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l’Ajuntament la correspo-
nent sol·licitud per correu 
electrònic.

Nous horaris de càrrega i 
descàrrega
L’horari de càrrega i des-
càrrega de l’illa de vianants 
s’ha ampliat mitja hora als 
ma� ns, allargant-lo fi ns a 
les 11 hores. Així, el nou 
horari és de dilluns a diven-
dres de 7.30 a 11 hores i de 
15 a 16 hores, i dissabtes de 
7.30 a 11 hores.

Amb l’objectiu que a 
l’interior dels diferents es-
pais de l’illa de vianants no 
hi hagi vehicles estacionats 
fora dels horaris de càrrega 
i descàrrega, s’ha modifi cat 
la senyalització de les zones 
destinades a aquest ús 
situades als carrers Doctor 
Robert, Maximí Fornés, 
Montserrat, Pere Esmen-
dia, Sant Joan, Rafael de 
Casanovas, Magí Raméntol, 
avinguda Barcelona i pas-
seig Francesc Macià, prohi-
bint-hi l’estacionament fora 
de l’horari permès. Durant 
el període informa� u, s’ha 
traslladat a la ciutadania 
tots aquests canvis.

A par� r del mateix 2 de 
novembre, els conductors 
que facin un mal ús de les 
zones de càrrega i descàrre-
ga, així com si incompleixin 
l’horari establert, també 
seran sancionats.
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 El Celler: c. Pintor Coello, s/n

 28 i 29 d’octubre

Tast de vins a cegues 
A càrrec de Bodegues Rosàs *

Experiència Riedel
El tast en sintonia amb la copa**

Tast dels Premis Vinari 2017
A càrrec de Vadevi**

Espai infantil amb tallers i 
espectacles

Actuacions musicals de:

Massive Noise Collective
Monkfish homenatge a 

Thelonious Monk
La Xaranga Mecànica

The Killing Hits
Muddy Wine

Christian Dozzler & Balta 
Bordoy Band 

I les tapes 

gastronòmiques 

del Mercat 

Municipal!

Comencen les sancions 
per circular en l’ampliació 
de l’illa sense autorització
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha anunciat 
que a partir del pròxim 
dijous 2 de novembre tots 
els vehicles que circulin 
per l’ampliació de l’illa de 
vianants, que afecta els 
carrers Maximí Fornés, 
Pere Esmendia i Doctor 

Turró, sense disposar de la 
corresponent autorització 
seran sancionats.

L’ampliació de l’illa de 
vianants va entrar en vigor 
a principis de juliol, restrin-
gint el pas de vehicles per 
aquests carrers exclusiva-
ment a vehicles acreditats. 
Fins ara, els infractors que 
no han respectat la prohibi-
ció no han estat multats, ja 
que el consistori va establir 
un període informa� u per 
tal de facilitar l’adaptació 
de la ciutadania.

Durant aquest temps, 
diversos informadors ubi-
cats a les portes d’entrada 
de les noves zones de vi-
anants han traslladat a la 
ciutadania les caracterís-
� ques i funcionament de 
l’illa. A més, els conductors 
que no han respectat la 
norma� va han rebut una 
carta on se’ls comunicava 
la infracció comesa i se’ls 
anunciava que pròxima-
ment aquestes pràc� ques 
serien multades. Aquest 
període informa� u fi nalit-
zarà dijous vinent.

Autoritzacions
Els conductors amb dret a 
passar per les noves zones 
de vianants, veïns de la 
zona, comerciants o vehi-
cles de repartiment, han 
hagut de sol·licitar l’auto-
rització a través de l’Ofi cina 
d’Atenció a la Ciutadania 
(OAC) del centre. Aquells 
que encara no l’hagin tra-
mitat, ho hauran de fer si 
no volen ser sancionats. Els 
permisos excepcionals per 
transitar per l’illa es poden 
gestionar fent arribar a 

L’horari de 
la càrrega i 
descàrrega 

s’ha allargat fi ns 
a les 11 hores

El tram de l’illa integrat pels carrers Maximí Fornés, Pere Esmendia i Doctor Turró funciona les 24 hores 
tots els dies de la setmana. / C.C.

Zona de càrrega i descàrrega del carrer Maximí Fornés.  / C.C.



La Fira del Vi torna a portar a la ciutat aquest
cap de setmana els millors vins de Catalunya
REDACCIÓ

Els millors vins de Catalunya, 
aquells que han estat disti ngits 
amb els Premis Vinari del 2017, 
es podran tastar en el marc de la 
Fira del Vi de Rubí que ti ndrà lloc 
aquest cap de setmana. El Celler 
tornarà a acollir la mostra de vins 
dissabte 28 d’octubre d’11 a 24 
hores i diumenge 29 d’octubre 
d’11 a 16 hores. 

Fins una hora abans de tancar 
la fi ra, els vins es podran acompa-
nyar de les tapes gastronòmiques 
a càrrec dels professionals del 
Mercat Municipal. “La Fira del Vi 
tornarà a ser un esdeveniment de 
primer ordre per Rubí que situa la 
nostra ciutat entre els municipis 
de referència del món del vi a 
Catalunya”, ha assenyalat Rafael 
Güeto, ti nent d’alcalde Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament.

Tast de vins
La Fira proposa també tallers de 
tast dels Premis Vinari 2017 a càr-
rec de Vadevi.cat, dissabte a les 20 
hores i diumenge a les 13 hores. 
L’establiment local Bodegues Ro-

sàs oferirà també un tast a cegues 
dissabte a les 13 hores, guiat pel 
rubinenc Marià Rosàs. 

A més, enguany les copes 
Riedel, de fabricació austríaca, 
acompanyaran el tast ofi cial de 
la fi ra. Les copes de cristall més 
prestigioses del món estan dis-
senyades i fabricades en funció 

de les necessitats sensorials de 
cadascuna de les varietats de vins 
i caves que han de contenir, poten-
ciant-ne les característi ques espe-
cífi ques. La marca de copes oferirà 
un tast en diferents ti pus de copa 
diumenge a les 11.30 hores sota el 
nom ‘Riedel Experience’. 

Tots els tastos tenen un preu 

de 10 euros i requereixen inscrip-
ció prèvia que es pot formalitzar 
a través del correu electrònic 
comerc@ajrubi.cat. En el cas del 
tast a cegues cal fer la inscripció a 
Bodegues Rosàs.

Música i acti vitats infanti ls
La música en directe tornarà a 

formar part indispensable de la 
Fira del Vi. Dissabte a les 12.15 
hores, després de la inauguració 
ofi cial que ti ndrà lloc al migdia,  
pujarà a l’escenari del Celler la 
banda de rock i swing Massive 
Noise Collecti ve; a  les 14 hores, 
serà el torn del grup Monkfi sh que 
oferirà un homenatge jazzísti c a 
Thelonious Monk i la jornada es 
clourà amb La Xaranga Mecànica 
a les 20.15 hores i l’actuació de la 
banda The Killing Hits a parti r de 
les 22 hores. 

Diumenge hi ha previstes dues 
actuacions musicals per l’hora del 
vermut: els Muddy’s que actuaran 
a les 12 hores i Christi an Dozzler & 
la Balta Bordoy Band que ho farà a 
les 13.30 hores. A més de la músi-
ca en directe, la Fira manté també 
les acti vitats infanti ls pensades per 
fer que els infants també puguin 
gaudir d’una cita que ja és una 
tradició rubinenca.

L’any passat, la Fira, que orga-
nitza l’Ajuntament de Rubí amb la 
col·laboració de Vadevi.cat, Bode-
gues Rosàs i el Mercat, va vendre 
més de 12.000 ti quets de tast i va 
servir més de 8.000 tapes.
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Milers de persones van passar l’any passat per la Fira del Vi. / Localpres



una nova filosofia.
Per la seva banda, el 

president del Consorci per 
a la Gestió de Residus del 
Vallès Occidental i alcalde 
de Sant Llorenç Savall, Ricard 
Torralba, ha assenyalat que 
“estem convençuts que amb 
la implicació de totes i tots 
podrem fer un salt endavant 
en la millora dels resultats 
de la recollida selectiva dels 
nostres municipis”.

Per tal de portar a terme 
aquesta experiència pilot en 
aquests tres municipis es 
compta amb una subvenció 
de 50.000 euros de l’Agència 
de Residus de Catalunya 
(ARC). 
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Prova pilot de recollida de residus porta a 
porta en bars i restaurants dels polígons 
ReDAcció

Una trentena de bars, res-
taurants, empreses de càte-
ring i rostisseries i sis instal·
lacions municipals de Rubí, 
tots ubicats en polígons 
industrials, participaran en 
una prova pilot de recollida 
de residus porta a porta 
que es posarà en marxa 
a principis de novembre. 
Es tracta d’una iniciativa 
impulsada pel Consorci per 
a la Gestió de Residus, que 
també s’implementarà a 
Castellar del Vallès i a Sant 
Llorenç Savall. 

La prova pilot, que tindrà 
una durada de sis mesos, 
té per objectiu millorar els 
percentatges de recollida 
selectiva en aquests tres 
municipis per tal de contri-
buir a superar l’estacament 
del reciclatge i poder assolir 
els objectius previstos per 
l’Agència de Residus de Cata-
lunya (ARC) i la Unió Europea 
de cara al 2020. 

Es calcula que entre un 
20% i un 30% dels residus 
que es recullen provenen 
del sector comercial. I, tenint 
en compte que els establi-
ments de restauració són 
grans generadors de residus, 
s’ha escollit principalment 
aquest tipus de negocis per 
fer la prova pilot. A Rubí, a 
més dels establiments de 
restauració també hi parti-

ciparan equipaments públics 
situats a polígons com el pa-
velló de La Llana, la masia de 
Can Serra, el parc municipal 
de neteja, els horts munici-
pals de Cova Solera, la Unió 
Petanca Les Torres i la pista 
d’atletisme de Can Rosés. 

El nou sistema de re-
collida porta a porta de les 
fraccions orgànica, paper i 
cartró, envasos i rebuig –el 
vidre s’haurà de continuar 
dipositant als contenidors 
verds– es farà mitjançant 
un sistema d’identificació 
d’usuari. 

La pèrdua de l’anoni-
mat, així com la facilitat en 
la recollida que es passa a 

buscar per l’establiment faci-
lita l’augment de la recollida 
selectiva. La prova pilot, a 
més, es reforçarà amb una 
campanya de seguiment i 
inspeccions als establiments 
participants. 

Superar l’estancament
“La participació de Rubí en 
aquest projecte incidirà en 
la necessitat que la nostra 
ciutat surti de la situació 
d’estancament en matèria 
de recollida selectiva”, ha 
explicat el regidor de Medi 
Ambient de Rubí, Moisés 
Rodríguez, qui afegeix que 
la intenció és que la prova 
pilot sigui la porta d’inici a 

Visita d’una delegació 
europea per observar 
el projecte ‘Pesa i pensa’

L’Escola Torre de la Lle-
bre va rebre la setmana 
passada la visita d’una 
delegació del projecte eu-
ropeu Ecowaste 4 Food 
contra el malbaratament 
alimentari. Una visita que 
estava orientada a visitar el 
projecte ‘Pesa i pensa’, de-
senvolupat per l’empresa 
rubinenca Campos Estela. 
La visita va estar organitza-
da per l’Agència de Residus 
de Catalunya i la delegació 
estava formada per per-
sones de França, el Regne 
Unit, Polònia i Itàlia.

Els representants del 
projecte europeu van po-
der observar com els in-
fants, després de dinar, 
separen els residus en 
tres recipients: l’aigua, els 

residus orgànics que no es 
poden menjar i les restes 
orgàniques que sí que es 
podrien haver menjat. 
Després, van observar com 
els alumnes comproven el 
pes i enregistren les dades 
en una aplicació i en unes 
gràfiques que es pengen 
al menjador. Després, els 
infants reflexionen sobre 
què podrien haver fet per 
reduir els aliments i l’aigua 
malbaratats. El ‘Pesa i pen-
sa’ el va impulsar l’empresa 
el 2014 i actualment es de-
senvolupa en una trentena 
de centres, entre els quals 
hi ha el 25 de Setembre, el 
Mossèn Cinto Verdaguer, 
Maria Montessori i Joan 
Maragall, a més del Torre 
de la Llebre. / DdR

es presenta la ‘Jornada’, 
un diari cooperatiu, 
generalista i d’esquerres 
La Biblioteca de Rubí aco-
llirà aquest divendres la 
presentació de la ‘Jornada’, 
un nou diari generalista, 
d’esquerres i amb perspec-
tiva de gènere, un projecte 
que arrencarà a princi-
pis del 2018. El projecte 
comptarà amb una edició 
diària, amb excepció dels 
dilluns, en paper als quios-
cos. També tindrà la seva 
versió digital.

La ‘Jornada’ és una pro-
posta de cooperativa mixta 
sense ànim de lucre de 
socis i treballadors amb 
l’objectiu de ser un mit-
jà que no depengui dels 
grans poders financers 
i econòmics, sinó de la 
gent. El mitjà informarà de 
l’actualitat dels territoris de 
parla catalana, Catalunya, 
el País Valencià i les Illes 
Balears i es finançarà amb 

socis i subscriptors. Fer·se 
soci té un cost de 50 euros 
i pel que fa als subscriptors 
existeixen diverses moda-
litats, entre els 6 i els 25 
euros al mes.

A Rubí, la presentació 
comptarà amb la presència 
de l’exconseller de Cultura, 
Joan Manuel Tresserras, el 
periodista Vicenç Rabadán, 
la portaveu de la platafor-
ma Rubí sense abocadors, 
Montse Rousse, i el porta-
veu de l’organització ARSI, 
Mohammed Jaoujat. L’acte 
de presentació es clourà 
amb les actuacions del can-
tautor Cesk Freixas, que viu 
a Rubí, i Leo, membre del 
grup Che Sudaka. Per part 
del nou mitjà, hi assistiran 
Laia Altarriba, directora, i 
Anna Palou, periodista del 
projecte i extreballadora 
de Ràdio Rubí. / DdR

‘caçadors de trastets’ alerta que el bosc de 
ca n’Oriol és la zona amb més residus de la ciutat
El projecte ‘Caçadors de 
Trastets’ va organitzar el 
dimecres al vespre a la Bi-
blioteca una taula rodona 
amb col·laboradors de la 
iniciativa coincidint amb 
l’exposició que l’entitat ha 
exposat en aquest equi-
pament. Es tracta d’una 
mostra d’artistes, algun 
poema visual i uns panells 
on es recullen algunes de 
les deixalles trobades a les 
sortides. 

A la taula rodona, hi van 
participar l’impulsor de la 
iniciativa, Javi Ruiz, l’artista 
Enric Larreula, la tècnica 
de Medi Ambient Montse 
Gallén, l’ambientòleg Jordi 
Simó, el responsable de 
Residus de l’Ajuntament, 
Eduard Pallarès, i Anna Ma-
londa, directora de l’escola 
Torrent dels Alous.

‘Caçadors de Trastets’ és 
una iniciativa que consisteix 
en la recollida de deixalles a 
la muntanya. El promotor, 
Javi Ruiz, va explicar que 
“la zona de Ca n’Oriol, que 
és un entorn natural i que 
es presta molt al botellón” 
és una de les zones on es 
poden trobar més residus a 
la ciutat. També va destacar 
que es troben molts residus 
i actes incívics a La Llana i a 
Can Xercavins. “Sí que hem 
detectat, per això, que hi ha 
gent que va a la muntanya i 
recull residus”, un fet que fa 
anys no es produïa. 

Ruiz també va explicar 
que estan impulsant el pro-
jecte ‘Obre els ulls’, que té 
per objectiu conscienciar 
sobre la neteja dels espais 
naturals i urbans des de les 
escoles. / M.C.

la taula rodona va comptar amb col·laboradors del projecte. / M.c.

A la mostra de caçadors de trastets es poden veure alguns dels 
residus trobats a l’entorn natural. / M.c.

la delegació europea, durant la visita al centre rubinenc. / cedida

la presentació de la prova pilot va tenir lloc el dilluns a la seu del consorci per a la Gestió de Re-
sidus. / localpres
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L’Ofi cina d’Atenció i Suport a les En� tats 
atén més d’un centenar de requeriments
El servei engega el seu segon curs de funcionament amb 
noves propostes forma� ves per al teixit associa� u local
REDACCIÓ

L’Ofi cina d’Atenció i Suport 
a les Entitats (OASE) ha 
realitzat fi ns a 127 accions 
d’assessorament a les asso-
ciacions locals que ho han 
sol·licitat durant el seu pri-
mer curs de funcionament.

Entitats de tota mena 
han fet ús d’aquest servei, 
però són les de l’àmbit cul-
tural les que més l’han u� lit-
zat amb un total de 41 cites, 
seguides de les associacions 
de caràcter ciutadà, amb 
16 requeriments, i les me-
diambientals, també amb 
16 sol·licituds. Per la seva 
banda, les en� tats veïnals 
han man� ngut 15 contactes 
amb l’OASE.

La resta de cites que ha 
atès el servei han donat res-
posta a en� tats juvenils (7), 
educatives (7), esportives 
(6), serveis socials (5) i salut 
(3), les 7 restants responen 
a associacions d’àmbits 

diversos.
A més, durant els dar-

rers 12 mesos, l’ofi cina s’ha 
fet càrrec del Registre d’En-
� tats Ciutadanes així com 
la publicació de les seves 
dades al portal Open Data 
de Rubí. En aquest període, 
el servei ha reforçat les rela-
cions amb agents del Tercer 
Sector com amb serveis de 
diferents administracions 

públiques.
A banda de l’assessora-

ment i acompanyament de 
les associacions, una de les 
principals línies d’actuació 
de l’OASE és la formació. En 
aquest primer any de vida, 
l’OASE ha ofert 7 propostes 
temà� ques i els assistents 
han valorat el seu con� ngut 
amb una nota superior al 7 
de mitjana.

Noves propostes 
forma� ves
Per aquest segon curs, l’OA-
SE ja ha programat noves 
formacions de temes d’inte-
rès per al teixit associa� u.

