una canción a mi juicio 
buenísima y poco conocida titulada “Stereosexu-
al”, y su letra dice así :  
Cuando me desperté
y vi otro tío acostao
de espaldas a mi lao, me dije “el pavo este quién es”,
luego ya razoné,
la culpa es del alcohol,
debí mezclar ayer, hasta volverme maricón.
Y qué dirán de mí,
dirán que eres gay,
lo tendré que asumir,
no te apures rey.
Me aceptarán tal cual?
verás como sí, Stereosexual.
Con mi novia no sé,
creo que se lo diré,
de forma gradual para que no le siente mal,
pero por el squash,
es mejor no volver,
no sea que un día en las duchas no me pueda con-
tener.
Y qué dirán de mí,
dirán que eres gay,
lo tendré que asumir,
no te apures rey.
Me aceptarán tal cual?

verás como sí,
Stereosexual.
Y por otro lao,
por el lao de atrás,
no debe estar tan mal,
pero si es normal,
si es tanto personal,
pruébalo y verás,
Stereosexual,
Cuando me había hecho a la idea
el maromo despertó,
y resulto ser una tía
con el pelo a lo Grace Jones.
Aunque ya se fotocopie
por delante y por detrás,
a mí me sale más a cuenta
por un lado nada más.
Leído el texto de la canción, le pregunto a María 
de OT: ¿también querrías cargarte esta canción 
del grupo musical español por excelencia? ¿Por 
qué los jóvenes de hoy hacéis lo que sea por 
haceros notar? ¿Puede una aspirante a cantante 
intentar cargarse canciones de grupos que marca-
ron una época? Respuesta a esta última pregunta 
: No, jamás. Y una cuestión:  ¿Nos podéis dar la 
mayoría de jóvenes de hoy lecciones de algo? Con 
vuestras actitudes, seguro que no.

José A.  Ávila

Cartes de la ciutadania

El Tuit de la setmana                15 de maig

Ramon Capolat Agut @rcapolat
Avui una colla de gent de 
#Rubicity hem visitat la 
#NeusCatalà a Els Guiamets. 
L’hem felicitat els seus 
103 anys i li hem entregat 
unes cartes dels alumnes 
de 3r d’ESO de l’IES Duc 
de Montblanc que han 
treballat amb la @mont1968. 
#MemòriaHistòrica



L’Economia Circular vehicula 
aquest divendres a la Biblioteca 
Mestre Martí Tauler el V Congrés 
Rubí Brilla pel canvi de model 
energètic. Des que ens vam acollir 
a l’Acord Vallès Circular el 2017, 
la quantitat de projectes que s’estan 
desenvolupat, tant des de l’adminis-
tració pública com des del sector 
privat i el tercer sector, creix de ma-
nera exponencial. En aquest acord, 
ens vam comprometre a compartir 
un full de ruta cap a un futur més 
sostenible a la comarca per afavorir 
el canvi de model, desenvolupant 
fórmules creatives d’actuació que 
han de servir per enfortir l’econo-
mia local i comarcal, per aprofi tar 
els recursos del Vallès Occidental 
i posar la comarca al capdavant 
d’una transformació que ajudi a 
generar riquesa i ocupació, millori 
la qualitat de vida de la ciutadania 
i alhora afavoreixi una millora en el 
medi ambient.

Som i formem part d’aquest 
canvi de model, un model que 
replanteja la nostra manera de pro-
duir, consumir i relacionar-nos amb 
l’entorn que ens envolta. L’escassetat 
dels nostres recursos energètics 
i materials, la quantitat de resi-
dus i emissions de gasos d’efecte 

hivernacle no donen alternativa: 
l’Economia Circular ha vingut per 
quedar-s’hi.

El nostre compromís, per tant, 
és indiscutible, i tant l’Àrea de Medi 
Ambient com Rubí Brilla estan 
orientats a assolir els objectius per 
fer realitat aquest repte que ens in-
volucra a tots i totes. Si dissenyem 

adequadament, si reduïm l’ús de 
recursos, si aprofi tem les energies 
renovables, si compartim, reparem, 
reutilitzem, remanufacturem, reci-
clem i valoritzem... crearem nous 
models de negoci i, per tant, també 
nous llocs de treball. Reduirem els 
costos empresarials i els associats 
a la importació dels combustibles 
fòssils i minimitzarem la despesa 
de la gestió de residus. Serem 
més competitius. I encara més: 
estarem impulsant la sostenibilitat 
econòmica, social i ambiental de la 
societat.
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Ara fa 10 anys va néixer el projecte 
Rubí Brilla (RB) a mans de l’alcal-
dessa Carme García (PSC). L’objectiu 
del projecte era fer de Rubí una ciutat 
de referència en matèria d’efi ciència 
energètica i ús d’energies renova-
bles en tots els àmbits de la ciutat: 
industrial, comercial, domèstic, del 
transport i dins el mateix ajuntament. 
Segons el Pla Director Rubí Brilla 
2016-2019 (PDRB), aprovat pel ple 
el novembre del 2016, els objectius 
són: la reducció o eliminació de la 
dependència energètica exterior, la 
millora de la competitivitat d’empre-
ses i indústries, erradicar la pobresa 
energètica, generar noves modalitats 
de consum responsable, reduir al 
mínim les emissions contaminants 
del municipi, difondre el concepte de 
cultura energètica i empoderar la ciu-
tadania en qüestions energètiques.

Tots aquests objectius són lloables 
i lògics, i tot i que Rubí Brilla ha 
impulsat accions interessants, com 
el 50-50 a les escoles o projectes 
d’efi ciència energètica als polígons 
industrials, al nostre entendre no s’han 
arribat a complir les expectatives que 
generava el projecte. Un exemple: 
el Pla Director aprovat establia un 
pressupost de 747.743 euros pel 
2017, però en els pressupostos anuals 
de l’Ajuntament només se’n van 
pressupostar 190.441 euros, dels 
que, segons la memòria del projecte, 
fi nalment només se’n van executar 
166.988 euros, essent la despesa pel 
Congrés del Rubí Brilla una de les 
dues accions que més fons consumeix 
(56.006 euros).

Què ha passat amb les línies estra-
tègiques que requereixen més impuls i 
aportació de recursos? La rehabilitació 
energètica d’edifi cis, juntament amb la 
mobilitat elèctrica, són les dues activi-
tats que la Unió Europea estableix, i 
fi nança, com a màxima prioritat a tota 
Europa per a l’estalvi energètic. En 

canvi, durant el passat 2017, el projec-
te Rubí Brilla ha destinat a les línies 
estratègiques 7, 8 i 9 (L7 Rehabilitació 
energètica; L8 Mobilitat sostenible; 
L9 Autoabastiment energètic) poc 
més del que ha destinat al Congrés 
Rubí Brilla. Caldria preguntar-se, 
doncs, quins canvis estructurals per 
reduir la factura elèctrica, més enllà 
de fer tallers informatius sobre les 
factures, s’han realitzat a una ciutat 
on la pobresa energètica va en aug-
ment? Com és possible que ciutats 
que van reconèixer el projecte Rubí 
Brilla ara ens passin per davant en 
executar iniciatives pioneres com la de 
crear comercialitzadores energètiques 
públiques (BCN és la primera ciu-
tat), que alhora produeixen l’energia 
que consumeixen (edifi cis públics i 
enllumenat de carrers), i donen ser-
vei a famílies amb greus difi cultats 
econòmiques?

Per a nosaltres, una de les man-
cances principals que tenia el projecte, 
i que encara té, és que, tot i que es 
diu que és un projecte estratègic, en 
realitat políticament no se’l considera 
ni se’l tracta com a tal. La coordinació 
entre totes les àrees de l’Ajuntament, 
l’aposta pressupostària, i el com-
pliment dels objectius previstos en 
el PDRB, haurien d’haver estat el 
centre de les actuacions. Avui sols 
són declaracions de bones intencions 
d’un projecte heretat per l’actual equip 
de govern i en el qual no han cregut 
mai. Des del nostre punt de vista, 
Rubí Brilla hauria de ser un projecte 
estratègic, amb visió global de ciutat, 
que connecti les diverses àrees de 
l’Ajuntament en matèria de sosteni-
bilitat (no només l’energètica). 

