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«En aquest gran futur, no pots oblidar el passat» (Bob Marley, compositor i músic jamaicà)

El PSC guanyaria les eleccions
municipals segons un sondeig

Cesar Font

L’enquesta, realitzada aquest setembre, indica que
Esquerra i Ciutadans es disputarien ser segona força
SONDEIG
2019

PSC
8 (7-9)

ERC
6 (5-7)

C’S
5 (4-6)

AUP
2 (2-3)

ICV
1 (0-1)

PDeCAT
1 (0-1)

PP
2 (1-2)

VR
0
Pàg. 2-3

Pàg. 21

Rubí recorda la
tràgica nit del 25
de Setembre

J.A. Montoya

Pàg. 4

Uns 600 ciclistes participen
a la Bicicletada del Mercat

Les fotograﬁes
gegants tornen
al carrer amb el
festival La Nuu
Pàg. 19

Tret de sortida
al nou curs de
l’Aula d’Extensió
Universitària
Pàg. 19
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FITXA TÈCNICA
Tècnica: Entrevista telefònica mitjançant trucada
aleatòria assistida per ordinador (CATI) i entrevistes
presencials.
Àmbit geogrà�ic: Terme municipal de Rubí.
Univers de l’estudi: Persones majors de 18 anys censades al municipi.
Tamany i disseny mostral: 800 entrevistes, distribuïdes per quotes de zona (4 zones), sexe i grups d’edat
mitjançant mostreig aleatori estrati�icat. Les quotes
són proporcionals a la grandària efectiva de la població,
segons les dades del padró continu 2017 (INE).
Error mostral: Per a un nivell de con�iança del 95% (dos
sigmes), i en la hipòtesi més desfavorable de màxima
indeterminació (p=q=50) l’error real és del ± 3.00 % per
al conjunt de la mostra.
Treball de camp: Les entrevistes es van realitzar del 3
al 7 de setembre d’enguany.

Més del 25% no sabrien qui votar
Els socialistes es destaquen clarament en la intenció de vot, mentre
que la suma de Podem i ICV els situaria lluitant per ser segons
C.C. / M.C.

Una enquesta de l’empresa
Dialoga, feta amb una mostra
de 800 entrevistes distribuïdes per quotes de zona, sexe
i grups d’edat i a la qual ha
�ngut accés Diari de Rubí,
indica clarament que els socialistes es destaquen en el primer lloc en la intenció de vot.
Si les eleccions haguessin
estat a principis de setembre
–data en la qual es va realitzar l’enquesta– el 14,87%
dels enquestats hauria votat
el Par�t dels Socialistes de
Catalunya (PSC), el 7,95%,
a Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) i el 7,86%, a
Ciutadans (C’s).
Segons aquestes dades,
també destaca que la suma
d’Iniciativa per Catalunya
Verds (ICV) i Podem, dues
forces que presumiblement
es presentaran unides, sumarien el 7,92% de la intenció de vot, situant-se
clarament en la pugna entre
ERC i C’s pel segon lloc.
D’altra banda, és molt
remarcable el percentatge
d’electors que no tindrien
clar qui votar, un 25,59%, i
el nombre d’enquestats que
no ha contestat la pregunta,
un 7,3%. Les dades són indica�ves del nivell d’indecisos,
però també de la manca
d’informació que encara hi
ha sobre les candidatures i
els candidats.
Estat de les candidatures
I és que falten 8 mesos per
la celebració de les eleccions i queden encara sobre
la taula moltes incògnites
per resoldre en gairebé tots
els par�ts que tenen previst

MATRÍCULA

OBERTA

CURSOS

2018/2019

presentar-se.
En el cas del PSC, que
ostenta ara mateix l’alcaldia,
tot sembla indicar que Ana
M. Mar�nez tornarà a ser la
candidata del par�t amb la
-Si demà se
celebressin eleccions
municipals, em
podria dir a quin
partit votaria?
PSC
ERC
C’S
PODEM
PDeCAT
PP
ICV
CUP
VR
ALTRES
BLANC
CAP
N/S
S/R

14,87%
7,95%
7,86%
4,15%
3,36%
3,94%
3,77%
1,25%
1,41%
2,13%
6,29%
10,11%
25,59%
7,33%

-Per quin dels
següents partits sent
vostè més simpatia
o està més a prop de
les seves idees? (Pot
anomenar varis)
PSC-PSOE 8,86%
ERC
6,52%
C’S
4,28%
2,50%
PODEM
PDeCAT
1,23%
PP
0,84%
ICV
0,16%
ALTRES
5,05%
19,19%
CAP
N/S
4,91%
S/R
53,73%

-D’aquests partits, a
quin no votaria mai?
PP
20,82%
12,50%
C’S
ERC
3,90%
PSC-PSOE 3,86%
PODEM
3,04%
PDeCAT
2,41%
0,17%
ICV
ALTRES
4,23%
CAP
9,81%
N/S
4,83%
S/R
53,37%

Fes

intenció de mantenir l’alcaldia a Rubí, però encara no
s’ha produït cap moviment
dins l’agrupació local.
En relació a Esquerra,
segona força, és una de les
dues formacions que sí que
té oﬁcialment candidat: l’actual portaveu, Xavier Corbera. Els republicans ho van
anunciar a principis d’abril,
descartant un possible pacte
de forces independen�stes.
Pel que fa a Ciutadans,
que actualment té dos regidors al Ple després que la
meitat del grup municipal
abandonés el par�t, no se
sap encara qui serà l’alcaldable. José Abadías, l’actual
portaveu, no ha mostrat públicament la seva intenció de
presentar-se novament, com
tampoc ho ha fet l’excap de
gabinet d’Ana M. Mar�nez,
Roberto Mar�n, que al gener
va deixar el PSC per passar-se
a C’s i que podria ser possible
alcaldable del par�t taronja
per lluitar per l’alcaldia.
De l’Alterna�va d’Unitat
Popular (AUP) se sap que
cap dels tres regidors actuals
repe�rà, segons marquen els
seus estatuts. La formació,
integrada per la CUP, Alternativa Ciutadana i Pirates,
perdrà en aquestes eleccions
el suport d’Esquerra Unida i
Alterna�va, tot i que conserva com a independents alguns dels seus militants, com
per exemple l’exregidor Ivan
Hernáez. Qui serà l’alcaldable
d’aquesta organització és encara una autèn�ca incògnita,
tot i que els membres de l’assemblea ja han començat a
proposar noms de possibles
candidats.
El cas d’Inicia�va potser

és el més imprevisible. El
par�t ha quedat integrat dins
una nova estructura polí�ca:
Catalunya en Comú Rubí,
formada per ecosocialistes,
persones de l’àmbit dels
comuns, EUiA i que, a priori,
compta amb el suport de Podem. Caldrà veure si la persona que encapçala la llista
és de l’àmbit d’Inicia�va, de
Podem o dels comuns.
El Par�t Popular (PP), que
actualment no té representació per l’expulsió del par�t
dels seus dos regidors, és una
altra de les formacions de les
quals no se sap gairebé res.
Rafa Páez és actualment el
president de l’agrupació,
però encara no es coneix qui
podria ser l’alcaldable d’un
par�t que ha viscut un mandat absolutament a�pic.
Tampoc hi ha notícies
de la candidatura del Par�t
Demòcrata Europeu Català
(PDeCAT) després que el dirigent local, Víctor Puig, abandonés per sorpresa el par�t
el juliol. La formació haurà
de bastir una candidatura
sense ell després de tenir un
mandat molt diﬁcultós, amb
Sergi García abandonant el
grup municipal per donar
suport al PSC al Ple.
En el cas de Veïns per
Rubí, Antoni García repe�rà
com a candidat de la formació independent, que el 2015
va obtenir un representant.
Per últim, també ha
mostrat la seva voluntat de
presentar-se com a candidat l’exregidor Joan Carles
Boronat, aquesta vegada
com a alcaldable del par�t
an�immigració Somi, i caldrà
veure si pot confeccionar
una llista.

créixer

el teu

anglès
RUBÍ
Francesc Macià, 32-34 / Sant Jaume, 35 - 08191 Rubí
Tel: 93 697 32 54 - rubi@chaplins.org

Centre preparatori d’exàmens oficials

IRLANDA (escola pròpia)
14 North Main Street
Wexford (Co. Wexford) - Ireland
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Una enquesta del setembre dona
la victòria als socialistes en les municipals
El sondeig també apunta que Esquerra és
la força que més puja en l’es�mació del vot
C.CARRASCO / M.CABRERA

Quan falten 8 mesos per la
celebració de les eleccions
municipals, que �ndran lloc
el maig del 2019, el Par�t
dels Socialistes de Catalunya
(PSC) tornaria a ser el par�t
amb més vots a Rubí. Així
es desprèn d’una enquesta
realitzada entre el 3 i el 7
de setembre per l’empresa
Dialoga amb una mostra de
800 persones distribuïdes
per quotes de zona, sexe i
grups d’edat i amb un càlcul d’error real del 3%. El
sondeig va ser encarregat
pel PSC.
Segons aquesta enquesta, l’avantatge dels socialistes, actualment a l’alcaldia,
es man�ndria i la formació
ﬁns i tot milloraria els resultats del 2015 amb una
es�mació de vot del 24,3%
que els atorgaria entre 7 i 9

ESTIMACIÓ ELECCIONS MUNICIPALS
PSC

Estimació Diferència
vot
amb 2015
24,3%

ERC

20,0%

C’S

17,1%

AUP

9,0%

ICV

5,0%

PDeCAT

5,0%

PP

6,5%

VR

3,4%

+3,62%

+4,52%
+2,47%
-1,48%
-4,28%
-3,66%
-2,02%
-2,30%

Estimació Diferència
regidors amb 2015
8 (7-9)

+3/+1

5 (4-6)

+2/=

6 (5-7)
2 (2-3)

+2/=
-1/=

1 (0-1)

-2/-1

2 (1-2)

-1/=

1 (0-1)
0

-2/-1
-1

L’enquesta s’ha fet amb 800 mostres entre el 3 i el 7 de setembre i
ha estat realitzada per l’empresa Dialoga.

regidors, quan actualment
en tenen 6. Segons aquestes dades, el PSC guanyaria les eleccions amb una
clara diferència per davant

d’Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) i Ciutadans
(C’s).
L’enquesta situa en segon lloc en l’estimació de