La primera, que s’ha 
dut a terme aquest mes 
d’octubre, ha tractat sobre 
les mesures de seguretat 
en espectacles públics i 
ac� vitats recrea� ves.

La segona es durà a ter-
me els dies 7, 9 i 14 de 
novembre de 19 a 21 hores 
i serà sobre com impulsar 
el voluntariat dins de les 
en� tats. Les inscripcions ja 
estan obertes i s’han de fer 
arribar a oase@ajrubi.cat 
abans del 4 de novembre.

Al desembre es farà una 
nova acció forma� va sobre 
la resolució de conflictes 
a les associacions. Serà 
els dies 12, 14 i 19 de de-
sembre. Les inscripcions 
s’obriran a par� r del 27 de 
novembre.

Les sessions de l’OASE es van realitzar a l’Ateneu, on s’ubica aquest 
servei. / Localpres
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Concentració en defensa 
de l’escola catalana

M. CABRERA

Al voltant d’unes 150 per-
sones es van concentrar el 
dimecres a la tarda davant 
de l’Ajuntament en respos-
ta a la crida a la mobilitza-
ció del Marc Unitari de la 
Comunitat Educativa. La 

concentració, que es va 
repeti r a moltes altres ciu-
tats catalanes, tenia com a 
objecte rebutjar l’aplicació 
de l’arti cle 155 de la Cons-
ti tució i defensar el model 
d’escola pública catalana.

En el manifest, que va 
llegir una persona de l’àm-
bit educatiu, es van con-
demnar les declaracions 
del diputat de Ciutadans 
(C’s) Toni Cantó que va afi r-
mar que l’escola catalana 
“adoctrina” i les paraules 
del portaveu del Parti t Po-
pular a Catalunya, Xavier 
García Albiol, que va afi r-
mar que “a la majoria d’es-
coles catalanes ensenyen a 
odiar a Espanya”. També el 
ministre Íñigo Méndez ha 
proposat centralitzar les 
competències, i el ministre 
d’Exteriors, Alfonso Dasti s, 
va afi rmar que a les escoles 
catalanes “el castellà està 
discriminat”.

El text que es va llegir 
a la plaça Pere Aguilera, 
afirma que “és una falta 
de respecte pels docents 
de Catalunya, que ataca 
la seva professionalitat 
com a eina política per 
centralitzar competències 
educatives”. El manifest 
del Marc Unitari afi rma que 
“l’atac no és només contra 
els docents, és un atac 
contra l’educació pública, 
que ha sigut i és la garant 
del clima de respecte social 

que vivim al país”.
“No permetrem que ens 

toqueu l’educació!” són les 
darreres paraules d’un ma-
nifest molt contundent que 
també “s’oposa fermament 
a l’arti cle 155”.

A la concentració, hi 
van assisti r diverses forces 
polítiques i membres del 
govern de la ciutat.

També hi havia repre-
sentants de l’Assemblea 
Nacional Catalana i d’Òmni-
um. El president d’aquesta 
entitat, Martí Pujol, ha 
explicat que “l’educació 
catalana, gratuïta, pública, 
laica i integradora, reco-
neguda per molts altres 
països del món, ha permès 
que els infants aprenguin 
d’igual forma el català i el 
castellà”.

Pujol considera que les 
declaracions contra l’escola 
catalana que s’han succeït 
durant els darrers dies són 
“mentides per desacre-
ditar, per aplicar el 155 i 
modificar l’ensenyament 
que es fa a l’escola catala-
na com els doni la gana”. 
El responsable de l’enti tat 
sobiranista també ha recor-
dat que el model d’escola 
catalana “ha estat pactat 
per la majoria de parti ts al 
Parlament de Catalunya, 
d’enti tats i de la societat en 
general”, i que per aquest 
moti u “és inacceptable cap 
agressió”.

Unes 150 persones es van concentrar per condemnar els atacs a l’escola catalana realitzats per alguns 
parti ts políti cs els darrers dies. / M.C.

Líders del PP i de C’s han afi rmat que a Catalunya “s’adoctrina 
a les escoles” i que el “castellà està discriminat”

A la concentració es va llegir un manifest del Marc Unitari de la 
Comunitat Educati va. / M.C.
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C’s i PP fan públic un acord amb el govern per rebaixar 
de forma progressiva l’IBI més d’un 4% fi ns a l’any 2019
M. CABRERA

El Ple de l’Ajuntament va 
aprovar de forma provisi-
onal dijous de la setmana 
passada a la tarda les or-
denances fiscals del 2018 
amb 13 vots a favor, els sis 
del Par� t dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) i el regidor 
no adscrit Sergi García, els 
dos de Ciutadans (C’s), els 
dos del Par� t Popular (PP), 
i els dos regidors no adscrits 
José Manuel Mateo i María 
Dolores Marín. Iniciativa 
per Catalunya Verds (ICV) i 
Veïns per Rubí (VR) hi van 
votar en contra, i Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC) i Alterna� va d’Unitat 
Popular (AUP) van optar per 
l’abstenció. El representant 
de Convergència Democrà-
� ca de Catalunya (CDC) no 
va poder assis� r al Ple.

Les ordenances apro-
vades de forma provisional 
contemplen una rebaixa del 
2% de l’IBI, amb un tipus 
imposi� u del 0,698%, la con-
gelació de la resta de taxes, 

ordenances i preus públics, 
i l’addició d’una ordenança 
per gravar les grans empre-
ses elèctriques que trans-
porten energia pel municipi 
a través de les línies d’alta i 
mitja tensió. A més, durant el 
Ple, tant el portaveu del PP, 
Jonatan Cobo, com el de C’s, 
José Abadías, van anunciar 
que havien tancat un acord 
amb el govern per aprovar 

aquestes ordenances que 
contempla una rebaixa pro-
gressiva de més del 4% en 
l’IBI fi ns al 2019.

El regidor de Serveis Cen-
trals, Moisés Rodríguez, va 
explicar que la rebaixa del 
2% de l’IBI prevista pel 2018 
“no reduirà la qualitat dels 
serveis públics” i va assegu-
rar que es man� ndrien les 
bonifi cacions fi scals. 

El Ple va donar llum verda a les ordenances fi scals de l’any vinent. / M.C.

El portaveu de C’s va va-
lorar posi� vament la rebaixa 
fi scal i va afi rmar que es po-
drà veure compensada per 
la nova ordenança en l’àmbit 
energètic, una proposta 
que va sorgir de les fi les de 
C’s. El representant del PP, 
Jonatan Cobo, va afirmar 
que els rubinencs pateixen 
des de fa anys “una injus-
� cia fi scal” i que la rebaixa 

van abstenir, Xavier Corbera 
va ironitzar sobre la con-
gelació dels impostos: “La 
congelació en aquesta ciutat 
és a escala general, creiem 
que seria bo adaptar-se a les 
noves realitats”. En aquest 
sen� t, proposen augmentar 
la taxa de � nença d’animals 
per combatre l’incivisme i re-
baixar la taxa de matrimonis 
civils, a més de modifi car la 
taxa d’ús d’equipaments per 
part d’en� tats locals. 

Per últim, el portaveu 
de l’AUP, Jordi Muntan, va 
mostrar la seva decepció pel 
fet que “les ordenances no 
hagin estat treballades amb 
tots els grups”, i va ser crí� c 
amb la rebaixa de l’IBI: “No 
té cap base, ni criteris i no 
sabem en què afectarà”.

Alguns par� ts, com ERC, 
ICV i VR també van demanar 
que es fl exibilitzin les bases 
per poder optar a les bonifi -
cacions i ajuts de l’IBI, ja que 
actualment per accedir-hi cal 
ser “pobre de solemnitat”, 
segons van expressar alguns 
portaveus.

d’ingressos “no afectarà la 
despesa social”.

A les fi les d’Inicia� va, Ra-
mon Capolat va cri� car l’exe-
cutiu perquè “en comptes 
de millorar els serveis, opta 
per baixar la pressió fi scal, 
fent populisme, titulars i 
fotografi es”, i va considerar 
insignifi cant la rebaixa, “que 
serà d’entre 10 i 12 euros”. 
Els ecosocialistes van fer 
propostes per incentivar 
la rehabilitació d’edificis i 
per bonificar propietaris 
de pisos buits per tal que 
els posin a la borsa pública 
d’habitatge. 

Per la seva banda, el 
portaveu de VR, Antoni Gar-
cía, va considerar la rebaixa 
“insufi cient tenint en comp-
te els serveis que reben els 
ciutadans. A Rubí es paguen 
impostos de primera per 
viure a una ciutat de terce-
ra”. García també va fer una 
proposta per rebaixar la taxa 
per rehabilitar edifi cis o eli-
minar les taxes d’ús d’equi-
paments, entre altres.

Entre els par� ts que es 
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Tombada la moció que demanava no 
renovar el conveni de l’Ajuntament 
amb El Periódico 

L’Ajuntament de Rubí demana 
l’alliberament immediat de
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart

M. C.

La moció presentada per 
l’Alterna� va d’Unitat Popu-
lar (AUP) i Inicia� va per Ca-
talunya Verds (ICV) per no 
renovar el conveni entre 
l’Ajuntament i El Periódico no 
va prosperar. El Par� t dels So-
cialistes de Catalunya (PSC), el 
regidor no adscrit de govern 
Sergi García, Ciutadans (C’s), 
el Par� t Popular (PP), i els dos 
regidors no adscrits María 
Dolores Marín i José Manuel 
Mateo hi van votar en contra. 
La resta de grups, a més dels 
dos que presentaven la mo-
ció, Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) i Veïns per 
Rubí (VR) van votar a favor 
del text. El regidor de Con-
vergència Democràtica de 
Catalunya (CDC) no va poder 
assis� r al Ple.

El conveni entre l’Ajunta-
ment de Rubí i El Periódico té 
un cost anual de 21.778,79 
euros i consisteix fonamen-
talment en la publicació de 
notes de premsa del depar-
tament de Comunicació de 
l’Ajuntament en un apartat 
web del portal digital del 
rota� u i un compte de Twit-
ter, que actualment té 470 
seguidors, amb difusió de 
les publicacions. El govern 
també indica que aquest 
conveni contempla inserció 
de publicitat en la versió im-
presa, tot i que alguns anun-

cis, l’Ajuntament els paga a 
banda, segons el portal de 
transparència municipal.

La regidora d’Acció Ins� -
tucional i Comunicació, Maria 
Mas, va jus� fi car el conveni 
per “donar a conèixer Rubí 
més enllà de la ciutat” i va 
recordar que “hi ha altres 
12 grans ciutats metropoli-
tanes que tenen el mateix 
conveni”.

La regidora Mireia Gas-
cón, de l’AUP, va qualificar 
de “lamentable” el fet que 
“l’Ajuntament pagui per pu-
blicar notícies” i considera 
que si el que volen és pro-
mocionar l’alcaldessa “ho 
poden fer amb els diners del 
grup municipal del PSC, però 
no amb diners públics”. En el 
mateix sen� t es va mostrar 
la regidora Ànnia García, 
d’Iniciativa, que va afirmar 
que el que fa El Periódico és 
“publicitat disfressada” i que 
el conveni “manipula, confon 
i no ofereix res que no es 

pugui trobar a la ciutat”. Per 
la seva banda, Joan Puntí, 
d’Esquerra, va criticar que 
“amb diners públics es faci 
propaganda del par� t polí� c 
que governa a la ciutat” i que, 
a més, el canal de Twitter 
resulta “irrellevant” pels pocs 
seguidors que té. El portaveu 
de VR també es va mostrar 
molt dur amb aquest servei 
contractat per l’Ajuntament: 
“És una adjudicació a dit 
que reprodueix les notes de 
premsa elaborades a Comu-
nicació al servei exclusiu de 
l’alcaldessa”.

Per part dels grups que 
van votar contra la moció, 
el portaveu del PP, Jonatan 
Cobo, considera que “no 
s’incompleixen criteris peri-
odís� cs” i que “està bé per 
difondre informació”. Mentre 
que el portaveu de C’s, José 
Abadías, considera que no 
cal trencar el conveni, sinó 
demanar “més pluralitat al 
mitjà”.

M. CABRERA

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), l’Alterna� va 
d’Unitat Popular (AUP), Ini-
cia� va per Catalunya Verds 
(ICV), Veïns per Rubí (VR) i el 
regidor Sergi García van apro-
var una moció per demanar 
la “llibertat immediata” de 
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, 
presidents de l’Assemblea 
Nacional Catalana i Òmnium, 
respec� vament. El Par� t dels 
Socialistes de Catalunya (PSC) 
es va abstenir i Ciutadans 
(C’s), Par� t Popular (PP) i els 
regidors María Dolores Marín 
i José Manuel Mateo van vo-

Els regidors d’ERC, l’AUP i ICV van mostrar uns cartells en suport als dos empresonats. / M.C.

En primer terme, els tres regidors de l’AUP. / M.C.

tar-hi en contra. El portaveu 
de Convergència Democrà� ca 
de Catalunya (CDC) no va 
poder assis� r al Ple.

La moció “expressa un re-
buig frontal a les detencions”, 
que troba “absolutament 
injustificables”, i considera 
que “és un despropòsit que 
s’acusi de sedició als respon-
sables de mobilitzacions cívi-
ques i sense incidents”. El text 
també recull que “l’empreso-
nament atempta contra les 
llibertats polí� ques i difi culta 
enormement el diàleg”. Per 
úl� m, el manifest considera 
que “la situació situa a l’estat 
espanyol fora dels valors de 

llibertat d’opinió i de plura-
litat polí� ca que estableix el 
marc europeu”.

El text que es va presentar 
va ser un manifest consensu-
at al Consell Comarcal, sota la 
presidència del PSC. Tot i això, 
els socialistes locals volien 
presentar un text alterna� u, 
però finalment, van optar 
per l’abstenció en la moció 
consensuada en l’àmbit co-
marcal i van re� rar la moció 
alterna� va. De fet, si el PSC 
hagués votat en contra de la 
moció, s’hagués produït un 
empat al Ple, que s’hauria 
hagut de resoldre amb el vot 
de qualitat de l’alcaldessa. 
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Contra l’avantprojecte 
de la llei de ges� ó de 
l’assistència sanitària
L’AUP i ICV van presentar al Ple, 
a instàncies de Podem Rubí, una 
moció contra l’avantprojecte 
que ha redactat el govern de la 
Generalitat d’una llei sanitària 
sobre fórmules de gestió de 
l’assistència sanitària i de con-
tractes de serveis a les persones. 
El text es va aprovar amb els 
vots d’ICV, el PSC, l’AUP, VR, C’s, 
el regidor no adscrit de govern 
Sergi García i els dos regidors no 
adscrits María Dolores Marín i 
José Manuel Mateo. ERC hi va 
votar en contra i el PP es va 
abstenir. 

El portaveu ecosocialista, 
Ramon Capolat, va explicar que 
l’avantprojecte “és sospitós de 
voler con� nuar priva� tzant el 
model sanitari català”. A les fi les 
de l’AUP, Aitor Sánchez, va afi r-
mar que “aprofundeix l’opacitat 
entre la xarxa pública i privada 
sanitària del país” i la regidora 
del PSC, Marta García, va dir 
que “està poc consensuat, és un 
pedaç i no resol els problemes”. 
Per la seva banda, el portaveu 
d’Esquerra, Xavier Corbera, va 
insis� r que “la Conselleria de 
Salut està treballant per rever� r 
la situació de priva� tzació de la 
sanitat catalana”. / DdR

El regidor Sergi García deixa el grup municipal de 
CDC un any després d’entrar al govern del PSC
L’edil, que va ser acusat de transfuguisme per part de l’oposició 
i pel portaveu de CDC, con� nua al govern com a regidor no adscrit
M. CABRERA

El 24 de novembre del 2017, el re-
gidor de Convergència Democrà� ca 
de Catalunya (CDC) Sergi García es 
va desmarcar del portaveu de CDC 
i va entrar al govern del Par� t dels 
Socialistes de Catalunya (PSC), en 
una de les sessions plenàries més 
tenses del mandat. El moviment 
va ser qualifi cat de “transfuguis-
me” pel portaveu de CDC, Víctor 
Puig, i també per altres forces 
de l’oposició. En aquell moment, 
l’execu� u va respondre les acusa-
cions de transfuguisme explicant 

que el regidor en qües� ó no havia 
abandonat el seu grup municipal 
ni s’havia passat al grup municipal 
del PSC i que, per tant, l’acció era 
completament legal.

La polèmica també va arribar 
quan es va conèixer quin seria el 

El regidor Sergi García, en una imatge d’arxiu.

sou del nou regidor de govern, 
40.000 euros per mitja jornada, 

un sou en proporció superior, fi ns 
i tot, a la mateixa alcaldessa. El 

moviment de Sergi García va per-
metre a l’execu� u del PSC evitar 
una moció de censura de l’oposició 
que pretenia arrabassar l’alcaldia a 
Ana M. Mar� nez.

Pocs dies després, Víctor Puig, a 
través d’una instància va demanar 
l’expulsió de Sergi García del grup 
municipal de CDC. Segons fonts 
del par� t, la instància mai va ser 
contestada ni atesa.

Un any després dels fets, el regi-
dor Sergi García ha demanat la seva 
desvinculació del grup municipal de 
CDC per passar a ser regidor no ads-
crit. Un tràmit que es va fer efec� u 
dijous de la setmana passada en el 
Ple. Sergi García, que pertanyia a 
Unió Democrà� ca de Catalunya, ha 
preferit no fer comentaris ni valo-
racions als mitjans de comunicació 
sobre aquesta decisió.

Amb aquest nou canvi al Ple, 
Sergi García es converteix en el 
tercer regidor no adscrit durant 
aquest mandat després que fa uns 
mesos Maria Dolores Marín i José 
Manuel Mateo marxessin del grup 
municipal de Ciutadans per desavi-
nences amb el par� t.

García, que passa 
a ser regidor no 

adscrit, ha optat per 
no fer declaracions 
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Membres d’Inicia� va per Catalunya Verds, durant la roda de premsa. / M.C.