Altres exemples de què podria fer 
el projecte Rubí Brilla per afrontar 
el canvi climàtic seria incrementar 
el verd urbà a tota la ciutat i millo-
rar-ne la gestió; tot i que l’actuació 
en si depèn de Serveis Territorials, 
Rubí Brilla hauria d’assegurar-ne la 
implementació i assessorar els tècnics 
de l’àrea pertinent per a fer-ho. El ma-
teix per impulsar mesures en matèria 
d’habitatge energèticament efi cient, 

on cal coordinar Serveis Territorials i 
Serveis a les Persones. O, per exem-
ple, tenint en compte la importància 
de l’impacte del transport en relació 
al canvi climàtic, enlloc de destinar 
18.000 euros a comprar un cotxe 
elèctric compartit, el projecte Rubí 
Brilla podria acompanyar al Servei 
de Mobilitat i a Serveis Territorials 
de l’Ajuntament per implementar 
mesures estructurals més profundes 
per fomentar l’ús de cotxe elèctric 
compartit (a l’hora dissenyar el 
POUM, per exemple, pensar on es 
podrien ubicar els aparcaments de 
cotxe compartit), però sobretot per 
incrementar l’ús del transport públic 
o l’ús de la bicicleta compartida (pro-
posta que estava al Pla Director i que 
no s’ha tirat endavant, ni tan sols s’ha 
fet un estudi).

Un projecte com aquest, que 
pretén afrontar la sostenibilitat ener-
gètica a Rubí, reduir les causes que 
actuen directament en el canvi climà-
tic i crear una nova cultura energètica, 
hauria d’aprofi tar les oportunitats que 
altres ciutats ja estan implementant, 
així com l’experiència i solvència 
d’un equip tècnic reconegut fora de 
l’àmbit local.

L’impuls no es demostra solament 
amb paraules i repetint any rere any 
experiències ja consolidades, sinó 
dotant el projecte d’un pla factible i 
ambiciós, i un pressupost i recursos 
humans adequats.

La proposta que acompanya 
aquest article no és que s’elimini el 
projecte Rubí Brilla, però sí que es 
replantegi per tal que sigui realment 
útil a la ciutat. 

La funció principal del projecte 
hauria de ser la coordinació entre les 
diverses àrees de l’Ajuntament, per 
tal que en totes elles s’apliquin uns 
criteris concrets, i científi cament i 
tècnicament fonamentats en matèria 
de sostenibilitat energètica, tenint en 
compte des d’aspectes 100% ener-
gètics a aspectes socials, de salut, de 
gestió del territori, econòmics, etc. 
Aquest hauria de ser el valor afegit 
del projecte Rubí Brilla.

El projecte Rubí Brilla, 
cap a on hauria d’anar?

“Som i formem part 
d’aquest canvi de 

model, un model que 
replanteja la nostra 
manera de produir, 

consumir i relacionar-
nos amb l’entorn que 

ens envolta”

Mireia Gascón

Ramon Capolat
Exregidors de l’Ajuntament de Rubí

L’Economia Circular
Ana María Martínez
Alcaldessa de Rubí

Va morir el passat dia 22 d’octubre 
La família Crisol i Salas vol agraïr 

el suport i les mostres d’afecte rebudes 
en aquests difícils moments.

Carmen Salas 
Guerrero



ENTREPANS

Frankfurt Nara
Avda. Barcelona, 31
T. 93 588 95 35

Bar iTres
Pl. de Josep Sapés, 2 L.3

FRUITERIA

CUINA 

JAPONESA

Sushiteka
c. Miguel Cervantes, 53
T. 93 182 35 97

PIZZERIA

ARROSSERIA

Llamas
Pl. del Progrés, 9
T. 93 699 66 98

BAR MUSICAL

BRASERIA

Cal Tony
Ctra. de Molins de Rei, 
Km. 7,8

El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574

Sal i Oli
T. 93 633 86 84
c. Balmes, 25 Rubí

CAFETERIA

Cafè DeLaVera
c. Cal Gerrer, 10, local 4

CUINA 

CASOLANA

La Pastora
c. La Pastora, 31
T. 93 697 52 26

Cal Gori
Av. Barcelona, 66
T. 93 699 10 27

El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574

Bar Casa Nico
c. Joaquím Bartrina,16
T. 93 699 01 11

GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
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TAPES

Bar El Tapeo
Av. Olimpiades, 102
T. 93 855 33 87

Bar Rambla
c. Francesc Rovira. 10

La Rambla
c. Francesc Rovira, 10

Aguila Roja
Av. Estatut, 169
T. 680 297 780

Medina Azahara
c. Topacio, 49
T. 606 075 751

Divendres, 26 d’octubre de 2018GUIA GASTRONÒMICA 13

QUE VAGI DE GUST!

CUINA 

URUGUAIANA

Petit Charrúa
c. Doctor Robert, 31
T. 93 461 63 58 
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CUINA

ESPECIALITZADA 
PER GRUPS I 
EMPRESES 

Violet
c. Perdiu, 3 
T. 93 832 47 78 
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Per què a la tardor cau més el cabell
La tardor és la pitjor època 
per als cabells. Es tracta d’un 
procés normal en el cicle de 
vida del pèl, que conté 3 fa-
ses. L’últi ma d’elles, és la co-
neguda com a fase telògena o 
caiguda, que es produeix du-
rant els mesos de la tardor. De 
vegades, la caiguda del cabell 
és més gran del que s’espera 
i es deu en part a múlti ples 
factors. D’una banda, és im-
portant tenir en compte els 
canvis hormonals d’índole 
circanual que pateix l’orga-
nisme, el descens d’hores de 
llum, l’augment d’activitat 
laboral i esporti va o el fet de 
consumir menor quanti tat de 
fruites i verdures.

Gaudir de l’estiu com-
porta en molts casos acudir 
amb assiduïtat a la platja i la 
piscina. Durant aquests dies 
de relax, l’exposició al sol 
és més gran i més, el nostre 
cabell s’exposa al clor de les 

piscines i a la salinitat del 
mar. Aquests factors, ajuden 
que es deshidrati  el cabell i 
perdi gran part d’elasti citat, 
provocant un augment de la 
fragilitat capil·lar. Durant la 
tardor, el millor és fer servir 
amb menys freqüència els 
assecadors o planxes de pèl 
perquè el cabell s’assequi a 
l’aire lliure. D’altra banda, cal 
optar per una dieta equilibra-
da de nutrients, com els de la 
colifl or o els espinacs.

Com ajudar a frenar la caigu-
da del cabell?
A més de les recomanacions 
anteriors, llocs com Shop 
Farmàcia poden ser els grans 
aliats per a això. En primer 
lloc, es pot optar per com-
plements alimentaris que 
contenen gran quanti tat de 
vitamines que ajuden al ca-
bell i a les ungles. També es 
pot optar per productes que 

permeten la regeneració del 
col·lagen per via oral, gràcies 
a l’àcid ortosilícic que conté 
en la seva fórmula.

D’altra banda, també es 
pot fer ús de les càpsules, els 
xampús i les ampolles anti 
caiguda disponibles a farmà-
cies en línia. Si optes per les 
càpsules, has de saber que 
són un complement alimen-
tari que conté ingredients 
com el Zinc que mantenen el 
cabell en condicions normals. 
Les ampolles s’apliquen amb 
un massatge suau al cap 
sense haver d’aclarir i també 
són efi caços.

Ara que coneixes els ti ps 
i productes per frenar la te-
muda caiguda del cabell, és 
el moment que siguis tu qui 
faci ús d’ells per fer-li front a 
la temuda tardor.

