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PONT DEL CARRER DE SANT JOAN 
Projecte de reforç estructural i ampliació del pont
Inici: 4 de novembre de 2019

Treballem 
per millorar la ciutat.
Podeu consultar el projecte i totes les actuacions 
del Pla d’inversions de l’Ajuntament de Rubí a: 
www.rubi.cat/plainversions

L’Ajuntament de Rubí iniciarà el 4 de novembre les obres de millora al pont del carrer de Sant Joan, 
que consistiran en:
• Eixamplar i millorar les voreres 
• Instal·lar bancs, jardineres, un nou enllumenat i noves baranes, per fer més segur i agradable 

el pas de vianants pel pont 
• Traslladar la canalització de la xarxa de gas 
• Reparar el pont 

Aquesta actuació, inclosa al Pla d’inversions, té una durada estimada 
de sis mesos i s’executarà en diferents fases:

FASE 1: a partir del 4 de novembre es col·locaran les proteccions de seguretat 
als laterals del pont. Les proteccions vinculades al passeig de la Riera es 
realitzaran en horari diürn i es garantirà la circulació de vehicles. 

Les proteccions vinculades a la C-1413 es realitzaran en cap de setmana o 
excepcionalment alguna jornada en horari nocturn. Aquests treballs només 
afectaran el carril de la C-1413 en sentit nord i els vehicles es desviaran pel 
lateral d’aquesta via.

FASE 2: el 18 de novembre i �ns que acabin les obres, el pont del carrer 
de Sant Joan estarà tallat al pas de vehicles, però es garantirà un pas 
accessible per als vianants. Els itineraris alternatius habilitats durant les obres 
seran: C-1413, el pont de La Llana i el pont de Cova Solera. Les línies 3 i 7 de 
RubíBus també estaran afectades per aquest tall.

Vegeu el següent plànol, en el qual es detallen les afectacions de la FASE 2

FASE 3: es realitzaran les tasques de reparació super�cial del pont 
i es desmuntaran les proteccions.
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Obres per ampliar i reforçar el pont del carrer Sant Joan 

REDACCIÓ

L’Ajuntament ha anunciat 
que a principis de novembre 
arrencarà el projecte de 
reforç estructural i amplia-
ció del pont del carrer Sant 
Joan. L’objectiu d’aquesta 
actuació, segons ha explicat 
el consistori, és millorar la 
mobilitat en aquesta via, 
especialment uti litzada per 
la ciutadania que viu a les 
urbanitzacions i vol accedir 
al centre de la ciutat.

Els treballs consisti ran a 
eixamplar la vorera sud fi ns 
a uns tres metres d’amplada 
aproximadament, amb la 
introducció de bancs i jar-
dineres, així com millorar i 
ampliar la vorera nord. La 
calçada del pont farà uns sis 
metres d’amplada i ti ndrà 
doble carril de circulació. 
El pont disposarà d’un nou 
enllumenat, s’instal·laran 
noves baranes, es traslla-
darà la canalització de la 
xarxa de gas afectada per 
les obres i es durà a terme 

S’ampliaran les voreres i es manti ndran els dos senti ts de circulació. / Arxiu-Mariona López

Les actuacions arrencaran a principis del mes de 
novembre i duraran aproximadament sis mesos

Segons el consistori, l’objecti u és millorar la 
mobilitat en aquesta via, força transitada 

una reparació superficial 
del pont.

Les obres les executarà 
l’empresa Composan y Ser-
vicios SA per un import 
de 302.717,86 euros. La 
durada de les actuacions és 
d’uns sis mesos, durant els 

quals hi haurà afectacions 
de trànsit.

Tres fases
Les obres es dividiran en 
tres fases. A la primera, 
entre els dies 4 i 17 de no-
vembre, es col·locaran les 

proteccions de seguretat 
als laterals del pont per pro-
tegir tant la C-1413 com el 
passeig de la Riera i la riera 
de Rubí durant l’execució de 
les obres. Durant aquestes 
actuacions, hi haurà talls de 
trànsit, però es donarà pas 

alternati u tant al passeig de 
la Riera com a la comarcal.

La segona fase arren-
carà el 18 de novembre, 
moment a parti r del qual el 
pont estarà tallat al pas de 
vehicles, que hauran de fer 
servir iti neraris alternati us 
per la C-1413 o els ponts de 
La Llana o de Cova Solera. 
En canvi, es garanti rà en tot 
moment un pas accessible 
pels vianants.

Les línies 3 i 7 de Rubí-
Bus també estaran afecta-
des per aquest tall. A parti r 
de la parada de Can Fatjó ─a 
l’avinguda de Castellbisbal─, 
els autobusos es desviaran 
per l’avinguda de Can Fatjó, 
el carrer de Platí , el carrer 
de Luxemburg, l’avinguda 
de Cova Solera i arribaran 
fi ns a la parada d’Estació–
Rubí+D, on recuperaran 
el recorregut normal. Les 
parades que quedaran tem-
poralment anul·lades són 
les de Topazi, Sant Joan i 
Espoz i Mina.

Ja a la tercera fase, un 

mes abans de la fi nalització 
de les obres, es realitzaran 
les tasques de reparació 
superfi cial del pont i es des-
muntaran les proteccions. 
A mesura que avancin els 
treballs es podrà concretar 
la data d’inici d’aquesta 
tercera fase i les afectacions 
de mobilitat que pugui com-
portar.



 Dijous, 31 d’octubre de 2019 ACTUALITAT4

CRISTINA CARRASCO

- Com veu la situació del 
comerç local en aquests 
moments?
- La situació és molt preo-
cupant i les expecta� ves no 
són gaire posi� ves. El pe� t 
comerç ho té cada cop més 
di� cil per sobreviure, cada 
cop hi ha més persianes bai-

xades i més locals buits. Si 
això no fa un gir, tenim molt 
a perdre. Cal que prenguem 
consciència de quin � pus de 
ciutat volem, i és que una 
ciutat sense comerç no és 
una ciutat. Des de Comerç 
Rubí, defensem els valors 
del pe� t comerç, el comerç 

Entrevista a Miquel Ortuño, president de Comerç Rubí

que dona vida al centre i als 
barris, un comerç sosteni-
ble, de km 0 i de qualitat.
- En algunes ciutats, com 
Terrassa, hi ha zones co-
mercials tradicionals que 
s’estan buidant. Quina anà-
lisi en fa?
- A Rubí també està pas-
sant ja. Tant als barris com 
al centre de la ciutat ens 
trobem que cada cop més 
hi ha més locals buits i la 
tendència és que cada cop 
hi seran més.
- Quines són les causes 
d’aquests tancaments?
- Lloguers desorbitats, falta 
d’aparcament, compres per 
Internet, grans super� cies... 
tot plegat fa que cada cop 
l’oferta comercial de la 
ciutat sigui més limitada. 
Disposem d’un estudi d’hà-
bits de l’Ajuntament que 
evidencia que, tot i que la 
valoració envers el nostre 
comerç és positiva, hi ha 
una fuga comercial impor-

tant, sobretot per part de 
les urbanitzacions que mar-
xen a les grans super� cies 
(amb la facilitat d’aparcar 
aviat i gra� s) o a causa de 

les vendes per internet.
- Què s’hauria de fer per 
combatre aquest fet?
- No podem quedar-nos 
estancats en models ca-
ducats, hem d’actuar, és 
necessària una teràpia de 
xoc perquè el que hem fet 
sempre ja no és sufi cient. 
Cal crear un pla estratègic 
a curt termini adaptat a la 
nova realitat, amb la impli-
cació de l’administració i els 
mateixos comerços.
- Com hauria de ser aquest 
pla estratègic?
- Ha d’incloure una bateria 
de mesures per enfortir 
el nostre comerç a curt 
termini. És necessària la 
coordinació i un model de 
treball público-privat, amb 
l’estudi i creació conjun-
tament amb l’Ajuntament 
de les Àrees de Promoció 
Econòmica Urbana (APEUS) 
a Rubí, amb l’objectiu de 
facilitar la modernització i la 

promoció de determinades 
zones urbanes.
- Quines mesures concretes 
hauria d’incorporar?
- Cal millorar la qualitat de 
l’entorn urbà, consolidar el 
model de ciutat compacta, 
complexa, cohesionada i 
mediambientalment efi ci-
ent. Cal una transformació 

digital, compar� r els recur-
sos amb l’administració, 
aconseguir suport amb 
campanyes de conscienci-
ació en els mitjans de co-
municació locals, fomentar 

“El pe� t comerç necessita una teràpia de xoc 
perquè el que hem fet sempre ja no és sufi cient”

la cooperació i associacio-
nisme, ja que la unió fa la 
força, fidelitzar i millorar 
l’atenció al client, moder-
nitzar els sistemes de ges� ó 
i innovar en el producte i en 
el servei.
- Per què creu que a Rubí 
no s’instal·len franquícies 
conegudes com tenen la 
majoria de grans ciutats de 
l’entorn?
- Sempre s’ha dit que les 
franquícies no volien venir 
perquè no trobaven locals 
sufi cientment grans i que 
s’adaptessin a les seves 
necessitats. Però està clar 
que hi ha moltes franquíci-
es que no necessiten tants 
metres i tampoc han vingut 
a Rubí.

Recentment ens hem 
reunit amb la regidoria de 
Comerç i els hem demanat 
de treballar conjuntament 
prenent mesures per donar 
suport a la nova implanta-
ció de comerços de qualitat. 
És molt important un tre-
ball en conjunt per tal de 
fer un comerç més atrac� u 
i compe� � u.
- Rubí té un greu problema 
d’aparcament als barris i al 
centre. Quines propostes 
fan des del teixit comer-
cial?
- Un dels nostres grans 
reptes és afavorir el ‘Park 
and Shop’. Des de l’associ-
ació es treballa perquè els 
comerços de la zona centre 
sempre disposin de � quets 
de pàrquing i recentment 
hem incorporat també els 
de la zona blava. Ara volem 
que els pàrquings de la pl. 
Onze de Setembre i la Pista 
es puguin acumular fi ns a 
dues hores d’aparcament, 
cosa que fi ns ara els gestors 
dels aparcaments no facili-
ten. Hem demanat suport 
a l’Ajuntament a l’hora de 
negociar amb aquests, ja 
que una hora  o mitja no és 
sufi cient. Una altra inicia� -
va seria que els pàrquings 
es poguessin pagar amb la 
Targeta Comerç Ciutat. 

A les zones comercials 
dels barris proposem algu-
nes places de zona taronja 
gratuïtes, controlades i 
rota� ves en horari comer-
cial. La regidoria de Comerç 
ha acollit favorablement 
aquestes dues propostes.

“Cada cop hi ha 
més locals buits 
i la tendència és 
que cada cop hi 
seran més”

Miquel Ortuño, president de Comerç Rubí. / Arxiu

“Cal crear un pla 
estratègic a curt 
termini amb la 
implicació de 
l’administració 
i els mateixos 
comerços”

Un local tancat al centre. / R.C.