ICV no donarà suport al pressupost 
si no hi ha inversió en habitatge
MARTA CABRERA

En una roda de premsa a prin-
cipis de setembre, Inicia� va 
per Catalunya Verds (ICV) va 
demanar a l’equip de govern 
que incorporés al Pla d’in-
versió 2017 una par� da de 2 
milions d’euros en habitatge 
per al 2018. La demanda no 
va ser inclosa pel govern en 
les inversions, aprovades al 
setembre. Per aquest mo� u, 
ICV ha tornat a plantejar, en 
la negociació del pressupost, 
la necessitat d’invertir en 
habitatge públic.

Pels ecosocialistes és im-
prescindible “ampliar el parc 
públic d’habitatge”, segons 
ha explicat el seu portaveu, 
Ramon Capolat, que recorda 
que “en dos anys no s’ha 
des� nat ni un euro a habitat-
ge”. La proposta d’Inicia� va 
demana invertir 2 milions 
d’euros, 1,6 per comprar 17 
pisos a la Sareb, i 400.000 
per rehabilitar-los i conver� r-
los en habitatge des� nat al 
lloguer social.

L’altra gran demanda 

d’ICV pel pressupost és re-
servar 1,5 milions d’euros en 
compliment del conveni amb 
l’Ins� tut Català de l’Energia 
pel soterrament de línies d’al-
ta tensió. Si no es compleixen 
aquests dos requisits, ICV no 
donarà suport al pressupost.

També condicionen 
el vot a una par� da 
per desviar les 
línies d’alta tensió

“Rebuig radical” a l’aplicació del 155
Ramon Capolat ha mostrat el “rebuig radical” d’ICV a 
l’aplicació de l’ar� cle 155 de la Cons� tució Espanyola, 
que permet al govern de l’estat controlar les ins� tucions 
de Catalunya: “Estem en contra del 155, però també de 
la declaració d’independència”, afi rma el portaveu, que 
demana “diàleg, mediació i acord” i que considera que 
només es pot sor� r d’aquesta crisi “amb un referèndum 
acordat i amb garan� es”. Capolat avisa que els problemes 
“no es resoldran amb la força ni amb la legalitat” i que 
la seva formació “lluitarà contra l’aplicació” del 155, que 
suposa un “desastre per l’estat”.

El PSC demana a Puigdemont 
que convoqui eleccions per 
evitar l’ar� cle 155

Més de 250 persones assisteixen 
a una xerrada sobre l’ar� cle 155

La conferència de la diputada Àngels Ponsa va tenir lloc a l’auditori del Museu Vallhonrat. / M.C.

La conferència organitzada 
per l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) sota el � tol 
‘155, i ara què’, a càrrec de la 
diputada de Junts pel Sí Àn-
gels Ponsa, va congregar més 
de 250 persones a l’auditori 
del Museu Vallhonrat.

La diputada al Parlament 
va intentar explicar l’úl� ma 
hora dels esdeveniments al 
voltant de l’aplicació d’aquest 
ar� cle i de la resposta del go-

vern i del Parlament.
Ángels Ponsa va explicar 

que “el govern no fallarà, els 
diputats tampoc ho faran 
i la gent, com hem vist, no 
fallarà, cal pensar que tot 
anirà bé”. Tot i això, no es 
va aventurar a explicar si 
la intenció del president 
de la Generalitat, Carles 
Puigdemont és proclamar la 
República Catalana.

Durant la conferència, 

Ponsa va explicar els mo-
� us pels quals Catalunya ha 
arribat a aquesta situació i 
va explicar el que suposaria 
l’aplicació del 155. 

Al tancament d’aquesta 
edició, el president Carles 
Puigdemont tenia previst 
comparèixer al Parlament  
dijous a la tarda després de 
suspendre una declaració 
ins� tucional que estava pre-
vista dijous al migdia. / M.C.

L’executiva del Partit dels 
Socialistes de Catalunya 
(PSC) a Rubí ha emès un 
comunicat sobre la situació 
polí� ca actual, on fa “una 
úl� ma apel·lació a la respon-
sabilitat al president Carles 
Puigdemont”. Els socialistes 
locals demanen al president 
de la Generalitat que con-
voqui eleccions abans que 
s’apliqui l’ar� cle 155 de la 
Cons� tució, ja que entenen 
que, un cop convocades, 
l’aplicació del 155 no serà 
necessària. 

El PSC rubinenc segueix 
mantenint que el diàleg és 
l’única solució possible per 
poder mantenir la convivèn-
cia i la cohesió de la ciutada-
nia. Pels socialistes, “la nega-
� va a convocar eleccions és 
una greu irresponsabilitat”, 
ja que les eleccions són el 
garant de l’expressió demo-
crà� ca de tot el poble. “En 
mans del president Carles 
Puigdemont es troba convo-
car-les i aturar aquest espi-
ral”, apunta el comunicat. 

A més, consideren que 

tant l’aplicació del 155 amb 
les mesures proposades com 
una declaració unilateral 
d’independència suposaran 
“un retrocés per a l’econo-
mia catalana, que ja s’està 
començant a ressentir”. 
Finalment, reiteren que una 
convocatòria d’eleccions 
dins la legalitat i sempre i 
quan no es produeixi una 
declaració d’independèn-
cia, hauria de deixar sense 
efectes l’aplicació de l’ar-
� cle 155 de la Cons� tució 
Espanyola. 

Al tancament d’aquesta 
edició hi havia previst un 
Ple al Parlament on havia de 
compareixer el president de 
la Generalitat, Carles Puigde-
mont. / DdR

Ana M. Mar� nez, primera secre-
tària del PSC. / Arxiu



Divendres, 27 d’octubre de 2017PUBLICITAT 11

spectacular passatge del Terror amb un 
recorregut d’uns 120 m2, plens d’efectes 
especials i àudios específics per ca-
dascun dels actors, arriba el passatge 
del terror mes gran i llarg de tota la era 
NewYorker!

Un Halloween que arriba amb IT, el pallaso as-
sassí de moda com a gran protagonista d’aquest 
any 2017. Endinsa’t dins la seva claveguera i dei-
xa que et regali un globus vermell! Junt amb ell, 
ens acompanyaran diferents actors mítics ja de 
l’escena del terror com ja el conegut Chucky o 
Freddy Krueger.

L’espectacle es compondrà de 6 passes du-
rant el 28 i el 31 d’octubre, sent apta per a tots 
els públics en les sessions de tarda. Mares, pares 
i nens, inclosos els mes petits, podran gaudir 
d’aquesta escena terrorífi ca. L’accés tindrà un 
cost per persona de 4€ durant les sessions de 
tarda mentre que de nit, l’accés anirà lligat a la 
consumició mínima obligatòria establerta ja a les 
sessions nocturnes de New Yorker.

Recordem als mes joves, nens i pares, que el 
diumenge 29 de 18h a 21h, oferirem per primera 
vegada una sessió discoteca perquè els mes pe-
tits puguin ballar! Els actors sortiran a fer-se fotos 
un cop concluit el passe.

No et perdis el gran espectacle de terror que 
hem muntat per Halloween! It t’espera a la cla-
veguera!

RUBÍ DE TERROR 2017

VIU EL HALLOWEEN DE NEW YORKER!
E
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Tanto las medidas adop-
tadas de mutuo acuerdo y 
recogidas en un Convenio 
regulador de divorcio, como 
las medidas que adopta un 
juez y plasma en la Sentencia 
de divorcio tras un procedi-
miento contencioso de divor-
cio, pueden modifi carse si 

cambian sustancialmente las 
circunstancias personales o 
económicas del momento en 
que se produjo el divorcio.

Para que la demanda de 
modificación de medidas 
pueda prosperar, tienen que 
darse varios requisitos.

• Que los cambios que 

se han producidos sean he-
chos nuevos surgidos con 
posterioridad a la Sentencia 
de Divorcio.

• Que esos cambios signi-
fi quen una alteración sustan-
cial de las circunstancias.

• Que esa alteración tenga 
cierto grado de permanencia 
en el tiempo, es decir que no 
sea una situación transitoria 
o coyuntural.

• Que los cambios, las 
nuevas circunstancias, se 
puedan probar.

Por ejemplo, si cambia 
mucho la situación econó-
mica de una persona que 
debe pagar una pensión de 
alimentos determinada para 
sus hijos, se puede solicitar 
la modifi cación de la pensión 
(siempre que se cumplan los 
requisitos expuestos).

Edurne Zunzunegui Lasa
Abogada de Familia

Sant Cugat del Vallès

Cambio de circunstancias 
y modifi cación de medidas 

de divorcio
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REDACCIÓ

La Finestreta Única Empre-
sarial (FUE), impulsada per 
la Generalitat de Catalunya, 
és un dels projectes fi nalis-
tes dels European Public 
Sector Award (EPSA) 2017, 
que premien iniciati ves in-
novadores per afrontar els 
reptes als quals s’enfronten 
actualment les administra-
cions públiques, a tots els 
nivells, arreu d’Europa.

Amb aquestes disti nci-
ons, l’European Insti tute of 
Public Administrati on (EIPA) 
vol reconèixer les millors 
iniciatives que considera 
“contenen úti ls lliçons que 
poden ser implementades 
a qualsevol altra admi-
nistració, ajustant-les als 
diferents contextos”. Els 
guardons —que es lliuraran 
a Maastricht el pròxim 22 
de novembre— disti ngiran 
tres categories d’adminis-
tracions: europea/nacional, 
regional i supralocal/local. 

La Finestreta Única Empresarial, seleccionada com a 
fi nalista als premis European Public Sector Award 2017

En total hi ha 12 fi nalistes 
i la FUE competi rà dins la 
categoria regional amb 
altres 3 projectes. La FUE 
ha estat escollida com a 
fi nalista després que una 
delegació del jurat hagi 
visitat Catalunya aquest 
mes de setembre per parlar 

amb els diferents actors 
implicats (organitzacions 
empresarials, cambres, 
entitats municipalistes, 
ajuntaments...) i així, ava-
luar sobre el terreny la 
magnitud del projecte, el 
seu impacte i el seu grau 
d’implantació.

De fet, el juliol passat, 
aquest organisme ja va 
disti ngir i certi fi car la FUE i 
altres 33 projectes d’entre 
els 145 presentats, com a 
“bones pràctiques públi-
ques”, que han trobat noves 
solucions per a una sèrie de 
reptes complexos com per 

La Finestreta Única Empresarial de Rubí té la seva seu a la Masia de Can Serra. / Localpres

Aquests guardons reconeixen les iniciati ves més innovadores de les administracions públiques 
exemple la incertesa eco-
nòmica, el baix creixement 
econòmic, l’atur elevat, els 
nivells de migració sense 
precedents, la manca de 
confi ança en el govern, la 
seguretat o el canvi climà-
ti c, entre d’altres.

La Finestreta Única Em-
presarial, que impulsa l’Ofi -
cina de Gesti ó Empresarial 
(OGE), del Departament 
d’Empresa i Coneixement, 
té per objectiu facilitar i 
oferir de forma integrada 
les gestions i els tràmits 
administrati us que han de 
fer les empreses, els pro-
fessionals i els autònoms 
que volen exercir qualsevol 
acti vitat econòmica a Ca-
talunya, amb les diferents 
administracions públiques, 
tant l’estatal, l’autonòmica 
com la local.

Actualment, la FUE està 
implantada al 96% dels mu-
nicipis del país (915). La de 
Rubí es va posar en marxa 
el juliol del 2013 i s’ubica a 

la Masia de Can Serra, on es 
concentren tots els serveis 
desti nats al teixit empresa-
rial de la ciutat.

La fi nestreta única supo-
sa un nou model de relació 
entre empreses i adminis-
tració, basat en la confi ança 
i en una orientació de ser-
vei al client. D’altra banda, 
la FUE permet gestionar 
524 tràmits relacionats 
amb l’acti vitat econòmica: 
un 40% dels quals a més 
es poden també completar 
íntegrament pel canal elec-
trònic. A més, també cal 
destacar que la implantació 
de la FUE ha contribuït a 
inverti r les preferències de 
les empreses pel que fa a 
la gestió electrònica dels 
tràmits. Mentre el 2014 es 
gestionaven un 37% dels 
expedients per via electrò-
nica i un 63% en presencial, 
el 2016 s’ha inverti t la ten-
dència i la gesti ó electrònica 
dels expedients representa 
el 72% del total. 

- ¿Por qué te decidiste a abrir este 
negocio? 
- Es verdad que en Rubí hay mucha oferta 
en este ramo, pero yo quería hacer algo 
diferente, algo que destacase del resto de 
negocios de este tipo.

- ¿Y en qué se diferencia El Bollito?
- El pan está elaborado con masa madre 
y harina a la piedra, es cien por cien 
ecológico. El pan de toda la vida, y nos 
lo trae David Hoyos, que es maestro 
panadero.

La bollería también la elaboramos 
diariamente. Además, el pan se puede degustar en 

la cafetería, porque ofrecemos una amplia variedad de bocadillos especiales.

-A parte del pan y la bollería, tenéis una amplia carta de 
cafés y tes.
- Es cierto, tenemos una serie de cafés muy diferentes a lo que 
normalmente te puedes encontrar en cualquier otro bar o 
cafetería, Puedes saborear un cappuccino, un mocca, un chai 
latte, etc. Todos estos tipos de café destacan por su sabor 
y por su cuidada presentación.

Y para los que prefi eran el té, tenemos también una 
amplia gama para el gusto de todos.

-¿Tenéis algún proyecto cercano? 
- Para la Castañada ofreceremos una extensa variedad de 
panellets de piñones, de almendras, etc y próximamente, 
tendremos menús low cost para el mediodía.

Inauguran en Las Torres El Bollito, una 
cafetería-panadería diferente: tradición 
e innovación en un local con encanto
- ¿Por qué te decidiste a abrir este 

diariamente. Además, el pan se puede degustar en 
la cafetería, porque ofrecemos una amplia variedad de bocadillos especiales.

lo trae David Hoyos, que es maestro 
panadero.

La bollería también la elaboramos 
diariamente. Además, el pan se puede degustar en 

la cafetería, porque ofrecemos una amplia variedad de bocadillos especiales.

-A parte del pan y la bollería, tenéis una amplia carta de 
cafés y tes.
- Es cierto, tenemos una serie de cafés muy diferentes a lo que 
normalmente te puedes encontrar en cualquier otro bar o 
cafetería, Puedes saborear un cappuccino, un mocca, un chai 
latte, etc. Todos estos tipos de café destacan por su sabor 
y por su cuidada presentación.

Y para los que prefi eran el té, tenemos también una 
amplia gama para el gusto de todos.

-¿Tenéis algún proyecto cercano? 
- Para la Castañada ofreceremos una extensa variedad de 
panellets de piñones, de almendras, etc y próximamente, 
tendremos menús low cost para el mediodía.



Dies de mobilitzacions a la co-
munitat educativa en defensa 
de l’escola catalana i en contra 
de l’aplicació de l’article 155. 

Concentracions a la majoria de ciutats de 
Catalunya, entre elles a Rubí, per rebutjar les 
acusacions d’adoctrinament dels dirigents 
del Partit Popular i de Ciutadans, que en les 
darreres setmanes han tornat a fi xar en l’escola 
catalana al centre de la diana.

“Una part de l’escola catalana ensenya a 
odiar Espanya”. Són paraules del president del 
PP al Parlament de Catalunya, Xavier García 
Albiol. Unes manifestacions que van encendre 
la comunitat educativa. Tot plegat fa pensar 
en una estratègia orquestrada per intervenir 
l’escola catalana, a partir de la desacreditació 
del sistema educatiu català i sobretot, del 
model d’immersió lingüística.

Una estratègia que no és nova, que ve 
de lluny. L’any 2006, el Parlament català va 

aprovar l’Estatut d’Autonomia amb un 89% 
dels vots a favor amb el PP com a únic partit 
que es va oposar al text. L’Estatut preveia el 
català com a llengua vehicular i d’aprenen-
tatge en l’ensenyament. Els populars van 
iniciar una inqualifi cable campanya contra la 
norma catalana, amb una recollida de fi rmes 
contra l’Estatut inclosa. Van recollir més de 
quatre milions de signatures a tot Espanya i 
van presentar el recurs d’inconstitucionalitat 
contra el nou Estatut. El Tribunal Constitu-
cional va declarar inconstitucional l’adjectiu 
preferent pel que fa al català com a llengua de 
les administracions públiques i dels mitjans de 

comunicació públics.
L’any 2011, ja amb el PP amb una majoria 

absoluta al Congrés, es va aprovar la coneguda 
com a llei Wert, la llei orgànica per a la millora 
de la qualitat educativa (Lomce). La Lomce 
va fi xar el castellà com a llengua vehicular 
de l’ensenyament a tot l’estat i el ministre 
d’educació, José Ignacio Wert, va reconèixer 
que l’objectiu era treballar per espanyolitzar els 
nens catalans. Ara toca parlar sobre adoctri-
nament polític, des dels llibres de text i a les 
aules, des d’on, segons ells, s’ensenya a nens i 
joves a odiar Espanya i se’ls educa en l’inde-
pendentisme, tal com fan també els mitjans 

públics catalans.
És molt més que una falta de respecte 

per a tots els i les docents de Catalunya, un 
atac vil a la seva professionalitat i una indigna 
utilització dels mestres i professors com a eina 
política per centralitzar les competències edu-
catives. És un atac contra l’educació pública 
catalana, integradora i plural, garant de la 
convivència i de la cohesió social.

Curiosament, els que ataquen l’escola 
pública catalana són els mateixos que volen 
permetre escoles amb segregació de sexes i que 
insisteixen en la religió catòlica com a assig-
natura avaluable malgrat que la Constitució, 
aquella intocable, diu que l’estat és aconfessi-
onal. Davant tot això, sembla més aviat que 
és una part dels partits polítics estatals aquells 
que estan ensenyant a odiar. A odiar a Cata-
lunya i als catalans. Per interessos electorals, 
amb mentides i manipulacions, estan creant 
una fractura social molt important.