ICV és la formació que més baixa, el PP es
manté i VR quedaria sense representació
vot a Esquerra, amb un 20%
dels vots. Els republicans,
que ara tenen 5 edils, són
la força que més creix en
aquest aspecte (+4,52%) i
podrien arribar a tenir entre
5 i 7 regidors, segons les
es�macions.
La tercera força con�nuaria sent C’s, que el 2015 va
entrar a l’Ajuntament amb
quatre representants i que
juntament amb PSC i ERC serien les tres úniques forces
que millorarien els resultats
respecte als darrers comicis
municipals. En aquest cas,
la formació taronja té una
es�mació de vot del 17,1%
que li atorgaria entre 4 i 6
regidors.
L’Alternativa d’Unitat
Popular (AUP) seguiria sent
la quarta força al Ple amb
una es�mació de vot del 9%,
tot i que podria perdre algun
regidor: ob�ndria entre 2 i 3

representants.
Inicia�va per Catalunya
Verds (ICV) seria la força que
perdria més suport en es�mació de vot, amb només
un 5% del suport (-4,28%).
Això podria provocar que
perdessin un regidor o que
ﬁns i tot es quedessin sense
representació (0-1). En la
mateixa situació es troba el
Par�t Demòcrata Europeu
Català (PDeCAT), que també
comptaria amb un 5% dels
vots i oscil·laria entre tenir
un representant o cap.
El Par�t Popular (PP) en
canvi, tot i perdre força respecte al 2015, ob�ndria el
6,5% dels suports, un fet que
li podria permetre mantenir
els dos regidors que va obtenir en les darreres eleccions:
entre 1 i 2 representants.
Per últim, l’estimació
de vot per a Veïns per Rubí
(VR) baixa ﬁns al 3,4%, un

percentatge que els faria
perdre el regidor que tenen
actualment.
També cal destacar que,
segons aquesta es�mació, el
9,7% votaria a altres candidats, en blanc o nul.
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Organitzen una marxa pel
centre per reivindicar la pujada
de les pensions
El Moviment per a unes
Pensions Públiques Dignes
de Rubí ha organitzat per
a dimarts una nova marxa
per donar a conèixer a més
gent les seves reivindicacions, que se centren en un
increment de les pensions
ajustat a la pujada de l’IPC.
El col·lectiu es troba
cada dimarts al matí a les
portes de l’Ajuntament.
Així, dimarts vinent es farà
l’assemblea habitual a les
10.30 hores i posteriorment
iniciaran la marxa reivindi-

cativa que finalitzarà a la
plaça de la Nova Estació.
El col·lectiu vol aplegar el
màxim nombre de ciutadans i per això treballen
per donar-se a conèixer
també als barris. En aquest
sentit, insisteixen que la
reforma de les pensions
també afectarà els pensionistes del futur i que les
baixes prestacions estan
directament lligades a la
precarietat laboral, fruit del
que consideren una nefasta
reforma laboral. / DdR

A la venda les entrades per veure
el documental sobre el Mercat antic
El Mercat Municipal presentarà el 7 d’octubre a les
19 hores un documental
sobre el Mercat antic amb
el títol ‘En dèiem anar a la
plaça!’.
Els interessats en assistir a la projecció poden
comprar un tiquet a la
parada ‘Carnisseries Nati’.
El tiquet val només 2 euros
i, amb aquest, a la sortida

seran obsequiats amb l’audiovisual.
El documental, que és
una producció de la Junta
d’Adjudicataris del Mercat
Municipal i l’Ajuntament
de la ciutat, recull converses amb alguns dels
paradistes d’aquella època
i persones emblemàtiques
del món del comerç a Rubí.
/ DdR

Emotiu homenatge a les víctimes
de la Rierada del 25 de setembre
totes les persones que ho
van voler, van poder deixar una flor com a ofrena,
ja que l’Ajuntament havia
disposat rams de flors a
disposició de tothom.

Dos supervivents de la tragèdia amb la representant de l’AV del 25 de Setembre durant l’ofrena. / M.C.

marta cabrera

El 25 de setembre del 1962
és una data que Rubí mai
no podrà oblidar. Durant
aquella nit van perdre la
vida més de 200 rubinencs
enduts riera avall per l’aigua
de les pluges, en la pitjor
tragèdia de la història del
municipi.
Per recordar les persones que van morir aquell
dia i homenatjar els su-

pervivents, dimarts a la
tarda, coincidint amb el 56è
aniversari dels tràgics fets,
l’Ajuntament va organitzar
un acte solemne a la plaça
del 25 de Setembre.
El moment més emotiu
va ser durant l’ofrena floral, quan Pilar Puig –qui va
perdre la mare aquella nit–
va deixar un ram de flors,
visiblement emocionada,
en nom de l’Associació de
Veïns del 25 de Setembre.

A l’ofrena es van sumar regidors de tots els
grups municipals en nom de
l’Ajuntament i també altres
entitats, com el Juventud 25
de Septiembre, Supporters
25 de Septiembre, el Cent
Patins, Catalunya en Comú,
Avan o Esquerra Republicana de Catalunya-Jovent
Republicà.
Posteriorment, i amb les
campanes de l’Església de
Sant Pau tocant a sometent,

“Som una ciutat solidària
i forta”
Abans de l’ofrena, Josep
Abarca, veí del barri, va
llegir el testimoni d’alguns
supervivents d’aquella nit,
com Juan López Marín,
Pilar Crespo o Juan López
Hernández –pare del regidor Juan López–, que van
retratar la duresa d’aquella
nit.
Posteriorment, dues
professores de l’Escola de
Música Pere Burés van interpretar el Cant dels Ocells
i l’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Martínez, va fer el parlament institucional: “Sentim
tristor, però com a herència
d’aquells fets, som una ciutat solidària, forta, capaç de
refer-se de la tragèdia i amb
valors molt presents com la
integració i l’esperança”.

Dijous,

4 d’octubre, 19.00

Tertúlia
Zona Nord
Rubí
Plaça de la Sardana

Rubí

esquerra.cat
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Descomptes i ofertes de les
botigues durant el Fora Estocs

Desmantellen una plantació de marihuana
a Rubí valorada en 300.000 euros
redacció

Els comerciants van oferir grans descomptes i promocions durant
tot el dia. / J.A. Montoya

Comerç Rubí ha organitzat una nova edició del
Fora Estocs, una iniciativa
comercial que permet
als botiguers reduir el
seu estoc i als clients els
dona l’oportunitat d’adquirir productes a un preu
reduït. El dissabte, els
comerços, especialment
del centre de la ciutat,
van oferir tot tipus de
descomptes, ofertes, promocions i rebaixes durant
tot el dia per tancar la
campanya de rebaixes
d’estiu.
Alguns comerços van

optar per instal·lar una
paradeta davant dels seus
establiments per captar
l’atenció del públic que
passejava pel carrer i altres van optar per oferir
els descomptes a l’interior de les botigues.
De forma paral·lela,
Rubí Comerç va oferir activitats lúdiques, especialment dirigides als infants.
Així, hi va haver tallers de
pintar cares, jocs diversos
i una actuació del Bòjum,
la bèstia festiva impulsada per l’entitat Les Anades d’Olla. / DdR

Els Mossos d’Esquadra van
detenir dissabte passat un
home de 59 anys, nacionalitat espanyola i veí de
Barcelona com a presumpte
autor d’un delicte contra la
salut pública en el vessant
de tràfic de drogues i un delicte de defraudació de fluid
elèctric a la nostra ciutat.
La matinada del 22 de
setembre, arran d’una intervenció preventiva al polígon Rubí Sud, els agents
van notar una forta olor a
marihuana que venia d’una
nau semi abandonada. Els
agents van comprovar que
la instal·lació i la connexió
elèctrica eren fraudulentes i
que els aparells d’aire condicionat estaven en constant
funcionament.
Mentre feien les comprovacions, un vehicle es va
dirigir a la nau. Quan el conductor va veure els agents,
va fer una maniobra evasiva
i va marxar ràpidament del
lloc. Immediatament, una
patrulla va interceptar el

La plantació, amb unes 3.500 plantes, estava en una nau del polígon Rubí Sud. / Mossos d’Esquadra

vehicle i va identificar el
conductor, a qui li constava
una ordre de detenció en
vigor. També es va saber
que aquest home havia
llogat la nau per construir
el planter de marihuana.

La plantació estava
ubicada en una
nau llogada al
polígon Rubí Sud

Per tots aquests motius, va
ser detingut.
La plantació estava distribuïda per les diverses
estances que tenia la nau
industrial. A l’interior es van
localitzar i intervenir prop
de 3.500 plantes de marihuana amb un valor aproximat
en el mercat il·lícit d’uns
300.000 euros.
La infraestructura, que
constava de nombrosos

aparells d’aire condicionat,
termòstats, làmpades, humidificadors i condensadors va ser inutilitzada. El
valor de tot el material de
la instal·lació superava els
100.000 euros. També es va
localitzar un laboratori i un
revòlver detonador.
El 24 de setembre el
detingut va passar a disposició judicial i va quedar en
llibertat amb càrrecs.
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Polèmica al voltant d’una
enquesta telefònica sobre
el parc de Ca n’Oriol
M. CABRERA

La futura reforma del parc de
Ca n’Oriol con�nua portant
cua. Després que el govern
aturés la seva proposta per
transformar el parc a pe�ció
de tots els grups municipals
de l’oposició, ara ha sorgit
una nova polèmica arran
d’una enquesta que s’està
fent aquests dies a través
dels telèfons ﬁxes dels rubinencs. A l’enquesta, on
al principi apareix la veu
de l’alcaldessa, s’explica el
projecte de reforma del parc
proposat pel Par�t dels Socialistes de Catalunya (PSC)
i es demana l’opinió dels
enquestats a través d’una
màquina.
La polèmica ha obligat el
secretari de comunicació del
PSC, Moisés Rodríguez, a donar explicacions i aclarir que
es tracta d’una enquesta
ﬁnançada i desenvolupada
pel partit, ja que algunes

forces de l’oposició i la Plataforma Protegim Ca n’Oriol
havien criticat durament
el govern en entendre que
l’enquesta formava part del
procés participatiu de Ca
n’Oriol que l’Ajuntament es
va comprometre a impulsar. “El PSC sempre �ndrà
present l’escolta ac�va de
la ciutadania, quan es creu
convenient s’empren accions d’aquest �pus, especialment si pensem que són
importants i estratègiques,
independentment del procés par�cipa�u de l’Ajuntament”, va explicitar Moisés
Rodríguez.
Per la seva banda, la plataforma Protegim Ca n’Oriol
cri�ca que l’enquesta “descriu el projecte de manera
totalment esbiaixada i sense
esmentar que es perdrà part
del terreny agrícola” i afegeix que “és una irresponsabilitat u�litzar el parc de Ca
n’Oriol com a eina electoral”.

Un de cada tres rubinencs
és usuari del parc
Poc després de les crí�ques
de la plataforma Protegim
Ca n’Oriol per l’enquesta
del PSC, l’Ajuntament ha fet
públics els resultats d’un
sondeig realitzat al juliol dins
del procés par�cipa�u per la
reforma del parc. L’enquesta
ha consis�t amb pregunta a
410 persones als seus domicilis sobre aquesta qües�ó
i ha estat encarregada a
l’empresa Vox Populi.
Segons el sondeig encarregat per l’Ajuntament,
un 90% dels enquestats
coneix el parc de Ca n’Oriol
i un de cada tres hi va com
a mínim una vegada a la
setmana. També assenyalen
que l’estat actual del parc
és bo o molt i 9 de cada 10
incorporarien les millores
proposades.
En relació als usos, els
enquestats contesten que
el fan servir per passejar
(59%), jugar amb els infants
(26%), passejar el gos (18%),
fer exercici (12%), fer celebracions (8%) i participar
en activitats organitzades
(6%).
En línies generals, el 40%

creu que cal potenciar les
ac�vitats espor�ves, un 18%
vol que se celebrin a l’espai
festes populars, un 16% vol
que es millorin les zones de
joc infan�l i un 13% creu que
calen millores per passejar. A
més, el 10% creu que és necessari organitzar ac�vitats
lúdiques, el 9% pensa que
s’han de fer esdeveniments
culturals i un 7% ac�vitats
per a joves.
S’obre a la par�cipació de
tots els rubinencs
El proper pas del procés,
s’iniciarà la setmana vinent a
través de Rubí Par�cipa, que
permetrà la par�cipació de
tota la ciutadania. Així, els
ciutadans podran aportar
idees de com ha de ser el
parc i es podran fer comentaris sobre les propostes
durant tot l’octubre. També
�ndrà lloc una jornada par�cipa�va el 27 d’octubre al
parc de Ca n’Oriol.
A par�r de les propostes
recollides, es redactaran els
avantprojectes de millora
del parc a través de les idees
presentades.