Per www.bellezaacti va.com 
AMIC

GUÀRDIES NOCTURNES

OCTUBRE - NOVEMBRE 2018

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

FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

BARADAD  Av. Barcelona, 55  Prop Estació  93 699 09 53 

BATALLÉ  Francesc Macià, 23  Carrer Major  93 699 04 30 

BATLLORI  Milà i Fontanals, 5  Davant Floristeria Martinez  93 699 03 88 

BLANCA  Ntra Sra de Lourdes, 73  Zona Can Oriol  93 699 55 08 

CALSINA  Ntra Sra de Lourdes, 35  Zona Can Oriol  93 699 22 81 

CONDAL  Calderon de la Barca, 11  Mercadona-Biblioteca nova  93 699 87 09 

CUYÀS  Milà i Fontanals, 43  Avinguda Estatut  93 269 51 03 

ESPERT Francesc Macià, 86  Zona Casino Espanyol  93 699 13 43

FARELL  Sant Jordi, 25  Zona Serreta  93 699 02 91 

GARCIA  Segovia, 1  Zona Alta Can Oriol  93 697 49 42 

GIBERT  Torres Oriol, 4  Zona Col legi Maristas  93 699 68 99 

HIDALGO-MOSCARDÓ  Sabadell, 79  Zona Serreta  93 697 36 40 

KRONOS  Passatge Cronos, 9-11  Zona Rubí 2000  93 586 06 26 

ORIOL  Sa� r, 28  Zona Can Fatjó  93 699 43 98 

PARRILLA Xercavins, 2  Zona Església Sant Pere  93 699 13 05 

LOZANO  Passeig les Torres  Zona Les Torres  93 699 10 72 

PIERA  Plaça Josep Sapés, 4  Zona Sant Jordi Parc  93 697 71 63 

PONT  Magí Ramentol, 7  Zona Mercat Municipal  93 697 34 56 

PROGRES  Verge de Fàtima, 13  Davant Congelats La Sirena  93 697 79 93 

RUIZ  Ctra Sabadell, 95  Zona Nord  93 699 50 12 

SANSI  Ctra De Terrassa, 16-18  Zona Centre  93 697 62 73 

XAPELLI  Victor Català, 22  Les Torres  93 588 07 08 

FARMACIES OBERTES TOTS ELS DIES DE L’ANY
Farmàcia Kronos: obert de 9 a 22 tots els dies de l’any
Farmàcia Xapellí: obert de 9 a 21 tots els dies de l’any

26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

SCHMID - 93 699 13 05
C/ Riera, 12

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

SCHMID - 93 699 13 05
C/ Riera, 12

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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
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Cada dia és més elevat el nombre 
d’investigacions cientí� ques que 
relacionen les malalties orals 
amb el risc de patir altres malal-

ties molt més greus, que poden arribar 
a posar en risc la salut. A Espanya el 
85% de la població pateix algun tipus 
de malalties a les genives (malalties 
periodontals) arribant a afectar a 8 de 
cada 10 adults. 

És possible que no siguem conscients 
de patir algun d’aquests problemes, ja 
que la gran majoria dels casos solen 
passar desapercebuts, i quan arribem 
a notar-los pot ser tard. Les malalties 
periodontals s’inicien amb una simple 
in� amació de les genives. Si aquesta no 
es tracta, pot progressar a l’anomenada 
periodontitis que inclou la pèrdua de 
l’os de suport de les dents.

Existeixen signes que ens poden 
alertar sobre els problemes de les ge-
nives, el més evident és l’enrogiment 
el sagnat. També s’inclouen el mal alè, 
la sensibilitat al fred, mobilitat dental, 
retracció de les genives i/o percepció 
d’allargament de les dents.

Actualment s’ha estudiat més la rela-
ció que existeix entre aquestes malalties 
i l’impacte que poden tenir sobre la salut 

Com afecten les malalties orals a la nostra salut?

en general. Com és el cas de la relació 
entre les malalties cardiovasculars i les 
malalties gingivals. Ambdues malalties 
són condicions in� amatòries cròniques 
que tenen metabòlits en comú, per tant, 
si existeix algun risc de patir o existeix 

alguna patologia cardiovascular és im-
portant mantenir una bona salut oral per 
reduir el risc de complicacions.

Estudis més recents han arribat a as-
sociar que les persones amb malalties 
gingivals tenen un risc de � ns el 14% 

més de desenvolupar càncer que els 
individus amb genives sanes. 

En el cas de les dones embarassades, 
s’ha establert una relació directa entre 
les malalties periodontals i l’alt risc d’un 
part prematur, així com el naixement de 
nens amb baix pes. En el cas dels homes 
amb malalties periodontals i que, a més 
a més, pateixen prostatitis (in� amació 
de la pròstata) s’observen nivells més 
elevats d’hormona prostàtica (PSA) que 
en els que només presenten prostatitis. 
Això signi� ca que la salut de la pròstata 
sembla estar associada amb la salut de 
les genives i viceversa.

Sembla clar amb aquestes dades que 
lluir un somriure bonic no és su� cient. 
A l’àrea de periodòncia de la Clínica 
Universitària d’Odontologia de UIC Bar-
celona, l’equip d’especialistes enfoca els 
tractaments no només a la curació, sinó 
a la prevenció de les patologies, així 
com a identi� car els possibles factors 
de risc de cada un dels pacients atesos, 
evitant complicacions amb la salut en 
general.

Dr. Andres Pascual La Rocca
Director del Màster en 

Periodòncia de UIC Barcelona

Universitat Internacional
de Catalunya

uic.es/cuo

Clínica Universitària
d’Odontologia
T’oferim les darreres tecnologies
de diagnòstic i tractament. 
49.000 pacients ja confien en nosaltres.

De dilluns a divendres, de 8 h a 22 h.
Josep Trueta, s/n 
Edifici Hospital Universitari General de Catalunya
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

T. 93 504 20 30 - clinica@uic.es
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la nueva edición del lunch Pediátrico abordará la 
integración de la atención hospitalaria-primaria
Con el objetivo de poner al 
día conocimientos, coordi-
nar actuaciones y fomentar 
el vínculo entre los profe-
sionales de pediatría del 
área del Vallès, el Hospital 
Universitari General de Ca-
talunya organiza una nueva 
edición de su ya tradicional 
Lunch Pediátrico, que llega 
a su sexta edición. Se trata 
de un curso de actualiza-
ción pediátrica dirigido a 
pediatras y profesionales 
de la salud dedicados a los 
niños. Las sesiones tendrán 
lugar en la sala de actos del 
hospital entre las 14 y las 
15:30 horas y abordarán 
las siguientes temáticas:

consejos de Salud en 
pediatría: algunos aspec-
tos prácticos, a cargo de 
los Dres. Félix Muñiz y 
Albert Balaguer. 18 de 
octubre 2018. Servicio de 
Pediatría. Hospital Univer-
sitari General de Catalunya 
Quirónsalud

CCEE. Hospital Universitari 
General de Catalunya Qui-
rónsalud

los “mejores casos del 
año”. lecciones aprendi-
das, a cargo de las Dras. 
Núria Gorina y Dra. Vanes-
sa Laveglia. 10 de enero 
2019. Unidad de Hospitali-
zación Pediátrica. Hospital 
Universitari General de 
Catalunya Quirónsalud

Experiencias de una 

tesis doctoral por publica-
ciones, a cargo de la Dra. 
Ana Diez-Izquierdo. 14 de 
febrero 2019. Unidad de 
Neumología Pediátrica. 
Hospital Universitari Ge-
neral de Catalunya Qui-
rónsalud

Iniciativas de docencia 
con simulación en el ám-
bito de urgencias, a cargo 
de las Dras. Carmen Cli-
ment y Marta Sánchez. 14 

de marzo 2019. Servicio de 
Pediatría y Urgencias. Hos-
pital Universitari General 
de Catalunya Quirónsalud

Novedades en infecto-
logía pediátrica, a cargo 
del Dr. Valentín Pineda. 
11 de abril 2019. Jefe de 
enfermedades Infecciosas 
y de Hospitalización pediá-
trica. Hospital Parc Taulí. 
Presidente de la Sociedad 
Catalana de Pediatría.

¿Qué hemos apren-
dido sobre el sueño de 
los lactantes y preesco-
lares?, a cargo de la Dra. 
Pia Cassanello. 9 de mayo 
2019. Servicio de Pedia-
tría. Hospital Universitari 
General de Catalunya Qui-
rónsalud.

casos neonatológica 
de interés general, a cargo 
de las Dras. Laura Castells y 
Cintia Castillo. 13 de junio 
2019. Unidad de Neonato-
logía. Hospital Universitari 
General de Catalunya Qui-
rónsalud

Se certificará la parti-
cipación acreditando una 
asistencia superior al 80% 
(Universitat Internacional 
de Catalunya). El curso es 
gratuito, requiere inscrip-
ción y confirmación de 
asistencia a cada una de 
las sesiones.

Hospital universitari 
General de catalunya

taller de asma, a cargo 
de las Dras. Mª Teresa Pas-
cual y Lilian Herrera. 8 de 
noviembre 2018. Unidad 
de Neumología Pediátri-
ca. Hospital Universitari 
General de Catalunya Qui-
rónsalud

cosas que un pediatra 
no debería olvidar nunca 
a consultas, a cargo del 
Dr. Isidre Casals. 13 de 
diciembre 2018. Unidad de 
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Els voluntaris de Rodamons de Rubí esta-
ran, des del divendres 26 i fi ns al dimecres 
31 d’octubre a parti r de les 17 h, en una 
peti ta parada on vendran castanyes i al-
tres delícies tí piques de tardor. En aquests 
estands, a més, podràs trobar els nostres 
nous calendaris per a aquest proper 2019 
així com fer-te amb la loteria que ja tenim 
a la venda. Ens trobareu en Passeig de 
Francesc Macià cantonada amb carrer 
Pere Esmendia (al costat de La Caixa i 
enfront de Calçats Bendranas). 