Article d’opinió

L’escola catalana
EDITORIAL
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Segueix-nos a @DiarideRubi i també a Facebook

Visita’ns a www.diariderubi.com

Carta a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart
Dimecres 25 d’octubre de 2017 
Avui fa una setmana i dos dies que us van 
empresonar. Dues-centes setze hores privats 
de llibertat. Presó preventiva per un delicte 
que no heu comès. I diuen que la justícia és 
igual per a tots... I diuen tantes coses que 
tant se val... 

I per què us han empresonat? Perquè han 
de seguir fent veure que des del govern espa-
nyol està tot controlat. Ells tenen l’ús de la 
força, la violència i la repressió. Però nosaltres 
tenim l’ús legítim de la democràcia: el dret a 
vot. Perquè en democràcia la defensa de les 
idees i les raons es manifesten en els vots. Per 
això, per més que ho vulguin negar, vosaltres 
sou presos polítics: esteu empresonats per 
encapçalar la defensa d’unes determinades 
idees i per la defensa de les llibertats demo-
cràtiques a Catalunya, per defensar el dret 
a vot de la ciutadania catalana, de tota la 
ciutadania sense exclusions.

El Tuit de la setmana            23 d’octubre

Josep Mar�  Blanch @JosepMartBlanch

Guaita, els professionals de TVE..... Des d’ERC Rubí us volem agrair la gran 
tasca que heu fet fi ns ara i us volem enviar tot 
el nostre suport i escalf en aquests moments 
complicats. Seguirem exigint el vostre alli-
berament i no descansarem fi ns que torneu 
a ser a casa, amb les vostres famílies i amics, 
que és d’on no us haurien d’haver tret mai. 
I volem dir-vos que no ens rendirem. Ara 
que ens amenacen amb l’aplicació del 155,  
la intervenció dels mossos i la intervenció 
dels mitjans de comunicació públics de 
Catalunya, seguirem mobilitzant-nos. I ho 
seguirem fent de manera pacífi ca i raonada 
com fi ns ara, defensant les nostres instituci-
ons, defensant els nostres drets i les nostres 
llibertats, defensant la construcció de la nova 
República Catalana, una nova república 
lliure, justa i democràtica. 

Fins aviat.
Rebeu una forta abraçada.

Montse Soler i Pons
Regidora d’ERC Rubí 
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Una altra dona assassinada a 
Rubí. Un altre feminicidi, a mans 
del seu company. Una notícia que 
ha de sacsejar la consciència de la 
ciutadania. Un altre atac contra 
la sobirania d’una dona, contra 
la seva capacitat i possibilitat de 
decidir i gestionar la seva vida en 
llibertat.

Fem arribar tota la nostra 
tristesa i el nostre condol cap a 
l’entorn de la dona assassinada. 
Tolerància 0 davant la violència 
masclista.

Un assassinat que se suma a 6 
dones més assassinades a Catalu-
nya per la seva parella, una pel seu 
fi ll, una pel seu net, així com una 
nena pel seu pare. 10 assassinats 
relacionats amb violència masclis-
ta en l’àmbit familiar.

71 en total a l’Estat Espanyol, 
incloent-hi 5 nenes i 4 nens, se-
gons Feminicidio.net, plataforma 
que fa seguiment dels casos de 
violències contra les dones. Entre 
els anys 2010 i el 2015 han estat 
assassinades a Catalunya 132 
dones, nenes i nens, la majoria 
per violència masclista en l’àmbit 
familiar.

Es tracta de xifres esfereïdo-
res, que no són més que la punta 
de l’iceberg, la mostra més cruel i 
dolorosa, d’una societat que avui 
encara és estructuralment mas-
clista. Una societat que, a més, 
normalitza la violència com a me-
canisme per a resoldre confl ictes i 
l’exerceix, en les seves formes més 
enconades i freqüents, des de llocs 
de poder, per tal de mantenir-lo 
(per temes ètnics, de gènere, eco-
nòmics, territorials, etc.).

Així, la llei 5/2008 «del dret de 
les dones a erradicar la violència 
masclista» defineix la violèn-
cia masclista com aquella «que 

s’exerceix contra les dones com a 
manifestació de la discriminació 
i de la situació de desigualtat en 
el marc d’un sistema de relacions 
de poder dels homes sobre les 
dones». És a dir, que la majoria 
de les dones assassinades enguany 
que acabem de recordar han mort, 
simplement, pel fet de ser dones, 
o familiars de dones i, sobretot 
perquè un home ha actuat, cons-
cientment o inconscient, com si 
tingués el poder (o el dret) de 
decidir sobre la vida d’ella.

Normalment, les manifestaci-
ons més violentes d’aquests crims 
es produeixen després d’anys en 
els quals l’espiral de la violència va 
en augment. Anys en què les do-
nes víctimes de violència perden 
cada cop més autonomia personal 
i autoestima. 

Les difi cultats econòmiques, 
l’alcoholisme o problemes de salut 
poden ser detonants d’aquesta 
violència, però mai en són la cau-
sa. Només algú que es creu amb 
el poder d’actuar sobre la vida 
d’una altra persona o d’un grup 
de persones, o que la menysté 
absolutament, exerceix violència 
sobre aquesta quan té difi cultats 
com les esmentades.

Un altre moment de risc alt 
és quan les víctimes decideixen 
acabar amb la relació de violèn-
cia. Els moments de trencament 
de les relacions són especialment 
sensibles, i és important prendre 
mesures de seguretat i protecció 
personals.

La violència, com dèiem abans, 
és un mecanisme que la societat 
sovint legitima. I és especialment 
menyspreable quan s’exerceix com 
a mecanisme de domini i control. 
La violència masclista té aquest 
objectiu. És una eina per, a través 
de la por i l’amenaça, mantenir la 
situació de discriminació i violèn-
cia sobre la meitat de la població. 

Sous menors, sensació d’insegu-
retat al carrer a la nit, assetjament 
sexual, publicitat sexista, manca 
de corresponsabilitat en el treball 
domèstic i de cura de les criatures, 
etc. Només una dada: la por a 
l’agressió sexual és una amenaça 
que plana sobre les dones i limita 
la capacitat de moviment en cer-
tes hores, en determinats espais. 
Però la realitat mostra que la gran 
part de violacions són produïdes 
per coneguts, especialment de 
l’àmbit familiar.

Malgrat tot, no podem caure 
en la desesperança. Les víctimes 
de violència masclista són (som) 
també, potser sobretot, supervi-
vents, amb capacitat per a refer 
les seves (nostres) vides i cercar 
estratègies per a poder tirar en-
davant, dia a dia, en situacions 
sovint extremes.

S’han aconseguit avenços 
importantíssims en la llibertat 
de les dones, els feminismes són 
ja reconeguts com a via per a 
una societat lliure per a totes i 
tots. També molts homes estan 
fent treball per a ser més lliures 
lluny dels rols i actituds que se’ls 
pressuposen pel fet de ser homes. 
Però continuar avançant per a 
construir, plegades, plegats, socie-
tats més justes, lliures i equitatives 
depèn de totes i de tots.

Per això, des de l’AUP, volem 
fer visible que cal avançar cap a 
la tolerància 0 davant la violèn-
cia masclista. Perquè és la nostra 
responsabilitat, també dels partits 
polítics i, molt especialment, de 
les institucions públiques. Des-
tinem-hi esforços, pressupostos, 
recursos, compromís.

Els nostres cossos, 
les nostres vides, ens pertanyen.

Fem vides dignes i lliures de 
violència masclista.

L’Aula d’extensió universitària és 
una associació que té per objecte 
ampliar coneixements i mantenir 
l’activitat cultural de ciutadans i 
ciutadanes adults.

Com qualsevol activitat uni-
versitària un dels seus fonaments 
és potenciar l’esperit crític de les 
persones com a mitjà per millorar 
la societat.

És per això que davant de la 
situació política creada al nostre 
país per les actuacions judicials 
dels poders de l’Estat, i especial-
ment pels actes de violència que 
vàrem viure l’1 d’octubre per les 
agressions indiscriminades de les 
forces d’ordre públic estatals, així 
com la possible pèrdua dels drets 
i llibertats de Catalunya i dels 
seus ciutadans, per l’aplicació de 
l’article 155 de la Constitució 
espanyola,

MANIFESTEM QUE:
1. Volem mostrar la nostra so-
lidaritat amb els presos polítics 
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i 

amb les seves famílies. Mai els 
deixarem sols.
2. Condemnem, sense pal·liatius 
la violència desfermada per la 
Policia i la Guàrdia Civil el passat 
1 d’octubre amb l’objectiu d’im-
pedir l’exercici democràtic del 
dret a votar.
3. Demanem la retirada immedi-
ata d’aquestes forces d’ocupació 
donat que al nostre país ja dispo-
sem dels i les mossos d’esquadra, 
que són la nostra policia.
4. Exigim la no aplicació de 
l’article 155 de la Constitució 
espanyola que el govern de l’Es-
tat amb el suport del PSOE i de 
Ciutadans pretenen imposar-nos, 
la qual cosa suposaria la pèrdua de 
les nostres llibertats –una vegada 
més– i la capacitat d’autogover-
nar-nos.
5. Demanem al nostre govern la 
defensa i l’aplicació del que es 
va aprovar al referèndum de l’1 
d’octubre.
6. Donem tot el nostre suport al 
govern de Catalunya i a totes les 
institucions del país que es vegin 
afectades per aquest atac de l’estat 
espanyol.

ALTERNATIVA
D’UNITAT POPULAR

AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA DE RUBÍ

Cap a la tolerància 0 davant 
la violència masclista

No a l’aplicació de l’article 
155 de la Constitució
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PORTA D’INTERIOR 
REXAPADA ROURE
Fulla de 203 x 70,5 cm. Muntada en bloc. 
Disponible a esquerra i dreta amb amplades 
de 60,5 i 80,5 cm, amb possibilitat de 
vidriades de 70,5 i 80,5 cm. 
(10662295) (10662302) *Motllures i agafadors no inclosos.

Fabricació
NACIONAL

€89
NOMÉS

UNITATS
128

Cèrcol extensible

Massissa

€545
Servei tècnic

NACIONAL

545545
NACIONAL

71
,4

 c
m

47,9 cm

49 cm

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

NOMÉS

UNITATS
30

NOMÉS

UNITATS
150

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

€ 65
Potència: 1.200W. Pes: 22 kg. Calderí esmaltat. Ànode de magnesi. 
TERMO ELÈCTRIC 80 L
Potència: 1.200W. Pes: 22 kg. Calderí esmaltat. Ànode de magnesi. 
TERMO ELÈCTRIC 80 L
Potència: 1.200W. Pes: 22 kg. Calderí esmaltat. Ànode de magnesi. 
TERMO ELÈCTRIC 80 L
Potència: 1.200W. Pes: 22 kg. Calderí esmaltat. Ànode de magnesi. 
TERMO ELÈCTRIC 80 L
Potència: 1.200W. Pes: 22 kg. Calderí esmaltat. Ànode de magnesi. 
TERMO ELÈCTRIC 80 L
Potència: 1.200W. Pes: 22 kg. Calderí esmaltat. Ànode de magnesi. 

75
,8

 c
m

45 cm

48 cm
M D

Per� l de càrrega Classe energètica

Fabricat a la
Unió Europea

NOMÉS

UNITATS
165

+/-8-10 m2/l
RENDIMENT

PINTURA PLÀSTICA INTERIOR 
LLISA MAT 15 L BLANCA
Ús interior. Per a pintats i repintats de tot tipus 
de suports. (10667804)

4516
El litre surt a 1,09 €

€ /pot

€249
LOT PLACA + FORN INOXIDABLE
Placa vitroceràmica amb 3 zones. Indicadors de calor residual. 
Forn amb 5 programes de cocció. Volum de 59 L. (10635086)

Comandaments independents

Control tàctil

A

Forn amb ventilador

NOMÉS

UNITATS
120

NOMÉS

UNITATS
4.224

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

940
El quilo surt a 0,04 €

€ /sac

MOBLE DE BANY 
VENÈCIA 80 CM
80 x 45 cm. Moble amb melamina 
lacada alta brillantor. 3 calaixos. 
Aigüera integral de porcellana. 
Mirall llis. Color: antracita. (10599715)

Fabricació
NACIONAL

€149
NOMÉS

UNITATS
50

Tancament esmorteït

Guia calaix doble

€139
FINESTRA DE PVC AMB 
PERSIANA ENRASADA
100 x 115 cm. Acabat blanc. Oscil·lobatent. 
Làmina de persiana de PVC. Vidre 4-16-4 
baix emissiu, emplenat de gas argó. 
(10658004)

NOMÉS

UNITATS
49

Compleix els requisits de la nova normativa CPR

No propagador de la fl ama ni de l’incendi
NOMÉS

UNITATS
100

UNE 21123-2

UNE-EN 50575

€ /rotllo65
El metre surt a 0,65 €

CABLE RV-K 3G 2,5 MM2

Rotllo de 100 m de mànega fl exible RV-K 0,6/1kV color negre. 
Per a instal·lacions fi xes d’interior i exterior. (10664773)

QUALITAT
1a

NOMÉS

500 M2

959
La caixa surt a 10,75 €

€ /m 2

Fabricació
NACIONAL

REVESTIMENT DÈNIA BLANC
Ús interior. 30 x 90 cm. 1,08 m2/caixa. 
Es ven per caixes. (10663331)

Rectifi cat

Pasta blanca

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

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

Parc Comercial 
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Carrer Navarra

Carrer Extremadura

Carrer Cantàbria

Passeig del Vint-i-dos de Juliol

DE 7.30 H.
A 10 H.

ET CONVIDEM
A CAFÈ

bricomart.es

GPS
41º 33’ 45” N
02º 02’ 13” E

BRICOMART 
TERRASSA

Tancament esmorteït

NOMÉS

NOU MAGATZEM

TERRASSA
JA 

OBERTOBERT
A LES 7.30 h.
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PORTA D’INTERIOR 
REXAPADA ROURE
Fulla de 203 x 70,5 cm. Muntada en bloc. 
Disponible a esquerra i dreta amb amplades 
de 60,5 i 80,5 cm, amb possibilitat de 
vidriades de 70,5 i 80,5 cm. 
(10662295) (10662302) *Motllures i agafadors no inclosos.

Fabricació
NACIONAL

€89
NOMÉS

UNITATS
128

Cèrcol extensible

Massissa

€545
Servei tècnic

NACIONAL

545545
NACIONAL

71
,4

 c
m

47,9 cm

49 cm

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

NOMÉS

UNITATS
30

NOMÉS

UNITATS
150

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

€ 65
Potència: 1.200W. Pes: 22 kg. Calderí esmaltat. Ànode de magnesi. 
TERMO ELÈCTRIC 80 L
Potència: 1.200W. Pes: 22 kg. Calderí esmaltat. Ànode de magnesi. 
TERMO ELÈCTRIC 80 L
Potència: 1.200W. Pes: 22 kg. Calderí esmaltat. Ànode de magnesi. 
TERMO ELÈCTRIC 80 L
Potència: 1.200W. Pes: 22 kg. Calderí esmaltat. Ànode de magnesi. 
TERMO ELÈCTRIC 80 L
Potència: 1.200W. Pes: 22 kg. Calderí esmaltat. Ànode de magnesi. 
TERMO ELÈCTRIC 80 L
Potència: 1.200W. Pes: 22 kg. Calderí esmaltat. Ànode de magnesi. 

75
,8

 c
m

45 cm

48 cm
M D

Per� l de càrrega Classe energètica

Fabricat a la
Unió Europea

NOMÉS

UNITATS
165

+/-8-10 m2/l
RENDIMENT

PINTURA PLÀSTICA INTERIOR 
LLISA MAT 15 L BLANCA
Ús interior. Per a pintats i repintats de tot tipus 
de suports. (10667804)

4516
El litre surt a 1,09 €

€ /pot

€249
LOT PLACA + FORN INOXIDABLE
Placa vitroceràmica amb 3 zones. Indicadors de calor residual. 
Forn amb 5 programes de cocció. Volum de 59 L. (10635086)

Comandaments independents

Control tàctil

A

Forn amb ventilador

NOMÉS

UNITATS
120

NOMÉS

UNITATS
4.224

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

940
El quilo surt a 0,04 €

€ /sac

MOBLE DE BANY 
VENÈCIA 80 CM
80 x 45 cm. Moble amb melamina 
lacada alta brillantor. 3 calaixos. 
Aigüera integral de porcellana. 
Mirall llis. Color: antracita. (10599715)

Fabricació
NACIONAL

€149
NOMÉS

UNITATS
50

Tancament esmorteït

Guia calaix doble

€139
FINESTRA DE PVC AMB 
PERSIANA ENRASADA
100 x 115 cm. Acabat blanc. Oscil·lobatent. 
Làmina de persiana de PVC. Vidre 4-16-4 
baix emissiu, emplenat de gas argó. 
(10658004)

NOMÉS

UNITATS
49

Compleix els requisits de la nova normativa CPR

No propagador de la fl ama ni de l’incendi
NOMÉS

UNITATS
100

UNE 21123-2

UNE-EN 50575

€ /rotllo65
El metre surt a 0,65 €

CABLE RV-K 3G 2,5 MM2

Rotllo de 100 m de mànega fl exible RV-K 0,6/1kV color negre. 
Per a instal·lacions fi xes d’interior i exterior. (10664773)

QUALITAT
1a

NOMÉS

500 M2

959
La caixa surt a 10,75 €

€ /m 2

Fabricació
NACIONAL

REVESTIMENT DÈNIA BLANC
Ús interior. 30 x 90 cm. 1,08 m2/caixa. 
Es ven per caixes. (10663331)

Rectifi cat

Pasta blanca

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

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

Parc Comercial 

Terrassa Plaça
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Carrer Navarra

Carrer Extremadura

Carrer Cantàbria

Passeig del Vint-i-dos de Juliol

DE 7.30 H.
A 10 H.

ET CONVIDEM
A CAFÈ

bricomart.es

GPS
41º 33’ 45” N
02º 02’ 13” E

BRICOMART 
TERRASSA

Tancament esmorteït

NOMÉS

NOU MAGATZEM

TERRASSA
JA 

OBERTOBERT
A LES 7.30 h.
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

OCTUBRE I NOVEMBRE 2017

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

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.