A més, ho considera una
mostra del fet que el PSC “no
té cap intenció de modiﬁcar
ni consensuar el projecte”.
Per Rodríguez, “l’oposició
no vol que es por�n endavant les accions del govern
socialista, però no tenen cap
contraproposta”.
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La CUP celebra una assemblea
territorial oberta a Rubí amb
el diputat Vidal Aragonés
REDACCIÓ

La Candidatura d’Unitat
Popular (CUP) va celebrar
dimarts a Rubí una assemblea territorial oberta per
debatre sobre l’estratègia
polí�ca de la formació en
l’actualitat i per als propers
mesos, amb l’objec�u de
recollir diverses visions
i opinions sobre què ha
passat des de l’octubre de
l’any passat i com encarar
el nou cicle polí�c.
L’assemblea, a la qual
van assis�r prop d’una cinquantena de persones, va
comptar amb la presència
del diputat al Parlament
Vidal Aragonés.
El representant polí�c
va oferir una primera explicació sobre les temà�ques
que es volen abordar en
aquestes assemblees territorials, dividides en quatre
blocs: el debat sobre la
immediatesa de la ruptura,
el paper de la CUP-Crida
Cons�tuent al Parlament,
la possibilitat de crear una
estructura de decisió amb
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representants del món municipal i el paper que ha de
jugar l’organització popular
davant el que consideren la
inacció de les ins�tucions.
Tots els assistents a l’assemblea van poder exposar
els seus dubtes, compar�r
visions sobre la situació actual i fer arribar propostes
sobre l’estratègia a seguir,
en una reunió que va durar
pràc�cament dues hores i
en la qual es van expressar
opinions molt diverses.
Segons Aragonés, “es
tracta de prendre’ns un
temps per a reflexionar
col·lec�vament sobre què
va passar i què no va passar
l’1 d’octubre i en els dies
posteriors”. Des del Secretariat Nacional de la CUP
i el grup parlamentari, es
van abocar un seguit d’idees “que es volen socialitzar
amb la militància i amb el
conjunt de la ciutadania
per tal de ser capaces, entre totes, de generar una
proposta polí�ca” i també
de “fer la necessària autocrí�ca”.

Elisenda Paluzie (ANC) reivindica la necessitat
d’enfor�r el moviment independen�sta
La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana ofereix una
xerrada al Casal Popular de Rubí davant de més de 150 persones
LARA LÓPEZ

Més de 150 persones van
omplir el Casal Popular el
passat divendres per assis�r
a la xerrada que va oferir Elisenda Paluzie, presidenta de
l’Assemblea Nacional Catalana. La líder de l’ANC considera que Catalunya es troba
immersa en una situació
d’indecisió i desorientació
polí�ca. Segons Paluzie, el
moviment independen�sta
va perdre força a par�r del
3 d’octubre de l’any passat i
ara ha de reunir tres factors
clau per poder fer efec�va
la República Catalana: una
majoria parlamentària amb
la voluntat d’exercir l’autodeterminació, el suport
incondicional de la societat
civil organitzada i mobilitzada i un govern disposat a
aconseguir declarar un estat
independent.
Durant l’acte, Elisenda
Paluzie va apuntar que el
govern de Pedro Sánchez

La presidenta de l’ANC, durant la xerrada. / Lara López

no està disposat a cedir
sobirania al govern català
i, per aquest motiu, des
de l’ANC aposten per la via
unilateral com a solució, tot
i que acceptarien un acord
pactat amb el govern espanyol. Quant al govern de la
Generalitat, la presidenta de
l’ANC reclama que s’analitzin
quins elements i estructures
d’estat han fallat en el procés
sobiranista i que els par�ts

polí�cs independen�stes es
posin d’acord per compartir una mateixa estratègia
polí�ca.
Paluzie també va parlar
de les febleses del moviment independentista. La
més destacada és la decisió d’empreses nacionals i
mul�nacionals de traslladar
la seva seu fiscal a altres
comunitats autònomes, fet
que van aproﬁtar els par�ts

unionistes per promoure
una campanya de la por.
L’economista va assegurar
que aquests canvis no han
afectat al PIB ni als ingressos
de la Generalitat i que l’impacte en l’economia catalana
ha estat nul. Des de l’ANC es
vol enfor�r el teixit empresarial català, concretament
les empreses que no es�guin
inﬂuenciades pel poder polí�c, i alhora promoure una
economia autosostenible.
A més, l’Assemblea organitzarà accions a escala local
per promoure el moviment
independentista, com la
campanya de ‘Primàries
republicanes’. Aquesta inicia�va pretén maximitzar les
alcaldies independen�stes
a través d’una llista independen�sta unitària amb polí�cs i membres de la societat
civil, un projecte nacional
que �ndrà un enfocament
diferent per cada municipi
en funció de cada secció
territorial de l’ANC.

La Plataforma 1 d’octubre a Rubí organitza
diversos actes per reivindicar els fets de l‘1-O

Centenars de rubinencs van fer cua al CAP Anton Borja per par�cipar en el referèndum. / Arxiu

Diversos col·lectius de la
ciutat, com l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium, el Comitè en Defensa de
la República (CDR), Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC), l’Alterna�va d’Unitat
Popular (AUP), Candidatura
d’Unitat Popular (CUP) i el
Par�t Demòcrata Europeu
Català (PDeCAT), s’han constituït com a Plataforma 1
d’octubre a Rubí. La platafor-

ma, que també s’ha conformat en l’àmbit nacional, vol
reivindicar els fets de l’1-O
de l’any passat.
Durant el proper cap de
setmana i ﬁns a l’1 d’octubre,
s’estan organitzant actes
arreu de Catalunya. A Rubí,
les ac�vitats es concentraran
aquest divendres a la tarda a
la plaça del Doctor Guardiet.
L’acte arrencarà a les 19 hores amb la construcció d’un

mural ‘per no oblidar’, sardanes d’exhibició amb l’Escola
Flor de Neu i havaneres amb
el grup Blau Mariner. A les
20 hores, �ndrà lloc el debat
‘1-O: I ara què?’, que comptarà amb la participació
d’Anna Simó (ERC), Ramon
Tremosa (PDeCAT) i Abel
Caldera (Endavant-OSAN) i
estarà moderat per Albert
Balanzà. En ﬁnalitzar el debat, hi haurà projeccions

amb missatges dels exiliats
polí�cs i el vídeo sobre l’1-O
a Rubí ‘Vam votar, vam guanyar’.
A les 21.30 h està previst
un sopar popular (on cadascú portarà el seu menjar) i
a par�r de les 22.30 hores i
ﬁns a la mitjanit s’oferiran actuacions de Diables de Rubí,
música amb Joan Boada i David Plaza o blues amb Muddy
Wine and friends. / DdR
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L’Ajuntament dona suport als
treballadors d’Ipagsa, on es preveuen
una seixantena d’acomiadaments
REDACCIÓ

Representants de tots els
grups municipals a l’Ajuntament de Rubí es van trobar
dilluns amb els representants del comitè d’empresa
d’Ipagsa en el marc d’una
junta de portaveus extraordinària que es va celebrar
a la sala de plens de l’Ajuntament.
Els representants dels
treballadors van explicar als
representants municipals
la seva situació després de
l’adquisició de l’empresa
per part de la multinacional Agfa, que podria implicar l’acomiadament de 60
persones, la meitat de la
plantilla actual, ja que la
compra suposa eliminar les
dues línies producció de la
fàbrica de Rubí. Segons els
treballadors, l’empresa ja

va acomiadar 20 persones
el mes de maig per causes
econòmiques.
Durant la trobada, el
consistori va traslladar el
suport de l’administració
als treballadors afectats i
va avançar la creació d’un
dispositiu d’atenció especíﬁc des del Rubí Forma per
atendre les necessitats de
les persones que es puguin

quedar sense feina.
“Compartim la preocupació dels treballadors
i treballadores i donarem
tot el suport possible a la
plantilla malgrat les poques
competències municipals.
Ens posem a la seva disposició per a tot allò que puguin
necessitar”, va assenyalar
l’alcaldessa, Ana M. Martínez.

La junta de portaveus s’ha trobat amb els representants de la plantilla
d’Ipagsa. / Cedida

El ‘Rubiemprèn’ tractarà les noves
maneres de ﬁnançar un negoci
REDACCIÓ

L’Escola d’Emprenedoria
(EDER) de l’Oﬁcina de Serveis a l’Empresa (OSE) organitza una nova edició del
‘Rubiemprèn’, que s’adreça
a persones emprenedores,
empresaris i empresàries.
La nova edició tindrà lloc el
4 d’octubre a la Masia de
Can Serra sota el títol ‘Altres
vies de ﬁnançament per a la
meva empresa’.
La jornada estarà conduïda per Oriol Sans, director
de Finançament de l’Agència per la competitivitat de
l’empresa de la Generalitat i
expert en temes de ﬁnança-

ment empresarial. Durant el
matí, els assistents podran
seguir les intervencions de
Javier Megías, CEO i cofundador d’Startupxplore,
que oferirà una radiograﬁa
de la situació actual del
ﬁnançament alternatiu i de
Carlos Blanco, fundador de
Nuclio Venture Builder, que
donarà les claus per crear
una empresa atractiva per
als inversors.
La segona part de la
jornada girarà al voltant dels
principals instruments de
ﬁnançament alternatiu. Hi
intervindran: Sandra Font,
cap de Finançament Internacional i Alternatiu, Acció-

Generalitat de Catalunya;
Jonàs Sala, cofundador i soci
de Verkami, Emilio Gómez,
director Venture Capital ICF,
i Eloi Noya, director de Desenvolupament de Negoci
LoanBook Capital.
“Rubiemprèn ja és una
cita de referència: els temes
que s’hi tracten s’ajusten a
les necessitats del teixit empresarial i els ponents són
sempre de primer nivell”,
ha apuntat el regidor de Desenvolupament Econòmic
Local, Rafael Güeto.
Les inscripcions, que
són gratuïtes, es poden
formalitzar al web de Rubiempresa.