Un total de 68 persones 
han passat aquest any per 
l’espai d’orientació i acom-
panyament sobre beques 
i ajuts per cursar estudis 
postobligatoris, ubicat a 
la Torre Bassas. La majoria 
dels joves assessorats han 
fet una excel·lent valora-
ció del servei, que s’ha 
posat en marxa per quart 
any consecu� u.

Del total de persones 
ateses entre el 2 de setem-
bre i el 15 d’octubre, una 
seixantena han completat 
l’enquesta de valoració del 
servei. La informació reco-
llida ha permès constatar 
que 57 usuaris han trobat 
molt bé l’atenció rebuda i 
que en tots els casos s’han 
resolt les seves demandes. 
47 d’aquests joves han 
estat atesos de forma indi-
vidual mentre que 13 han 
par� cipat en les sessions 
de grup.

Pel que fa al perfi l de 
les persones usuàries, 37 
eren menors d’edat, amb 
un clar predomini dels 

nois i noies de 16 anys 
(20), edat en què habitu-
alment es fi nalitza l’educa-
ció secundària obligatòria. 
Les consultes realitzades 
tenien a veure sobretot 
amb cicles formatius de 
grau mitjà (30), seguides 
de les referents a cicles 
forma� us de grau superior 
(12) i batxillerat (12), uni-
versitat (5) i accés de l’FP 
(1). / DdR
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Rubí
Dilluns 4 de novembre, 19.30 h
L’Ateneu Municipal

Ester Capella i Farré
Consellera de Justícia

DESPRÉS DE 
LA SENTÈNCIA 

Una setantena de persones 
s’assessoren sobre beques a 
l’espai Jove Torre Bassas

L’Escola Montserrat commemora el seu 
centenari amb una desena d’ac� vitats
LARA LÓPEZ

Cent anys és la xifra que 
compleix l’Escola Mare de 
Déu de Montserrat aquest 
mes d’octubre. El centre va 
ser fundat l’any 1919 pel 
mossèn Josep Guardiet i Pu-
jol, impulsor també del set-
manari Endavant, el Casal 
Popular, l’Esbart Dansaire i 
el Museu de Rubí, entre al-
tres. “Estem molt orgullosos 
que l’escola hagi arribat al 
seu centenari amb el seu 
esperit de servei, d’ajuda i 
de formació als ciutadans”, 
va afi rmar el seu director, 
Lluís Laliga, durant l’acte de 
presentació de les ac� vitats 
per celebrar aquesta efemè-
ride, que va tenir lloc dijous 
de la setmana passada a La 
Sala. Per commemorar el 
seu centenari, el centre ha 
anunciat una desena d’actes 
que s’allargaran fi ns al juny 
de l’any vinent.

Laliga va explicar que 
el centenari estarà dedi-
cat al fundador del centre, 
el Doctor Josep Guardiet. 

El teatre municipal La Sala va acollir l’acte inaugural del centenari 
de l’escola. / L. López

La programació del cen-
tenari inclouen l’activitat 
d’agraïment al beat en el 
dia de commemoració (6 
de novembre); el pessebre 
vivent de l’escola (13 de 
desembre), la rua de car-
nestoltes del centenari (21 
de febrer); la cantada de la 
Coral, l’Obrador Coral i Bro-
tes de Olivo a la Parròquia 
de Sant Pere (21 de març); 

la trobada d’exalumnes 
dels anys 1990 fi ns al 2019 
(28 de març); la trobada 
d’exalumnes del 1919 fi ns al 
1990 (25 d’abril); i la missa 
solemne de la patrona amb 
el Bisbe de Terrassa, Mons 
Josep Àngel Saiz Meneses 
(27 d’abril).

Dins la programació, cal 
destacar el pelegrinatge a 
Montserrat d’agraïment a 

la verge pels 100 anys de 
l’escola i de la romeria de 
Rubí que � ndrà lloc del 8 al 
10 de maig de 2020 i que 
comptarà amb l’actuació de 
l’Esbart Dansaire el dissabte 
9. A més, entre l’abril i el 
maig està prevista la inau-
guració d’una exposició al 
Celler sobre el Centenari de 
l’Escola Montserrat.

Durant l’acte inaugural 
del centenari, l’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, va po-
sar en valor les escoles de 
Rubí com “una peça clau 
en l’educació en valors i la 
construcció de la ciutat”. 
Per la seva banda, el bisbe 
de Terrassa, Josep Àngel 
Saiz Meneses, va expressar 
el gran goig i sa� sfacció del 
bisbat per aquest centenari. 
Saiz va alabar la fi gura del 
Doctor Guardiet, funda-
dor de l’Escola Montserrat, 
afi rmant que era un rector 
amb moltes inquietuds per 
formar la fe dels ciutadans 
i feligresos de Rubí i la seva 
obra més important, la fun-
dació de l’escola. 
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El Fòrum de Síndics i Sín-
diques, Defensors i Defen-
sores Locals de Catalunya 
(Fòrum SD) del que forma 
part la Síndica de Greuges 
de Rubí, Milagros Calleja, va 
celebrar al juny una jornada 
formativa a la Biblioteca 
Municipal Mestre Martí 
Tauler de Rubí sobre la Llei 
de Segona Oportunitat.

L’associació ha volgut 
agrair que Rubí hagués aco-
llit aquesta sessió forma� va 

Els Síndics i Síndiques catalans
regalen un quadre a la ciutat per
haver acollit una sessió forma� va

Èxit de públic a la 7a Fira del Vi, que va 
servir més de 15.000 degustacions 

LARA LÓPEZ

Milers de persones van gau-
dir aquest dissabte i diu-
menge de la setena edició 
de la Fira del Vi de Rubí, 
esdeveniment que promou 
el tast de vi, cava i vermut 
de terres catalanes. 15 ce-
llers d’arreu de Catalunya 
reconeguts amb els Premis 
Vinari 2019 van par� cipar 
en la fi ra d’enguany: Ferrer 
Bobet, Giró Ribot, Vives 
Ambròs, Cellers Domenys, 
Vallformosa, Fargas-Fargas, 
Celler Coma d’en Bonet, 
Castell d’Or, Abadal, Artesà 
del Temps, Celler Quim Bat-
lle, La Botera i els rubinencs 
Bodegas Rosàs.

En aquesta edició, s’han 
servit més degustacions que 
mai: es van vendre 15.199 
tokens, la moneda de la fi ra 
que es podia bescanviar per 
un tast de vi a qualsevol dels 
cellers par� cipants.

Entre les ac� vitats pro-
gramades al Celler, cal des-
tacar l’ampliació de degus-
tacions amb tres tastos de 
vins i un de vermuts dels 
Premis Vinari 2019 conduïts 
per Esther Bachs, directora 
tècnica del certamen, a 
més d’un tast a cegues i un 
altre per parelles a càrrec de 
Bodegas Rosàs. Els concerts 
dels imprescindibles The 
Killing Hits, Balta Bordoy & 
The Bad Boys, Muddy Wine 
fet Seijas Sax i Pep’s Show 
Boys van amenitzar les dues 
jornades a l’exitós espai de 
tapes del Mercat, que es 
va mantenir conjuntament 
amb diverses foodtrucks al 
voltant del Celler.

Segons els cellers par� ci-
pants, els moments de major 
afl uència van ser dissabte al 
vespre i nit, seguits de diu-
menge al migdia. Un temps 

primaveral va acompanyar 
l’esdeveniment durant tot 
el cap de setmana. Joan 
Duran, cap de producció de 
cava Girot Ribó, explica que 
repeteixen a la fi ra amb una 
oferta de quatre caves (brut 

Els visitants van poder tastar alguns dels millors vins i caves catalans. / J.A. Montoya

jove, reserva, brut natura, 
rosat) i dos vins (moscat 
i negre). “Ens ha sorprès 
que molta gent se’ns acosta 
interessada per saber on 
produïm i també hem fet 
algunes vendes”, explica 

Duran. Enguany el celler 
de Sant Fe del Penedès ha 
estat premiat amb el Vinari 
d’Or pel seu Cava espumós 
de criança jove Ab Origine 
Brut 2017.

Dani Mullor, comercial 
de Priorat B&D Lab, as-
senyala que els assistents 
estaven molt interessats 
en els components i � pus 
de raïm dels vins i tastar els 
seus originals vermuts com-
binats de ginger ale i ginger 
beer, dels quals van vendre 
bastants unitats. El celler de 
Bellmunt del Priorat aposta 
pel vermut amb un blanc, 
negre, i un reserva, a més de 
presentar dos vins joves de 8 
mesos de treball. “El vermut 
blanc i el vi Delamina Select 
han estat les estrelles, hem 
fet més de mil tastos durant 
els dos dies”, afi rma.

En alguns moments del cap de setmana, el públic va omplir de gom a gom la fi ra. / J.A. Montoya

Paradistes del Mercat van oferir tapes per acompanyar els tasts. / J.A. Montoya

La fi ra va comptar amb ac� vitats paral·leles com concerts. A la imatge, els Killing Hits. / J.A. Montoya

amb el lliurament d’un qua-
dre per a la ciutat.

El president de l’en� tat, 
Lluís Mar� nez Camps, jun-
tament amb la síndica rubi-
nenca, va ser l’encarregat de 
fer el lliurament de l’obsequi 
a l’alcaldessa, Ana M. Mar-
� nez, durant una trobada 
que va tenir lloc la setmana 
passada a Lleida el marc de 
la Fira Municipàlia, on va 
assistir l’equip de govern 
rubinenc. / DdR
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REDACCIÓ

La Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH) ha impul-
sat una nova campanya a 
escala nacional sota el lema 
‘Punxem la bombolla del 
lloguer’. L’entitat local de 
la plataforma denuncia “el 
preu abusiu dels lloguers”, 
que provoca que el 66% 
dels desnonaments que 
es produeixen cada dia si-
guin perquè els inquilins no 
poden fer front al cost del 
lloguer.

Segons alerta la PAH, 
aquesta situació no només 
afecta “persones vulnera-
bles, sinó de tota mena, ja 
que cada vegada el preu 
dels lloguers són més alts 
i en algunes zones fi ns i tot 
supera el salari mitjà”. La 
plataforma denuncia que 
des de les administracions 
públiques no s’està inverti nt 
en habitatge social i que 
els fons voltors estan ges-
ti onant com volen el parc 
immobiliari.

Per tal de revertir la 
situació, la PAH proposa 

‘Punxem la bombolla de lloguer’ 
és la nova campanya de la PAH 

augmentar el parc d’habi-
tatge públic de lloguer, una 
regulació en el preu de les 
rendes, en consonància 
amb els salaris i l’obligato-
rietat dels grans propietaris 
a oferir lloguer social abans 

de desnonar.
La PAH de Rubí es va 

reunir fa uns dies amb la 
regidora d’Habitatge, Ànnia 
García, en una trobada que 
l’enti tat local considera que 
va ser positi va.