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

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

És un aliment molt nu-
tritiu, que es caracterit-
za per l’alt contingut de 
proteïnes i les poques 
calories. Els minerals són 
altres dels components 
importants de l’ou, en tro-
bem, especialment,calci, 
magnesi, ferro, sodi, entre 
d’altres. L’àcid fòlic i les vi-
tamines (B12, A, D3, E) són 
altres de les qualitats de 
l’ou. Contràriament al que 
se sol pensar, l’ou tan sols 
aporta setanta calories i 
posseeix bones qualitats 
proteíniques.

La clara està formada 
per aigua i proteïnes. Les 
proteïnes són cadenes 
d’aminoàcids que en el 
cas de l’ou, són els vuit 
necessaris per a l’orga-
nisme humà. Conté, a 
més, vitamines, minerals 
i elements que actuen 
contra els microorganis-
mes. El rovell és format 
per lípids i proteïnes, és 
on hi ha més quanti tat de 
vitamines, però també on 
es concentren les calories 
i els greixos. El color depèn 

de l’alimentació de la ga-
llina (més o menys blat de 
moro, determinades fl ors, 
etc.). Pel que fa al con ti n-
gut greixós, es comptabi-
litza entre 4 i 4,5 g/unitat, 
dels quals 1,5 són greixos 
saturats i la resta no satu-
rats, amb predomini dels 
monoinsaturats (bons per 
a l’assimilació que fa el 
cos. El rovell també conté 
moltes vitamines (A, E, D, 
àcid fòlic, B12, B6, B2, B1, 
ferro, fòsfor i zinc).

A banda de tot això, 
l’ou conté carotenoides, 
que són benefi ciosos per a 
la vista. En relació al coles-
terol, tot i que l’ou té una 
alta quanti tat de coleste-
rol, aquest pot no arribar a 
afectar les persones sanes 
ja que posseeix un tant 
per cent més alt d’àcids 
greixosos poliinsaturats i 
monoinsaturats; és a dir, 
més greixos insaturats que 
saturats, que són els que 
provoquen l’augment del 
colesterol a la sang.

Per AMIC - Redacció

L’ou, un aliment molt 
nutriti u i poc calòric

FARMÀCIES OBERTES 
TOTS ELS DIES DE L’ANY
Farmàcia Kronos: obert de 9 a 22 
Farmàcia Xapellí: obert de 9 a 21



Divendres, 27 d’octubre de 2017MASCOTES 19

Desde el viernes 27 y hasta el martes 31 de octu-
bre, los voluntarios de Rodamons Rubí  estarán a 
parti r de las 17:00 horas en una pequeña parada 
donde se venderán castañas y otras delicias 
tí picas de otoño. 

Nos encontraréis en Passeig de Francesc 
Macià esquina con c. Pere Esmendia (junto a La 
Caixa y frente a Calçats Bendranas).

Una apeti tosa manera de colaborar, ya que 
como bien sabéis el 100% de la recaudación se 
desti nará a pagar facturas veterinarias y seguir 
atendiendo a los animales que se encuentran 
acogidos. ¡Os esperamos!

Rodamons Rubí

Castañas solidarias



Idees per decorar la teva casa en Halloween
Si vols ser un amfi trió de 
por i sorprendre als teus 

concret, el més probable 
és que ho facis en el saló, 
també has de tenir tot a 
punt per deixar-los a tots 
bocabadats. És el lloc on 
més temps aneu a passar 
xerrant, bevent, rient... Per 
això has de centrar aquí tot 
el focus de la decoració. Has 
de tenir en compte que els 
colors més representatius de 
la festa d’Halloween són el 
taronja, el blanc i el negre, 
però també pots comple-
mentar-los amb el gris o 
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amb el verd per no caure en 
la monotonia.

És molt important que 
centris tota la teva atenció 
en la taula, ja que va a ser 
el centre d’atenció de la 
festa i on va a anar tothom 
a servir-se una mica de 
beguda o menjar. Per tant 
és essencial que no descu-
ris aquest tema i apostis 
per elements decoratius 
originals i esborronadors. 
Pots jugar amb els colors 
o estampat de la vaixella i 

cristalleria, donar-li forma 
als teus tovallons (de fan-
tasma per exemple), apostar 
per coberts originals i per 
descomptat, per elements 
decoratius per col·locar al 
voltant de la taula i de tots 
els plats de menjar.

Altres elements que no 
et poden faltar a més de les 
carabasses, ratapinyades i 
vés-les, són globus, capells 
de bruixes i un senyor es-
quelet que us acompanyi 
durant tota la vetllada.

convidats, és súper impor-
tant que tinguis en compte 

tots els racons de la teva 
casa, des de la porta del car-
rer fi ns a la cantonada més 
insignifi cant. La clau està 
en els petits detalls: adorns 
en la paret, en els llums, en 
els poms de les portes, als 
centres de taula, etc.

Un element essencial 
que no et pot faltar són les 
carabasses. Fes-te amb di-
verses de diferents tamanys 
i juga amb elles per totes les 
habitacions de la teva casa. 
Li poden acompanyar targe-
tes amb missatges divertits i 
originals, i per descomptat, 
no t’oblidis de fer-los ulls, 
nas i boca. Tira-li regna 
solta a la teva imaginació i 
creativitat!

El primer que van a 
veure els teus convidats sí 
o sí va a ser el porxo o la 
porta principal de la teva 
casa, així que pots començar 
per aquí. Pots col·locar unes 
carabasses a cada costat de 
la porta, penjar unes ratapi-
nyades per la paret, recolzar 
una escombra, dibuixar o 
pegar adhesius en la porta 
amb forma de cara de fan-
tasma, col·locar la meitat 
d’unes cames de disfressa 
en el estora, escriure i penjar 
un missatge original i ocur-
rent en el pom de la porta, 
fi ns a un llarg etc.

Si la festa l’aneu a ce-
lebrar en una habitació en 



Divendres, 27 d’octubre de 2017ESPECIAL LLAR 21

Llar, dolça llar

Anuncia’t 
en aquesta secció

Truca’ns al 
93 588 46 14
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OFERTES I DEMANDES
CHICO de 27 años busca traba-
jo, fábrica, etc. 631.580.534
SRA. SE OFRECE para limpieza 
y cuidado de ancianos y niños. 
622.931.127

CHICA de 33 años busca trabajo 
limpieza mañanas. 634.243.537
CHICA SE OFRECE para tra-
bajos, limpieza o canguro. 
612.250.545

EVA VIDENTE MAESTRA 
EN REIKI MEDIUM Sesiones 
de Reiki, predicciones 2018 

DIVERSOS
y tiempo presente, si tienes 
dudas llámame, horas concer-
tadas. 666.235.432

SE ALQUILA plaza parking en  
c/ Burgos. 686.586.725

LLOGUER I VENDA
SE ALQUILA local. 620.337.604
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PREPARACIÓ
FASE 1 “EL MASSAPÀ”
En un bol posem l’ametlla molta, el 
sucre (o la mel) i la clara dels 2 ous. Ho 
barregem tot fi ns aconseguir una pasta 
homogènia, i ho deixem reposar tot un 
mínim de 6 hores a la nevera.

FASE 2 “ELS PANELLETS”
Preescalfem el forn a 200ºC.

Partim la massa en tants trossos com 
tipus de panellets vulguem fer.

Després fem formes amb les diferents 
masses. Amb la massa original formem 
boles de la mida d’una nou aproxima-
dament i les fem rodar sobre pinyons o 
ametlla o laminada, per cobrir tota la 
part exterior del dolç.

Batem un ou i amb l’ajuda d’un 
pinzell de cuina pintem cadascun dels 
panellets, que anirem coŀlocant sobre 
la safata del forn, que haurem cobert 
abans amb paper de forn.

Coŀloquem la safata a la part central 
del forn i coem durant 5 minuts, passat 
aquest temps encenem el gratinador 
també i deixem que es daurin durant 5 

Recepta de 64 Panellets

minuts més o fi ns que els panellets esti-
guin daurats, sempre vigilant que no es 
torrin massa.

Pels de cafè, coco i xocolata in-
corporem a cada massa el producte 
corresponent i el decorem amb coco, 
sucre glas, fi deus de xocolata. També 
courem al forn, durant un temps similar 
però vigilant.

INGREDIENTS
· 500 grs d’ametlla molta,
· 350 grs de sucre de canya o 200 grs 
de mel,
· 2 ous.
· Pinyons, granet d’ametlla, 1 sobre 
de cafè soluble, coco ratllat, cacau 
en pols, sucre glacé, ....

Àries (21/3 al 20/4)
Treus el teu costat més sexy i si tens un 
objectiu, no dubtaràs a utilitzar les teves 
millors armes de seducció. Despeses que 
vénen d’una associació o acord econòmic.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Període per divertir-te més del que és ha-
bitual. Pots descobrir una nova manera de 
passar-ho bé o potser inicies una feina que 
t’omple i t’oblides que estàs treballant.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Plans de pensions, comptes corrents, 
préstecs, hipoteques... pots veure’t en-
voltat de papers per fer canvis en la teva 
economia. No tinguis pressa per prendre 
una decisió.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Recuperes energia i vitalitat. També aními-
cament et sents millor, més optimista. Prens 
les regnes de la teva vida per enfocar-la cap 
als nous objectius de l’any proper.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Si necessites assessorament, no dubtis, 
ho estàs deixant passar i el temps corre. 
Els assumptes de parella s’activen i posen 
de manifest possibles problemàtiques a 
resoldre.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Un dels propòsits en les setmanes vi-
nents és posar la casa al dia. Tens alguns 
assumptes domèstics força endarrerits i 
vols reprendre’ls. La mare demana la teva 
atenció.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
L’amor et visita i tu estàs ben encantat. Mira 
enrere i no repeteixis patrons que saps que 
no funcionen. Si hi havia friccions amb un 
fi ll, possibilitats d’arreglar-ho.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Tens idees interessants però per treure’n 
profi t has d’organitzar-te. Assumptes fami-
liars reclamen la teva atenció. Descansa el 
que sigui necessari i vigila amb l’estrès.

Bessons (21/5 al 21/6)
Hàbits perjudicials poden complicar el 
bon ritme diari. Només és qüestió d’or-
ganitzar-se. Pren-te el temps necessari 
per a fer que tot funcioni millor i veuràs 
la recompensa.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Durant un temps has callat i has preferit 
quedar-te al marge d’algunes qüestions 
per no crear problemes però ara ja no 
vols mantenir el silenci. Compte amb les 
formes.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Esperes quelcom però no saps del tot el 
què. Sents que les coses han canviat i 
t’has d’adaptar. No t’agrada massa però 
saps també que d’aquí a un temps podràs 
moure fi txa.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Arriba l’època de l’any que et fa sentir es-
pecial. La foscor i dies més freds conviden 
a la lectura i al recolliment. Possibles notí-
cies d’una amistat que creies perduda.

HORÒSCOP

HORIZONTALES: 1. Representaciones realizadas por medio de gestos y movimientos sin emplear 
palabras. 2. Condición de ateo. Matrícula española. 3. Sagrado. Al revés, dicho de una persona que 
orina mucho o con frecuencia. 4. En inglés, complemento de ves� r que se anuda al cuello, agarran-
do también el de la camisa por encima de ésta. Posesivo. Junté. 5. En sen� do contrario, reparto las 
aguas para el riego. Dios del Sol. Tribunal Nacional. 6. En sen� do contrario, río suizo. Nota musical. 
En catalán, muchacho. 7. En sen� do contrario, cuero, generalmente de cabra, que cosido adecua-
damente sirve para contener líquidos. Quinientos. Seguridad Social. 8. Vocal. Al revés, pálpalo. 9. 
Piedra a la cual los an� guos atribuían propiedades contrarias a la del imán, esto es, apartar el hierro. 
Un romano. Consonante. 10. Tentaría o sobaría repe� damente algo.

VERTICALES: 1. Cuido del ganado mientras pace. Mil. 2. Bailar, hacer ataires. Símbolo del tantalio. 
3. Cualidad de necio. Preposición. 4. En catalán, disparo, � ro. La primera. Otra vocal. Al revés, juego 
infan� l en que el niño lanza una pelota al aire y, antes de que caiga, debe decir con rapidez un texto 
y hacer lo que le indica otro niño. 5. Plan� grados. Quinientos. Famosa organización mundial. 6. Dos 
mil. Bóvido salvaje muy parecido al toro que se ex� nguió en 1627. Interpreta un escrito. 7. Átomo 
con carga eléctrica. La primera. Entrega. La primera vocal. 8. Mil. En catalán, huevo. Nitrógeno. Centro 
de instrucción militar. 9. Animoso, valiente. Un romano. 10. Provee a alguien de lo que necesita.

1. PANTOMIMAS. 2. ATEISMO. LU. 3. SACRO. NOEM. 4. TIE. SU. UNI. 5. ORDA. RA. TN. 6. RAA. DO. NOI. 
7. ERDO. D. SS. 8. O. OLACOT. 9. TEAME. I. R. 10. MANOSEARÍA.

SOLUCIÓN (Horitzontales)
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sardanes

l’Escola de Sardanes Flor de 
Neu participa en el concurs
de colles de Banyoles
Les colles Galzeran i Petits 
Galzeran van participar diu-
menge passat en el concurs 
de colles sardanistes de 
Banyoles que s’organitza 
durant els actes de les festes 
de Sant Martirià de la capital 
del Pla de l’Estany. La colla 
Galzeran va quedar empata-
da a punts amb la colla que 
va quedar en tercera posició 
dins de la categoria grans 
lliures, mentre que la colla 
Petits Galzeran va quedar en 
segona posició.

Al final del concurs, el 
president del Foment de la 
Sardana de Banyoles, Joan 
Lleal, va llegir un manifest 
reivindicatiu on demanava 
l’alliberament dels líders 
de l’ANC i Òmnium, Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart, que 
estan en presó preventiva 
acusats dels delictes de sedi-
ció i en contra de l’aplicació 
de l’article 155 “que consti-
tueix un atac directe, frontal 
i brutal al nostre poble i a les 
nostres institucions”. / DdR

En la categoria grans lliures, la colla Galzeran va quedar tercera, 
empatada a punts amb una altra colla. / Cedida

castellers

Bona diada castellera a rubí
Pilars de 4 de les tres colles participants a la Diada. / Marc Pons

Els Castellers de Rubí van 
celebrar diumenge passat 
la XXI Diada de la colla, una 
jornada que va comptar com 
a colles convidades amb la 
participació dels Castellers 
del Prat de Llobregat i els 
Vailets de Gelida.

La colla local, amfitriona 
de la diada, va oferir una 
bona actuació, amb dos pi-
lars de quatre, un d’inici i un 
final, dos intents desmuntats 
de 3d6, un 4d6 i un intent 
desmuntat de 2 de 6 (torre). 
Ana Arenas, membre dels 
Castellers de Rubí, reconeix 
que tot i que no es va acon-
seguir el repte de carregar 
i descarregar la torre, les 
sensacions cada cop són 

més positives. “Hi havia gent 
nova, entre ells l’enxaneta, i 
vam optar per descarregar-la 
per seguretat”, assenyala. 
A més, ha destacat que la 
Diada va comptar amb cares 
noves, que l’ambient va ser 
molt bo i que hi va haver 
molta col·laboració.

Per la seva banda, els 
Castellers del Prat van fer 
els dos pilars de 4 d’inici i 
final, el 3d6, el 4d6 i el 3d6 
amb agulla i els Vailets de 
Gelida, a més dels pilars de 
4, van fer el 3d6, el 4d6 i dos 
intents desmuntats de 3d6 
amb agulla. 

Les activitats paral·leles 
organitzades per a la canalla 
van ser un èxit. / DdR

fotografia

José Manuel Lafuente i Judith 
Gil guanyen la XXII Gimcana 
Fotogràfica de Festa Major

El Grup Fotogràfic ‘El Gra’ ha 
fet públic el veredicte de la 
XXII Gimcana Fotogràfica de 
la passada Festa Major. En 
categoria adults, el primer 
premi ha estat per José Ma-
nuel Lafuente, mentre que 
Anton Vilardell ha quedat 
en segona posició i Juan 
Carlos Fernández ha estat 
tercer. Pel que fa a categoria 
infantil, Judith Gil ha estat 
primera, seguida de Júlia 
Masip. Clara Asensio ha 

quedat en tercera posició. 
Tots els guanyadors han re-
but un trofeu i un val per fer 
una ampliació d’una foto, 
obsequi de la botiga Mar-
royo Mariscal. A més, en ca-
tegoria adults, han rebut un 
llibre del 50è aniversari d’El 
Gra; i els infants, una bossa 
de llaminadures. La resta de 
participants poden recollir 
les seves fotos i un llibre el 
dilluns de 18 a 20 hores a la 
seu d’El Gra. / DdR

Els guanyadors de la gimcana fotogràfica que va tenir lloc durant la 
Festa Major. / Cedida

································································
DivenDres 27 d’octubre

-Taller de construcció de disfresses
Amb materials reciclats. A les 17.30h al 
Centre Cívic La Cruïlla (urb. del Pinar).

-túnel del terror
A càrrec de joves. De 17.30h a 20.30h a la 
Torre Bassas (c. Sabadell, 18). Org.: Usuaris 
de l’equipament.

-taula d’estudi i debat del patrimoni local
Es tractarà el tema de les botigues antigues 
de Rubí. A les 19h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). 
Org.: Centre d’Estudis Rubinencs.

-Presentació del diari ‘Jornada’
A càrrec de Purificació Barceló, Mohammed 
Said el Jaoujaat, Vicenç Rabadán, Montse 
Rousse i Joan Manuel Tresserras. A les 19h 
a la Biblioteca (c. Aribau, 5).

-‘Narrar la luz, alcanzar su eco’
Conferència a càrrec de Juanan Requena i 
Enric Montes. Festa de cloenda del Festival 
La Nuu. A les 19.30h al Castell de Rubí (c. 
Castell, 35).

-Nit de jazz
A càrrec de Kerry Pastine&Paul Shelooe. 