Finques Colomer està celebrant
els 75 anys d’activitat empresarial
REDACCIÓ

L’alcaldessa, Ana M. Martínez, va lliurar dilluns una
placa commemorativa a
Finques Colomer amb motiu
del seu 75è aniversari. L’acte
va tenir lloc en el marc d’una
visita a les instal·lacions de
la immobiliària, ubicada a
l’avinguda de Barcelona, 17.
L’empresa va ser fundada
l’any 1942 per Josep Colo-

Detall de la placa commmorativa. / Cesar Font

mer i Fortino i avui ja és la
tercera generació qui n’està

al càrrec. La companyia
va néixer al carrer Maximí
Fornés i es va traslladar a
les actuals instal·lacions
el 1979. Per Martínez “és
un orgull veure com negocis familiars creen arrels al
municipi i desenvolupen la
seva tasca amb compromís
cap a la ciutat”. L’alcaldessa
ha encoratjat l’empresa a
continuar “treballant a Rubí
i per Rubí”.
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ncara falten 8 mesos per a les eleccions municipals –previstes el maig del
2019– però els partits ja van prenent
posicions, planificant estratègies electorals i
pensant en quins poden ser els millors candidats per aconseguir uns bons resultats.
Per això, fins a la campanya electoral, es
publicaran diverses enquestes amb la intenció
de sondejar quina és l’opinió dels rubinencs de
cara a la contesa electoral. En una enquesta
realitzada aquest mes de setembre a la qual
ha tingut accés Diari de Rubí, el Partit dels
Socialistes de Catalunya seria el més votat,
però la força que més creix és Esquerra Republicana de Catalunya i Ciutadans no es
queda pas enrere.
De fet, les eleccions municipals coincidiran amb les eleccions al Parlament de la

Rubí, et volem més verd
Visc en una ciutat cada cop més poblada
i que surt més al carrer, que vol gaudir
d’activitats a l’aire lliure. Una ciutat que
demana a crits més zones verdes; zones
comunes on esplaiar-se.
Des de fa uns anys però, segons sembla,
la prioritat no som els ciutadans, sinó els
pressupostos, els grans projectes i per tant,
el poc manteniment que requereixen les
zones comunes cimentades que majoritàriament hi ha a Rubí.
Està clar que cimentant els espais
públics, garantim un manteniment quasi
nul.
Tanmateix, no crec que sigui únicament
qüestió de pressupostos. Si ens parem a
mirar, hi ha un extraordinari pressupost
destinat a les Festes Majors; Al centre tenim 2 Festes Majors, la Gran Festa Major
i també cal sumar les Festes dels Barris...
No ens ho acabem! Calen tantes Festes
Majors i de tants dies?
Es podrien destinar més diners per
crear zones verdes? Oxigenar una mica

EDITORIAL

Compte enrere

Unió Europea, una casuística que pot acabar
desdibuixant la política local en favor de les
forces polítiques nacionals i estatals.
En qualsevol cas, caldrà tenir en compte
diversos factors a l’hora de plantejar com
seran les eleccions municipals. Un dels més
determinants serà la reformulació de part de
l’esquerra. Iniciativa per Catalunya Verds,
l’àmbit dels comuns, Esquerra Unida i Alternativa –que abandona l’AUP– i Podem
estan treballant en una candidatura a l’alcaldia
de Rubí, una força política nova que podria

Cartes de la ciutadania

aquesta ciutat, envoltada de polígons industrials i amb poca qualitat d’aire seria un
gran avanç i una millora indispensable.
No només parcs verds, se m’acut,
apuntar-nos a la creació i propagació de
sostres verds. És a dir, taulades tapiades
de plantes. El manteniment és mínim,
redueixen la contaminació i ajuden a refrescar els edificis. És també una mesura
molt viable en empreses, que disposen de
grans superfícies.
Sona idealista i potser és una mesura
poc popular és clar, però cada cop més
ciutats i administracions públiques, estan
fent possible aquesta realitat en diferents
ciutats del món; Madrid, Copenhaguen,
París, Mèxic D.F., etc. Per llei s’està
implementant en ciutats de França i Dinamarca.
I és que no tot es redueix als calés,
també la qualitat de vida i de l’aire són
indispensables per viure millor.
Esperem doncs algun dia, que els
nostres polítics prenguin nota dels països
més avançats en medi ambient i puguem

El Tuit de la setmana
Eulàlia Formiguera @EFormiguera
Això és indigne de
l’entrada d’una escola!!
@AjRubi fa molt temps
que demanem resoldreho i s’han fet promeses
incomplertes. Brutícia,
mobles i roba tirats,
excrements de tot tipus
#nopodemesperarmés
@Ampa_Pau_Casals

obtenir bons resultats i que caldrà tenir molt
present.
En l’àmbit de les forces independentistes,
a Rubí ha quedat descartada una confluència
de les diverses formacions, un acord que només ha defensat el Partit Demòcrata Europeu
Català (PDeCAT). Esquerra va tancar aquesta porta fa mesos presentant el seu candidat,
Xavier Corbera, amb la intenció de desbancar
Ana M. Martínez de l’alcaldia de Rubí, que
encara no ha anunciat si es presentarà a la
reelecció. Per la seva banda, l’AUP ja fa mesos

27 de setembre

convertir les nostres ciutats en ciutats més
dignes i vivibles.
De moment però, el dispendi en Festes
Majors s’emporta la palma.
Cristina Gómez
Exemplaritat veïnal
Dissabte passat, al carrer Verge de Fàtima
amb Apel·les Mestres, una senyora de 90
anys va tenir una ensopegada a la vorera,
a l’alçada del col·legi Liceu Politècnic.
Arran de la caiguda, es va fer un trau al
nas molt aparatós, amb un gran vessament
de sang, així com una gran contusió a l’ull
esquerre.
La rapidesa dels veïns per auxiliar-la
va ser admirable, dones i joves, així com
clients del Bar Midas, que van acudir de
seguida. Fou precisament un dels joves
assistents qui va trucar l’ambulància.
La senyora accidentada està fora de
perill i com no sap els noms dels veïns
que la van auxiliar, en nom seu, aprofito
aquestes línies a través de Diari de Rubí
per transmetre’ls les gràcies de tot cor.
Josep Abarca

que treballa en un nou programa electoral i
deixa per més endavant la configuració de les
llistes i el possible alcaldable.
També caldrà veure com afronta el darrer
tram de mandat Ciutadans, que també creix
segons les enquestes: si ho fa trencant amb el
suport que fins ara ha prestat al PSC o segueix
amb la mateixa estratègia dels darrers tres
anys. Per últim, tampoc no es pot descartar
de cap de les formes el paper que jugarà Veïns
per Rubí, tot i que de moment les enquestes
no li són favorables.
I finalment, caldrà tenir molt en compte
la política general, el judici per l’1 d’octubre, la
gestió de Pedro Sánchez com a president del
govern espanyol, els casos de corrupció, etc.
Fets que poden fer variar, i molt, els resultats
a Rubí. El compte enrere ja ha començat.

‘Masters del universo’
¡Qué de moda están los famosos masters!
Resulta que ahora todo el mundo tiene
master: Cristina Cifuentes, Pablo Casado,
Carmen Montón, Pedro Sánchez…, pero
según lo visto los masters se regalan como si
fueran Papa Noel o los Reyes Magos, o simplemente no existen, es decir, son falsos.
Desde estas líneas hago un llamamiento
a todas aquellas personas que han cursado o
estén cursando un master, sea de la disciplina que sea : ¡cuidado!, el día menos pensado
pueden acusarlas de plagio, de regalo de
cumpleaños, de poco profesional…
Hace unos cuantos años, cuando oías
hablar a alguien de la palabra master, sonaba como a algo importante, como un
complemento de estudios al más alto nivel,
y ahora la “fatídica” palabra master suena a
tomadura de pelo, a regalo.
¡Cómo han cambiado las cosas! Avanza
el tiempo y llegaremos a la sublime conclusión de que los únicos masters verdaderos
serán los ‘Masters del Universo’ de los
añorados años 80.
José A. Avila López

Fotodenúncia

Plaga de paneroles al barri de Les Torres
Fa més de 10 dies que vaig adjuntar aquestes fotos a una instància a l’Ajuntament de
Rubí, demanant solucions a aquest problema i una resposta, atès que aquestes paneroles
ja s’han introduït a les nostres llars. Hores d’ara, ni accions per solucionar la plaga ni cap
resposta a la meva sol·licitud.
Octavi Batllori
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Per què és important celebrar la Setmana
Europea de la Mobilitat Sostenible?
Mireia Gascón
Biòloga
En matèria de salut i benestar,
sovint les reivindicacions de
la ciutadania van molt més
dirigides a reclamar un bon
servei d’atenció sanitària per
atendre les persones malaltes
que no pas a demanar als nostres governants que preguin
mesures per prevenir la malaltia i tenir una bona qualitat
de vida. Això no vol dir que
no s’hagi de reclamar un bon
servei sanitari, és evident que
és necessari, però també cal
posar de manifest que l’evidència científica ha demostrat
que la prevenció és molt més
eficaç que la cura.
En aquest sentit, la vida a
les ciutats, que han crescut
significativament en els últims 100 anys, ha comportat
una sèrie de millores socioeconòmiques evidents. Però
també ha comportat un estil
de vida més sedentari entre
la població urbana. Cal tenir
present que la falta d’activitat
física és la quarta causa de
mortalitat a nivell mundial i
és un dels principals factors
de patir obesitat, malalties
cardiovasculars, diabetis o
càncer. La vida a les ciutats també ha comportat un
increment de l’exposició a
contaminants com el soroll
i la contaminació de l’aire, i
l’ús de vehicles motoritzats
per a desplaçar-nos té un
paper molt important en tota
aquesta situació.
Caminar o moure’s en bici-

Rafael Güeto
Portaveu PSC
Hipocresia. Aquesta és la
paraula que ens ve al cap quan
ens assabentem que diversos
partits de l’oposició han decidit contractar recentment un
assessor de grup municipal.
I no, no és perquè no
creiem en aquesta figura, ja
que nosaltres mateixos la vam
incorporar gairebé a principis
de mandat i hem defensat
sempre el seu paper per poder
fer acció política.
Ens ve hipocresia al cap
quan recordem les paraules dels regidors d’aquestes
formacions que titllaven el
Partit dels Socialistes de
“poc ètic” i parlaven d’aquest

cleta per a cobrir les neces- dis que mostren que aquestes
sitats del nostre dia a dia és partícules podrien tenir un
una manera d’assolir els ni- paper rellevant en el desenvells d’activitat física mínims volupament cognitiu dels
establerts per l’Organització infants i en la demència en
Mundial de la Salut (OMS) adults (http://www.who.int/
per assegurar una bona sa- airpollution/ambient/healthlut (http://www.who.int/ impacts/en/). Finalment, el
es/news-room/fact-sheets/ soroll també comença a ser un
detail/physical-activity). Fins
tema de preocupació, doncs es
i tot hi ha diversos estudis calcula que cada any a Europa
que demostren que aquelles 16.600 persones moren de
persones que utilitzen el manera prematura a causa de
transport públic caminen més l’exposició a un excés de soque no pas aquelles persones roll. De fet, segons l’OMS, un
que utilitzen el
de cada cinc
cotxe o la moto,
europeus està
“L’Ajuntament exposat regude manera que
promoure el
larment a nija fa anys que
transport púvells de soroll
deixa perdre
blic també és
durant la nit
l’oportunitat
una manera de
que podrien
promoure l’acafectar signifide celebrar la
tivitat física.
cativament la
D’altra banda, Setmana Europea salut (http://
l’exposició a la
de la Mobilitat w w w . e u r o .
contaminació
w h o. i n t / e n /
Sostenible”
de l’aire és un
health-topics/
dels grans proenvironmentblemes que les ciutats encara and-health/noise).
no han sabut resoldre; de fet, Rubí no s’escapa de tota
es calcula que el 91% de la aquesta problemàtica i, per
població mundial viu en llocs tant, calen mesures per poamb nivells de contaminants tenciar una mobilitat activa
superiors als establerts per
i sostenible, és a dir, que
l’OMS. L’evidència científica promogui caminar, l’ús de
ja ha demostrat abastament la bicicleta i el transport
que l’exposició a contamina- públic. A Europa hi ha un
ció de l’aire, i especialment gran nombre de ciutats que ja
el que es coneixen com a estan fent canvis importants
matèria particulada (PM) i
en polítiques urbanístiques
partícules ultrafines (UFP), i de mobilitat per assolir
incrementa el risc de mort, aquests objectius. Fins i tot a
malalties cardiovasculars, Espanya podem trobar el cas
càncer i malalties respiratòri- de Pontevedra, on l’alcalde
es. Però el més preocupant és de la ciutat, metge de proque cada cop hi ha més estu- fessió, va impulsar un canvi