La plataforma denuncia que el 66% dels desnonaments es produeixen 
perquè les famílies no poden pagar el lloguer. / Arxiu

 Dijous, 31 d’octubre de 2019 ECONOMIA8

Seminari de l’Aula d’Extensió 
Universitària sobre habitatge i 
gentrifi cació
L’Aula d’Extensió Univer-
sitària de Rubí impulsa 
el seminari ‘Habitatge: la 
gentrifi cació. Transforma-
ció fí sica, econòmica i cul-
tural d’un barri’. Es tracta 
d’una sessió que ti ndrà lloc 
el 7 de novembre a les 18 
hores a l’Ateneu i que anirà 
a càrrec d’Itziar González, 
arquitecta, exregidora del 
districte de Ciutat Vella de 
Barcelona i acti vista social. 

González també ha estat 
impulsora de Parlament 
Ciutadà, fundadora de 
l’Insti tut Cartogràfi c de la 
Revolta i autora del llibre 
‘Revoltes’. A més, ha exer-
cit de mediadora amb èxit 
en processos de parti cipa-
ció i resolució de confl ictes 
en l’espai públic. Per tal de 
poder assisti r al seminari, 
que és gratuït, cal inscrip-
ció prèvia. / DdR

Últi m dia per 
parti cipar en els 
pressupostos 
parti cipati us
La fase de votació dels 
pressupostos parti cipa-
tius 2020 està a punt 
de concloure. Aquest 
dijous 31 d’octubre és 
l’últi m dia que tenen els 
rubinencs per votar les 
propostes que considerin 
més interessants de les 
19 que han arribat a la 
fase fi nal.

Tots els rubinencs 
majors de 16 anys po-
den parti cipar en aquest 
procés participatiu a 
través de la plataforma 
digital Rubí Participa. 
Allà es recullen totes 
les propostes finalistes 
per tal que els ciutadans 
puguin donar suport a 
les que considera que 
caldria executar amb els 
250.000 euros desti nats 
a aquest projecte.

Les persones que pre-
ferien fer les votacions 
de forma presencial van 
tenir l’oportunitat de fer-
ho el dimarts a la tarda a 
la Biblioteca. / DdR

Conferència sobre el protocol de prevenció de 
processos de radicalització islamista
L’enti tat Rubí Acull organitza 
aquest dijous a la tarda a 
les 19 hores la conferència 
‘PRODERAI. Una eina d’es-
ti gmati tzació’, a càrrec de 
Cheima el Jebary, treballa-
dora social i coordinadora 

de seus de l’associació Jo-
ventut Multicultural Mu-
sulmana. El Jebary farà una 
aproximació al Protocol 
de Prevenció, Detecció i 
Intervenció de Processos 
de Radicalització Islàmica, 

explicarà com s’ha aplicat 
en els centres educati us i 
quines han estat les seves 
conseqüències i efectes. La 
conferència tindrà lloc al 
Centre Rubinenc d’Alternati -
ves Culturals (CRAC). / DdR

La xerrada de Marti na Closa sobre l’acti vista 
Greta Thunberg i l’escalfament global desperta 
molt interès entre el públic assistent
L’espai de llibres Lectors al 
Tren! va acollir divendres 
passat a la tarda una xer-
rada col·loqui amb Marti na 
Closa, una noia d’11 anys 
que va presentar el treball 
de suport i seguiment que 
ha fet de l’activista sueca 
Greta Thunberg, sobre l’es-
calfament global del plane-
ta. Una interessant xerrada 
que va despertar l’interès 
del públic assistent, molts 
infants com la Marti na, però 
també pares i mares.

Amb una capacitat de 
comunicació que va deixar 
el públic bocabadat, la jove 
ponent va explicar com es 
va començar a interessar pel 
moviment dels divendres de 
vaga climàti ca, va explicar 

Itziar González imparti rà el seminari sobre habitatge. / Cedida

Un moment de la xerrada. / J. A. Montoya

qui era Greta Thunberg i 
com aquesta va posar en 
marxa aquest moviment ja 
estès mundialment que vol 
conscienciar sobre l’escal-
fament global del planeta 
i com posar-hi entre tots 
remei.

Durant el col·loqui va 

sorgir la proposta de crear 
una comissió a Rubí del 
moviment Fridays for Fu-
ture i una noia que pertany 
al grup de Sant Cugat i que 
ja té experiència en aquest 
camp va parlar de com 
iniciar-lo a la nostra ciutat. 
/ DdR



La grip és una malalti a respiratòria vírica de 
fàcil transmissió caracteritzada per febre 
elevada (més de 38,5oC), tos, mal de cap 
i malestar general. Les persones sanes 
se’n recuperen normalment en una o dues 
setmanes gràcies a una bona hidratació, repòs 
i el tractament dels símptomes amb analgèsics i anti tèr-
mics. La malalti a, però, pot ocasionar complicacions i, 
fi ns i tot, la mort, en persones d’edat avançada o que 
pateixen determinades patologies cròniques.

Durant el període 2018-2019, es van registrar a Cata-
lunya 1445 defuncions relacionades amb la grip, xifra que 
representa una letalitat del 12,7%. El 95% presentaven 
un o més factors de risc coneguts, a excepció de l’edat 
avançada. El 64,3% no estaven vacunades. / DdR
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L’única clínica 
d’ortodòncia 
de Sant Cugat 
del Vallès

Patrocinadors de la UESC

Campanya de vacunació contra 
la grip als centres de salut
REDACCIÓ

La Generalitat, l’Ajuntament 
i els centres d’atenció primà-
ria de la ciutat fan una crida 
a la població per tal que es 
vacunin contra el virus de la 
grip. Del 4 al 15 de novem-
bre, els CAP Mútua, Anton 
Borja i Sant Genís duran a 
terme la campanya de vacu-
nació intensiva adreçada als 
col·lecti us en risc: persones 
a parti r de 60 anys, pacients 
amb determinades malalti es 
cròniques, dones embaras-
sades i personal sanitari 
d’altres serveis públics.

A més, una de les nove-
tats en la campanya d’en-
guany és que el Departa-
ment de Salut ha inclòs la 
recomanació als infants 
prematurs nascuts abans de 
les 32 setmanes de gestació, 
que podran ser vacunats a 
parti r dels sis mesos.

Aquesta temporada, 
està previst que el brot es 
produeixi a fi nals de desem-
bre o principis de gener. Per 
acollir-se a la vacunació, cal 
demanar cita al CAP de for-

ma presencial o telefònica o 
a través del portal La Meva 
Salut.

Rubí: baix índex de vacu-
nació
A Rubí, l’índex de vacunació 
entre la població conside-
rada de risc és baix. El col-
lectiu que més es vacuna 
contra la grip és el de majors 
de 59 anys i així i tot no 
arriba al 50%. A l’àrea que 

inclou el CAP Anton Borja 
l’any passat es van vacunar 
el 41% d’aquest col·lectiu 
i al CAP Sant Genís la xifra 
va ser més baixa, del 40%. 
En canvi, al CAP Mútua, la 
cobertura va ser del 52%, 
però entre els pacients de 
més de 65 anys.

Pel que fa a la població 
de risc més jove l’índex de 
vacunació és escàs, al vol-
tant d’un 10%.

El 64% de les defuncions relacionades amb 
la grip van ser de persones no vacunades
La grip és una malalti a respiratòria vírica de 
fàcil transmissió caracteritzada per febre 

C), tos, mal de cap 
i malestar general. Les persones sanes 
se’n recuperen normalment en una o dues 

“La Llei Aragonès és una porta 
oberta per les externalitzacions”
MARTA CABRERA

La plataforma Rubí Sanitat 
va organitzar el dimarts a 
la tarda una xerrada a la 
Biblioteca per explicar els 
efectes que podria tenir la 
Llei Aragonès, que s’està 
tramitant al Parlament i 
que pretén regular les ex-
ternalitzacions en la pres-
tació de serveis bàsics com 
l’ensenyament, la salut o 
els serveis socials. Es tracta 
d’una normati va que segons 
la Generalitat de Catalunya 
pretén expulsar de la ges-
tió de serveis a les grans 
companyies privades. Però 
el tercer sector no ho veu 
d’aquesta forma i fa temps 
que es mobilitza per canviar 
aquesta futura llei.

Una cinquantena de 
persones van assistir a la 
xerrada, que va anar a càr-
rec d’Enric Feliu, respon-
sable de Comunicació de 
Marea Blanca, un col·lecti u 
format per més d’una sei-
xantena d’enti tats. “La Llei 
Aragonès és una porta ober-
ta a les externalitzacions de 

tots els recursos i per tant a 
la mercanti lització dels nos-
tres drets socials: la sanitat, 
l’ensenyament, etc.”

Feliu explica que aquest 
projecte signifi caria posar a 
l’aparador del mercat “més 
de 150 serveis públics”.

La llei respon a una direc-
ti va de la Unió Europa que 
estableix que cal regular els 
concursos públics en aques-
ta matèria, però des de Ma-
rea Blanca creuen que això 
no vol dir “obrir la porta de 

bat a bat a l’externalització” 
i creuen que tal com està 
plantejada signifi ca que “les 
clàusules socials quedaran a 
discreció de l’administració i 
l’arbitrarietat només facilita 
poder donar els negocis als 
amics”.

Els diversos col·lectius 
contraris a la Llei Aragonès 
han convocat una manifes-
tació el 17 de novembre 
al centre de Barcelona per 
protestar contra aquesta 
nova regulació.

Enric Feliu, de Marea Blanca, va oferir la xerrada, acompanyat per 
Ana Rosa Zahíño, de Rubí Sanitat. / M.C.
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Más País es presenta a Rubí com 
una força basada en l’ecologisme, 
el feminisme i la justícia social

laRa lóPez

El nou partit polític Más 
País, liderat per Íñigo Er-
rejón, va presentar la seva 
candidatura el passat dis-
sabte a Rubí en una tro-
bada oberta i amb format 
assemblea. Durant l’acte 
es van donar a conèixer 
tres candidats de la de-
marcació de Barcelona 
per les eleccions generals 
del novembre: Juanan 
Geraldes, cap de llista per 
Més Barcelona, Berta Ba-
llester, número 2 a la llista 
de Barcelona, i el rubinenc 
Jordi Castillejo, desè a 
la candidatura. Durant 
l’acte, la nova formació va 
ressaltar la seva voluntat 
de dialogar i avançar per 
desbloquejar la situació 
tant a Catalunya com Es-
panya i fer tot el possible 
perquè hi hagi un govern 
progressista.

Segons Juanan Geral-
des, els punts diferencia-
dors entre Más País i En 
Comú Podem són que ells 
volen des d’un principi 
formar part del govern 
espanyol. “No importa 
tant quina posició pu-
guem tenir dins el govern 
sinó el nostre programa, 
per impulsar accions en 
benefici dels interessos 
de la població d’Espanya 
i de Catalunya”, explica 
Geraldes. El número 1 
de Más País a Barcelona 
afirma que no estan tant 
per competir amb altres 
partits, sinó que volen 
evitar l’abstenció.

El nou partit polític de-

fensa tres eixos principals: 
l’ecologisme, el feminisme 
i la justícia social. Más País 
es defineix com una candi-
datura verda on l’ecologis-
me no és només un apar-
tat, sinó que vehicula tot 
el seu programa. Más País 
també defensa propostes 
com la jornada laboral de 
4 dies o 32 hores o donar 
el dret de vot a partir dels 
16 anys.