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

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

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

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

AgendA
Amb els teloners Raul Thovar i Ready to 
Imagine Something. A les 20.30h a l’Espai 
Sociocultural de la CGT (pl. Anselm Clavé, 
4-6). Org.: CGT Rubí. 

································································
Dissabte 28 d’octubre

-Sortida fotogràfica a Rupit
Sortida social fotogràfica al municipi de 
Rupit. A les 8h a l’Antiga Estació (c. Histo-
riador Serra, s/n). Org.: Grup Fotogràfic 
‘El Gra’.

-Fira del vi de rubí
De 10h a 24h al Celler (c. Pintor Coello, 
s/n).

-la trocalleria
Punt d’intercanvi d’objectes setmanal. De 
10.30h a 14h a la pl. Catalunya.

································································
DiUMenGe 29 d’octubre

-Marxa infantil de la Regularitat
De 9h a 18h. Sortida i arribada al Castell 
de Rubí (c. Castell, 35). Org.: Centre Excur-
sionista de Rubí. Inscripció prèvia. 

-Fira del vi de rubí
D’11h a 16h al Celler 

································································
DiLLUns 30 d’octubre

-taller d’elaboració de titelles

Titelles de fantasmes. A les 17.30h al Cen-
tre Cívic La Cruïlla (urb. del Pinar).

-‘Coco, el petit Drac’
Dins del Cicle de Cinema Infantil en Català. 
A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). A 
partir de 4 anys.

································································
DiMarts 31 d’octubre

-Hora del conte
‘Sopa de cargols i ratpenats’, a càrrec 
d’Ana Belén Jarillo. A les 17.30h i a les 
18.15h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per a 
infants d’1 a 4 anys.

-Castanyada al Pinar
Disfresses i maquillatge, espectacles in-
fantils i actuació d’un DJ. A les 17.30h a 
la pl. del Pinar. 

-‘raspberry Pi’
Taller i demostració a càrrec de José 
Manuel Gil. A les 18h a la Biblioteca (c. 
Aribau, 5). 

-Kastanyasso Festival
A càrrec de Cotto, El quinto ártico, Muis-
gard Dj’s, Rub-i-dub, Stringcordz, The 
lievens i Zka prokit. A les 18.30h a la pl. 
Dr Guardiet. Org.: La SoniK.

-la música en imatges
Retrat sobre la vida i l’obra d’Astor Piazzo-
la. A les 19.30h a l’Escola de Música Pere 
Burés (c. Joaquim Blume, 26).

································································
DiJoUs 2 de novembre

-Història local del segle XIX
A càrrec de Jaume Parras. A les 18h a l’Ateneu 
(c. Xile, 1-3). Dins del Cicle d’Història Local. 
De pagament. Org.: Aula d’Extensió Univer-
sitària de Rubí.  

-Jam Session
De 19h a 21.30h a l’Espai Sociocultural de la 
CGT (pl. Anselm Clavé, 4-6). Org.: CGT Rubí. 
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Àngel Llàcer preestrena 
a La Sala ‘Un cop l’any’

M. CABRERA

Dos amants que es retroben 
una vegada a l’any en la 
mateixa habitació d’hotel 
durant 25 anys és l’argument 
principal del muntatge tea-
tral ‘Un cop l’any’, dirigit per 
Àngel Llàcer i amb el segell 
de Minoria Absoluta. Mar 
Ulldemolins i David Verda-
guer, que recentment han 
treballat junts a la sèrie de 
TV3 ‘Nit i dia’, donen vida als 
dos personatges de l’obra.

‘Un cop l’any’ estarà en 
cartell al Teatre Poliorama 
de Barcelona a parti r del 13 
de novembre i es preestre-
narà a Rubí el 4 de novem-
bre a les 21 hores i el 5 de 
novembre a les 18 hores, al 
teatre municipal La Sala. El 
preu de la preestrena serà 
de 18 euros.

Amb una escenografia 
que no canvia, els dos actors 
apareixen en les sis escenes 
de l’obra, que representen 
6 dels 25 anys que el Josep 
i la Pilar es troben d’amagat 
de les seves respecti ves fa-
mílies. Entre cada escena, un 
peti t audiovisual que posa 
en context la història, que es 
desenvolupa des de la mort 
del dictador Francisco Fran-
co fi ns a l’any 2000: “L’obra 
creiem que pot agradar 
molt, perquè és una història 
d’amor, apel·la a la nostàlgia 
(...) i fa plorar, però també fa 
riure”, explica el director de 
l’espectacle, Àngel Llàcer. 
De fet, Mar Ulldemolins 

considera que és una obra 
“per deixar-se endur, per no 
pensar massa, per gaudir-la 
relaxadament i passar-ho 
bé”. Per David Verdaguer, el 
més sorprenent de la histò-
ria, adaptada per Hèctor Cla-
ramunt sobre un espectacle 
estrenat a Broadway als 
anys 70, és que els dos per-
sonatges, el Josep i la Pilar, 
“fan una parella estupenda, 
però són amants, i això els 
ajuda a mantenir les seves 
respecti ves famílies”.

El canvi de vestuari és 

una constant de la repre-
sentació, ja que es desen-
volupa durant 25 anys, una 
època en què també la dona 
viu una gran transformació 
dins de la societat, un dels 
aspectes més destacats del 
guió: “El personatge de la 
Pilar evoluciona, canvia el 
seu rol, passa de cuidar de 
la família a treballar (...) i 
acaba prenent les regnes de 
la seva vida”. D’altra banda, 
el personatge masculí, el Jo-
sep té més “aquell egoisme 
de l’home, és bona persona, 
però menys empàti c”, expli-
ca Llàcer.

Tres setmanes a Rubí
L’equip de l’obra ‘Un cop a 
l’any’ estarà a Rubí durant 

tres setmanes, fent els dar-
rers assajos i ultimant els 
detalls abans d’arribar al 
Poliorama. Els dos actors 
protagonistes no havien es-
tat mai a La Sala i reconeixen 
que els va sorprendre: “És 
un teatre fantàsti c i preciós, 
vaig agafar els Ferrocarrils 
per venir a Rubí i pensava 
que vindria a Mordor, però 
la veritat és que està molt 
bé, ja els agradaria a mol-
tes capitals de comarca un 
teatre així”, va explicar amb 
el seu característi c senti t de 
l’humor David Verdaguer.

Si tot va bé, està previst 
que l’obra ‘Un cop l’any’ es-
ti gui en el cartell del Teatre 
Poliorama almenys fins al 
febrer.

David Verdaguer, Mar Ulldemolins i Àngel Llàcer van conversar amb els mitjans. / M.C.

Mar Ulldemolins i David Verdaguer protagonitzen una comèdia 
dramàti ca sobre una parella que es troba una vegada a l’any

La producció de 
Minoria Absoluta 
s’estrenarà al 
Teatre Poliorama

El Centre d’Estudis vol 
impulsar una taula d’estudi 
i debat del patrimoni local
El Centre d’Estudis Rubi-
nenc (CER) té la intenció 
d’impulsar un fòrum d’es-
tudi, de diàleg i anàlisi del 
patrimoni local. L’enti tat 
recorda que fa 10 anys 
l’Ajuntament va crear la 
Taula de Patrimoni, que 
va tenir èxit i va donar 
bons resultats, però que 
ja fa anys que no es con-
voca.

El CER fa una crida a 
totes les persones inte-

ressades en temes cultu-
rals, patrimonials, medi 
natural i història de Rubí 
a les trobades, que de 
moment ti ndran una pe-
riodicitat mensual i que 
aniran sobre temes pun-
tuals. La intenció del grup 
és tractar i comparti r amb 
rigor les necessitats, les 
denúncies, la difusió i la 
protecció del nostre patri-
moni cultural i natural.

La primera de les tro-
bades serà el 27 d’octubre 
a les 19 hores a l’Ate-
neu de Rubí, una primera 
sessió que servirà per 
debatre el tema de les 
boti gues anti gues, de les 
quals encara se’n conser-
ven unes quantes, poc 
protegides i s’analitzarà 
les que darrerament han 
desaparegut. / DdR

Tiamat Tearte torna a
Porta4 amb ‘Historias que 
nunca pudimos contar’
El grup rubinenc de teatre 
Tiamat Teatre torna a portar 
sobre l’escenari de Porta4, 
una sala de Gràcia, a Bar-
celona, l’obra ‘Historias que 
nunca pudimos contar’.

És una obra que ja havia 
estat en el cartell d’aquesta 
sala i que ara hi torna el 29 
d’octubre a les 20.30 hores 
i el 5, 12 i 19 de novembre 
a les 18 hores.

‘Historias que nunca 
pudimos contar’ és una 
representació que pretén 
sintetitzar la vida de cinc 
persones molt diverses, 

extraient perfils típics de 
la gent gran a través de la 
dramatúrgia. De fet, el mun-
tatge teatral va néixer en el 
marc de la setmana de la 
gent gran de Rubí del 2016, 
quan Tiamat Teatre va rebre 
l’encàrrec per part de l’Ajun-
tament de fer una obra 
dirigida a la gent gran.

L’obra, interpretada per 
Imanol Fernández i Nerea 
Gómez, és un muntatge que 
està entre la comèdia, el 
monòleg i la improvisació, 
i ha rebut molts elogis per 
part del públic. / DdR

Una boti ga amb història. / M.C.
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música art i pagesia

lara lópez

La 23a Fira de Sant Galde-
ric, que aplega art, artesa-
nia i pagesia, ha tornat a 
ser un èxit de públic i de 
participació. Milers de ru-
binencs i rubinenques van 
visitar dissabte els carrers 
del centre de la ciutat per 
gaudir d’una cinquantena 
de parades d’art, bijute-
ria i productes agrícoles i 
alimentaris. La nova pre-
sidenta de l’entitat, Ariad-
na Benavides, explica que 
volien mantenir el nivell 
d’activitats d’aquesta con-
solidada fira, amb una gran 
varietat de tallers, actua-
cions i activitats familiars 
repartides per la plaça Ca-
talunya i Doctor Guardiet, 
els carrers Sant Francesc, 
Xercavins, Montserrat i 
Maximí Fornés.

Les activitats familiars 
van ser el gran encert de 
l’organització, amb un gran 
èxit de participació durant 
el matí. El solar del Centre 

Èxit de participació ciutadana en 
la 23a edició de la Fira de Sant Galderic

Democràtic Republicà es 
va omplir amb l’espai de 
granja i exposició d’eines 
agrícoles i calendari de pa-
gès, mentre que els tallers 
celebrats a la plaça del Doc-
tor Guardiet impulsats per 
Òmnium, l’Escola de Dis-
seny i Art de Rubí (edRa), 
EcoBòdum i l’Associació 
de Sant Galderic van tenir 
bona participació: planta-
ció, llana, jocs tradicionals, 
contacontes, estampació 
de samarretes, dibuix o la 
creació d’estructures amb 
ceràmica van ser les temà-
tiques escollides.

A la tarda, entitats de 
cultura popular com els 
Gegants, els Castellers i 
l’Esbart van participar en 
la fira amb diverses ac-
tuacions, que van reunir 
una multitud a la plaça del 
Doctor Guardiet. Per últim, 
a la nit cal destacar la Bo-
tifarrada popular, activitat 
que va atreure centenars 
de rubinencs. La presidenta 
de Sant Galderic destaca 

que les novetats en la pro-
gramació han funcionat, 
per exemple, l’espai del 
photocall i els grafits en 
directe com a decoració 
del remolc o els murals 
amb implicació d’escoles 
de Rubí. Benavides afirma 
que, des de l’Associació de 
Sant Galderic, volen po-
tenciar de cara al futur “la 
unió de modernitat i tradi-
ció, alhora que treballar el 
concepte d’art i pagesia en 
l’educació”.

El 6è Concurs de Tapes 
per la Fira ha estat un dels 
elements més atractius pel 
públic rubinenc, ja que cada 
cop més rubinencs realit-
zen la ruta de les tapes i els 
establiments participants 
que enguany s’ha allargat 
dos caps de setmana. En els 
propers dies s’anunciarà la 
tapa guanyadora, que per 
primer any es decideix a 
través de votació digital a 
través de l’app Rubí Ciutat 
en lloc de butlletes de pa-
per. Els tres establiments 
amb les tapes més votades 
rebran un reconeixement. 

Pel que fa a les para-
detes, les vendes es man-
tenen tot i que la fira es 
converteix més en un espai 
expositiu que no comercial. 
Paral·lelament a l’esdeve-
niment es va impulsar una 
nova edició del Recapte 
d’Aliments a Condis Mario-
na, una iniciativa solidària 
que va tenir força partici-
pació.

A banda, cal destacar 
que també va tenir lloc 
durant el dia a la plaça Sal-

vador Allende, la 14a Fira 
Retro Clàssic, organitzada 
pels Amics dels Automòbils 
Antics. Es va poder veure 
una exposició de motos 
i cotxes, a més d’algunes 
paradetes. També els Amics 
del Col·leccionisme de Rubí 
van aprofitar Sant Galderic, 
com és habitual, per cele-
brar la 16a Trobada de Col·Les activitats infantils van ser un èxit. / El Grup Fotogràfic ‘El Gra’

La plaça Salvador Allende va acollir la Fira Retro Clàssic. / J.A. Montoya

La 16a Trobada de Col·leccionistes de Plaques de Cava va atraure col·leccionistes vinguts d’arreu de 
Catalunya. / El Grup Fotogràfic ‘El Gra’

La Hermandad Virgen de la Luna celebra 
els actes de romeria de la seva verge
reDaCCió

L'Hermandad Virgen de la 
Luna en Catalunya ha ce-
lebrat aquest diumenge a 
Rubí la tradicional romeria 
en honor a la Virgen de la 
Luna. La imatge de la ver-
ge va sortir de l’església 
de Sant Pere acompan-
yada de les persones que 

van voler fer el romiatge 
fins al bosc de Ca n’Oriol. 
Un cop allà, el seguici va 
culminar amb una missa 
rociera cantada pel cor 
de l’Asociación Rociera de 
Rubí. 

La romeria va comp-
tar amb la presència de 
l’alcaldessa Ana M. Mar-
tínez, entre d’altres mem-

bres del consistori. “És 
el setè any que aquest 
romiatge és un punt de 
trobada per a diverses 
entitats d’arrel andalusa 
de la nostra ciutat i cada 
any està més consolida-
da. Cites com aquestes 
mostren que Rubí celebra 
la diversitat cultural de 
la seva gent”, va afirmar 

l’alcaldessa.
Amb motiu del romiat-

ge, diverses entitats an-
daluses rubinenques com 
l’Asociación Rociera de Rubí 
i entitats vinculades a Fe-
deració d’Entitats Culturals 
Andaluses de Catalunya (FE-
CAC) s’han trobat a Rubí en 
una jornada de convivència 
i celebració.

entitats

El romiatge va acabar al parc de Ca n’Oriol. / Cedida

leccionistes de Plaques de 
Cava. Van instal·lar diverses 
parades a la plaça Doctor 
Guardiet durant el matí i 
es va posar a la venda l’am-
polla de cava de la Trobada, 
amb la placa de la cava 
Berral i Miró, d’edició limi-
tada i etiqueta especial. Als 
compradors de la trobada, 
se’ls va regalar una ‘placa 

seca’ commemorativa. 

Ets el guanyador de la Pane-
ra de Sant Galderic?
El número premiat del sor-
teig de la Panera de Sant Gal-
deric és el 307. El guanyador 
o guanyadora pot contactar 
amb info@santgaldericrubi.
cat per rebre aquest lot de 
productes locals.
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Neix La SoniK, una entitat juvenil 
musical que vol promocionar 
bandes locals emergents

El Full Colors canvia la imatge 
de la plaça Josep Tarradellas

L’associació proposa organitzar esdeveniments en 
viu per generar oci nocturn i musical a la ciutat

La primera mostra de grafits i art urbà ha comptat amb 
la participació d’artistes rubinencs i d’altres localitats

La SoniK és una nova entitat ju-
venil musical sense ànim de lucre 
que s’acaba de formar a la ciutat. 
Impulsada per tres joves de Rubí 
amb coneixements musicals ar-
tístics i tècnics, l’associació neix 
per promoure la cultura musical 
al municipi.

Entre els objectius principals 
de l’entitat hi ha la promoció de 
bandes locals emergents i l’acos-
tament de bandes ja consolida-
des a la ciutat. “També busquem, 
dins les nostres possibilitats, 
donar ús a equipaments musi-
cals en desús, com l’Espai 1413, 
al Pinar, o aconseguir espais de 
creació musical”, apunten des 
de La SoniK.

Per aconseguir aquests objec-
tius, proposen organitzar esdeve-
niments en viu, com concerts o 
festivals que generin oci nocturn 
i musical a Rubí, una demanda 
que consideren que fa anys que 

és necessària.
Per presentar-se en societat, 

ja preparen dos esdeveniments: 
el Kastanyasso Festival, per al 
proper 31 d’octubre a partir de 
les 18.30 hores a la plaça Doctor 
Guardiet. El Kastanyasso Festival 
comptarà amb les actuacions 
d’Els Cotto, El Quinto Ártico, 
Musikgard dj’s, Rub-I-Dub, String-
cordz, The Lievens o Zka Prokit.

Des de l’entitat expliquen 
que la idea és que els socis de 
l’entitat, que ja són una vintena, 
s’autogestionin i no cal que si-
guin músics per formar-ne part. 
Només cal pagar 10 euros anuals 
i assistir a les assemblees mensu-
als a la Torre Bassas. Per a més 
informació es pot contactar amb 
lasonikrubi@gmail.com.

Per estar informat de les ac-
tivitats de la nova entitat, només 
cal seguir-los a través de Facebo-
ok o Twitter. / C.C.

reDaCCió

En el marc de la primera mostra 
d’art i grafits urbà Full Colors, 
membres de les tres entitats d’art 
urbà de la ciutat ─Petados Crew, 
Pressing Caps i 382 Room─ i ar-
tistes convidats d’arreu de l’estat 
i d’Europa s’han encarregat de 
transformar aquest passat cap 
de setmana el mur principal de la 
plaça Josep Tarradellas.