Hipocresia

nomenament com un “frau
a la ciutadania”. Paraules
que, per exemple, ara han de
ressonar al cap dels membres
d’Iniciativa per Catalunya
Verds (ICV ). Aquesta formació, després de tres anys
declinant i criticant aquest
càrrec de confiança amb dures
afirmacions, va incorporar
abans de l’estiu una assessora
de grup.
Qui també ho ha fet fa
poc més d’un mes és Esquerra
Republicana (ERC), formació
que, quan el grup socialista va
contractar assessor de grup,
parlava de “decepció” i es
preguntava davant la premsa
quina era la tasca dels assessors del govern i de grup a
principis de mandat.
Suposem que ara que

Esquerra ja ha contractat el
seu assessor de grup, deuen
tenir clares les funcions. De
fet, deuen hagut de recordar
el mandat passat, quan tenien
dos càrrecs de confiança i un
assessor tenint responsabilitats de govern amb només
dues regidories.
Vista la responsabilitat
que comporta treballar pels
nostres veïns i veïnes, Ana
María Martínez, la nostra
alcaldessa, i l’equip de govern,
en minoria però amb molta
voluntarietat, treballem per
aconseguir una ciutat millor.
Per aquest motiu, comptem
amb un equip de persones
entregades amb passió al
projecte de ciutat que representem.
Des del PSC, no estem en

fa 15 anys que ha resultat en
una ciutat pacificada, sostenible i, sobretot, saludable
(https://www.eldiario.es/
sociedad/Pontevedra-ciudad-coches_0_664934417.
html). Calen, doncs, mesures
estructurals, però també cal
que la ciutadania entengui
per què cal començar a canviar la manera en com ens
desplacem. Constantment
a les xarxes es poden llegir
queixes que circular en cotxe
o aparcar a Rubí és complicat.
Bé, l’Ajuntament (amb el suport d’altres administracions)
ha d’oferir alternatives de
mobilitat sostenibles a totes
aquestes persones (encara
tenim pendent d’aprovació el
Pla de Mobilitat Sostenible,
per cert), però també ha de
saber explicar el perquè entre
totes hem de començar a canviar el ‘xip’. En aquest sentit,
l’Ajuntament ja fa anys que
deixa perdre l’oportunitat de
celebrar la Setmana Europea
de la Mobilitat Sostenible
(aquest any era entre el 16 i el
22 de setembre), en la qual es
poden dur a terme activitats
per a conscienciar i explicarse a la ciutadania, sobretot a
les escoles (no cal recordar els
problemes que hi ha cada dia
al voltant d’elles). Esperem
que l’any vinent, governi qui
governi, l’Ajuntament entengui la importància de celebrar
aquesta setmana i de tenir-la
com a referent per començar
a fer el canvi que altres ciutats ja van començar fa anys.
Ens hi va la salut, tan senzill
com això!

contra de contractar figures
de personal eventual si es
poden estimar necessaris per
fer serveis d’assessorament
polític, però lamentem que
des d’algunes formacions de
l’oposició, sense governar,
hagin ara realitzat aquestes
contractacions i no hagin
tingut la valentia suficient de
reconèixer, el canvi d’opinió
o la pèrdua de valors, o demanar disculpes per les seves
dures paraules cap als i les
socialistes.
Hipocresia, f ruit de la
incoherència, d’una oposició de f rontisme, sense
arguments i que viu aquest
mandat oblidant-se de posar
per davant la nostra ciutat, per
sobre d’interessos, marques o
banderes.
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ÀTIC A LA SERRETA

Últim pis amb ascensor de 3 habitacions, balcó, traster,
molt lluminós, reformat de disseny!!!!
178.000€

PIS A LA SERRETA

2n pis sense ascensor, tot exterior, 3 habitacions, balcó
ampli tipus galeria, estat d’origen. Molt ben ubicat.
72.000€

LOFT EN LLOGUER

Planta baixa amb entrada
independent, totalment
diafan, bany independent, molta llum.
NOU A ESTRENAR!
650€/mes

CASA A SANT VICENS DELS HORTS

Casa en venda ideal per a dues families, a 20 minuts de
Rubí, 2 vivendes independents, estat d’origen conservat, en total 3 banys i 5 habitacions, totalment exterior,
llar de foc, terreny de 250m2, vivendes 55mc/u.
170.000€

Reforma integral del teu habitatge
Porta’ns el teu pressupost i t’ho millorem!

Crèdits personals fins a 20.000€
ARA SI!!
Hipoteques 100% més despeses
Consulta sense compromís
Carrer París, 1-5 2a Planta 08191 Rubí
(Barcelona) M. 654 850 675
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GUIA GASTRONÒMICA
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GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
ARROSSERIA

FRUITERIA

CUINA

CASOLANA

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

La Pastora
c. La Pastora, 31
T. 93 697 52 26
Cal Gori
Av. Barcelona, 66
T. 93 699 10 27
El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574
Bar Casa Nico
c. Joaquím Bartrina,16
T. 93 699 01 11

ENTREPANS
Frankfurt Nara
Avda. Barcelona, 31
T. 93 588 95 35
Bar iTres
Pl. de Josep Sapés, 2 L.3

CUINA

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

El Portalet
Pl. Dr. Guardiet, 14
T. 93 588 54 68
La cuina de l’Oriol
c. Marconi, 1
T. 93 631 37 53

PIZZERIA
CAFETERIA
Cafè DeLaVera
c. Cal Gerrer, 10, local 4

BAR MUSICAL

BRASERIA
Cal Tony
Ctra. de Molins de Rei,
Km. 7,8
El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574
Sal i Oli
T. 93 633 86 84
c. Balmes, 25 Rubí
La Cassoleta
T. 93 699 94 41
Av. Castellbisbal, 69

TAPES
Bar El Tapeo
Av. Olimpiades, 102
T. 93 855 33 87
Bar Rambla
c. Francesc Rovira. 10
La Rambla
c. Francesc Rovira, 10
Aguila Roja
Av. Estatut, 169
T. 680 297 780
Medina Azahara
c. Topacio, 49
T. 606 075 751

GUIA GASTRONÒMICA
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QUE VAGI DE GUST!
LA RECEPTA

Xampinyons
farcits d’ous
amb bacó

INGREDIENTS
CUINA

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

· 8 o 10 xampinyons grans
· 50 grams de bacó fumat
· Un gra d’all
· Un ou de guatlla per xampinyó
· Sal, pebre negre i oli d’oliva verge extra

ELABORACIÓ
Treure la tija als xampinyons i reservar-la. Rentar
els xampinyons i amb l’ajuda d’una cullereta de
cafè buidar-los.
Tallar les tiges a trossets molt petits i posar-les
a la paella amb una mica d’oli i un gra d’all ben picat. Salpebrar i quan hagin deixat anar tota l’aigua
afegir el bacó tallat també a trossets petits, remenar i deixar fer uns 3 o 4 minuts.
Amb el bacó i les tiges farcim els xampinyons,
els posem en una plata i els fem al forn, prèviament
escalfat a 180 graus, uns 5 minuts.
Mentrestant es fan els xampinyons, fem els ous
de guatlla a la planxa. Salpebrem i posem un ou
damunt de cada xampinyó.
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GUÀRDIES
NOCTURNES
DE DILLUNS A DIUMENGE
DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

SETEMBRE 2018

28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SALUT I BELLESA
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13.
MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
14.
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3
15.
PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
16.
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
17.
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 3518.
SCHMID - 93 699 13 05
19.
C/ Riera, 12
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13 20.
XAPELLI - 93 588 07 08
21.
C/ Victor Català, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
22.
C/ Sabadell, 79
CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11 23.
PIERA - 93 697 71 63
24.
Plaça Josep Sapés, 4
SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18 25.
BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73 26.
CUYÀS - 93 269 51 03
27.
Milà i Fontanals, 43
ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28

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/ Safir, 28
MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3
PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
SCHMID - 93 699 13 05
C/ Riera, 12
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

El dermapen o
micro punción
Se le llama como ‘el lápiz que borra las arrugas’. Se trata de
un dispositivo que reaﬁrma, levanta y rejuvenece la piel.
Es muy efectivo para reducir líneas de expresión, arrugas,
estrías, marcas de acné o manchas. Este tratamiento ayuda
a la producción de colágeno y elastina y ayuda a la absorción
de los productos que la especialista considere necesarios
sin inyectarlos, como ocurre con otros tratamientos. Los
resultados son visibles desde la primera sesión, aunque se
debe esperar un par de días para apreciarlo.
Centre d’Estètica Bella

Cejas perfectas con el microblading
Hasta hace poco las cejas no solían preocupar a las mujeres,
les preocupaba más la piel, color de cabello, etc., pero hoy
en día tener unas cejas bien moldeadas y perfectas es un
tema que preocupa bastante, pues con el paso de los años
las cejas pierden forma y aparecen calvas, o simplemente
tener las cejas que quieres exactamente, se puede conseguir. La técnica que ha llegado en los últimos años es sin
duda la más natural y perfecta, se trata del Microblading ,
esta técnica consigue las cejas que quieres, a tu gusto.
Lo mismo que cuidamos el aspecto del cabello, manos
y piel, si las cejas es el marco del rostro, ¿por qué no tener
unas cejas perfectas todo el año sin necesidad de estar
retocando con el lápiz cada día?
Centre d’Estètica Bella

MASCOTES
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SIN CITY es puja a l’escenari
a favor de Rodamons de Rubí
La genuïna banda de rock Sin CITY ha
programat un concert benèﬁc que tindrà
lloc aquest dissabte 29 de setembre en
el Centre Cívic Ca Fatjó, a favor de Rodamons de Rubí.
Com està fent des dels seus inicis i
sent ﬁdels a les seves consignes, Sin CITY
s’ha consolidat com una de les millors
bandes tributo a AC/DC, mantenint so,
instruments i registres dels anys daurats
de la llegendària banda. Dues hores de
concert amb uns amﬁtrions de luxe que
donaran la cara pels animals de Rodamons de Rubí, un xou on l’espectacle
està assegurat i que farà vibrar a tots i
cadascun dels assistents.

T’HO PERDRÀS?

DATA: Dissabte 29 de setembre
a les 21h
LLOC: Av. de Castellbisbal, 1 (Rubí)
ENTRADA LLIURE
SERVEI BAR
Segueix-los en:
Facebook: sincity.tributebandacdc
Youtube: sincitytributoacdc
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CLASSIFICATS

LLOGUER
I VENDA
SE ALQUILA Local 610.467.363
SE ALQUILA Hab. 610.467.363

OFERTES I
DEMANDES
ES NECESSITA florista amb
experiencia a Sant Cugat.
93.588.82.33
CHICA BUSCA trabajo por
horas. Con ref. 663.363.317

PUBLICITAT

Divendres, 28 de setembre de 2018
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AGENDA
································································
DIVENDRES 28 de setembre
-Tarda en clau de sol
A les 19h a l’Escola de Música Pere Burés.
-Nit d’observació astronòmica
A les 21.30h a l’Ateneu.

································································
DISSABTE 29 de setembre

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

································································

-Aplec Sardanista
A càrrec de les cobles Jovenívola de Sabadell,
Ciutat de Girona i La Principal del Llobregat. A les
17.30h a la pl. Catalunya. Org.: Aplec Rubí.

································································

································································
DIUMENGE 30 de setembre

-Activitats fotogràﬁques per a tota la família
De 10.30 a 13.30h a la pl. Nova Estació.
Org.: La Nuu i el Grup Fotogràﬁc el Gra.
-‘Hello Autumn!’
Manualitats en anglès per a infants d’1 a 7 anys. A
càrrec de British House. A les 11h a la Biblioteca.

-Ball al Casal
A càrrec de Marcelo. A les 16.30h al Casal de la
Gent Gran de Rubí. Org.: Casal de la Gent Gran.