Ara mateix la nova for-
mació està completant la 
seva candidatura i una or-
ganització política, procés 
en el qual volen apropar 
la ciutadania perquè par-
ticipin. Especialment a 
la província, volen donar 
protagonisme a l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona 
com un dels motors eco-
nòmics de Catalunya, orga-
nitzant petites assemblees 
com la del dissabte a Rubí. 
“Creiem que s’ha deixat 
una mica de banda l’àrea 
metropolitana i volem que 
aquesta que gent potser 
s’ha sentit marginada de 
la política es trobi ara re-
presentada políticament”, 
explica Geraldes.

D’altra banda, l’aposta 
de Más País per solucionar 
el conflicte independentis-
ta és el diàleg entre tots 
els partits polítics, seguit 
de la inclusió en aquest 
diàleg de tots els sectors 
socials i econòmics per 
marcar unes línies de tre-
ball compartides i de con-
sens, que siguin votades 
per tots i que el conjunt 
de la població catalana en 
sigui partícip.

Jordi Castillejo, Juanan Geraldes i Berta Balleste, de la formació 
política Más País. / Lara López

l’auP vol que s’obri un servei 
d’urgències socials al caP Mútua
M. CaBrera

L’Alternativa d’Unitat Po-
pular (AUP) proposarà al 
Ple que Rubí incorpori un 
servei d’urgències socials 
per aquelles persones que 
tinguin situacions sobrevin-
gudes fora dels horaris en 
què està obert Serveis So-
cials de l’Ajuntament. “Hem 
constatat amb entitats i 
experiències pròpies que 
hi ha situacions d’exclusió 
social que es queden sense 
cobrir en horari fora de 
Serveis Socials”, ha explicat 
Marina Dolset, membre de 
la formació.

Actualment, segons as-
senyala Dolset, aquestes 
urgències “es cobreixen a 
través de la xarxa familiar, 
a través d’entitats o les per-
sones acaben sent despla-
çades a Barcelona de forma 
informal, ja que Rubí no té 
conveni amb Barcelona per 
atendre aquests casos”.

Per aquest motiu, l’Alter-
nativa creu que una ciutat 
de 75.000 persones hauria 
de tenir un servei d’aques-

tes característiques, per tal 
d’atendre casos de violència 
masclista, desnonaments, 
talls de subministrament 
o casos de persones sense 
llar, entre altres. Per això 
creuen que el més efectiu 
seria mancomunar el servei 
amb Terrassa, però mentre 
no es produeix aquest fet 
plantegen obrir un servei 
d’urgències socials fora de 
l’horari d’atenció de Serveis 
Socials, incloses les nits i 

durant els caps de setmana. 
“Per optimitzar els recursos, 
proposem que el dispositiu 
s’ubiqui al CAP Mútua”, 
apunta Dolset.

Millorar la difusió de la 
programació de La Sala
La formació política pre-
sentarà una segona moció 
per millorar la difusió i la 
promoció dels espectacles 
que es fan al teatre munici-
pal La Sala. “La programa-

ció és relativament bona, 
però creiem que la difusió 
té molt de recorregut per 
millorar”, ha explicat Eulàlia 
Formiguera, de l’AUP. Entre 
les propostes que s’inclo-
uen al text hi ha la de crear 
una pàgina web pròpia de 
La Sala amb venda en línia 
de les entrades, oferir des-
comptes i abonaments de la 
temporada estable i ampliar 
l’edició del programa de mà, 
entre altres actuacions.

lídia calvet es converteix en la 
primera dona presidenta d’esquerra
ReDacció

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) a Rubí va re-
novar dilluns la seva execu-
tiva local en una assemblea. 
Els militants van escollir 
Lídia Calvet com a presiden-
ta i d’aquesta forma es con-
verteix en la primera dona 
presidenta de l’executiva 

local del partit.
Les primeres paraules 

de Calvet com a nova pre-
sidenta van ser per mostrar 
la voluntat de la formació 
política d’avançar per esde-
venir la força més votada 
en les pròximes eleccions. 
“Esquerra ha de ser la pri-
mera força a la ciutat, qui 
protagonitzi el canvi que 

tant necessita. Aquest ha 
de ser el nostre objectiu 
principal”, va assenyalar.

El portaveu del grup mu-

nicipal, Xavier Corbera, es 
va mostrar esperançat per 
la nova etapa de la formació 
política a Rubí: “Amb els 
nous regidors i l’executiva 
renovada podrem fer una 
oposició constructiva i ex-
plicar el nostre projecte de 
ciutat a tots els rubinencs”.

Per la seva banda, el pre-
sident sortint, Víctor Gar-
cés, va agrair a la militància 
el suport rebut en els sis 
anys que ha desenvolupat 
el càrrec i ha desitjat molta 
sort a la nova executiva 
i, especialment, a la seva 
presidenta: “Tens un equip 
de persones al voltant que 
sempre t’ajudaran i et fa-
ran costat, compta amb 
ells”. A més de Lídia Calvet, 
la nova executiva, que és 
totalment paritària, està 
formada per Jordi Codina, 
Robert Masalias, Joan Pun-
tí, Ariadna Martín, Montse 
Soler, Carlos Ernesto Garcia, 
Joan Batllori, Isabel Murillo, 
Ricard Abellán, Anna Esqui-
rol i Laia Aliart.La nova junta directiva d’esquerra republicana de Catalunya a rubí. / Cedida

“esquerra ha de 
ser la primera 
força a la ciutat, 
qui protagonitzi el 
canvi”

Membres de l’aUP, abans de la roda de premsa. / M.C.
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El congrés Rubí Brilla situa l’autoconsum solar com 
alternativa imprescindible pel canvi de model energètic
REDacció

La sisena edició del Congrés 
Rubí Brilla, celebrada diven-
dres passat a la Biblioteca i 
que va reunir experts i re-
presentants d’institucions, 
va situar l’autoconsum solar 
com la resposta imprescin-
dible a la situació d’emer-
gència climàtica que viu el 
planeta. Més de 170 perso-
nes van assistir al Congrés, 
on també es van exposar 
diferents casos d’èxit en 
l’aposta per l’autoconsum 
solar.

“A Rubí, com a moltes 
altres ciutats, hem decla-
rat la situació d’emergèn-
cia climàtica a través d’un 
acord del Ple municipal. 
Som conscients que encarar 
aquesta crisi ambiental és 
inajornable”, va assenyalar 
l’alcaldessa Ana M. Martí-
nez durant l’obertura del 
congrés.

Per la seva banda, Joan 
Herrera, exdirector de l’Ins-
titut per la Diversificació i 
Estalvi de l’Energia, va co-

incidir amb l’alcaldessa en 
assenyalar les ciutats com 
a motor del canvi del mo-
del energètic. “Les ciutats i 
l’energia han estat d’esque-
nes les unes de les altres, 
ara, el nou context norma-
tiu que es deriva del Reial 
Decret sobre l’autoconsum 
ha de reorientar tota l’acció 
municipal a través del lide-
ratge públic i la col·laboració 
público-privada”.

En aquest sentit, el re-
gidor Andrés Medrano, res-

ponsable de Medi Ambient, 
Transició Ecològica i Benes-
tar Animal de l’Ajuntament 
de Rubí, va recordar que la 
transició energètica no és 
opcional, “la farem nosal-
tres i tothom i hem de re-
flexionar sobre qui prendrà 
les decisions durant aquest 
canvi. Nosaltres creiem que 
ha de ser la ciutadania”.

Des del teixit empresa-
rial, Antoni Abad, president 
de la patronal Cecot, va 
ressaltar que “l’autocon-

anys”, un augment motivat 
per la nova normativa i 
del descens del cost de les 
instal·lacions, ha dit. “D’aquí 
a 5 o 10 anys, igual que avui 
és impensable que et deixis 
l’aixeta de la cuina oberta, 
serà impensable que deixis 
perdre la quantitat de sol 
que arriba a casa teva”, va 
concloure Pérez.

L’apoderament ciutadà 
a través de l’autoconsum 
solar va ser un tema trans-
versal a pràcticament totes 
les ponències com a eina 
per desenvolupar un mo-
del social més democràtic 
i més just de la mà del 
canvi de model energètic. 
Alba del Campo, assesso-
ra de transició energètica 
de l’Ajuntament de Cadis, 
va explicar que a la ciutat 
andalusa, el consistori s’ha 
establert com a distribuï-
dora energètica, eliminant 
l’intermediari, i ha instal·lat 
panells solars als edificis 
públics per convertir-los en 
autosuficients. “Es poden 
fer moltes coses des dels 

Imatge del congrés, a la Biblioteca, durant el passat divendres. / M.C.

ajuntaments, cal voluntat 
política i moltíssima pacièn-
cia”, va dir del Campo.

Des de Rubí, es va posar 
com a exemple el projecte 
Rubí Indústria Circular, una 
prova pilot de gestió circular 
del polígon Can Jardí que 
parteix de la idea que la 
gestió compartida dels di-
ferents recursos del polígon 
permetrà optimitzar costos, 
reduir les emissions de CO2, 
crear ocupació i nous perfils 
professionals i millorarà la 
competitivitat de totes les 
empreses participants.

Perfil empresarial
Un 43% de les persones 
inscrites al congrés ho van 
fer en nom d’una empresa 
o negoci, un 28% en nom 
d’una entitat i un altre 28% 
eren persones a títol indi-
vidual. Barcelona, Rubí i 
Terrassa van ser les ciutats 
amb més representats al 
congrés, però es van forma-
litzar inscripcions des de 48 
ciutats catalanes i fins i tot 
des de Mèxic. 

sum generarà creixement 
econòmic i crearà llocs de 
treball de qualitat. Cal que 
les administracions treballin 
per millorar el marc norma-
tiu i ens facilitin el canvi de 
model”.

Daniel Pérez, represen-
tant de la Unión Nacional 
de Energía Fotovoltaica 
Espanyola (UNEF) a Catalu-
nya, va certificar que “s’han 
instal·lat més plaques foto-
voltaiques en els últims 10 
mesos que en els darrers 10 

Mercats de Nadal a Praga, els autèntics mercats nadalencs
L’ambient nadalenc és sempre 
màgic, però cal dir que Praga 
nevada es converteix en l’escena 
d’un conte de fades místic en 
aquesta època de l’any. La capital 
txeca és el lloc ideal per a fer les 
compres de Nadal. Podrem pas-
sejar pels mercats nadalencs que 
hi ha per tota la ciutat i omplir les 
nostres bosses de decoracions, 
pastissos de Nadal, joguines 
de fusta, cristalls de Bohèmia i 
artesania local.