Aquesta iniciativa, promoguda 
per l’Ajuntament a instància d’un 
col·lectiu de joves de la ciutat, 
s’emmarca en un projecte global 
batejat com a Street Art. A través 
d’aquesta proposta, treballada en 
el si de la Taula d’oci i cultura juve-
nil, es vol canviar la fisonomia de 
la ciutat mitjançant intervencions 
artístiques de qualitat, facilitant 
als creadors tot un seguit de parets 
de titularitat municipal o privada 
on fer realitat els seus projectes.

“Amb aquest primer Full Co-
lors, s’ha omplert de colors un 
espai que fins ara estava desapro-
fitat”, ha assenyalat l’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, qui ha afegit que 
“la idea és seguir apostant per la 
integració dels grafits a la ciutat 
i buscar altres emplaçaments si-
milars on es pugui desenvolupar 
aquest art marcadament juvenil”,. 
També van assistir a la mostra la 
regidora de Joventut, Marta Gar-
cía, i el regidor de Cultura, Moisés 
Rodríguez.

El Full Colors va arrencar di-
vendres amb una taula rodona 
sobre art urbà i espai públic que 
va comptar amb la participació del 
Col·lectiu Rubí Espai Comú (CREC), 
l’Escola d’Art i Disseny de Rubí 
(edRa), diversos artistes urbans i 

representants de les entitats Fun-
dació Contorno Urbano, Col·lectiu 
El Difusor i Enrotlla’t. En el marc 
d’aquesta activitat, es va reflexio-
nar al voltant de la històrica relació 
entre grafits i vandalisme, tot des-
tacant la contradicció que suposa 
que altres usos de l’espai públic, 
com ara la publicitat, no generin 
tantes crítiques com l’art urbà. Les 
persones participants en el debat 
també van ressaltar l’aportació 
cultural dels grafits, així com la 
seva capacitat per fomentar la 
reflexió entre la ciutadania.

Entre divendres i dissabte, els 
artistes convidats a la mostra van 
pintar el mur principal de la plaça 
amb imatges inspirades en la mú-
sica i la indústria. Per dotar d’uni-
tat la composició, tots els grafits 
es van realitzar amb una mateixa 
gamma de colors i sobre un únic 
fons blau. També es va reservar 
un espai de la plaça als infants, 

que van poder experimentar amb 
l’art urbà en el marc d’un taller es-
pecial. “Era important implicar els 
nens i nenes en aquesta proposta; 
si volem ser una veritable ciutat 
dels infants els hem de tenir en 
compte en tot allò que es refereix 
a l’espai públic i els seus usos”, 
assenyala l’alcaldessa.

La jornada de dissabte es va 
completar amb diverses actuaci-
ons musicals, que van amenitzar 
la il·lustració del mur en diversos 
moments del dia.

Segons el consistori, aquesta 
primera edició del Full Colors ha 
rebut una bona acollida entre el 
veïnat del barri, que ha expressat 
la seva satisfacció amb l’aspecte 
final del mural i amb la possibilitat 
de veure de prop tot el procés. 
Gent de totes les edats es va 
acostar a la zona per gaudir de les 
diferents activitats programades 
en el marc del festival. 

Músicaart

Els joves promotors de La Sonik. / C.C.

Un dels grafits que es van fer durant la mostra d’art urbà. / Localpres

cultura popular

Diverses activitats per celebrar la Castanyada
Amb l’arribada de la festivitat 
de Tot Sants, l’1 de novembre, 
la ciutat acollirà diverses acti-
vitats per celebrar la Casta-
nyada en diferents punts del 
municipi.

El 27 d’octubre entre les 
17.30 i les 20.30 hores la 
Torre Bassas acollirà el túnel 
del terror, una iniciativa que 
han preparat els joves usua-
ris de l’equipament i que va 
tenir molt èxit l’any passat. 
Enguany, els responsables de 
la Torre Bassas han repartit 

unes polseres per organitzar 
el passatge i de moment està 
prevista la participació de més 
de 150 persones.

Una altra de les activitats 
que es faran serà El Casta-
nyasso, organitzat pel grup 
La SoniK. Tindrà lloc el 31 
d’octubre a la plaça Doctor 
Guardiet a partir de les 18.30 
hores amb la participació 
de diversos grups i artistes 
musicals.

També farà activitats co-
incidint amb la Castanyada, el 

barri del Pinar. Per divendres 
a les 17.30 hores s’ha orga-
nitzat un taller de construcció 
de disfressa terrorífica amb 
materials reciclats, mentre 
que el 30 d’octubre es farà un 
taller d’elaboració de titelles 
fantasmes a la mateixa hora. 
Les dues activitats es faran al 
Centre Cívic La Cruïlla. La festa 
tindrà lloc el 31 d’octubre a 
partir de les 17.30 hores a 
la plaça del Pinar i comptarà 
amb la participació de l’entitat 
veïnal, de la colla gegantera 

del barri i del Centre Obert 
Compartir. Està previst que es 
representi l’espectacle infantil 
‘Marremeu torra castanyes’ i 
hi hagi l’actuació d’un DJ. Tam-
bé hi haurà tallers de maqui-
llatge i grafits fluorescents.

D’alta banda, el bar New 
Yorker organitza entre el 21 
d’octubre i l’1 de novembre 
un passatge de terror per tots 
els públics entre les 18 i les 21 
hores. També hi haurà una 
sessió especial de discoteca 
el 29 d’octubre. / DdR

Entitats i centres educatius instal·laran diverses paradetes de casta-
nyes en diversos punts de la ciutat. / Arxiu (A.Sotelo)
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rEDacció

La vetllada de boxa feme-
nina ‘Guants roses’, orga-
nitzada pel Club Boxa Rubí 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, va recaptar 
dissabte passat 1.950 euros 
per a l’entitat Oncolliga, que 
treballa donant suport a 
malalts de càncer i els seus 
familiars. Coincidint amb la 
recent commemoració del 
Dia Mundial contra el Càncer 
de Mama, que té lloc el 19 
d’octubre, les instal·lacions 
del club rubinenc van acollir 
una desena de combats en-
tre púgils vingudes d’arreu 
de l’estat.

prop de 500 rubinencs gaudeixen 
de la 19a Bicicletada popular del 
Mercat Municipal

obertes les inscripcions per a
participar a la 29a edició de 
la cursa de Fons a sant Muç

La vetllada de boxa femenina ‘Guants roses’
recapta 1.950 euros per a oncolliga rubí

Lara LópEz

El Mercat Municipal ha or-
ganitzat, com cada tardor, 
la tradicional Bicicletada 
popular: una passejada de 
centenars de veïns i veïnes 
en bicicleta pels carrers del 
centre de la ciutat, una pro-
posta lúdica i esportiva ja 
consolidada a la ciutat. Unes 
500 persones van participar 
en aquesta 19a edició de la 
Bicicletada, principalment 
infants i les seves famílies, en 
una activitat que va comptar 
amb dos recorreguts de cur-
ta i mitjana distància amb 
inici i final a la plaça Nova 
del Mercat.

El recorregut més llarg 
i de major dificultat es va 
desenvolupar pels carrers 
de l’illa de vianants en direc-
ció al Polígon de La Llana, 
tornant a la plaça del Doctor 
Guardiet – on van fer parada 
els petits participants en el 
recorregut curt– per tornar 
tots junts fins al Mercat. En 
finalitzar la passejada, els 
participants van gaudir d’un 
entrepà de botifarra i una 
beguda, a més d’inflables i 
animació infantil de la com-
panyia La Tal.

A més, també es van rea-
litzar sorteigs de lots de pro-
ductes locals de les parades 

rEDacció

El diumenge 12 de novem-
bre es durà a terme la 29a 
edició de la Cursa de Fons a 
Sant Muç. L’esdeveniment, 
organitzat per la Unió Atlètica 
Rubí (UAR) amb el suport de 
l’Ajuntament i la Federació 
Catalana d’Atletisme, consta-
rà de quatre proves diferents: 
una cursa de 10 km per a 
adults i tres curses infantils 
de diferents distàncies, en 
funció de les edats dels par-
ticipants.

Un any més, la prova dels 
adults tornarà a ser puntua-
ble a la Lliga Championchip. 
Els corredors i corredores 
sortiran des de la rambla del 
Ferrocarril a les 9.30 h, segui-
ran per diversos carrers del 
centre de la ciutat i pujaran 
fins a la urbanització de Sant 

del Mercat i dels comerços 
del centre de Rubí. Com cada 
any, l’organització fomenta la 
participació oferint tres pre-
mis: bicicleta millor decora-
da, millor disfressa individual 
i millor disfressa en grup.

L’alcaldessa, Ana Maria 
Martínez, i el regidor de 
Comerç, Rafael Güeto, van 
participar en la Bicicletada, 
una activitat en la qual és 
habitual veure-hi a represen-
tants municipals. Martínez 
va definir l’esdeveniment 
com “una activitat molt en-
tretinguda i divertida per a 
les famílies” i va destacar la 
il·lusió amb la qual el Mercat 
Municipal organitza cada 
any aquest esdeveniment. 
Des de l’organització, Beli 
Romero va afirmar que la 
Bicicletada es converteix 
en “un moment molt bonic 

Muç, per després tornar al 
punt inicial de la rambla del 
Ferrocarril. El circuit està 
homologat pel Comitè de Jut-
ges de la Federació Catalana 
d’Atletisme.

Pel que fa a les curses 
infantils, també tindran com 
a punt de sortida i arribada 
la rambla del Ferrocarril. En 
aquest cas, seran recorreguts 
plenament urbans que aniran 
dels 830 als 2.300 metres. La 
sortida de la primera cursa 
tindrà lloc al voltant de les 
11 h.

El regidor d’Esports, Juan 
López, ha agraït a la UAR la 
seva tasca organitzadora: “El 
treball que està fent la Unió 
Atlètica Rubí és excepcio-
nal [...]. Aquesta cursa cada 
dia agafa més força. De fet, 
aquesta és ja la 29a edició”. 
López també ha convidat la 

ciutadania a participar 
en aquesta cursa que, 
com ha dit, “comprèn 
totes les edats”.

De la seva banda, 
el president de l’en-
titat organitzadora, 
Vicente Blasco, ha 
parlat de l’al·licient de 
la Cursa de Fons a Sant 
Muç: “És un recorre-
gut dur, perquè hi ha 
una pujadeta llarga, 
però precisament per 

de trobada i distensió amb 
amics i familiars, on inten-
tem que tothom estigui a 
gust”.

El Mercat continua amb la 
remodelació
D’altra banda, Martínez va 
valorar positivament el pro-
cés de remodelació en què 
està immers el Mercat: “L’As-
sociació i paradistes estan 
satisfets, ja que la primera 
fase de reagrupament de 
les parades ha comportat 
una bona revitalització del 
Mercat”. Segons l’alcaldessa, 
ara mateix s’està buscant 
l’empresa adient per ocupar 
bona part de l’equipament 
que complementi l’oferta 
d’alimentació dels paradis-
tes, una col·laboració que 
esperen que doni bons fruits 
per a totes dues bandes.

això té aquest component 
de més diversió pels atletes. 
No és una cursa plana, sinó 
que s’han de preparar una 
mica més”. El president de 
la UAR també ha agraït la 
tasca de tots els voluntaris 
que faran possible la cursa: 
“La UAR mou al voltant d’una 
vuitantena de voluntaris, 
perquè el recorregut és molt 
llarg i té moltes cruïlles. Hem 
de donar les gràcies a les 
associacions de veïns, que 
cobreixen tota aquesta part 
del recorregut”.

Les inscripcions per a la 
prova d’adults de la 29a Cursa 
de Fons a Sant Muç, enguany 
obertes a un màxim de 500 
participants, es poden fer al 
web de la Lliga Championchip 
i també a la botiga Tot Run-
ning de Rubí. Les persones 
interessades a prendre part a 
les proves infantils, en canvi, 
han d’emplenar el formu-
lari habilitat per la UAR. En 
aquest cas, les inscripcions es 
tancaran quan s’assoleixin els 
300 corredors.

Tots els participants a la 
cursa d’adults rebran una 
samarreta tècnica, una bos-
sa i diversos obsequis. A 
més, disposaran de servei de 
guarda-roba, avituallament 
durant i després de la cursa i 
servei de dutxes. 

Boxa | exhiBició

Més de 300 persones van acudir per veure els combats entre les púgils. / Localpres

La vetllada va reunir al 
voltant de 350 persones 
que, a banda de contribuir 
a la causa amb l’adquisició 
de la seva entrada, també 
van tenir ocasió de comprar 
en primícia un calendari 
solidari editat per Oncolliga 
i il·lustrat amb fotografies 
de les boxejadores del club 
local.

La jornada esportiva va 
comptar amb l’assistèn-
cia de l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, i d’una àmplia re-
presentació de l’equip de go-
vern. Martínez va ressaltar la 
col·laboració entre diferents 
entitats locals a favor d’una 
causa solidària i va apuntar 

Uns 500 rubinencs van participar a la Bicicletada Popula. / Lara López

Juan López i Vicente Blasco, durant la pre-
sentació de la 29a edició de la cursa.

que “fa poc que Oncolliga 
té una delegació pròpia a la 
ciutat, però està fent ja mol-
ta feina de suport als malalts 

i les seves famílies”. 
Per la seva banda, Yo-

landa Ferrer, membre de 
la junta de l’entitat, ha fet 

atletisme | cursa ciclisme | entitats

una gran valoració de la 
vetllada i especialment del 
treball conjunt amb el Club 
Boxa Rubí, ja que evidencia 

que Oncolliga està assolint 
el seu objectiu de donar-se 
a conèixer al conjunt de la 
ciutat.

Les persones interessa-
des a adquirir el calendari 
solidari de l’entitat poden 
fer-ho a les instal·lacions 
del Club Boxa Rubí ─carrer 
Sardana, número 22, nau 3─ 
i, properament, a diversos 
comerços de la ciutat, dels 
quals s’informarà a través 
de la pàgina de Facebook 
d’Oncolliga. Les persones 
interessades en la feina 
d’aquest col·lectiu s’hi po-
den posar en contacte mit-
jançant l’adreça de correu 
rubi@oncolliga.cat.



El Juventud 25 de Sep� embre 
va aconseguir una victòria a 
l’úl� m moment contra el Lla-
no Sabadell a casa. El par� t no 
va començar bé pel ‘Vein� ’, 
que al minut 3 va veure com 
Zapata avançava l’equip de 
Sabadell. 

No va ser fi ns al tram fi nal 
del par� t que el Juventud 25 
de Sep� embre va capgirar el 
par� t. Ho va fer primer amb 
un gol de Juan José Gil al mi-
nut 81, que suposava l’empat, 

i al minut 90, Ángel Alcarria, 
va fer el gol del triomf, que va 
portar l’èxtasi a les fi les locals. 
D’altra banda, el club ha anun-
ciat que presentarà els equips 
de l’en� tat el 27 d’octubre a 
les 19.30 hores al camp del 
25 de Setembre. 

Pel que fa a l’Atlè� c Rubí 
no va poder superar el Badia 
a domicili, i va acabar cedint el 
triomf per 1-0 després que els 
locals s’avancessin amb un gol 
de Genís Torres. / DdR
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2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 VILANOVA I LA GELTRÚ 8 19
2 ESPLUGUENC 8 18
3 ATLÈTIC SANT JUST 8 16
4 RUBÍ UE 8 16
5 PRAT B 8 14
6 SANT QUIRZE 8 12
7 OLÍMPIC CAN FATJÓ 8 12
8 JÚNIOR 8 12
9 FONTSANTA FATJÓ 8 11

10 CAN TRIAS 8 11
11 BEGUES 8 11
12 ATLÈTIC VILAFRANCA 8 10
13 MARIANAO 8 9
14 MOLINS DE REI 8 9
15 SANT JOAN DESPÍ 8 8
16 SUBURENSE 8 5
17 GORNAL 8 5
18 ATLÈTIC PRAT 8 4

El Rubí suma la segona derrota 
a la lliga i cedeix el lideratge

REDACCIÓ

La Unió Espor� va Rubí no 
va poder guanyar a l’Atlè� c 
Sant Just a domicili i suma 
la segona derrota de la tem-
porada. D’aquesta forma, 
ha perdut el lideratge del 
grup 3 de Segona Catalana i 
cauen fi ns a la quarta posició 
amb 16 punts.

El conjunt de José Luis 
Duque va cometre massa 
errors defensius, que van 
resultar vitals pel triomf del 
conjunt del Baix Llobregat 
per 3-1.

El partit va començar 
malament pels interessos 
visitants, ja que al minut 3, 
un error defensiu va provo-
car el primer gol de l’Atlè� c 
Sant Just, que va aconseguir 
Moya. Just abans del gol, 
el conjunt local ja va estar 
a punt d’avançar-se en el 
marcador, un avís del que 
arribaria immediatament 
després.

Tot i que en els darrers 
par� ts el Rubí es va mostrar 
com un bon equip en defen-
sa, contra el Sant Just això 
no va ser així. Tot i això, els 

rubinencs van tenir alguna 
opció per empatar el par� t.

A la segona part, al 
quart d’hora de joc, Moya 
va aconseguir el segon pel 
seu equip. Quan faltaven 9 
minuts, Vicente va retallar 
distàncies i va posar la por 
al cos de l’Atlè� c. Malgrat 
tot, Jan va aprofitar una 
nova errada per fer el 3-1 i 
sentenciar el par� t.

En la propera jornada, 
el Rubí rebrà el Can Trias el 
diumenge a les 12 hores a 
Can Rosés.

OLÍMPIC CAN FATJÓ - JÚNIOR               1-0 ATLÈTIC SANT JUST-UE RUBÍ                                               3-1

ATLÈTIC SANT JUST: Unzué, Barroso, Palacios, Bernabéu, Jan 
González (Cebrián), Moya (Lázaro), Nomen, Caralt (Morgado), 
Barreda, Valdés i Ortego (Suriol).
UE RUBÍ: Bonet, Kiki (Clop), Rueda, Barragan, Daich, Kevin 
Rodríguez (Miguel Ángel Rodríguez), Bermúdez, Valero 
(Toro), Lumbreras, Sorbas i Raventós (Gurrea).
Gol: 1-0 Moya (3’); 2-0 Moya (62’); 2-1 Bermúdez (81’); Jan 
González (86’).
Targetes:  Barreda, Moya, Unzué i Nomen / Kevin Rodríguez, 
Bermúdez, Kiki, Valero, Barragan i Lumbreras.