Una apeti tosa manera de col·laborar, 
ja que com bé sabeu el 100% de la re-
captació es desti narà a pagar factures 
veterinàries i seguir atenent als animals 
que es troben acollits. 

Us esperem!

Castanyes solidàries

CASTAÑAS  
SOLIDARIAS

2 6 ,  2 7 ,  2 8 ,  2 9 ,  3 0  Y  3 1  D E  O C T U B R E

P A S S E I G  F R A N C E S C  M A C I À  E S Q U I N A  
C A R R E R  P E R E  E S M E N D I A  ( R u b í )

A  P A R T I R  D E  L A S  1 7 : 0 0  H
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LLOGUER 
I VENDA

SE ALQUILA Local 610.467.363
SE ALQUILA Hab. 610.467.363

SE OFRECE sociosanitaria y 
limpieza hogar. 631.469.161

OFERTES I 
DEMANDES

REGALO gatitos 93 699 59 54

DIVERSOS
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AgendA
································································
divendres 26 d’octubre

-5è Congrés rubí brilla
‘Economia circular’. A les 9h a la Biblioteca.

-‘la indústria a rubí’
A les 19h a l’Ateneu. 

-Foro-col· loqui  sobre l ’Escola Ferrer i 
Guàrdia
A les 19h a l’Espai sociocultural de la CGT. 

-la Nuu: Conferència
A càrrec del fotògraf Klavdij Sluban. 
A les 19.30h al Museu Municipal Castell. 

-Concert d’isaak aguilà
A les 21h a La Sala. Preu: 10€ / 7,50€.

································································
dissAbte 27 d’octubre

-Mercat veïnal de segona mà
A les 10h a la Plaça de la Constitució. 

-la trocalleria
A les 10.30h a la Plaça Catalunya.

-Hora del conte en anglès
A càrrec de British House Rubí. A les 11h a la 
Biblioteca.

-Presentació del llobre ‘Qui soc, avui?’
A càrrec de Ricardo Alcántara i Mariam Ben-
Arab. A les 12h a Lectors, al tren. 

-teatre per a petita infància
‘La castanyera perduda’. A les 12h a l’Ateneu.

-Esgrima medieval
Recepció dels guerrers de la llum. A les 16h a 
la seu de la Societat Teosòfica de Rubí. 

-Concert de rumba fusió
A càrrec de Dr. Basilio. A les 20.30h a l’Espai 
sociocultural de la CGT. 

································································
diumenge 28 d’octubre

-Jornada castellera
A les 12h a la pl. Dr. Guardiet amb els Castellers 

de Santa Coloma, Sarrià, Rubí i Minyons de 
Santa Cristina d’Aro. 

-‘Singing talent Show’
Teatre musical. A les 12h a la La Sala. Preu: 
12€.

-Festival Musawat
Festival de dansa benèfic a favor d’APDIR i el 
Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol. A les 
19h a La Sala. Donatiu: 6€.

-Concert de blues
A càrrec de Víctor Puertas. A les 19h a l’Espai 
sociocultural de la CGT. 

································································
dilluns 29 d’octubre

-Castanyada al barri de Ca n’Oriol
A les 17h a la Plaça de Ca n’Oriol. Espectacle, 
tallers i castanyes.

-‘Pompeu Fabra, el lingüista excepcional i el 
personatge cívic’
A càrrec de Joan Manent. A les 19h a la 
Biblioteca.

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

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

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

-Disparant amb el cor. Fotografies de Joana 
Biarnès. Fins al 16 de desembre al Museu 
Municipal Castell.

································································
dimArts 30 d’octubre

-‘Consciència corporal i educació postural’
A les 10h a l’Ateneu.
································································
dimecres 31 d’octubre

-Castanyada al barri del Pinar
A les 17h a la Plaça del barri. Espectacle, tallers 
i castanyes.

art i pagesia

Participativa Fira de Sant Galderic, amb 
la pagesia i l’art com a protagonistes
M. CabrEra 

La 24a Fira de Sant Galderic 
va aplegar centenars de par-
ticipants que no es van voler 
perdre una de les activitats 
més emblemàtiques de la 
ciutat durant la tardor. L’As-
sociació Sant Galderic havia 
preparat un munt d’activitats 
al voltant de les tradicionals 
parades de productes agroa-
limentaris, d’artistes i d’arte-
sans, nucli central de la fira, i 
aquestes no van decebre.

Durant tot el dissabte, 
l’afluència a l’activitat va ser 
bona, especialment durant la 
tarda i fins a la botifarrada. 
“Estem molt contents perquè 
dissabte es feien moltes coses 
a Rubí i la resposta dels rubi-
nencs ha estat espectacular, 
hi va haver molta afluència 
de gent i les activitats van 
funcionar molt bé”, ha ex-
plicat Ariadna Benavides, 
presidenta de l’Associació 
Sant Galderic.

Els paradistes també van 
marxar satisfets de la fira pel 
bon ambient que van tenir 
durant tot el dia i pel fet que 
el temps els va respectar. Tot 
i això, com és habitual, les 
vendes van variar depenent 
del paradista.

A banda de les parades 
d’art, artesania i pagesia, 
també es va celebrar la 15a 
Fira Retro Clàssic, organitzada 

pels Amics dels Automòbils 
de Rubí, que van poder ex-
posar diversos models de 
cotxes antics a la plaça de 
Salvador Allende, i la Trobada 
de Puntaires, impulsada per 
l’Associació de Puntaires, a la 
plaça de Catalunya.

A més, l’Associació Sant 
Galderic havia preparat un se-
guit d’activitats complemen-
tàries per fer ambient, com 
ara la 1a Trobada d’Urban 
Sketches, oberta a tothom. 
Es tractava de dibuixar in situ 
diversos espais de la Fira i 
van participar-hi una vintena 
de persones. Tot i que esta-
va previst que els dibuixos 
s’exposessin a la tarda a la 
plaça del Doctor Guardiet, 

finalment no va ser possible 
i aquests dies l’entitat està 
mostrant els dibuixos a les 
xarxes socials.

També va tenir el seu 
espai la cultura popular amb 
l’activitat ‘Plaça de les enti-
tats’ i que va comptar, entre 
altres amb la participació 
del Bòjum i dels Gegants de 
Rubí.

A la Fira, també van col-
laborar altres entitats amb 
múltiples activitats, com 
l’escola Pau Casals, l’Escola 
de Música, la Societat Sant 
Antoni Abat o l’Escola d’Art 
i Disseny. La Biblioteca va 
organitzar un taller de punts 
de llibre que va tenir molt 
bona acollida, mentre que la 

xerrada sobre els bolets que 
va tenir lloc divendres també 
va comptar amb una bona 
participació.

A més, com és habitual 
cada any, es va aprofitar la 
Fira per organitzar el 6è Re-
capte d’aliments per als més 
necessitats promogut per la 
Taula d’Entitats per a la inclu-
sió social, que va aconseguir 
recollir 935 kg d’aliments.

La presidenta de l’Associ-
ació Sant Galderic ha agraït 
la participació en l’esdeve-
niment a totes les entitats 
participants: “Volem agrair 
especialment a les entitats 
i als col·laboradors la seva 
feina que fan que la fira sigui 
tan important”.

Pel que fa a l’activitat ‘De 
tapes per la Fira’, Benavides 
ha dit que hi ha participat 
molta gent, tot i que sí que 
han detectat que ha baixat 
la votació de la millor tapa, 
un fet que ha assenyalat que 
caldrà millorar de cara a l’any 
vinent. Pel que fa a algunes 
de les opinions dels ciuta-
dans, en general es destaca 
la bona qualitat de les tapes, 
però es critica la diversitat 

d’horaris en les quals s’oferi-
en segons cada establiment. 
També s’ha criticat el fet que 
algunes begudes no entres-
sin, segons decisió del bar o 
restaurant.

La setmana vinent es co-
neixeran els resultats de les 
votacions per triar la millor 
tapa de la fira. D’altra banda, 
el guanyador de la rifa de la 
panera va ser el 904 número 
groc.