-Presentació del llibre ‘El regal d’aniversari’
Contacontes amb titelles a càrrec de Sebastià
Serra i Companyia Peus Grossos.
A les 12h a Lectors al tren.

-‘De pel·lícula’
Concert commemoratiu 25è aniversari del teatre
municipal La Sala a càrrec de l’Orquestra Simfònica
del Vallès. A les 19.30h a La Sala. Preu: 20€.

Antiga Estació. c. Historiador Serra, s/n.
Ateneu Municipal. c. Xile, 1-3.
Auditori del Museu Vallhonrat. c. Sant Pere, 77-79.
Biblioteca Municipal. c. Aribau, 5.
Casa de Andalucía. c. Orso, 2.
Casal de la Gent Gran de Rubí. c. Magallanes, 60.
Casal Popular. c. Pere Esmendia, 14.
Casino Espanyol. pl. de Catalunya, 1.
AAFF_ANUNCI_DIARI_RUBI_258x162,5mm.pdf
Celler. c. Pintor
Coello, s/n.

C

-Full Colors
Festival de graﬁts a la pl. Josep Tarradellas. A
les 12h taller infantil d’art al carrer. A partir de
les 17.15h actuacions dels grups L’Arenga, Zeta
DJ, Señor Chen i Godac DJ. Org.: Petados Crew i
Ajuntament.

-Full Colors
Festival de graﬁts a la pl. Josep Tarradellas. A partir
de les 12h actuacions dels DJ de La SoniK.
Org.: Petados Crew i Ajuntament.

ADRECES CULTURALS

CULTURA
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Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n.
Centre d’Alternatives Culturals Rubí. c. Sant Joan, 1.
Escola d’Art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
Escola de Música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
Església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.
Espai d’Art La Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
Espai de Llibres Lectors al tren. c. Magí Ramentol,3.
Espai Expositiu Aula Cultural. av. Barcelona, 84.
Espai Sociocultural CGT. pl. d’Anselm Clavé, 4-6.
1Hermandad
25/9/18 Rociera
15:50 de Rubí. ctra. 1413, 128.

DILLUNS 1 d’octubre
-Taller d’arts manuals
Dins de la Setmana de la Gent Gran. Al Centre Cívic
del Pinar a les 17.30h. Inscripció prèvia.
DIMARTS 2 d’octubre
-Taller sobre telèfons mòbils i tauletes
Dins de la Setmana de la Gent Gran.
Al Rubí Forma a les 17.30h.
-Presentació del llibre ‘Tigres de cristal’
A càrrec de Maite Núñez.
A les 19.30h al Racó del Llibre (c. Dr. Robert, 12).

································································

Dins de la Setmana de la Gent Gran. A càrrec de
Mari Luz Lurbe.
A l’Ateneu a les 17.30h. Inscripció prèvia.
-Hora del conte
A càrrec de Micro Troupe. A les 18h a la Biblioteca.
Per a infants de 4 a 8 anys.

································································
DIJOUS 4 d’octubre
-Itinerari per l’entorn natural dels Alous
Dins de la Setmana de la Gent Gran.
A les 9.30h al c. Antoni Sedó.
-‘L’escultura de Josep Llimona’
Seminari d’art i literatura. A càrrec de Natàlia Espinas. A les 18h a l’Ateneu. Preu de tot el seminari:
30€ socis de l’AEUR / 36€ no socis. Org.: AEUR.

DIMECRES 3 d’octubre
-‘Aspectes bàsics sobre la utilització dels medicaments’
Dins de la Setmana de la Gent Gran. A càrrec
d’infermeres del CAP Mutua.
A la Biblioteca a les 10.30h.
-Taller de risoteràpia

Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3.
Museu Municipal Castell. c. Castell, 35.
Fundació Museu Vallhonrat. pl. Montserrat Roig.
Nuus Creative. c. Sant Sebastià, 9.
Primera Església Evangèlica. c. Colom, 6.
Rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala Neus Català. c. Floridablanca, 23.
Societat Teosòﬁca de Rubí. c. Sant Pere, 8.
Teatre Municipal La Sala. c. Cervantes, 126.
Torre Bassas. c. Sabadell, 18.

EXPOSICIONS
-La Nuu. Fotograﬁes al carrer. De l’1 al 31
d’octubre.
-Disparant amb el cor. Fotograﬁes de Joana
Biarnès. Fins al 16 de desembre al Museu
Municipal Castell.
-Dibuixos de Miquel Mas. Fins al 30 de setembre a La Claraboia.
-Montsino. Exposició d’il·lustracions de
Montse Fortino. Fins al 29 de setembre a
Lectors al Tren.
-Cent anys de tren. Exposició a l’Antiga Estació. Fins al 19 de gener del 2019.

CULTURA
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FOTOGRAFIA

La Nuu apropa la fotograﬁa
d’autor a tots els rubinencs
M. CABRERA

Arriba la quarta edició del
festival de fotografia La
Nuu, un esdeveniment
que mostrarà durant tot el
mes d’octubre imatges de
gran format en llocs emblemàtics de la ciutat, com
l’Escardívol, la Biblioteca, el
Celler o la plaça del Doctor
Guardiet, entre altres.
La Nuu, comissariat
pel fotògraf local Carles
Mercader i impulsat per
l’Ajuntament, és l’únic festival de fotograﬁa d’autor
d’aquestes característiques,
motiu pel qual altres ciutats
vallesanes han mostrat el
seu interès a participar en
futures edicions.
“La Nuu crea espais de
pensament i interlocució,
però també pretén crear

emocions a través de la
imatge”, explica Mercader.
Enguany, la mostra porta per títol ‘Naufragis’ i
proposa 12 instal·lacions,
algunes de les quals creades
expressament per al festival. Els fotògrafs que signen
les obres que s’exposaran a
La Nuu són persones d’arreu
del món: Arnau Blanch, Toru
Morimoto, Muhammad
Fadli, Natnada Marchal,
Xiaxiao Xu, Enrique Fraga,
Marie Sordat, Rafael Tanaka
Monzó, Klavdij Sluban, Miquel Llonch, Muge i Ester
Vonplon.
Per tal de conèixer més
a fons les fotograﬁes, Mercader oferirà visites guiades
els dissabtes i activitats
complementàries, com ara
activitats fotogràﬁques familiars aquest dissabte a

ENTITAT

Màrius Serra dona
el tret de sortida al
curs de l’AEUR

Més d’un centenar de persones van assistir a la xerrada. / M.C.

L’escriptor i periodista
Màrius Serra va ser l’encarregat d’inaugurar el
segon curs de l’Aula d’Extensió Universitària de
Rubí (AEUR), dimecres a la
tarda al pati de l’Ateneu.
Més d’un centenar de
persones es van congregar
per escoltar Serra, que
va parlar sobre la llengua
com a font de plaer i que
va aproﬁtar per encoratjar
els assistents a continuar
aprenent: “El fenomen
de l’aprenentatge entre la
gent gran té molt a veure
amb un procés d’empoderament, sobretot femení,
per part de dones grans
que se n’adonen que els
ha estat privat, per di-

verses circumstàncies, de
l’accés a moltíssims àmbits
del coneixement i aquest
desig de saber, aquesta
curiositat, són la millor
medicina”.
El nou curs, que està
dividit en dos semestres,
preveu conferències sobre
salut, història i tradicions i
sortides relacionades. En
especial, destaca un seminari sobre art i literatura,
que començarà el 4 d’octubre amb una conferència sobre l’escultor Josep
Llimona.
El preu del seminari, dividit en tres conferències,
és de 30 euros per als socis
de l’AEUR i de 36 euros per
als no socis. / M.C.

les 10.30 hores a la plaça
de la Nova Estació, amb la
col·laboració del Grup Fotogràﬁc El Gra.
Una altra de les novetats
interessants és un concurs
fotogràfic internacional:
‘Screen’, dotat amb 1.000
euros. També hi haurà conferències, workshops i visites guiades.

Imatge de Rafael Tanaka que es podrà veure exposada al carrer.
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Cultura
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breus

L’Aplec Sardanista porta
a Rubí les millors cobles

música

literatura

La Sala acollirà ‘De pel·lícula’, de
l’Orquestra Simfònica del Vallès

Toni Hill presenta
‘Tigres de cristal’
al Racó del Llibre

L’Aplec Sardanista tindrà lloc a la plaça de Catalunya. / Arxiu

L’Aplec Sardanista de Rubí
compleix 20 anys aquest
dissabte a partir de les
17.30 hores a la plaça
Catalunya. L’entitat organitzadora, Aplec de Rubí,
ha confeccionat un programa atractiu perquè els
sardanistes de la ciutat,
aquells que venen de fora
i les persones que escolten
sardanes, gaudeixin d’un
ventall variat de sardanes
interpretades per cobles
de màxima qualitat: Jovenívola de Sabadell, Ciutat
de Girona i La Principal del

Llobregat.
Enguany, l’activitat
commemora el centenari
del naixement del compositor Ricard Viladesau,
motiu pel qual s’interpretaran diverses peces de
l’autor.
L’Aplec finalitzarà a
quarts d’1 de la nit després
de 7 hores de sardanes
durant les quals també hi
haurà un concurs de colles
improvisades, una actuació dels Castellers, berenar
amb coca i mistela per tothom i sortejos. / DdR

Els Gegants de Rubí aniran a
la Trobada de Santpedor
Els Gegants de Rubí, amb
en Roc, la Paula, la Laia,
en Galderic i n’Orelletes,
es desplaçaran el 29 de
setembre a Santpedor per
participar en la 34a Trobada
de Gegants de la localitat
del Bages, emmarcada dins
la Fira de Sant Miquel.
La plantada serà a les
17.30 hores a Cal Llovet,
on una hora més tard començarà la passejada pels

carrers de Santpedor amb
les colles convidades i l’organitzadora. Al voltant de
les 20 hores entraran a
la plaça per presentar les
colles, fer el ball de gegants
i els parlaments. Aquesta
serà la darrera sortida de
Gegants de Rubí fora de
la ciutat durant el 2018.
La propera activitat serà el
20 d’octubre per la Fira de
Sant Galderic. / DdR

Grafits al barri de La Serreta
de la mà del Full Colors
L’Ajuntament i l’entitat
Petados Crew organitzen
durant el cap de setmana
el festival Full Colors, que
té els grafits com a grans
protagonistes. Una trentena de grafiters, alguns
de renom al país, pintaran
la paret de la plaça Josep
Tarradellas, al barri de La
Serreta entre dissabte i
diumenge.
El Full Colors es va impulsar l’any passat i segueix
el testimoni del Mixing Colors, un altre festival vinculat amb el grafit que s’havia

fet fa anys a la ciutat.
A banda de pintar el
mur, el Full Colors inclou
altres activitats, especialment durant el dissabte.
Així, a les 12 hores hi haurà
un taller infantil d’art al carrer, mentre que a la tarda,
a partir de les 17.15 hores,
hi haurà les actuacions dels
artistes L’Arenga, Zeta DJ,
Señor Chen i Godac DJ.
Pel que fa al diumenge,
a partir de les 12 hores hi
haurà l’acompanyament
musical dels DJ de l’entitat
La SoniK. / DdR

Portada del llibre.
L’Orquestra Simfònica del Vallès és un dels grups que més ha actuat a La Sala. / Cedida

Per commemorar el 25è
aniversari de La Sala, l’Ajuntament ha decidit convidar
un dels grups que més vegades ha trepitjat l’escenari
del teatre municipal: l’Orquestra Simfònica del Vallès,
dirigida per Rubén Gimeno.
El concert commemoratiu,
que servirà de cloenda de
l’aniversari, tindrà lloc el
30 de setembre a les 19.30
hores i tindrà un preu de 20
euros.