Alguns dels mercats més 
importants son:
· Plaça del Casc Antic: 
Aquest mercat nadalenc és un 

dels més coneguts d’Europa i el 
més gran de Praga. A més dels 
llocs tradicionals, hi ha concerts 
diàriament. Si segueixes amb 
ganes de tradició, explora el nai-
xement amb els seus animals. A 
la nit gaudeix d’una màgica postal 
al costat de l’enorme arbre de 
Nadal amb milers de llums, és 
un moment especial!
· Plaza Wenceslao (Václavs-
ké náměstí): El segon mercat 
en grandària de Praga se celebra 
en la part més baixa de la Plaça 
Wenceslao, enmig del centre his-
tòric de la ciutat. Entra en calor 
amb un got de vi calent (svař*ák 

en txec) i prova les especialitats 
nadalenques com la coca trenada 
(vánočca). La majoria dels arti-
cles d’aquest mercat estan fets a 
mà, així que trobaràs joguines de 
fusta, objectes de cristall i regals 
de ferro i alumini.
· Mercat nadalenc de la pla-
ça Náměstí Republiky: En 
aquesta cèntrica plaça, situada 
just enfront de la Casa Municipal 
i la Torre de la Pólvora, trobaràs 
un mercat nadalenc especialitzat 
en menjar. A nosaltres ens agra-
da perquè hi ha pocs turistes i 
més locals, no està massa massi-
ficat i es pot sopar a bon preu. La 

varietat no és molt àmplia però 
sí suficient: cerveses, salsitxes 
en pa (klobásy), pinchos de pa-
tates fregides en forma d’espiral 
(es diuen bramborové spirál 
i ja veuràs amb quin art estan 
tallades), algun lloc que ofereix 
sopes i guisats txecs a base de 
carn o patates i uns altres amb 
dolços i postres típiques, com el 
tradicional trdlnik, que alimenta 
només amb veure-ho girar sobre 
les brases acomiadant la seva 
característica olor a canyella

Text cedit  per 
Viatges Franquesa



Aquest dijous arriba al Ple una moció, 
impulsada per l’Alternativa d’Uni-
tat Popular (AUP), que posa sobre 

la taula una necessitat que ara mateix no 
s’està cobrint des de les administracions: les 
urgències socials.

Quan pensem en situacions d’urgència, 
sovint ens ve al cap tota mena de contra-
temps relacionats amb la salut o amb la 
seguretat. Però arran de la crisi econòmica 
dels darrers anys, moltes persones s’han vist 

abocades a situacions d’urgència social. I 
aquestes, com totes les urgències, no sempre 
succeeixen durant l’horari ‘d’ofi cina’, mentre 
els Serveis Socials estan en funcionament. 
Davant d’aquestes situacions, les persones, 
que es troben en situacions límit, necessiten 
el suport i l’acompanyament d’un agent so-
cial per tal que entrin immediatament en el 
circuit d’ajuts. Es tracta de donar una aten-
ció immediata en casos de desnonaments, 
violència masclista, persones sense sostre 

o famílies als qui els hi han tallat els sub-
ministraments bàsics. Ara per ara, algunes 
d’aquestes persones són ateses a Barcelona, 
sense que existeixi cap obligació per part de 
l’Ajuntament de Barcelona d’atendre-les.

Tenint en compte els grans superàvits 
que ha tingut l’Ajuntament de Rubí en els 
darrers anys, sembla una bona forma d’in-
vertir els recursos públics.

Les situacions d’emergència social en-
cara estan lluny de remetre, precisament 

fa uns dies la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH) presentava la seva nova 
campanya i alertava del gran nombre de 
persones que estan sent desnonades de casa 
seva perquè no poden pagar el lloguer. La 
lluita d’aquestes entitats ha fet avançar les 
polítiques en habitatge els darrers anys, però 
aquestes encara són insufi cients i escasses, 
perquè les administracions continuen a 
remolc de les necessitats socials. I Rubí no 
és una excepció.

Emergència social
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana              29 d’octubre

Raúl Velasco
@Rul_Velasco

Invisibilización nivel: los 
mendigos no son personas 
ni cuando mueren. 
#entreunamierdayunmendigo 
#lamentable 
#becariosquevotanavox

Tots Sants i la immortalitat de l’ànima 
Deia la dita popular que ‘Per Tots Sants, 
capes i mocadors grans’, ja que era quan calia 
treure de l’armari la roba d’hivern, tot i que 
últimament ja no és així.

Els dies previs a la festa de Tots Sants a 
casa meva s’esporgava el bosc i la llenya era 
lligada en feixos i apilada al pati. S’enfi laven 
als pins i, amb grampons lligats als peus i 
llargs pals, feien caure les pinyes, que amb 
una mica d’escalfor alliberaven els pinyons 
que servirien després per fer panellets.

De temps immemorials, que l’1 de no-
vembre era el dia dedicat a recordar i honrar 
els difunts de la família i visitar el cementiri. 
Solien vestir tots de negre i preparaven l’àpat 
familiar, amb els imprescindibles panellets i 
castanyes solien deixar un plat a taula d’ofre-
na pel difunt.

Com eren molt supersticiosos, després 
del repic de la campana de missa de difunts, 
no podien mirar-se en un mirall, doncs 
veurien la mort. I també un cop sonada la 

campana de vespres, ningú sortia al carrer, ja 
que es podia ensopegar amb alguna ànima 
en pena.

Les grans masies del municipi solien 
encendre fogueres davant la casa per il-
luminar la foscor de la nit i allunyar els mals 
esperits.

En les cultures antigues com en l’actual, 
creients o no creients, Tots Sants era el dia 
dedicat a honrar i recordar el viatge al més 
enllà. A la vora del foc, cadascú explicava 
anècdotes relacionades amb difunts i esperits, 
ja que a ells es dedicava la festa. Es creia que 
existien tres classes d’esperits, en llatí. Els 
Manes nom que procedeix del sànscrit Ma-
nas, i vol dir dotat de ment), eren els esperits 
difunts immortals, que participaven de l’àpat 
en la taula dels Déus. Els Lares, nom que de-
fi neix tant les ànimes protectores dels difunts 
de la família, com els àngels protectors de la 
llar. I els Larvas, que eren fantasmes o follets 
que enredaven les relacions de la família, 
amagaven o trencaven objectes o produïen 

sinistres sorolls.
Pere Bel, membre del Grup de Col-

laboradors del Museu de Rubí-
Centre d’Estudis Rubinencs

Los atrasos de la modernidad con algún 
ejemplo rubinense
La mayoría de los terrestres estarán de acu-
erdo en que los avances tecnológicos son 
necesarios en este mundo de la sociedad de 
la información. Efectivamente, son nece-
sarios, pero claramente poseen abundantes 
desventajas que a veces nos llevan a perder 
las buenas costumbres. No hace muchos años 
cuando se salía de casa temprano para traba-
jar, lo común era saludar con el típico “bue-
nos días”. Hoy día, sales por la mañana y la 
gran mayoría de personas van obcecadas con 
su teléfono móvil, sin mirar nada ni a nadie, y 
si chocan contra tu persona, el culpable eres 
tú. En el ámbito de la administración laboral, 
los programas informáticos te confeccionan 
una nómina en un santiamén. Pero cuando 

la nómina se complica por cálculo de pluses, 
horas extras por fuerza mayor… los jóvenes 
recién salidos del Grado Superior de Ad-
ministración no la saben desarrollar a mano 
(pregunten, pregunten… en alguna asesoría 
o gestoría de Rubí). Hoy día, escribir con 
puño y letra está considerado desfasado y yo 
me asusto cuando veo un manuscrito actual 
con tantas falta de ortografía y con caligrafías 
ininteligibles (qué tiempos aquellos en que 
los hermanos Maristas de Rubí nos hacían 
cuidar de nuestra caligrafía). En el sector 
industrial está la máxima desventaja de los 
llamados avances tecnológicos: ¿Cuántos 
puestos de trabajo se han eliminado con 
la implantación de maquinaria de última 
generación? Refl exionen los rubinenses en 
alguna empresa como por ejemplo BJC… Y 
así, podríamos poner infi nidad de ejemplos 
que demuestran que las nuevas tecnologías 
también afectan de forma negativa la vida 
cotidiana de los ciudadanos.

José Antonio Avila López  

Cartes de la Ciutadania

El conegut com a canvi climàtic, al marge de 
les discussions científi ques sobre si és produït 
per accions humanes o per variacions en les 
radiacions solars, és una realitat negativa 
innegable, que ja està 
afectant la humanitat 
i en el futur encara ho 
farà més. D’entrada 
està servint perquè les 
noves generacions, es 
comencin a veure com 
membres d’una espècie 
que haurà d’afrontar el 
repte de superar l’actual 
desfeta medi ambien-
tal, que afecta sobretot la salut dels habitants 
de les grans ciutats contaminades.

La fi gura de la noia sueca Greta � urn-
berg de 16 anys ha impactat en una societat 
que comença a qüestionar el funcionament 
de la democràcia, amb una classe política 
que ha perdut la seva credibilitat, en mol-
tes qüestions, però sobretot en la forma 
d’afrontar el canvi climàtic. Hi ha qui creu 

que una adolescent no hauria de lliurar una 
batalla política, sense tenir en compte que la 
Greta personalitza la imatge d’un relat, que 
ja està generant que milions de joves de 15 

i 16 anys hagin entès 
perfectament que és el 
que s’estan jugant.

La societat hau-
ria d’estar agraïda pel 
gran treball de la Gre-
ta, obrint el debat so-
bre una greu extinció 
ecològica, produïda pel 
col·lapse dels combus-
tibles fòssils, que han 

de ser substituïts per energies renovables. 
Es tracta de no qüestionar una joventut, a 
qui se li ha pronosticat que viurà pitjor que 
les generacions actuals, sinó tot el contrari, 
d’esperonar el seu esperit de lluita en la 
construcció d’un món millor, que en aquests 
moments amb molta il·lusió comença a 
endegar.

Per Josep Aracil i Xarrié / AMIC

Canvi climàtic
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Joan Duran, procedent 
d’Esparreguera, va crear a 
Rubí un forn de ceràmica a 
mitjans del segle XIX. Era 
al costat del torrent de Ca 
n’Oriol, a l’actual carrer de 
Cervantes, en un lloc situat 
entre l’actual Escola Mare 
de Déu de Montserrat i les 
Escoles Ribas. D’aquesta 
indústria familiar, avui en dia 
encara es conserva l’edifi ci.

En Joan, des del seu forn, 
que aviat va rebre el nom de 
‘cal Joan Gerrer’ o ‘cal Ger-
rer’, es va dedicar a elaborar 
gibrells, plats, càntirs... és a 
dir, peces d’ús domèstic, però 
també elements ornamen-
tals, especialment bustos 
d’Anselm Clavé, atès que 
era un seguidor del cèlebre 
músic. La botiga, no obstant 
això, era a l’actual plaça de 
Catalunya, davant dels horts 
d’en Malet (a un planell del 
segle XIX sembla llegir-se 
‘San Joaquín’ com a nom del 
carrer on era situada), en el 
mateix lloc, on fi ns al 1985 
va ser situada la pastisseria 
de cal Llonch i ara es troba el 
Cafè Catalunya. Després, al 
voltant del segle, la botiga es 
traslladà al passeig d’Alfonso 
Sala (actual de Francesc Ma-
cià), on fi ns fa uns decennis 
es trobava electrodomèstics 
Castellana.