Els carrers es van omplir de gent per participar en la Fira de Sant Galderic. / El Gra

Els més petits van gaudir dels animals de granja de l’Aula Entorn Rural 
Can Jordi. / El Gra
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El rubinenc isaak aguilà 
presenta el disc ‘Després’
El cantautor local Isaak 
Aguilà presentarà a 
La Sala el seu primer 
treball en solitari, ‘Des-
prés’, en un espectacle 
íntim que tindrà lloc el 
26 d’octubre a les 21 
hores a La Sala.

L’àlbum, enregis-
trat als estudis Monkey 
Sound amb la produc-
ció de Jordi Culell, mostra 
diferents estils amb una 

Festival benèfic a favor 
d’aPDir i el CEE de Ca n’oriol
La professora en dansa 
oriental Nessa Mynatur 
organitza el 28 d’octubre 
un festival benèfic a La Sala 
destinat als alumnes del 
Centre d’Educació Especial 
de Ca n’Oriol i a l’Associa-
ció de Persones amb Diver-

sitat Intel·lectual de Rubí 
(APDIR). El festival, que 
porta per nom Musawat, 
serà a les 19 hores. L’accés 
serà amb un donatiu de 6 
euros i hi participaran més 
d’una quinzena d’artistes i 
grups. / DdR

breus

Víctor Baladoch guanya el primer premi Screen
El rubinenc Víctor Baladoch s’ha 
endut per unanimitat el premi 
Screen, convocat per l’associació 
cultural Ull per Ull en el marc 
del festival de fotografia La 
Nuu. El jove artista, que resideix 
actualment a Bilbao, ha estat el 
guanyador del concurs amb la 
seva obra audiovisual ‘Impulsi-
va’, que explora la seva obsessió 
per connectar l’espectador amb 
el seu món interior.

El guanyador del premi, 
dotat amb 1.000 euros, ha estat 

triat per un jurat format per la 
fotògrafa Laura El-Tantawy, la 
directora artística de Fotoco-
lectania, Irene Mendoza, l’ar-
tista Natasha Christia i l’editora 
Emille Hallard. En total, s’hi han 
presentat 45 treballs, dels quals 
11 es van projectar dissabte al 
Celler en l’acte de lliurament 
del guardó. La Nuu es tancarà 
aquest divendres amb una 
conferència del fotògraf Klav-
diij Sluban a les 19.30 hores al 
Castell. / DdR

la indústria de 
rubí, a la tertúlia 
sobre patrimoni
L’historiador rubinenc Jau-
me Parras oferirà aquest 
divendres 26 d’octubre a les 
19 hores a l’Ateneu de Rubí, 
situat al carrer Xile, una 
nova sessió de la Tertúlia 
de patrimoni, en aquest cas 
centrada en la indústria de 
Rubí. La xerrada porta per  
títol ‘La indústria: patrons 
i obrers’.

La xerrada, organitzada 
pel Grup de Col·laboradors 
del Museu de Rubí-Cen-
tre d’Estudis Rubinencs 
(GCMR-CER), explicarà el 
desenvolupament del mu-
nicipi, des del punt de vista 
de la indústria, des dels 
seus inicis durant la primera 
meitat del segle XIX fins a 
la seva situació en aquesta 
època actual. / DdR

isaak aguilà, en una imatge promo-
cional. / albert Collado

fotografia

Fotografia d’un treball anterior de Víctor Baladoch. 

Joana Biarnès visita l’exposició 
sobre la seva obra al Castell

Joana Biarnès contemplant les seves fotos al Castell. / El Gra

El Museu Municipal Castell 
acull fins al 16 de desem-
bre una exposició que té 
com a gran protagonista 
la fotoperiodista Joana 
Biarnès. La terrassenca, 
nascuda el 1935, és una 
prestigiosa fotògrafa i la 
primera dona a destacar 
dins del fotoperiodisme 
espanyol. Biarnès va visitar 
el divendres la mostra del 

Castell, en el marc d’una 
activitat organitzada pel 
Grup Fotogràfic El Gra.

‘Disparant amb el cor’ 
mostra fotografies recupe-
rades de l’arxiu de la foto-
periodista, entre imatges 
de cares famoses, prota-
gonistes anònims i retrats 
de la societat dels anys 60 
i 70, algunes inèdites fins 
ara. / DdR

Sortida literària i xerrada 
sobre cardiologia, a l’aEur
L’Aula d’Extensió Univer-
sitària de Rubí (AEUR) 
continua amb la progra-
mació del curs. El dijous 
de la setmana passada 
va organitzar una sortida 
literària a Peralada sobre 
la figura de Ramon Merca-
der. La primera sortida del 
curs va recórrer 12 punts 
claus de la vida de l’es-

criptor català dels segles 
XVIII i XIV.

D’altra banda, dilluns 
la Biblioteca va acollir una 
xerrada de l’entitat a càr-
rec de la doctora Empar 
Álvarez sobre les funcions 
del cor, l’alimentació salu-
dable i la importància de 
l’exercici físic per mante-
nir una bona salut. / DdR

teatre

arriba a la Sala ‘Singing talent Show’ 
amb les cançons de pel·lícules infantils

música història

Ple absolut a l’Espai 1413 per 
gaudir del concert de Derivas
L’Espai 1413, ubicat al Pinar, 
va celebrar el 20 d’octubre 
el Dia H, el Dia Mundial 
d’Homenatge a Héroes del 
Silencio amb un concert 
del grup Derivas, conside-
rada la seva millor banda 
tribut.

La sala va penjar el car-
tell d’entrades exhaurides 
i 150 persones van poder 
gaudir d’un concert que va 
tenir una durada de dues 
hores. Derivas, amb una 
posada en escena especta-
cular, va fer un repàs de la 
trajectòria de la banda ara-
gonesa al voltant del disc 
‘El espíritu del vino’, del 
qual aquest any es comme-
mora el 20è aniversari de la 
seva publicació. / DdR Unes 150 persones van assistir al concert de Derivas. / Cedida

rEDaCCió

El teatre municipal La Sala 
acull el 28 d’octubre l’es-
pectacle familiar ‘Singing 
Talent Show’, dirigit per 
Benjamí Conesa, i amb la 
participació de l’actor ru-
binenc Carles Franganillo. 
La peça teatral musical in-
fantil arriba a Rubí després 
d’aconseguir un gran èxit al 
Teatre Gaudí de Barcelona, 
on es va prorrogar.

En el muntatge, una 
productora de dibuixos 
animats busca protago-
nista de la seva nova gran 
producció musical i per 
fer-ho organitza un càsting 

de talents. Al procés de 
selecció, es presentaran 
diversos personatges de 
diverses pel·lícules de di-
buixos animats. En total, 
hi participen vuit actors 
que interpreten diversos 
papers.

‘Singing Talent Show’ 
és un viatge musical per 
les pel·lícules de dibuixos 
animats, de les més clàs-
siques a les més actuals, 
i té una posada en escena 
sorprenent, divertida i mo-
derna.

Les entrades per assistir 
a l’espectacle es poden 
comprar a Ticketea i tenen 
un cost de 12 euros.

L’espectacle musical compta amb la participació de l’actor rubinenc 
Carlos Franganillo. / Lluís Gifré

base musical pop rock 
actual. / DdR
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L’Aplec de Tardor, que es 
va celebrar el diumenge, 
va comptar amb una bona 
participació de públic. El 
Foment de la Sardana fa 
anys que organitza aques·
ta tradicional activitat al 
voltant de l’ermita de Sant 
Muç i que consisteix en una 
missa a l’interior de l’edifici 

religiós i una posterior ba·
llada de sardanes a l’espla·
nada que hi ha al davant. 
Al voltant d’una seixantena 
de persones van assistir 
a l’ofici, mentre que a les 
sardanes, que van anar a 
càrrec de la cobla Ciutat de 
Cornellà, la participació va 
ser major. / DdR

una emocionada Gracia Pérez 
presenta ‘El tapiz de un tiempo’

Bona participació al 
tradicional aplec de tardor

anDrea santana

La Biblioteca Mestre Martí 
Tauler de Rubí va acollir dis·
sabte al matí la presentació 
de la nova novel·la de Gracia 
Pérez: ‘El tapiz de un tiempo’. 
L’escriptora va omplir l’audi·
tori amb gairebé cent per·
sones, apassionades per la 
nova història de l’escriptora 
rubinenca. Durant l’acte, van 
acompanyar l’autora Eduard 
Puigventós, historiador local, 
i la cantautora Yaiza. També 
hi va assistir la pintora del 
quadre que l’autora ha usat 
com a il·lustració de la por·
tada de la novel·la i els col·
laboradors de 747 viatges. 