L’espectacle, titulat ‘De
pel·lícula’, és un concert popular i emocionant que està
basat en les bandes sonores
de pel·lícules famoses i que
compta amb l’acompanyament dels actors de doblatge
Jordi Brau i Lluís Posada.
L’Orquestra Simfònica

L’espectacle clou
la celebració dels
25 anys de La Sala

del Vallès ja ha ofert en altres ocasions aquest espectacle en teatres municipals
i entre el seu repertori hi
figuren peces com ‘Good
morning, Vietnam!, ‘Muñeco diabólico’, ‘El discurso
del rey, ‘Nacido el cuatro
de julio’, ‘Titanic’, ‘Misión
imposible’, ‘Sra. Doubtfire’,
‘Atrápame si puedes’, ‘La
vida és bella’, ‘La máscara’,
‘Piratas del Caribe’ o ‘Forrest
Gump’. / DdR

teatre

T de Teatre oferirà una funció
solidària amb la Plataforma AlanMón
La companyia T de Teatre col·labora
amb la Plataforma d’Afectats pel
Bullying AlanMón, impulsada des
de Rubí, a través de l’obra que està
representant aquests dies al Teatre
Romea, E.V.A., dirigida per Julio
Manrique i molt aplaudida per la
crítica. La companyia destinarà una
part de la recaptació de la funció
del 29 de setembre a les 21 hores a
col·laborar amb l’entitat, que lluita
contra l’assetjament escolar. / DdR

Es presenta a
Lectors al tren
el conte ‘El regal
d’aniversari’

E.V.A. està al cartell del Teatre Romea. / David Ruano

entitat

Canvi de vara a l’Hermandad Rociera
L’Hermandad Nuestra Señora del Rocío va celebrar el
passat dissabte a la tarda el
canvi de vara de l’entitat a
l’Església de Sant Pere.
En una missa, a la qual
van assistir diversos regidors
de l’Ajuntament de Rubí, es
va oficialitzar el canvi de
‘varas’ tradicional de l’entitat. Així, l’Hermana Mayor
Alejandra Martínez Morales
va entregar la ‘vara’ al nou
Hermano Mayor Santiago
Martínez Aranda. / DdR

L’escriptor barceloní Toni Hill
vindrà a Rubí el 2 d’octubre
per presentar el seu darrer
llibre: ‘Tigres de cristal’.
Es tracta del darrer llibre
de la trilogia de novel·la
negra protagonitzada per
l’inspector Héctor Salgado,
que en aquesta ocasió està
ambientada al barri de Sant
Ildefons, a Cornellà, a finals
dels anys 70.
‘Tigres de cristal’ explica
la història de dos amics d’escola que es retroben 30 anys
després amb moltes coses
per explicar, però també
per callar: un crim una nit
de desembre del 1978.
La presentació anirà a
càrrec de l’escriptora local
Maite Núñez i tindrà lloc a
les 19.30 hores al Racó del
Llibre, situada al carrer Doctor Robert, 12. / DdR

Santiago Martínez Aranda és el nou Hermano Mayor. / J.M. Montoya

La llibreria Lectors, al tren
serà l’escenari el 29 de setembre a les 12 hores de
la presentació del conte ‘El
regal d’aniversari’, escrit i il·
lustrat per Sebastià Serra. La
presentació consistirà en un
contacontes de l’autor del llibre, que estarà acompanyat
per la companyia Peus Grossos i els seus titelles, una
activitat adreçada a infants
majors de 3 anys. / DdR

Portada del conte.
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Més de mig miler de persones
Rubí és la seu de la nova Associació
pedalen a la Bicicletada del Mercat Catalana de l’Esport Adaptat

La pedalada va congregar des d’infants ﬁns a gent gran. / J.A. Montoya

REDACCIÓ

Els carrers de la ciutat es
van omplir de ciclistes el
diumenge per participar en
la 20 edició de la Bicicletada
del Mercat, una activitat
que ja ha esdevingut tot
un clàssic de Rubí. La Junta
d’Adjudicataris del Mercat
va esgotar les inscripcions i
600 persones van sortir des

de la plaça Nova del Mercat
diumenge al matí. L’itinerari,
de 6 km, va anar ﬁns a La
Llana i posteriorment el grup
va anar cap a l’Antiga Estació
per ﬁnalitzar al punt de sortida, a la mateixa plaça davant
del Mercat. A la pedalada
popular hi van assistir moltes
famílies, des de petits ﬁns a
gent gran, ja que el camí era
molt assequible.

Un cop van tornar els 600
ciclistes, els organitzadors
van oferir una botifarrada
i es van fer sortejos de vals
de compra. A més, també es
va instal·lar una zona infantil
per als més petits amb atraccions inﬂables. Enguany, la
Bicicletada del Mercat ha
coincidit amb la Setmana de
la Mobilitat Sostenible, impulsada per l’Ajuntament.

A l’esquerra, un dels participants més menuts. A la dreta, la botifarrada popular. / J.A. Montoya

Rubí és la seu social de la
nova Associació Catalana
d’Esport Adaptat (ACEA),
que agrupa diverses entitats vinculades a l’esport
inclusiu amb l’objectiu de
defensar els seus interessos
comuns i organitzar activitats
conjuntes. El col·lectiu es
presentarà el diumenge 30
de setembre a les pistes d’atletisme de Can Rosés amb un
torneig de futbol 7 adaptat
a persones amb diversitat
intel·lectual.
L’ACEA integra actualment el club rubinenc Horitzó, la Fundació Fedamar
d’Arenys de Mar, la Penya
Special Barça de Barcelona i
el Club Esportiu Màgics-Grup
Barna de la mateixa ciutat.
“Som un grup d’entitats que
volen fer inclusió dins de la
discapacitat [...]. A vegades
nosaltres mateixos creem
diferències. El que busca
l’ACEA és que tots els nois i
noies puguin gaudir de fer
esport junts”, ha explicat el
president de la nova entitat,

El president de l’ACEA, el president de l’Horitzó i el regidor d’Esports
de l’Ajuntament. / Cedida

Pere Prat.
Per la seva part, el màxim
responsable de l’Horitzó, Josep Bernabeu, ha afegit que
“el que es vol és que les entitats s’agrupin en una associació que puguin gestionar
elles mateixes de la forma
més democràtica possible, i
començar fent esports adaptats que no s’hagin tocat ﬁns
ara, com el futbol 7”.
Torneig de futbol 7
L’ACEA es presentarà el 30 de
setembre, de 10 a 14 hores,
amb un torneig amistós de
futbol 7. L’acte s’ha organit-

zat amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Rubí i de
l’Obra Social La Caixa.
El regidor d’Esports, Juan
López, ha manifestat que
“des de l’Ajuntament volem
participar en aquest esdeveniment i donar suport a
aquesta nova entitat [...].
Esperem que hi hagi una alta
participació i que sigui una
bona diada de futbol”.
La competició comptarà
amb la participació de la Penya Special Barça de Barcelona, la Penya Special Barça
del Maresme i el Futbol Club
Gurbins de Vic.
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El Rubí empata amb el Girona B
FC GIRONA B - UE RUBÍ

2-2

FC GIRONA B: Montero, Garzón, Minic, Murga, Roura, Poveda
(Quadri), Rosell, Homet (Feixas), Santos, Sánchez (Ferron)
i Duran (Venzal).
UE RUBÍ: Antonell, Campos (Duran), Aitor Torres, Raventós,
Mendoza, Marc Muñoz, Llado (Fernández), Uroz, Estrada
(Miguel López) i Ibrahman (Adrià Torres).
Àrbitre: Sergio García Cobos.
Gols: 1-0 Torres (2’); 1-1 Poveda (43’); 1-2 Santos (52’);
2-2 Uroz (65’).
Targetes: Muñoz, Campos, Uroz, Torres, Sánchez i Quadri.

La Unió Espor�va Rubí va sumar a Can Rosés un empat en
la darrera jornada de lliga del
grup 1 de Primera Catalana.
Va ser contra el di�cil Girona
B, ferm candidat a l’ascens,
en un par�t en el qual tots
dos equips van tenir opcions
de guanyar.
En el minut 2, Aitor Torres
va avançar els locals al marcador. El gol ma�ner va animar el Rubí, que va disposar
d’oportunitats, però a la recta
ﬁnal de la primera part, el Girona es va recuperar i tot just
abans del descans, Poveda va
empatar l’enfrontament.
A la segona meitat, en
el minut 52, Oriol Santos
va aconseguir el segon gol
pel ﬁlial del Girona després
d’aproﬁtar una errada de la
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defensa rubinenca.
Els canvis a les ﬁles del
Rubí van revifar l’equip, que
després del gol havia abaixat
els braços i al minut 65, Óscar
Uroz aconseguia empatar.
Aquest diumenge a les 17
hores, el Rubí es desplaçarà al
camp del Llagostera. / DdR
1a Catalana Grup 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MANLLEU
LLORET
VILASSAR MAR
GIRONA B
PALAMÓS
SANT CUGAT
CAN VIDALET
BANYOLES
SABADELL NORD
VIC
SAN JUAN MONTCADA
LA JONQUERA
EE GUINEUETA
LLAGOSTERA B
TONA
RUBÍ
ARGENTONA
FARNERS

J
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Pts.
12
10
10
8
7
7
7
6
5
4
4
4
4
3
3
2
1
1

L’Olímpic deixa escapar la victòria
davant el Can Trias al ﬁnal del par�t
JOSÉ VERDE

UD CAN TRIAS - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ

El Municipal de Can Trias va
sentenicar un repartiment
de punts entre l’equip local
i l’Olímpic de Can Fatjó després d’un par�t emocionant,
especialment durant la segona part, quan hi va haver
els dos gols en només 10
minuts. Primer es va avançar
l’Olímpic i l’empat del Can
Trias va arribar a través d’un
penal rigorós.
L’enfrontament va arrencar amb una temperatura
elevada i l’àrbitre, atenent
les normes oﬁcials, va aturar
el joc en el minut 24 per tal
que els jugadors poguessin
refrescar-se. A la primera
part, el Can Trias va controlar
més la pilota, però l’Olímpic,
amb el seu joc de ràpid i veloç, va intentar aproximar-se
diverses vegades a la porteria
rival.
En aquest primer temps,
hi va haver poques ocasions
de gol, tot i que els de Can
Fatjó van trure cinc córners i
el Can Trias només un. Amb

FUTBOL | TERCERA CATALANA

el minut 67 Gustavo va tornar
a marcar amb un gol de bella
factura per posar el 0-2 al
marcador i acabar d’enfonsar
els locals. Finalment en el
minut 89, Ma� va sentenciar
el par�t amb el 0-3.
Amb aquesta victòria, el
Vein� suma tres punts més i
ja compta amb 7 punts dels
12 disputats ﬁns al moment,
uns resultats que el mantenen a la setena posició del
grup 6 de Tercera Catalana.
Aquest diumenge a les 12
hores, el Vein� jugarà contra

3a Catalana Grup 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PENYA PAJARIL
CAN RULL
BARBERÀ ANDALUCÍA
TIBIDABO T. ROMEU
CASTELLBISBAL
ESCOLA PLANADEU
JUV.25 SEPTIEMBRE
BADIA DEL VALLÈS
LLANO SABADELL
SANT CUGAT B
LA ROMÀNICA
MIRASOL BACO
JÚNIOR A
MARINA CAN GAMBÚS
CERDANYOLA B
HOSPITALENSE
ATLÈTIC PRAT B
LA GUÀRDIA