El 1882 va néixer el 
seu fi ll Lluís, que també es 
va dedicar a produir peces 
ceràmiques i a més, també 
a vendre-les. Segons ens 

PATRIMONI DE RUBÍ

Cal Gerrer: una indústria 
familiar de productes 

ceràmics a Rubí
Jordi Vilalta
GCMR-CER

explica en Josep Sapés al seu 
llibre El Rubí d’ara fa cin-
quanta, seixanta anys... ‘l’avi 
Gerrer’, és a dir, en Joan, ja 
ancià, es dedicava a prendre 
el sol davant el forn que a la 
primera meitat del segle XX 
ja regentava el seu fi ll.

En Lluís va donar un 
gran impuls al forn i a la 
venda de productes de ter-
racota. Fou, a més la primera 
terrisseria de l’estat espanyol 
en acoblar un motoret de 
força elèctrica al torn, ja 
que fins aleshores sempre 
era impulsat pels peus de 
l’artesà.

A part de l’elaboració 
d’atuells domèstics com 
plats, cassoles, gibrells, es-
corredores, rentapeus, càn-
tirs, gerres per salar olives o 
confi tar el porc, gerros per 
a plantes i fl ors, en rústic o 
envernissats, peces de fi reta 
per a les nenes, fabricava 
peces de ceràmica com teu-
les aràbigues, tortugades 
de desguàs, canonades de 
diverses mesures, elements 
ornamentals per a façanes... 
És de destacar la seva pro-
ducció de bustos i medallons 
d’en Clavé, seguint la tradi-
ció del seu pare, però també 
de Santiago Rusiñol i Àngel 
Guimerà, que eren exportats 
arreu del país.

En Lluís Duran, a part 
de la seva dedicació profes-
sional al món de la terrissa, 
participà activament en el 
món polític i cultural de 
Rubí, però refusà sempre 
qualsevol càrrec ofi cial. Va 
morir el 1951 havent deixat 
dues fi lles. Un dels gendres, 
Josep Castellana, es quedà 
la botiga del centre de Rubí 

(que evolucionaria a elec-
trodomèstics Castellana, 
tancada el 2000), men-
tre que l’altre gendre, 
Manuel Puig, es va fer 

càrrec de la fàbrica del 
carrer de Cervantes. Els 
dos fills de Manuel i la 

seva dona, Lluís i 
Joan Puig, la 
van regentar 
fi ns que fa uns 
anys va tancar. 
Com a punt 
final hem de 

dir que la xemeneia del forn 
s’enderrocà el 1981.

Agraeixo en Joan Calaf 
la informació que m’ha do-
nat respecte als últims anys 
d’aquesta empresa familiar.

dues fi lles. Un dels gendres, 
Josep Castellana, es quedà 
la botiga del centre de Rubí 

(que evolucionaria a elec-
trodomèstics Castellana, 
tancada el 2000), men-
tre que l’altre gendre, 
Manuel Puig, es va fer 

càrrec de la fàbrica del 
carrer de Cervantes. Els 
dos fills de Manuel i la 

seva dona, Lluís i 

Lluís Duran. / Fons Arxiu Marroyo
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FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

A. MONTSERRAT  Sant Jordi, 25  Zona La Serreta  93 699 02 91 
ARUMÍ M.  Magí Ramentol, 7  Zona Mercat Municipal  93 697 34 56 
BARADAD  Av. Barcelona, 55  A prop de l’Estació  93 699 09 53 
BATALLÉ  Francesc Macià, 23  Carrer Major  93 699 04 30 
BATLLORI  Milà i Fontanals, 5  Davant la Floristeria Martínez  93 699 03 88 
BLANCA  Ntra. Sra. de Lourdes, 73  Zona Ca n’Oriol  93 699 55 08 
CA N’ORIOL  Ntra. Sra. de Lourdes, 35  Zona Ca n’Oriol  93 699 22 81 
CONDAL  Calderón de la Barca, 11  Mercadona-Biblioteca  93 699 87 09 
CUYÀS  Milà i Fontanals, 43  Avinguda L’Estatut  93 269 51 03 
ESPERT Francesc Macià, 86  Zona Casino  93 699 13 43
GARCÍA  Segòvia, 1  Zona alta Ca n’Oriol  93 697 49 42 
GIBERT  Torres Oriol, 4  Zona Col·legi Maristas  93 699 68 99 
HIDALGO-MOSCARDÓ  Sabadell, 79  Zona La Serreta  93 697 36 40 
KRONOS  Passatge Cronos, 9-11  Zona Rubí 2000  93 586 06 26 
LOZANO  Passeig Les Torres  Zona Les Torres  93 699 10 72 
MAS  Torres Oriol, 4  Zona Col·legi Maristes 93 699 43 98
ORIOL  Sa� r, 28  Zona Can Fatjó  93 699 43 98 
PARRILLA Xercavins, 2  Zona església de Sant Pere  93 699 13 05 
PIERA  Plaça Josep Sapés, 4  Zona Sant Jordi Parc  93 697 71 63 
PROGRÉS  Verge de Fàtima, 13  Davant congelats La Sirena  93 697 79 93 
RUIZ  Ctra. Sabadell, 95  Zona Nord  93 699 50 12 
SANSI  Ctra. de Terrassa, 16-18  Zona Centre  93 697 62 73 
SCHMID  Riera, 12  Zona Església Sant Pere 93 699 13 05
XAPELLI  Víctor Català, 22  Les Torres  93 588 07 08 

GUÀRDIES NOCTURNES

OCTUBRE I NOVEMBRE 2019

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

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

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.
25. 
26.
27.
28.

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

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

SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

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

SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79

Cuidar les genives

La boca és una de les parts 
més sensibles del cos i per 
això, si no la cuidem ni la 
tractem de forma correcta 
podem pati r certes conse-
qüències molt molestes que 
poden derivar en malalti es 
bucals.

A més de la cura de les 
dents, hem de fixar-nos 
en les genives, ja que ens 
poden portar els mateixos 
problemes o més. Hi ha 
persones que pateixen els 
símptomes d’alguna malal-
ti a de genives i no s’adonen 

de la seva gravetat.
Un dolor fort de genives, 

inflamació o sagnat, una 
sensació d’encongiment de 
les dents i separació de les 
genives… són alguns dels 
símptomes visibles que po-
den aparèixer si no cuidem 
bé la higiene bucal. Per això 
és molt important prendre 
mesures per evitar que 
aquest problema augmenti  
i que els bacteris que es 
van eliminant a través dels 
teixits de la boca ataquin 
la resta de l’organisme i 

puguin causar des de pro-
blemes digestius fins una 
periodonti ti s. Una de les so-
lucions més efi caces és l’ús 
d’una pasta de dents que 
ajudi a prevenir el sagnat 
de genives que es produeix 
a causa de la inflamació. 
També és molt important 
que acudiu regularment 
al dentista perquè pugui 
donar-vos el tractament 
adequat.

Per Redacció / AMIC
www.detusalud.com
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Vols 
que la teva 

mascota
 aparegui 
al Diari 

de Rubí?
Envia’ns una fotografi a 

amb una breu descripció a: 
diariderubi

@diariderubi.cat

Les mascotes 

de Rubí

La característi ca principal 
dels agapornis és la seva 
facilitat per socialitzar tant 
amb els éssers humans 
com amb altres aus i les de 
la seva pròpia espècie. A 
més, solen manifestar amb 
facilitat el seu estat d’ànim, 
sent relativament senzill 
identi fi car quan estan tran-
quils, molestos, alegres o 
tristos.

La seva expectati va de 
vida és d’uns 12 anys, enca-
ra que, depenent de la seva 
alimentació i de les cures 
que hagin rebut, poden 
arribar a assolir els 14 o 15 
anys d’edat.

Una de les preguntes 
més habituals és com saber 
si l’au és femella o mascle. 
Una manera de saber-ho és 
per la seva grandària; els 
agapornis mascles solen ser 
més peti ts que les femelles 
degut, principalment, a 
l’esforç que comporta posar 
els ous. A més, els ossos 
de la pelvis de la femella 
estan més separats que els 
del mascle, mostrant un 
aspecte més arrodonit.

També és possible iden-
ti fi car diferències en el cap 

Tot el que cal saber sobre els agapournis
de la femella, que és més 
arrodonida que la del mas-
cle; igualment, el bec de la 
femella és més prominent. 
Quant al caràcter, les feme-
lles són més territorials i es 
mostren molt més agressi-
ves amb altres aus que els 
mascles. 

Els agapornis són aus 
que necessiten una tem-
peratura d’entre els 18°C i 
25°C, de manera que és ide-
al que la gàbia esti gui ubi-
cada a l’interior de la casa. 
No obstant això, dependrà 
de la zona en la qual es cria 
evitant els 
corre-
d o rs 
i els 
corrents d’aire. Els murs 
que fan cantonada solen ser 
els llocs ideals per col·locar 
les gàbies, ja que eviten les 
ràfegues de vent i li brinden 
una sensació de seguretat 
a les aus.

Quant a la seva alimen-
tació, cal que portin una 
dieta equilibrada, com-
posta, principalment, de 
pinso, llavors d’escaiola, 
càrtam, mill groc, mill blanc 
i llinosa. Altres compostos 

que incloguin blat sarraí, 
civada pelada i negre, po-
den complementar la seva 
alimentació. També, es po-

den incloure, en 
porcions picades ma-
duixes, pomes, peres, 
fulles d’enciam i mongetes 
tendres, encara que amb 
menor freqüència.

Entre les malalti es més 
comunes que se’ls pre-
senten, trobem l’acariasis 
respiratòria, el refredat, els 
quadres d’asma o algunes 
que ataquen el seu sistema 
digesti u, com l’enteriti s, la 
colibacilosi o la disenteria. 
La manca de vitamines li 

produeix la muda anòmala, 
en què les plomes se’ls co-
mencen a caure o llueixen 

desordenades.
Altres patologi-

es menys comuns 
són la psitacosi 
o la salmonel-
losi. En tots els 
casos, cal anar 
a la consulta 
del veterinari 
especialitzat en 
animals exòti cs 
perquè deter-

mini les accions que 
s’hauran de seguir 
per a la seva cura.

Els agapornis són 
aus molt llestes i ide-

als per criar i ensinistrar, 
especialment des de l’edat 
primerenca. A més, són 
molt afectuosos i diverti ts, 
pel que són excel·lents per 
tenir-los com a mascotes. 
Amb les cures adequades, 
és una excel·lent decisió 
tenir-los a casa.

Text extret de:
hospitalveterinariglories

Quant al caràcter, les feme-
lles són més territorials i es 
mostren molt més agressi-
ves amb altres aus que els 

Els agapornis són aus 
que necessiten una tem-
peratura d’entre els 18°C i 
25°C, de manera que és ide-
al que la gàbia esti gui ubi-
cada a l’interior de la casa. 
No obstant això, dependrà 
de la zona en la qual es cria 
evitant els 

corrents d’aire. Els murs 
den incloure, en 
porcions picades ma-

Altres patologi-
es menys comuns 

són la psitacosi 
o la salmonel-
losi. En tots els 
casos, cal anar 
a la consulta 
del veterinari 
especialitzat en 
animals exòti cs 
perquè deter-

mini les accions que 
s’hauran de seguir 
per a la seva cura.