Victòria molt important de l’Olímpic 
Can Fatjó davant del Can Trias

JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó va acon-
seguir una molt important 
victòria davant la UD Can 
Trias a Viladecavalls 1-2. 
I és que, després de dues 
derrotes i un empat en tres 
jornades, els rubinencs no 
podien permetre’s el luxe de 
perdre perquè això els por-
tava directament a la zona 
baixa de la classifi cació.

Els de Can Fatjó van sor� r 
molt centrats en el partit 
i en el minut 1 de joc va 
aconseguir avançar-se en el 
marcador gràcies a un remat 
de Marc Cornet.

Tots dos equips buscaven 
el gol i van disposar d’oportu-
nitats, però no va ser fi ns al 
minut 16 que va arribar i va 
ser el de l’empat 
per mediació 
de Torres. El joc 
era entre� ngut 
i el par� t esta-
va equilibrat en 
aquesta primera 
part. Ja a punt 
de finalitzar el 
primer perío-
de, en el minut 
45, un llança-
ment de falta 
directa a favor 
de l’Olímpic, va 

OLÍMPIC CAN FATJÓ - JÚNIOR               1-0 UD CAN TRIAS - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ                         1-2 

UD CAN TRIAS: Enric,Turri (Ortega), Blanco, Álvaro, Juanito, 
Fran (Achraf), Alti (Mullor), Gabi, Torres (Victor), Padró i Kike. 
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J.Bracons, Pablo Borges, Oriol Cabanas, 
Mauri (Dani García), Nil, Rubén (Grego), Santi Peroni (Ponsich), 
Gerard, Marc Ruíz, Oscar Medina i Marc Cornet (Jonay).
Àrbitre: Alonso Martínez, M.A. (Regular).
Gols: 0-1 Marc Cornet (1’); 1-1 Torres (16’); 1-2 Pablo Borges 
(45’).
Targetes: Padró, Achraf, Juanito (R), Ortega (R) / J.Bracons, 
Cabanas, Mauri, Nil, Rubén, Peroni i Molina.

ser llençat per Oscar Molina. 
El porter del Can Trias Enric 
va rebutjar la pilota i fi nal-
ment va ser Pablo Borges, 
el central de l’Olímpic, qui 
va encertar i va enviar l’es-
fèric al fons de la xarxa. Era 
l’1-2 per a l’Olímpic. Pablo 
Borges reapareixia després 
de la seva lesió a Vilanova i 
el seu gol va ser vital, ja que 
suposaria la victòria per als 
homes de Toni Centella. Amb 
aquest mínim avantatge 
al marcador va fi nalitzar la 
primera part.

La segona es va iniciar 
sense canvis per part de 
cap conjunt. L’Olímpic va 
controlar bé el par� t, tot i 
que els locals van tenir tres 
ocasions clares que no van 
aprofi tar.

Els de Can Fatjó tam-
bé van perdonar un parell 
d’oportunitats. Ja en els 
minuts fi nals, el Can Trias va 
xocar amb una fèrrea defen-
sa de l’Olímpic i va començar 
a decaure i a perdre els ner-
vis. Fruit d’això hi va haver 
una doble expulsió per part 
local, Juanito per vermella 
directa i Ortega per doble 
amonestació.

Amb l’1-2 al marcador, 
va arribar el fi nal del par� t. 
La victòria del Can fatjó va 
trencar la bona ratxa del 
Can Trias, que portava cinc 
jornades puntuant. Diumen-
ge vinent, l’Olímpic rebrà la 
visita de la UD Gornal en el 
municipal de Can Fatjó a les 
12 del migdia.

La Bètica-Veterans                1-1
Sènior B-Escuela Bonaire   1-1 
Palmero
Matadepera-Juvenil A   2-4 
Segura i Rivas (3)
Mirasol-Juvenil B   0-3 
Moreno, Nonis i Vargas
Maurina Egara-Cadet A   0-6 
Izan (2), Isaac (2), Ayman i Daniel
Cadet B-J. 25 Septiembre   4-1 
Joel, Carlos (2) i Ernesto
Infantil B-Europa                   1-1  
Morales
PB Sant Cugat-Infantil C   2-0 
Mirasol-Aleví A   0-3 
Gio, Saúl i Axel 
Aleví B-PB Castellbisbal   2-4 
Dylan i Arcediano
Aleví C-EF Viladecavalls    1-12 
Iker
J. 25 Septiembre-Aleví D     0-1 
Yovani
Mirasol-Aleví E   0-3
Can Parellada-Aleví F   3-7 
Khalid (2), David (3) i Francisco (2)
Benjamí A-Sabadell               6-2 
Amin, Didac (3) i Bilal (2)
Benjamí B-Juan XXIII   9-1
F. Terrassa-Benjamí C           6-1 
Iker
E. Bonaire-Benjamí D           7-1 
Lucas
Prebenjamí A-Mirasol          0-4

RESULTATS

FUTBOL | SEGONA CATALANA

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 ATLÈTIC RUBÍ 8 20
2 ESCOLA PLANADEU 8 19
3 SAN LORENZO 8 19
4 JUV.25 SEPTIEMBRE 8 18
5 SANT CUGAT B 8 16
6 CERDANYOLA B 8 13
7 MIRASOL-BACO 8 12
8 LLANO DE SABADELL 8 11
9 BADIA DEL VALLÈS 8 9

10 CASTELLBISBAL 8 9
11 BARBERÀ ANDALUCÍA 7 9
12 LA ROMÀNICA 7 9
13 JÚNIOR B 8 8
14 LLORENÇÀ 8 7
15 TIBIDABO T. ROMEU 7 6
16 ESCUELA BONAIRE 7 5
17 PUEBLO NUEVO 8 3
18 PENYA PAJARIL 8 3

FUTBOL | TERCERA CATALANA

El Vein�  guanya ‘in extremis’ al Llano 
Sabadell i l’Atlè� c Club perd a Badia

L’Olímpic rebrà diumenge a la UD Gornal en el 
municipal de Can Fatjó. / J. A. Montoya
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TIR AMB ARC | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Dotze arquers rubinencs, al 
Campionat de Catalunya 2D
El Club Arquers de Papiol va 
inaugurar el 22 d’octubre les 
seves noves instal·lacions 
acollint el Campionat de Ca-
talunya 2D, que va comptar 
amb la participació de 12 
membres d’Arquers Rubí.

2D és una modalitat del 
tir amb arc en la qual les 
distàncies són més llunyanes 
que les habituals. 

Cal destacar el triomf 
d’Albert Borull, en Compost 

Sub14, i de Verónica Baena, 
en Longbow Cadet. També 
s’ha de ressaltar que Paco 
Murall va aconseguir el se-
gon lloc en Arc ins� n� u, tot 
un èxit ja que es va iniciar en 
el � r amb arc fa menys d’un 
any. Per la seva banda, Juan 
Pedro Serrano va aconseguir 
un tercer lloc en Arc nu, una 
disciplina molt competida 
per l’alt nivell dels par� ci-
pants. / Arquers Rubí

RESULTATS
Albert Borrull 1r Compost  Sub14
Verónica  Baena 1a Longbow  Cadet
Cristina Martí 1a Nu   Cadet
Rosi Lucena 2a Longbow  Sènior
José Nieto 4t Longbow  Sènior
Alberto Borrull 5è Longbow  Sènior
José Luis Ruiz 4t Longbow  Veterà
Anabel Ibáñez 5è Instintiu  Sènior
Paco Murall 2n Instintiu  Veterà
Juan P. Serrano 3r Nu  Sènior
Hernán Heras 8è Nu  Sènior
Montse Muñoz 4a Compost  Sènior 

Més de 600 nens par� ciparan en 
la Marxa Infan� l de la Regularitat 

MARXA | ENTITAT

REDACCIÓ

El Centre Excursionista de 
Rubí ja ho té tot a punt per 
organitzar la 47a edició de 
la Marxa de la Regularitat, 
una ac� vitat que ja té més 
de 300 parelles inscrites, 
el que signifi ca més de 600 
infants apuntats. Els nens i 
nenes han de tenir entre 7 i 
12 anys per poder par� cipar 
i les inscripcions estan ober-
tes fi ns al divendres o fi ns a 
esgotar les 450 parelles mà-
ximes. La inscripció es pot 
realitzar de 18 a 21 hores 
al local del Centre Excursi-
onista de Rubí, al passeig 
de la Riera, i el preu és de 
7 euros. La Marxa té com a 
objec� u donar a conèixer els 
voltants de Rubí als infants 
de la ciutat.

L’ac� vitat serà el 29 d’oc-
tubre a partir de les 9.30 
hores al Castell de Rubí, 
on està prevista la sor� da 
i l’arribada. Se sortirà per 
equips cap a l’esplanada de 
Sant Muç, on es farà una 

aturada per esmorzar. Pos-
teriorment, el camí anirà cap 
a Can Ramoneda, el torrent 
del Mut i fi ns a la font de Can 
Roig. L’i� nerari, que és nou 
d’aquest any, con� nuarà fi ns 
a Can Guilera, en direcció a 
la Zona de Les Martines i 
després cap a l’an� c camp 

de futbol de Can Mir, on 
acabarà la marxa de la regu-
laritat pròpiament dita amb 
el dinar. Durant dues hores, 
els infants podran gaudir de 
diversos punts d’aventura, 
entre els quals destacarà 
un rocòdrom infl able, i ho 
podran fer acompanyats 

pels pares, que es podran 
reunir en aquest indret. 
Després, tots junts, tornaran 
pel torrent de Can Corbera 
i La Llana fi ns al Castell, on 
hi haurà un animador per 
ambientar l’arribada. Allà, es 
repar� ran els premis de les 
parelles guanyadores.

Infants durant la Marxa Infan� l de la Regularitat de l’any passat. / Arxiu

BÀSQUET | ENTITAT

El CEB Sant Jordi prepara 
la seva presentació ofi cial
Els diversos equips del CEB 
Sant Jordi ja han arrencat la 
compe� ció i ara estan pre-
parant la tradicional presen-
tació amb tots els jugadors 
i jugadores. La presentació 
serà l’1 de novembre al pa-
velló del carrer Cervantes, a 
l’escola Montserrat. 

Els assistents po-
dran gaudir d’un ver-
mut solidari, amb la 
col·laboració de Bode-
gues Rosàs. Els diners 
recollits durant la pre-
sentació es des� naran 
a La Marató de TV3, 
que enguany es des� na 
a les malalties infec-
cioses. 

PETANCA | LLIGA

Primer triomf del Femení de la UP Las Torres
El Femení de la UP Las Torres-Rubí 
va aconseguir el primer triomf en el 
derbi contra el Mirasol, un par� t molt 
igualat en el qual el conjunt de Rubí 
va poder imposar-se 5-4 i sumar els 
primers tres punts de la temporada.

Per la seva banda, el primer equip 
de l’en� tat va anar fi ns a les pistes de 
l’Atlè� c Cerdanyola-Serrapera B, cuer 
del grup. La superioritat del Rubí va 
ser total i es van imposar per 2-14. 
Amb el triomf, els jugadors de la UP 
consoliden el seu lideratge i avantat-
gen el segon classifi cat en dos punts.

El segon equip del club va fer el mi-
llor par� t de la temporada en el duel 
disputat a casa contra el Can Cuyàs de 
Montcada i Reixac. Els rubinencs van 
ser superiors i només van cedir una 
par� da per acabar 15-1. D’aquesta 
forma, con� nuen segons a un punt 
de líder, la UP de Ca n’Anglada, de 
Terrassa. Pel que fa al tercer equip va 
perdre el segon par� t de la lliga en la 
seva visita al Tres Boles de Martorell. 
El par� t va acabar per 10-6, però els 
de Rubí encara estan a tres punts del 
líder. / UP Las Torres-Rubí El primer equip consolida el lideratge. / Cedida

D’altra banda, l’entitat 
informa els seus socis que 
l’1 de desembre se celebrarà 
la corresponent assemblea 
anual ordinària i es convo-
caran eleccions a la junta 
directiva perquè l’actual 
mandat fi nalitza. / CEB

La presentació serà l’1 de novembre al 
pavelló del club. / Arxiu



L’escola d’atleti sme de 
la Unió Atlètica Rubí 
(UAR) va parti cipar dis-
sabte 14 d’octubre en 
el Trofeu Promoció de 
la Federació Catalana 
d’Atleti sme, organitzat 
a Cornellà.

Entre els partici-
pants rubinencs, cal 
destacar  l ’actuació 
d’Aquetza Sumell, que 
va ser primer en salt 
d’alçada aleví amb 144 
metres; i d’Ivan García, que 
va ser tercer en els 60 m 
tanques amb 10” i quart en 
alada amb 1,25 m.

També van parti cipar Pol 
Cordero en salt de llargada 

TRIATLÓ | COMPETICIÓ

Valenzuela i Crisol acaben en 
segona posició l’Ibiza Half
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Els tres integrants del club que van parti cipar a la prova. / Cedida

WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

El Sènior Femení del NCR perd per 
golejada en la seva estrena a la lliga

RESULTATS
Cadet Masculí A-CN Montjuïc A   12-8
Cadet Masculí B-CN Badia Caldes  17-2
Cadet Femení-AE Santa Eulàlia   24-5
Juvenil Femení-CN Sant Feliu      9-5
CN Terrassa-Infantil    16-6
Aleví B-La Sirena Mataró B   3-12
CN Minorisa-Cadet Masculí A   5-19
CN Atlètic Barceloneta-Infantil Femení  14-4
Aleví A-La Sirena Mataró A   3-11

NATACIÓ | COMPETICIÓ

Els més peti ts del Club Natació Rubí 
van disputar la seva primera compe-
ti ció de natació durant la Primera 
jornada de la lliga per equips pre-
benjamí, a Santa Perpètua de Mo-
goda. Es tracta d’una competi ció no 
regulada pensada perquè els peti ts 
nedadors s’introdueixin en l’àmbit 
competi ti u de la natació. 

D’altra banda, també es va 
disputar el XXII Trofeu Màsters 
del CN Atlètic Barceloneta, amb 
representació de dos esportistes 
del club: Arlet Oliveras i Sebasti án 
Ybarra. / CNR

Primera jornada de la lliga d’equips prebenjamí

La jornada es va disputar a les instal·lacions de Santa Perpètua de Mogoda. / Cedida

El conjunt rubinenc no va tenir una bona estrena a la lliga. / Cedida

Divisió d'Honor Fem. J Pts.
1 CN SANT ANDREU 1 3
2 CN TERRASSA 1 3
3 CN SABADELL 1 3
4 CE MEDITERRANI 1 3
5 EW ZARAGOZA 1 3
6 CN SANT FELIU 1 0
7 CN MOSCARDÓ 1 0
8 DOS HERMANAS 1 0
9 CN MATARÓ 1 0
10 CN RUBÍ 1 0

1a Nacional Masculí J Pts.
1 CN RUBÍ 2 6
2 CW SEVILLA 2 6
3 UE HORTA 2 6
4 CN SANT FELIU 2 4
5 CN CABALLA 2 4
6 AR CONCEPCIÓN 2 3
7 CN LA LATINA 2 3
8 CN MONTJUÏC 2 3
9 W. MALAGA 2 0
10 CN GRANOLLERS 2 0
11 CN TRES CANTOS 2 0
12 DOS HERMANAS 2 0

El Sènior Femení del Club 
Natació Rubí (CNR) s’ha 
estrenat amb derrota a la 
lliga contra el CN Sant An-
dreu. El conjunt de Rubí ha 
encaixat una golejada, 3-14, 
amb gols de Lidia Escoda, 
Arianda Ruiz i Taylor Shore.

D’aquesta forma, el con-
junt rubinenc és cuer a 
Divisió d’Honor. En la pro-
pera jornada, les de Rubí 
s’enfrontaran al CN Mataró 

a domicili el dissabte a les 
12.45 hores.

Per la seva banda, el 
Sènior Masculí A va acon-
seguir la segona victòria a 
Primera Nacional, la segona 
categoria estatal. El conjunt 
rubinenc ho va fer contra el 
CN Montjuïc per 1-7, amb 
gols de Nil Lenard, Daniel 
Blánquez, Javier Carrasco 
(2), Ferran Pascual, Ferran 
Soriano i Marc Mejías.

Amb aquest resultat, el 
CN Rubí és líder a la seva 
categoria. El pròxim parti t 
serà a Can Rosés el dissabte 
a les 18.15 hores contra la 

UE Horta.
D’altra banda, el Sènior 

Masculí B va guanyar al CN 
L’Hospitalet, amb un resul-
tat molt ajustat, 9-8. / CNR

Els triatletes del Club Nata-
ció Rubí Ricard Valenzuela, 
Toni Tienda i Mònica Crisol 
van parti cipar en l’Ibiza Halt 
Triathlon, una competició 
que es va disputar el 22 
d’octubre. Valenzuela va 
quedar en segona posició 
en el grup d’edat entre 50-54 
anys i Mònica Crisol, també 
segon, en el grup d’entre 35 i 

39 anys. Per la seva part, Toni 
Tienda va quedar en 20a 
posició en el grup d’entre 40 
i 44 anys.

D’altra banda, el 21 d’oc-
tubre es va disputar el Tricir-
cuit de triatló de Sant Vicenç 
de Montalt. Per part del 
CNR, hi va parti cipar Axel Ba-
día, que va fi nalitzar la prova 
en la 28a posició. / CNR

ATLETISME | COMPETICIÓ

Aquetza Sumell, primer en salt 
d’alçada al Trofeu Promoció

Al centre, Aquetza Sumell. / Cedida

infanti l amb 4,66 m, Violeta 
Vilches, quarta en 1.000 m 
obstacles infanti l amb 38”7 
i Paula Haba, vuitena en 
salt d’alçada aleví amb 1,10 
m. / UAR
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