L’inici de la presentació 
va estar marcat per la breu 
introducció de Puigventós, 
que va situar la novel·la en la 
Setmana Tràgica i els Proces·
sos de Montjuïc. Una novel·la 
històrica ambientada al segle 
XX que es construeix a partir 
de dues trames entrellaça·
des: la història dels perso·
natges femenins, recorrent 
muntanyes i valls amb els 
seus remeis per a guarir ani·

mals i persones, fent l’ofici 
de trementinaire; i la història 
del procés sindicalista i obrer, 
en una Barcelona cremada i 
envoltada de fum. 

“Jo mai escric sobre un 
lloc on no he estat. Jo el que 
escric he de trepitjar·ho, 
he d’olorar·ho” va explicar 
l’autora, que pretén ser fidel 
a la documentació històrica 
i que espera gaudir d’una 
gran rebuda amb aquesta 
nova història, ambientada, 
en part, al poble de Tuixent. 
L’autora considera que és una 
novel·la molt ben treballada, 
representativa d’un col·lectiu 

de dones valentes i injusta·
ment oblidades. 

Gracia Pérez inspira con·
fiança i provoca admiració. 
Emocionada, una de les pre·
sents va tancar l’acte: “És un 
vici llegir·te”, i l’ovació va ser 
llarga. L’autora va agrair als 
lectors la seva assistència 
amb la confecció d’unes 
bosses amb la il·lustració de 
la novel·la. 

‘El tapiz de un tiempo’, 
el cinquè llibre de l’autora 
de Rubí, es pot comprar 
en qualsevol llibreria local i 
també per internet per 20 
euros.

l’escriptora Gracia Pérez va signar exemplars del seu nou llibre. / a.s.

Conferència sobre 
Pompeu Fabra, 
el pare de la 
gramàtica catalana
La Biblioteca acollirà el 29 
d’octubre la conferència 
‘Pompeu Fabra, el lingüista 
excepcional i el personatge 
il·lustre’ a les 19 hores. La 
xerrada anirà a càrrec de Jor·
di Manent, que actualment 
treballa en una biografia de 
Fabra i que explicarà la vida i 
obra del pare de l’ortografia i 
la gramàtica catalana. 

La conferència, orga·
nitzada pel Servei Local de 
Català, forma part dels actes 
que s’organitzen dins de 
l’Any Fabra, una commemo·
ració que coincideix amb 
el 150è aniversari del seu 
naixement.  Pompeu Fabra 
va revolucionar la llengua 
catalana quan a principis del 
segle XX va aconseguir defi·
nir amb un consens inaudit 
la normativa de la gramàtica 
i l’ortografia catalana./ DdR

Maite núñez 
guanya el segon 
premi tierra 
de Monegros
L’escriptora rubinenca Maite 
Núñez ha guanyat el segon 
premi del XX Certamen de 
Relat Curt Tierra de Mone·
gros, organitzat a Osca. L’au·
tora local ha aconseguit el 
premi amb la seva obra ‘Ca·
lor del hogar’. Al certamen 
es van presentar més de 
500 obres, entre les quals 
va ser seleccionada com la 
segona millor la de Núñez. 
El primer premi va ser per 
Agustín García Aguado pel 
relat ‘Ballenas en el Man·
zanares’. Els premis es van 
entregar en un acte al cas·
tell de Sangarrén en el qual 
van participar prop d’un 
centenar de persones. 

Maite Núñez és llicenci·
ada en Història Moderna i 
Contemporània i ha publicat 
les obres ‘Todo lo ya no 
íbamos a necesitar’ i ‘Cosas 
que decir mientras se hace 
la cena’. / DdR

L’Escola Flor de Neu participa en el 
Concurs de colles de Banyoles

L’Escola de Sardanes Flor de Neu va participar el passat 
cap de setmana en el concurs de colles sardanistes 
que va tenir lloc a Banyoles durant la Festa Major de la 
capital del Pla de l’Estany. Les tres colles participants, 
Gran Galzeran, Petits Gazeran i Quitxalla Galzeran van 
quedar en segon, tercer i quart lloc, respectivament, en 
la categoria de lliures. / DdR

L’audició de sardanes va ser després de la missa. / J.A. Montoya

El rubinenc Héctor San·
tiago va presentar el 18 
d’octubre a la Biblioteca el 
llibre ‘Herramientas para la 
gestión de calidad’.

La publicació té per 
objectiu ajudar a millorar 
la qualitat a les empreses 
i és el resultat de més de 
15 anys d’experiència en 
l’aplicació de tècniques i 
eines relacionades amb 
la millora de la qualitat 
en empreses de totes les 
mides i entorns altament 
competitius en diversos 
sectors. / DdR

Héctor Santiago presenta el llibre 
‘Herramientas para la gestión de calidad’

Maite núñez. / Cedida

La presentació va tenir lloc a la Biblioteca. / Cedida

Lectors al tren! Espai de Llibres, ubicat al 
carrer Magí Raméntol, acollirà aquest dis·
sabte a les 12 hores la presentació del llibre 
il·lustrat ‘Qui soc avui?’. L’acte anirà a càrrec 
de l’escriptor del llibre, Ricardo Alcántara, i 
de la il·lustradora, Miriam Ben·Arab. La pre·
sentació del llibre, editat per l’editorial El Cep 
i la Nansa, també comptarà amb la presència 
de la contacontes Alicia Molina, que explica·
rà i llegirà fragments del conte. / DdR

Presentació del llibre il·lustrat ‘Qui soc avui?’ 
a lectors al tren! espai de llibres

Portada del llibre. 

La colla gran, durant la seva actuació. / Cedida

els Castellers de rubí celebren 
el seu 22è aniversari
Els Castellers de 
Rubí celebren el 
28 d’octubre el seu 
22è aniversari amb 
una jornada caste·
llera a les 12 hores 
a la plaça del Doc·
tor Guardiet.

A l’activitat, a 
més de la colla lo·
cal, també hi par·
ticiparan els Cas·
tellers de Santa Co·
loma, els Minyons 
de Santa Cristina 
i els Castellers de 
Sarrià. / DdR els Castellers, en una imatge d’arxiu.
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JosÉ VErDE

Abans de l’inici del partit 
que va enfrontar el CF Mar-
torell i l’Olímpic Can Fatjó, 
es va guardar un minut 
de silenci per la mort de 
l’avi del jugador del club 
rubinenc Mauricio José Ló-
pez ‘Mauri’. L’encontre va 
arrencar amb pilota per a 
l’Olímpic, ja que els locals 
van triar camp. Una greu 
errada d’entrega d’El Asri 
a Bracons va ser aprofitat 
per Marco per avançar el 
Martorell en el marcador 
quan només s’havien jugat 
33 segons de joc.

El gol va donar confiança 
als locals, que van mantenir 
l’assetjament a la porteria 
dels de Can Fatjó durant els 
primers 10 minuts. A partir 
d’aquest moment, l’Olímpic 
es va centrar en el partit i 
va començar a dominar i a 
crear perill buscant l’em-
pat. Aquest va arribar en 
el minut 33 en una jugada 
individual d’Agustín Peñar-
roya, que va marxar del seu 
marcador, es va endinsar a 
l’àrea i va batre el meta local 
fent l’1-1.

Aquest gol va desconcer-

Un gol matiner i un penal 
condemnen l’Olímpic

tar el Martorell, que va veu-
re com el conjunt rubinenc 
arribava amb perill, creant 
ocasions clares, però sense 
encert final. Amb l’empat va 
arribar el descans.

A la segona meitat, sen-
se canvis a la banqueta, es 
va incrementar el domini de 
l’Olímpic, que pressionava la 
sortida de l’esfèrica i asset-
java la porteria rival, mentre 
el Martorell va dedicar-se a 
llançar pilotes en llarg in-
tentant allunyar el perill de 
la seva àrea. En el minut 70 
es va produir una jugada que 
va ser definitiva, un penal de 
l’Olímpic una mica ingenu 
que va suposar el 2-1 per al 
Martorell.

L’Olímpic ja no va poder 
reaccionar i al final els tres 

punts es van quedar a casa 
del rival.

Dissabte a les 17 hores, 
l’Olímpic rebrà la visita del 
CF Molins de Rei al mu-
nicipal de Can Fatjó. A la 
vegada, està previst que se 
celebrarin les eleccions a la 
presidència del club.