J
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

UD CAN TRIAS: Nando, Turri, Kike, Javi, Torres, Alti (Mullor),
Gabi, Asa, Bilal, Antonio (Juanito) i Iván (Eric).
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, A. Ruiz, Dani García,
I. Armenteros, J. Milá, El Asri (M. Kada), Mauri (P. Borges),
Calderón (Alvaro), Pau Gené, Arnau i A. Peñarroya.
Àrbitre: Carles Canadés Gascó (Regular).
Gols: 0-1 Pau Gené (75’); 1-1 Mullor (85’).
Targetes: Torres, Bilal i Turri (2) / Calderón, Álvaro, Jimmy
(2).

el 0-0 inicial es va arribar al
descans.
La segona part va començar amb dos canvis per
part local, Juanito i Mullor
van entrar per Antonio i Al�
pel Can Trias i a les ﬁles de
l’Olímpic Calderón va deixar
el seu lloc a Álvaro.
En aquest període, els rubinencs va dominar més i van
crear més ocasions de gol,
però van ser els locals, qui
van tenir les oportunitats més
clares, tot i que no les van
materialitzar. El cansament
per la forta calor va obligar els
tècnics a moure la banqueta.
Éric va subs�tuir Iván al Can
Trias i El Asri i Agus�n Peñar-

roya van seure per donar
entrada a Meito Kada i Jimmy
a les ﬁles de l’Olímpic.
En el minut 75, Arnau va
recuperar una pilota al mig
del camp, va fer una passada
a la banda dreta per Meito
Kada i aquest va marxar per
velocitat ﬁns que va fer una
gran assistència a Pau Gené,
qui d’un fort xut des de fora
de l’àrea, va fer el 0-1 per
a l’Olímpic. Poc després,
l’equip rubinenc va disposar
d’una gran oportunitat per
fer el segon, però la defensa
va treure l’esfèrica des de la
línia de gol.
Ja al minut 85, en un
córner del Can Trias, Álvaro

2a Catalana Grup 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ATLÈTIC SANT JUST
MARTORELL
ATLÈTIC JÚNIOR
ATL. PRAT DELTA
PEÑA UNIÓN MÁLAGA
UNIF. BELLVITGE
SAN MAURO
MARIANAO POBLET
ESPLUGUENC
MOLINS DE REI
OLÍMPIC CAN FATJÓ
CAN TRIAS
FONTSANTA-FATJÓ
SANT QUIRZE
PRAT B
ATLÈTIC VILAFRANCA
JOVENTUT RIBETANA
BEGUES

J
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4

Pts.
9
7
7
7
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
1
1
0

i Torres es van agafar dins
l’àrea, el jugador local va caure i l’àrbitre va xiular un penal
que Mullor va transformar
per aconseguir l’empat
En el temps de descompte hi va haver una doble
expulsió. Turri, del Can Trias,
i Jimmi, de l’Olímpic, es van
agafar i van veure la segona
targeta groga. El partit va
acabar en el minut 95, amb
empat a 1 i repar�ment de
punts. Una situació que deixa
l’Olímpic en onzena posició.
Aquest dissabte a les 17
hores, l’Olímpic rebrà a casa
l’Espluguenc.

PETANCA | LLIGA

El Vein� s’imposa 0-3 a l’Atlè�c Prat B
El Juventud 25 de Sep�embre
va guanyar per 0-3 a l’Atlè�c
Prat B, en el que suposa la
primera victòria a domicili
de la temporada. El club
rubinenc es va avançar en el
minut 11 amb un golàs d’Adri
Hernández de vaselina.
El Vein� va controlar la
pilota i va crear perill durant
tota la primera meitat, però
al descans l’avantatge era
mínima. Al segon temps,
l’Atlè�c Prat B va buscar l’empat, tot i que no va acabar de
concretar bones ocasions. En

1-1

Gran jornada per a la UP Las Torres-Rubí
Pts.
9
9
9
7
6
4
4
4
4
4
4
4
3
2
1
1
0
0

el Castellbisbal en una nova
sor�da. / DdR

Primera victòria del primer
equip de la UP Las Torres-Rubí
en el seu desplaçament ﬁns a
Terrassa, on es van enfrontar
al Quatre Barres. L’inici del
par�t va ser molt igualat i no
va ser ﬁns a la tercera ronda
que els jugadors rubinencs
van començar a destacar-se
per aconseguir la victòria per
6-10. Uns 3 punts que han de
servir per donar-los conﬁança
per poder afrontar el seu retorn a la Primera Divisió.
L’equip femení va contribuir a la gran jornada per

a la UP Las Torres-Rubí en
aconseguir la primera victòria
de la temporada. Es van imposar com a locals al Natació
Sabadell fent un gran joc en
tot moment, un fet que els
va permetre imposar-se per
7-2.
L’equip B del club rubinenc va rebre com a local
el primer equip del Mollet.
El partit va ser un autèntic
monòleg dels de Rubí, que
no van donar cap oportunitat
als visitants amb un marcador
ﬁnal de 15-1.

Per la seva banda, l’equip
C va visitar les pistes del Molins de Rei, on tampoc no van
trobar cap resistència entre
els locals. El par�t es va tancar
amb un 2-14 pels de Rubí.
Per úl�m, l’única derrota
de la jornada va venir de la
mà de l’equip D. Van rebre
el Mollet C amb un munt
de baixes. Aquesta circumstància la va aproﬁtar l’equip
visitant per aconseguir sumar
els 3 punts i aconseguir un
marcador ﬁnal de 3-13. / UP
Las Torres-Rubí
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WATERPOLO | COPA CATALUNYA

ATLETISME | CAMPIONAT DEL MÓN

Inici de la temporada oﬁcial pel
Sènior Femení del Club Natació Rubí

Plata per Francisco Aragón
al Campionat del Món Màster

El Sènior Femení del Club
Natació Rubí (CNR) ha iniciat la temporada diputant
la Copa Catalunya, una
compe�ció que serveix de
preparació de cara a la disputa de la lliga de Divisió
d’Honor.

El conjunt rubinenc va
aconseguir guanyar amb
molta suficiència els dos
par�ts contra el CN Minorisa, però en canvi va caure
derrotat en els dos enfrontaments contra La Sirena CN
Mataró. / CNR

RESULTATS COPA CATALUNYA
CN Minorisa - Sènior Femení
Sènior Femení - CN Minorisa
Sènior Femení - La Sirena CN Mataró
La Sirena CN Mataró - Sènior Femení

9-30
20-3
14-18
21-17

Jugadors i jugadores alevins del club. / Cedida

L’Aleví A, tercer al torneig Wp Kids Tour
Dos equips alevins del CN Rubí, formats per nenes i nens
dels anys 2007-2008, van disputar durant el cap de setmana passat la segona edició del Wp Kids Tour, que es va
disputar a Lloret de Mar. Cal destacar la tercera posició
assolida per l’Aleví A.
El Wp Kids Tour és un conjunt de tornejos de categoria benjamí, aleví i infan�l que es disputen en tot el
territori nacional i que té com a objec�u promocionar
el waterpolo i alhora formar en valors.

El Masculí competeix al País Basc
El Sènior Femení de waterpolo del CNR. / Cedida

El Sènior Masculí del CNR,
entrenat per Dani Gomez,
ha quedat en la quarta posició en la tradicional Gabon

Kopa, una compe�ció que
es va disputar el passat cap
de setmana a la localitat de
Leioa, a Biscaia.

ENTITATS | ACORD

El CEF Can Mir i l’Associació Riu Roig signen
un acord de col·laboració
REDACCIÓ

El Club Escola de Futbol
Can Mir i l’Associació Riu
Roig han signat un conveni
de col·laboració per treballar plegats i compar�r
recursos.
L’objectiu de l’acord
és treballar aspectes educatius de nens i joves en
el temps lliure i l’ac�vitat
espor�va. A més, implicarà
l’elaboració i execució de
projectes conjunts en l’àm-

bit educa�u, social, d’integració, solidari, de lleure i
de cooperació, compar�r
recursos tècnics (monitors,
entrenadors, educadors,
integradors i experts en
salut), compar�r espais a la
Zona Espor�va de Can Mir
per a realitzar ac�vitats, i
fer difusió de les accions
conjuntes i de cadascuna
de les en�tats.
L’Associació Riu Roig es
va constituir l’any 2011 i
forma part de la Federació

Catalana de l’Esplai. És una
en�tat molt ac�va a la ciutat i par�cipar en esdeveniments com la Fira del Joc i
de l’Esport o la Festa Major,
i a banda de les ac�vitats
de lleure i excursions que
realitzen els dissabtes com
altres esplais, dedica el dia
a dia a treballar projectes i
inicia�ves de caràcter educatiu, social i integrador.
Actualment està treballant
dos projectes: ‘APS’ (Aprenentatge i Servei), adreçat

Representants de les dues en�tats, durant la signatura del conveni. / Cedida

als instituts de la ciutat
(pel qual els joves de 3r i 4t
d’ESO hauran de fer entre
10 i 20 hores de treballs socials i comunitaris a par�r
del curs 2019-2020) i el de
‘Bullying’, adreçat al collec�u de nens i joves.
L’acord es una nova
aposta del Club Escola de
Futbol Can Mir per reforçar
el seu vessant educa�u, social i d’integració vinculada
a l’ac�vitat espor�va.

El rubinenc Francisco
Aragón va oferir una
gran actuació al Campionat del Món Màster, que va disputar a
Màlaga amb la selecció
espanyola. Aragón, de
la Unió Atlètica Rubí,
va penjar-se la medalla
de plata a la prova dels
2.000 m obstacles amb
un temps de 7’17’’, darrere del polonès Stanislaw Lancucki (7’11”).
L’atleta rubinenc
també va quedar quart
a la prova dels 5.000 m El rubinenc Francisco Aragón, amb la
llisos, amb un temps de medalla de plata. / Cedida
18’04”, i va ser 6è als 8
km de cros amb un temps guanyant i vivint una segona
de 29’26”. Francisco Aragón joventut plena d’èxits esporés un atleta que continua �us. / UAR
CICLISME | RUTA

Noves sor�des del Club Ciclista Rubí
El Club Ciclista Rubí (CCR)
realitzarà dues noves sor�des aquest diumenge 30
de setembre. El grup A realitzarà un recorregut de
110 km ﬁns a Sant Vicenç
de Castellet, passant per
Terrassa, Rellinars, Marganell, Manresa i el Pont de
Vilomara. La tornada serà

per Castellbell, Vacarisses,
Viladecavalls i Terrassa. El
grup B farà un i�nerari de 92
km ﬁns a Monistrol de Calders, passant per Terrassa,
Castellar i Sant Llorenç i amb
la tornada pel mateix recorregut. Els dos grups sor�ran
a les 8 hores des de la plaça
Doctor Guardiet / CCR

ESPORT ADAPTAT | BOCCIA

L’equip de boccia de l’Horitzó
comença una nova temporada
Els integrants de l’equip de
boccia del Club Esportiu
Horitzó van començar el 18
de setembre els seus entrenaments de cara a la nova
temporada amb una baixa
molt sensible. El jugador
de boccia Francisco Benítez,
que feia 20 anys que jugava
amb el club vallesà, va morir
de forma sobtada durant

l’es�u. Una baixa que l’equip
trobarà a faltar.
L’Horitzó no presentarà
altres novetats pel que fa a
les incorporacions de jugadors ni tampoc respecte a
l’equip tècnic, que seguirà
comptant amb el coordinador Pedro Cordero i amb
els monitors Xènia Morilla i
David Pastor. / CE Horitzó