Els agapornis són 
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CRISTALLERIA                           

DECORACIÓ LLAR               

FERRETERIA                           

INFORMÀTICA                           

MARBRES
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CANINA                               

REFORMES                           

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
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ASSEGURANCES                           

BIJUTERIA                         

AQUEST
ESPAI POT 
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DES DE
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CALÇAT                           
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SER TEU

DES DE

15€/MES
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ROBA                           ROBA                           ROBA                           ROBA                           ROBA                           

COM ET PODEM 
AJUDAR?

TINTORERIA

Àries (21/3 al 20/4)
Mart per Casa VII, segueix provocant 
tensió. Necessitat d’atendre assumptes 
professionals importants, sobretot si tens 
negoci propi. Situacions transformadores 
amb el pare.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Poden donar-se circumstàncies adequades 
per treballar amb la parella i tenir un pro-
jecte comú. Sentiràs la necessitat de fer-te 
valer i mostrar els teus talents al món.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Qüestions patrimonials et poden donar 
una mica de feina. Evita que sigui més 
de l’adequada. Amb Mart al teu signe, 
segueixes lluitant com un guerrer pels 
teus objectius.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
L’aspecte de Venus i Saturn inclina a 
millorar les relacions en general. Gir en 
positiu d’un assumpte econòmic. En els 
somnis pots trobar la clau a un tema que 
arrossegues.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Amb Venus en aspecte a Plutó, es posa 
l’escenari adequat per tractar temes de 
profunditat amb la parella. Si tens un 
negoci, toca establir necessaris acords 
econòmics.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Pots posar-te exigent amb la mare o 
persones de l’entorn familiar i això podria 
portar-te problemes. Aprofi ta el trànsit 
del Sol per Casa IV per canviar patrons 
caducs.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
FELICITATS! El Sol entra al teu signe i 
arriba el període anual de renovació ener-
gètica. Venus en aspecte a Neptú, atorga 
la manera d’apropar-te a una persona 
que estimes.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Urà, en oposició al Sol, tibant les Cases 
IV i X, inclina al fet que les qüestions 
professionals entrin en confl icte amb les 
domèstiques. Potser cal deixar enrere 
velles pautes.

Bessons (21/5 al 21/6)
Potser hi ha una persona a la feina que et 
crida l’atenció i voldràs apropar- t’hi per 
saber-ne més. I si treballes a casa, voldràs 
fer més còmode el teu lloc de treball.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Pots quedar-te clavat en algunes idees, 
convertint-se tot plegat en una guerra 
dialèctica. Potser et convé reservar el 
que penses i passar pàgina per no perdre 
energia.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Sembla que algú ronda els teus pensa-
ments. Tot i que estàs ocupat en plans 
materials, no pots evitar pensar en una 
persona que t’atrau molt. De moment, 
cal ser pacient.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Injecció d’inspiració per part de Mercuri 
i Venus a Escorpí. Ganes de somniar 
despert, fi ns i tot hi cap la possibilitat 
que t’enamoris, que et facin sentir una 
gran passió.

HORÒSCOP

TALLERS COTXES                           

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

CLASSIFICATS

TAROT. Lucy. 646 98 13 08

CHICA SE OFRECE para cui-
dado de ancianos y limpieza. 
633.378.509

OFERTES I 
DEMANDES

DIVERSOS
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························································
Dijous 31 d’octubre

Castanyada al Pinar
Maquillatge, photocall, laberint del 
terror, panellets i castanyes. 
A les 17h davant del Centre Cívic 
del Pinar. 
Org.: Servei d’Acció Comunitària.

túnel del terror: ‘Convent de Mon-
ges Santa Ouija’
A càrrec de Joves de Torre Bassas. 
De 17.30h a 20h a la Torre Bassas. 

‘Proderai. una eina d’estigmatit-
zació’
Xerrada a càrrec de Cheima el Je·
bary.
 A les 19h al CRAC. Org.: Rubí Acull.

Jam Session
A les 19h a l’Associació Espai l’Au·
rora.

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

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

Homenatge a Santiago rusiñol. Exposició del taller 
d’alumnes d’Anna Tamayo. Fins al 2 de novembre a l’Aula 
Cultural. 

Fotografia de moda. Maria Illa Gumà. L’alta costura 
a rubí. Fins al 15 de desembre al Museu Municipal 
Castell.

Kastanyasso Festival Vol. iii
Amb la participació dels grups i ar·
tistes Zítriko, Soak in Bleach, Ominia 
i DJ C.A.S.H. 
De 19h a 1.30h a la pl. Dr. Guardiet. 
Hi haurà servei de bar.
Org.: La Sonik.

························································
DivenDres 1 de novembre

Cinema: ‘Varda por agnès’
A les 21h a La Sala. Preu: 3€.

························································
DissABTe 2 de novembre

Sessió de taitxí
A càrrec de Pere Bel. 
De 9h a 10h a la pl. Onze de Setem·
bre. 

la trocalleria
A les 10.30h 
Plaça Dr. Pearson. 

teatre: ‘#quenonosfrunjanlafies-
ta1’
A càrrec del monologuista David 

Guapo. 
A les 21h al teatre municipal La Sala. 
Preu: 18€.

························································
DimArTs 5 de novembre

Consultori sexual i de parella
De 17h a 19h a la Torre Bassas.

························································
Dijous 7 de novembre

‘Habitatge: la gentrificació. trans-
formació física, econòmica i cultural 
d’un barri’
Seminari a càrrec d’Itziar González. A 
les 18h a l’Ateneu. Inscripció prèvia. 
Org.: Aula d’Extensió Universitària 
de Rubí. 

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

Explica’ns el teu rotllo
‘Tinc un lluna per tu’, a càrrec de 
Ramon Pérez. A les 20h al local del 
Grup Fotogràfic El Gra, situat a l’An·
tiga Estació.

fotografia
El fotògraf ramon Pérez i les seves 
imatges de la lluna, a l’Explica’ns 
el teu rotllo d’El Gra
El fotògraf santcugatenc 
Ramon Pérez serà el pro·
tagonista de la propera 
sessió de l’Explica’ns el teu 
rotllo, activitat mensual que 
organitza el Grup Fotogràfic 
El Gra. Pérez oferirà als as·
sistents un passi d’imatges 
seves sota el títol ‘Tinc una 
lluna per a tu’.

El fotògraf convidat es 
va iniciar l’any 2015 en el 
món de la fotografia noc·
turna i posteriorment en 
la tècnica de lightpainting. 
També ha dedicat cinc anys 

a la fotografia eqüestre, 
però és en l’astrofotografia 
en la disciplina que se sent 
més a gust.

El públic assistent al 
passi podrà gaudir amb 
unes impactants imatges de 
Pérez sobre la lluna.

Aquesta sessió de l’Ex·
plica’ns el teu rotllo havia 
de ser, com és habitual, 
l’últim dijous de mes, però 
com és la Castanyada, s’ha 
programat per al dijous 7 de 
novembre. Serà a les 20 ho·
res al local d’El Gra. / DdR

Literatura

Xavier Bosch presenta ‘Paraules que tu entendràs’, 
una novel·la sobre les relacions de parella
rEDaCCió

L’escriptor i  periodista 
santcugatenc Xavier Bosch 
va presentar divendres 
passat al Racó del Llibre el 
seu darrer llibre, ‘Paraules 
que tu entendràs’, una 
novel·la que fa un retrat 
esmolat de la convivència, 
que explora les relacions 
de parella, els secrets de 
cadascú i l’ús que fem de 
la veritat.

La presentació, que 
va comptar amb la col·
laboració del politòleg 
rubinenc Jordi Martínez, va 
aplegar una quarantena de 
persones, que van gaudir 
de l’amena presentació 
del llibre. Bosch va explicar 
que es va inspirar en la no·
tícia de la filtració de dades 
del portal de cites Ashley 
Madison, una xarxa social 
que fan servir persones 
casades o en una relació. 
Les xifres d’infidelitat van 
fer plantejar a l’autor una 
investigació sobre aquest 
tema.

Durant l’acte, Bosch 
també va referir·se a un es·
tudi nord·americà que va 
seguir mil parelles durant 
vint anys, del 1995 fins al 
2005. En aquest temps, un 
57% dels homes i un 52% 
de les dones havia tingut 
una relació fora de la pa·
rella. Per Bosch, “mai com 
ara ha estat tan fàcil tenir 
una aventura i mai tan difí·

cil guardar un secret”.
A ‘Paraules que tu en·

tendràs’, l’escriptor reprèn 
així el fil de les dues obres 
anteriors –’Algú com tu’ 
(2015, guanyadora del pre·
mi Ramon Llull) i ‘Nosaltres 
dos’ (2017)– i s’endinsa en 
l’amor i la intimitat per fer 
un homenatge a la parella 
de llarga durada, a través 
de la història de tres pa·

Xavier bosch, durant la presentació del llibre a rubí. / J.a. Montoya

relles.
Xavier Bosch ha treba·

llat a Catalunya Ràdio, La 
Vanguardia, TV3, RAC1 i va 
dirigir l’Avui els anys 2007 i 
2008. El 2010 va ser un dels 
impulsors del diari Ara. 

Com a escriptor, ha 
publicat la trilogia ‘Se sa·
brà tot’ (premi Sant Jordi 
2009), ‘Homes d’honor’ 
(2012) i ‘Eufòria’ (2014).una de les imatges de ramon Pérez. / Cedida
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Tot a punt per a una nova edició 
del Kastanyasso Fes� val
L’en� tat de música juvenil 
La Sonik ja ho té tot a punt 
per a una nova edició del 
Kastanyasso Fes� val, que 
� ndrà lloc aquest dijous 
31 d’octubre a la plaça del 
Doctor Guardiet a par� r 
de les 19 hores.

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

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

barrejat amb infl uències 
de grunge, indie i elec-
trònica.

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

Per úl� m, tancarà la nit 
DJ C.A.S.H., a par� r de les 
00.15 hores, que oferirà 
un repertori de músiques 
amb ritmes electrònics, 
infl uenciats pel jazz, funk 
i hip-hop. 

Durant tot el fes� val, 
hi haurà servei de barra a 
preus populars. / DdR

L’humorista David Guapo porta 
‘#quenonosfrunjanlafi esta1’ a Rubí
REDACCIÓ

L’actor humorístic David 
Guapo torna a Rubí per pre-
sentar ‘#quenonosfrunjan-
lafi esta1’, un monòleg que 
té molta improvisació i que 
compta, com és habitual en 
els espectacles del recone-
gut monologuista, amb la 
interacció amb el públic.

L’espectacle incorpora 
novetats i noves cançons, 
nous gags i noves ocurrèn-
cies. De fet, se sap ben poc 
d’aquest muntatge escènic, 
però David Guapo afirma 
que és un xou que fa riure 
perquè els espectadors re-
corden la infantesa.

El còmic va iniciar la 
seva carrera fa més de 15 
anys, però va saltar a la 
fama amb la seva par� ci-
pació en el programa de La 

Sexta ‘El club de la comè-
dia’. Guapo ja va portar a 
Rubí un monòleg el 2017 
dins de la programació es-
table de La Sala.