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 ATLÈTIC JÚNIOR 8 20
2 MARTORELL 8 19
3 ATLÈTIC SANT JUST 8 17
4 PEÑA UNIÓN MÁLAGA 8 15
5 ESPLUGUENC 8 14
6 FONTSANTA-FATJÓ 8 14
7 ATL. PRAT DELTA 8 14
8 CAN TRIAS 8 10
9 SAN MAURO 8 9

10 JOVENTUT RIBETANA 8 9
11 MOLINS DE REI 8 8
12 PRAT B 8 8
13 SANT QUIRZE 7 8
14 OLÍMPIC CAN FATJÓ 8 7
15 UNIF. BELLVITGE 8 7
16 MARIANAO POBLET 8 7
17 BEGUES 8 6
18 ATLÈTIC VILAFRANCA 7 5

CF MARTORELL - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ                       2-1 

cf MaRtoRell: Toni, Colell (Peral), Isaac, Enric, Sergi, 
Aguilera, Pau (Maikel), Totti (Victor), Marco (Max), Amador, 
Guille (Marcel). 
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, I.Armenteros, Dani 
García, Pablo Borges, A. Ruíz (Han Chen), El Asri (Genís), 
A.Peñarroya, Calderón, Pau Gené, Arnau, Wang (Correa). 
Àrbitre: Méndez Peradalta, Efrem (Bé).
gols: 1-0 Marco (33’) 1-1 A. Peñarroya (33’) 2-1 Marco 
(70’) (p).
targetes: Armenteros, El Asri i Pablo Borges.

EsPORT ADAPTAT | bÀsquet

PETANCA | COMPETICIÓ

Sort diversa pels equips de l’Horitzó 
en la fase prèvia de Lliga Catalana

Els dos equips del CE Horitzó 
ja han arrencat la competició 
de la Lliga Catalana de bàs-
quet per a persones amb dis-
capacitat intel·lectual 2018-
2019, a l’espera de veure en 
quines categories queden 
enquadrats.

El jove equip de Dani Mar-
tínez, l’Horitzó B, va fer un 
excel·lent partit davant el Pro-
dis B, dominant el marcador 
des del principi fins al final de 
l’enfrontament. Van destacar 
els 7 punts de Fidel Peña i el 
debut prometedor de Cristo-
bal Galán que, amb només 12 
anys, va donar un ritme alt al 
joc del seu equip.

Malgrat les baixes que 
el segon equip té aquesta 
temporada i l’absència d’un 

dels seus jugadors més im-
portants com és Daniel Latre, 
el conjunt vermell promet 
un bon rendiment a la Lliga 
Catalana.

Per la seva banda, l’Ho-
ritzó A va caure derrotat, tot 
i que va donar una magnífica 
imatge i va controlar el partit 
fins als últims dos minuts. La 
notable baixa per lesió de 
Toni Torres la van compensar 
els nois de Sara Zabalgo amb 
empenta i il·lusió. El jove 
Pablo Plaza, provinent del 
segon equip, va ser el màxim 
encistellador amb 6 punts. Cal 
destacar el bon treball coral 
en defensa i una disciplina 
col·lectiva que a poc a poc 
va donant els seus fruits. / 
CE Horitzó

ATLETIsME | fons

Simón Meca, 
al trail la Mitja 
del Castell
Simón Meca, de Fondis-
tes Rubí, va participar 
diumenge en la cinquena 
edició de la cursa trail 
la Mitja del Castell, amb 
sortida i arribada a la veïna 
població d’El Papiol. Meca 
va participar en la prova 
de 25 km, amb 1.150 m 
de desnivell positiu acu-
mulat. El rubinenc va fer 
un temps de 2h53’35” i va 
aconseguir la 14a posició 
de la seva categoria. / 
Fondistes Rubí

El segon equip de la Unió 
Petanca Las Torres-Rubí va 
rebre el Masquefa, un equip 
de mitja taula que es va sa-
ber defensar a les pistes de 
Cova-Solera. Però quan els 
rubinencs van pressionar, van 
començar a destacar-se en el 
marcador fins a aconseguir 
un resultat final d’11-5 que 
els permet continuar com a 
colíders del seu grup junta-
ment amb el Can Bassa de 
Granollers.

Per la seva banda, el ter-
cer equip va tornar a guanyar 
una jornada més. En aquesta 
ocasió es va desfer, com a 
visitant, del Sant Andreu de 
la Barca. Va ser una victòria 
treballada, ja que el partit va 
començar molt igualat. Però 
a la recta final, els de Rubí 
van imposar la seva qualitat 
i van sumar una nova victòria 
per continuar liderant, de 
manera invicta, el seu grup.

Pel que fa al quart equip, 
aquest va tornar a perdre per 
la mínima amb el Polinyà, un 
equip de la part alta de la 

Tres victòries i una derrota per la 
mínima per a la UP Las Torres-Rubí 

classificació. L’encontre va 
resultar molt igualat fins a la 
tercera ronda, quan els visi-
tants van aconseguir un mí-
nim avantatge. Tot i l’intent 
de reacció dels locals aquesta 
no va arribar i els 3 punts van 
viatjar fins a Polinyà. El resul-
tat final va ser de 7-9.

El Femení va tornar a 
guanyar com a local. Van dis-
putar un derbi de proximitat 
en rebre al Mira-sol. Des de 
l’inici les rubinenques van 

CICLIsME | Ruta

Noves sortides 
del Club 
Ciclista Rubí
El Club Ciclista Rubí (CCR) 
ha organitzat noves sorti-
des per a aquest diumenge 
28 d’octubre a les 8 hores. 
El grup A sortirà per fer un 
itinerari de 100 km fins a 
Gelida, passant per Mar-
torell i amb tornada per 
Sant Sadurní, Masquefa, 
Les Begudes, Martorell i 
Rubí. 

Per la seva banda, el 
grup B farà un recorregut 
de 90 km fins a Piera, pas-
sant per Castellbisbal, Mar-
torell, Gelida i Sant Llorens 
d’Hortons. La tornada serà 
per Masquefa, Martorell i 
Rubí. El club recorda que la 
matinada de diumenge els 
rellotges s’endarrereixen 
una hora. / CCR

mostrar el seu bon moment 
de forma i no van donar cap 
opció a les seves veïnes. El 
partit va finalitzar amb el 
marcador de 7-9 per a les 
locals.

Finalment, cal destacar 
que al primer de la UP Las 
Torres-Rubí li tocava jornada 
de descans. El proper cap de 
setmana viurà una autèntica 
marató en haver de disputar 
3 partits en només 2 dies. / 
UP Las Torres-Rubí

VOLEIbOL | LLIgA

Derrotes per als sèniors del Vòlei Rubí 
El Sènior Femení del Club Vo-
leibol Rubí (CVR) es va despla-
çar fins a Gavà per disputar el 
partit corresponent a la 4a jor-
nada de lliga. Tots dos equips 
van arribar invictes a l’enfron-
tament, així que era previsible 
un partit molt igualat. L’inici 
del partit va ser fulgurant per 
les jugadores dirigides per 
Gabriel Quirós, ja que van 
oferir un autèntic recital tant 
en atac com en defensa. Les 
rubinenques van sumar sense 
problemes els dos primers sets 
per 12-25 i 22-25. Però el Gavà 
no es va donar per vençut, va 
començar forçant el servei i 
millorant molt en defensa i va 
aconseguir donar la volta al 
marcador per acabar el partit 
amb un 3-2 final per al conjunt 
local. El CVR haurà de seguir 
treballant per polir errors 

tècnics i tàctics i els més im-
portants, les errades  d’actitud 
i mentalitat. Dissabte vinent 
a les 19.30 hores el conjunt 
rubinenc rebrà la visita del CV 
Sant Quirze a Can Rosés.

Per la seva part, el Sènior 
Masculí va perdre a casa per 
1-3 davant el CV Ametlla. Tot 
i començar el partit dominant 
i guanyant el primer set, els 
rubinencs no van saber estar 
a l’alçada d’un CV Ametlla que 
va jugar el partit de menys 
a més. 

El conjunt rubinenc es va 
anar desinflant i l’equip rival 
va acabar guanyant els tres 
sets següents, aconseguint 
així endur-se els tres punts de 
Can Rosés. El proper dissabte, 
l’equip es desplaça a Olot per 
jugar la cinquena jornada de 
lliga. / CV Rubí 

futbol | LLIgA 

Resultats diversos per a la 
Penya Blaugrana Ramon Llorens
El Prebenjamí B va caure a casa 
del Natació Terrassa per 4-1 
amb gol de Yasir i el Prebenja-
mí A va perdre a casa de la PB 
Castellbisbal per 5-3 amb gols 
de Bruno, Izan i Lluc. Per part 
dels benjamins, el B va caure al 
camp del CE Valldoreix per 6-1 
amb gol de Thierno, mentre 
que el Benjamí A va tornar a 
guanyar a casa del Catalonia 
per 2-4, amb 3 gols d’Erik i un 
d’Aislam, i es posiciona líder. 
L’Aleví B va empatar a 3 a casa 
del Polinyà després d’anar 
perdent per 3-1, amb gols de 
Jordi, Jordi Barril, Aria i Ariel, i 

l’Aleví A va caure a casa contra 
el Pueblo Nuevo per 2-8, amb 
gols d’Ian i Ryan. L’Infantil va 
perdre al camp del Mercantil 
per 6-3, amb gols de Dionisio 
(2) i Jean Paul. El Cadet B va 
caure al camp del Can Colapi 
per 3-0 i el Cadet A va empatar 
en un partit molt intens contra 
l’EF Sabadell. Finalment, el 
Sènior de la Penya va aconse-
guir a Can Rosés una valuosa 
victòria en el derbi contra el 
Juventud 25 de Septiembre, 
ja que va guanyar 3-1 amb gols 
de Chei, Abde i Soriano. / PB 
Ramon Llorens

Una tripleta del Club Petanca Santa 
rosa guanya l’Autonòmic de clubs 
La tripleta formada per 
Ángel de la Vega, Pedro 
Ortiz i Manuel Martí-
nez, del Club Petanca 
Santa Rosa de Rubí, 
s’ha proclamat campi-
ona del Campionat Au-
tonòmic de Clubs 2018 
disputat el 13 d’octubre 
a la localitat barceloni-
na de Santa Susanna. / 
CP Santa Rosa

ATLETIsME | TRIATLÓ

El CNR, a la 
Triatló de 
Vilanova i la 
Geltrú
El Club Natació Rubí va 
participar diumenge en 
el Triatló de Vilanova i la 
Geltrú. En categoria feme-
nina, Laura Pérez va assolir 
la 13a posició a la general 
i la 3a del seu grup d’edat. 
En categoria masculina, 
Fernando Garrocho va ser 
267è de la general i 29è del 
seu grup d’edat, mentre 
que Adelarado Gallego va 
quedar 282è a la General i 
34è del grup d’edat 45-49, 
Gerardo Blanco va ser 291è 
a la General i 17è en el grup 
de 50-54 anys i Xavier Ro-
dríguez va assolir la 355a 
posició de la classificació 
general i la 23a del seu 
grup d’edat. / CNR

La tripleta guanyadora del títol 
autonòmic. / Cedida

Resultats

CE HORITZÓ b - PRODIs   17-4
CE HORITZÓ A - FÈNIX   18-22
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Rubí recupera ‘La Nit de l’esport’

CRISTINA CARRASCO

Rubí recupera enguany ‘La Nit 
de l’esport’, un esdeveniment 
amb el qual es vol reconèixer 
els èxits d’esportistes en 
l’àmbit individual o col·lec� u 
i clubs espor� us de la ciutat 
durant la temporada 2017-
2018. Els homenatjats rebran 
els premis Rubeo d’Or en el 
marc d’una gala que es durà 
a terme el pròxim 9 de no-
vembre al teatre municipal La 
Sala i que serà conduïda pel 
periodista de TV3 i Catalunya 
Ràdio, Bernat Soler.

Segons ha explicat l’al-
caldessa, Ana M. Mar� nez, 
l’objectiu és reconèixer la 
tasca d’en� tats en el foment 
de l’esport des de la base i 
dels valors associats. A més, 
ha assenyalat que “més enllà 
dels èxits esportius també 
hi ha un reconeixement a 
la trajectòria, ja que també 
cal agrair i posar en valor 
les persones i entitats que 
porten més temps lluitant per 
l’esport rubinenc”.

En total, s’atorgaran una 

cinquantena de premis Rubeo 
d’Or. Des de l’Ajuntament de 
Rubí s’ha treballat juntament 
amb les en� tats perquè tots 
aquells que van aconseguir 
algun èxit durant la tempo-
rada passada es� guin en la 
festa espor� va. De fet, estan 
convidats tots els clubs de la 
ciutat així com esportistes 
nascuts o empadronats a 
Rubí que opten a aquest 
reconeixement.

El regidor d’Esports, Juan López, amb l’alcaldessa, Ana M. Mar� nez, 
durant la presentació dels premis. / C.C.

Els premis inclouran al-
guns reconeixements de re-
nom, com el que s’atorgarà 
al Real Betis Balompié per 
la seva col·laboració amb 
l’Olímpic Can Fatjó durant la 
celebració del 50è aniversari 
del club rubinenc. A més 
també hi haurà homenat-
ge a esportistes rubinencs 
professionals i d’elit, tot i 
que aquests no s’han volgut 
desvelar.

El 9 de novembre es reconeixeran els èxits de l’esport 
local amb els premis Rubeo d’Or

WATERPOLO | LLIGA

El Sènior Masculí A del Natació Rubí 
debuta amb victòria a Primera Divisió
El Sènior Masculí A va de-
butar diumenge passat a la 
segona competició estatal 
amb una victòria. L’equip 
de Dani Gómez venia de 
proclamar-se campió de la 
Copa Federació amb moltes 
ganes de començar una nova 
temporada i d’arrencar amb 
un bon resultat. El primer 
desplaçament va ser a Mà-
laga on els waterpolistes 
rubinencs es van imposar 
per un clar 5-11. Aquest 
dissabte, l’equip s’enfrontarà 
a Can Rosés a par� r de les 
18.15 hores al CN La La� na 
de Madrid.

Per la seva part, el Sè-
nior Femení, que juga a la 
màxima categoria nacional, 
va perdre a casa contra el 
CN Sant Andreu per un clar 
17-4. També aquest dissabte, 
a par� r de les 19.15 hores 

El primer equip masculí va guanyar a Màlaga. / Cedida

a Can Rosés, s’enfrontarà 
a les subcampiones de la 

temporada passada, el CN 
Mataró. / CNR

NATACIÓ | COMPETICIÓ

Triplet de compromisos per al CNR
La secció de natació del CNR 
va tenir dissabte passat una 
completa ac� vitat, amb pre-
sència a tres competicions. 
Els equips sènior i júnior van 
compe� r a la prova de fons 
i es� ls a Caldes de Montbui, 
on també es va disputar la 
primera jornada de la lliga 
infan� l. 

Paral·lelament, es va dis-
putar a Sant Cugat, a les instal-
lacions del CE Europa Sports 
Center, la primera jornada de 
la lliga per equips prebenjami-
na. Els més pe� ts de l’escola 
espor� va del club van disputar 
la seva primera competició 
de natació. Tots van nedar 
25 metres de crol, d’esquena 
i de peus de papallona en 
una jornada on l’objec� u era 
passar-s’ho bé nedant en 
equips amb nedadors d’altres 

clubs de la zona. Faran una 
compe� ció més d’aquest � pus 
abans de disputar la primera 
compe� ció ofi cial de lliga el 
pròxim mes de desembre.

També es va disputar a les 
piscines del CN Atlè� c Barce-
loneta el XXIII trofeu Màsters 
de natació, amb la presència 
de la nedadora Arlet Olive-
ras i del nedador Sebastian 

Ybarra.
Aquest dissabte, la neda-

dora Sílvia Mar�  compe� rà a 
la primera jornada del Circuit 
Català de Trofeus, a la piscina 
del CN Sant Andreu, mentre 
que els benjamins disputaran 
la primera jornada de la seva 
categoria a Manresa i el sènior 
ho farà al Trofeu de Tardor del 
CN Badia. / CNR

RESULTATS

CN SANT ANDREU - JUVENIL MASCULÍ 14-5
ALEVÍ A - CN MONTJUÏC   10-0
CN MOLINS DE REI - CADET FEMENÍ 7-9
LA SIRENA CN MATARÓ B - ALEVÍ  B 15-0
SÈNIOR MASCULÍ B - CN VALLIRANA 12-7
CN SABADELL - INFANTIL FEMENÍ  15-0

Els prebenjamins es van estrenar en compe� ció. / Cedida
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