Les entrades es poden 

comprar al web www.atra-
palo.com a partir de 18 
euros.

L’espectacle � ndrà lloc 
el 2 de novembre a les 21 
hores.

L’espectacle del 
còmic té molta 
improvisació i 
par� cipació del 
públic assistent

El reconegut monologuista torna a pujar a l’escenari de La Sala. / Cedida

Tiamat Teatre representa ‘La noche es fría y al invierno 
no le gustan los perros’ a l’espai escènic Porta4!
REDACCIÓ

Després de girar per Madrid 
i Barcelona, la companyia 
rubinenca Tiamat Teatre 
estarà els dissabtes 2, 9, 16 
i 23 de novembre a l’espai 
escènic Porta4!, al carrer 
Mar� , 18, de la capital ca-
talana, per posar en escena 
una de les seves darreres 
produccions, ‘La noche es 
fría y al invierno no le gustan 
los perros’. Les represen-
tacions, els beneficis de 
les quals aniran a parar a 
persones en risc d’exclusió 
social, � ndran lloc a les 20 
hores.

‘La noche es fría y al invi-
erno no le gustan los perros’ 
és un monòleg molt impac-
tant que no deixa indiferent 
l’espectador. L’obra explica 
la història d’un rodamón 
que camina cap a una auto-

L’obra no deixa indiferent a l’espectador. / Cedida

pista, decidit a suïcidar-se. 
Creu en Déu, en els pecats i 
en els càs� gs després de la 
mort i sap que, si segueix 
més temps en aquest món, 
acabarà per ser enviat a 
l’infern. “La pobresa és he-

reditària”, diu. “I l’infern 
també”. Tot i això, quan tot 
sembla perdut, quelcom es 
creua entre els seus plans i 
ell... l’amor.

El rubinenc Imanol Fer-
nández, amb més de mitja 
dotzena d’obres estrenades 
a Catalunya, és responsa-
ble de la dramatúrgia, la 
direcció i la interpretació. 
La banda sonora original és 
obra d’Enrique Marín i el 
vestuari de Lídia Ferraz.

Les entrades per a les 
funcions ja es poden adqui-
rir per internet al preu de 12 
euros, mentre que a taquilla 
tenen un cost de 15 euros.

Torna el túnel del terror a
l’espai jove Torre Bassas
Els col·lec� us de joves de 
Torre Bassas transformaran 
un any més l’edifi ci en un 
túnel del terror que han 
batejat amb el nom de 
Convent de Monges Santa 
Ouija. La proposta, que va 
arrencar ahir, continuarà 

aquest dijous a la tarda de 
17.30 hores a 20 hores. Les 
visites s’organitzen en grup 
i els usuaris que hi vulguin 
assis� r han de passar prè-
viament per l’equipament 
a reservar i recollir la seva 
entrada gratuïta. / DdR

El Pinar acollirà de nou 
una festa de la castanyada
El Servei d’Acció Comuni-
tària del Pinar organitza di-
jous una festa de la Casta-
nyada i Halloween davant 
del Centre Cívic La Cruïlla 
a par� r de les 17 hores. La 
celebració compta amb la 
par� cipació de l’associació 
de veïns del barri i del 

Centre Obert Compartir. 
Les persones assistents 
hi trobaran maquillatge 
d’efectes especials, ta-
tuatges d’aerografia, un 
photocall i un laberint del 
terror. Tampoc hi faltaran 
els panellets i les casta-
nyes. / DdR
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‘Me llamo violeta’, primer llargmetratge espanyol 
sobre els nens transgènere, s’estrena a rubí

Es presenta el tercer número de la revista l’esquitx, 
dedicat al món de la il·lustració

lara lópEz

El primer documental de l’es·
tat espanyol sobre els nens i 
nenes transgènere, ‘Me lla·
mo Violeta’, es va projectar 
a Rubí el passat divendres 
a la nit. El teatre municipal 
es va omplir de gom a gom 
per gaudir d’aquest llargme·
tratge, que explica la història 
de la Violeta, una nena que 
als 6 anys va iniciar la trans·
ició al sexe femení. L’acte va 
comptar amb la presència del 
codirector del documental, 
David Fernández de Castro, 
de Violeta, la protagonista, i la 
seva mare, Franceska Jaimes, 
a més d’Ester Albert, mare 
d’Alan Montoliu, i Iván Reche, 
rubinenc transgènere que 
apareix al documental.

El llargmetratge enllaça 
diverses històries transgènere 
com les dels rubinencs Iván 
Reche i Alan Montoliu i part de 
les escenes han estat rodades 
a la nostra ciutat, com la pin·
tada del banc de la plaça Sal·
vador Allende amb els colors 
de la bandera transgènere. 
David Fernández de Castro 
explica que el documental 
té una voluntat divulgativa i 
mostra a un públic generalista 
els principals problemes que 
afronten els nens ‘trans’ en el 
seu dia a dia. 

El director creu que era 
important incloure la història 
d’Alan Montoliu, qui es va 
suïcidar el desembre de 2015 
després de patir bullying a 
l’institut, per mostrar al públic 
com alguns nens transgènere 
tenen camins més difícils. 
“Quan vam descobrir la his·
tòria de l’Alan vam veure que 

rEDaCCió

El nou número de la revista 
de territori i cultura de Rubí, 
‘L’esquitx’, ja ha sortit a la llum 
i està dedicat al món de la il·
lustració. El primer número, 
publicat l’any 2016, es va 
dedicar als topònims, mentre 
que el segon, l’any 2017, va 
estar centrat en l’aigua i les 
fonts.

Després d’un any d’atura·
da, s’ha editat aquest tercer 
número, dedicat al món de la 
il·lustració. A ‘Rubí il·lustrat’, 
es pot trobar un apartat de 
recerca centrat en la faceta 

d’il·lustradors de tres rubi·
nencs que són més coneguts 
en altres àmbits. Aquests són 
Daniel Bas, Jaume Pla i Pallejà 
i Enric Larreula.

L’entrevista d’aquest nú·
mero està dedicada al co·
negut il·lustrador rubinenc 
Quim Conca, realitzada per 
l’historiador rubinenc Eduard 
Puigventós. La publicació 
també inclou articles de di·
versos col·laboradors com 
‘L’evolució de la il·lustració a 
Catalunya’, de Montse Mar·
cet, propietària de l’espai de 
llibres Lectors al tren!; ‘Una 
imatge i mil paraules, la suma 

perfecta’, de Roser Tutusaus, 
del Servei Local de Català; 
‘L’eterna aprenent’, de l’artista 
rubinenca Montse Fortino; o 
‘L’art de relacionar l’art’, de 
l’il·lustrador Joan Arias.

També es pot trobar un 
conte de la mestra Laia Borràs 
dedicat a la dissenyadora Ma·
ria Rosa Sallés i sis entrevistes 
breus a joves talents de la 
il·lustració –Sònia González 
‘La Cuchu’, Araceli Plata, Max 
Saladrigas, Oriol Muñoz ‘Urih’, 
Eloi Motas i Nataxa Ruzafa–.

A més, s’inclouen dos 
petits reportatges sobre el 
projecte de La Modesta, un 

fanzine d’il·lustració, i so·
bre Lluís Parcerisa, rubinenc 
membre de la colla de Saba·
dell, així com un reportatge 
més extens sobre la modista 
rubinenca Maria Carbonell, 
dissenyadora dels vestits dels 
gegants Roc i Paula. Final·
ment, la dissenyadora rubi·
nenca Magda Batlles convida 
a reflexionar amb l’article 
‘Es pot ser artista a Rubí i no 
morir en l’intent?’

‘L’Esquitx’, que es va pre·
sentar a la Biblioteca, es pot 
trobar a les llibreries El Racó 
del Llibre, l’Ombra i Lectors al 
tren! a un cost de 8 euros.

s’havia creat una comunitat 
LGTBI a Rubí, que són com 
una família i ho vam voler in·
cloure al documental”, explica 
Fernández de Castro. 

Per la seva banda, la Viole·
ta, protagonista del film i amb 
12 anys d’edat, està tenint 
un trànsit fàcil ajudada pels 
seus pares i per l’escola. Els 
pares de la Violeta, els actors 
Franceska Jaimes i Nacho 
Vidal, van acceptar explicar la 
història de la seva filla perquè 
aquest servís de guia a altres 
progenitors que es trobessin 
en la mateixa situació. Jaimes 
es va mostrar feliç perquè el 
documental “explica la història 
de la Violeta en el seu dia a dia 
sense drames, d’una forma 
molt bonica i real”. Violeta va 
enviar un missatge a tots els 
nens i nenes que passin per 
aquesta transició per tal “que 
sempre confiïn en els seus 
pares i les persones que els 

recolzen”.
Iván Reche, de 24 anys, 

porta 3 anys de transició de 
dona a home, una decisió 
que va prendre després de 
conèixer la història de l’Alan. 
“Aquest documental pot aju·
dar a joves i adults a fer el 
pas, el suport de la família 
és fonamental”, diu Reche. El 
rubinenc no està tenint una 
transició fàcil: recentment s’ha 
operat de mastectomia i afir·
ma haver patit discriminació 
laboral en el passat per la seva 
condició de transgènere: “Ara 
estic treballant, però m’havien 
fet fora d’altres feines sense 
cap motiu”, afirma.

El director explica que van 
tenir problemes amb la Fisca·
lia de Menors degut a l’edat 
de la protagonista, qui en el 
moment del rodatge tenia 10 
anys. La Fiscalia els va reco·
manar que no aparegués el 
rostre de Violeta en pantalla, 

l’equip del documental i regidors de l’ajuntament durant la presentació. / localpres-ajuntament

per considerar que podia ser 
reconeguda pel carrer o que, 
quan fos adulta, penedir·se 
d’haver participat en aquest 
documental. Davant aquest 
inconvenient, els directors 
van estar pensant a cancel·lar 
el projecte però van decidir 
seguir endavant. 

L’acte també va comptar 
amb la presència de l’alcaldes·
sa, Ana M. Martínez, i altres 
regidors de govern. Martínez 
es va mostrar encantada de 
presentar el documental a 
Rubí com una iniciativa de la 
regidoria d’Igualtat de l’Ajun·
tament i “per les polítiques 
treballades des de l’Ajunta·
ment sobre aquest tema tan 
important”. 

La projecció del film era 
gratuïta, gràcies al suport de 
l’Ajuntament i les persones de 
Rubí que han col·laborat en el 
rodatge, i s’emmarcava dins 
del Cicle Gaudí.

cinema

El cicle ‘El documental del 
mes’ es trasllada a l’ateneu
El cicle ‘El documental del 
mes’ inicia una nova etapa 
a l’Ateneu. La proposta, que 
té per objectiu acostar el 
gènere documental al pú·
blic general i donar·li més 
presència als cinemes ca·
talans, es reprendrà a Rubí 
el proper 14 de novembre 
amb la pel·lícula ‘El que la 
Walaa vol’.

El cicle s’ha desenvolu·
pat de forma ininterrom·
puda des del 2014 al Celler, 
però el consistori ha anunci·
at que es trasllada a l’Ateneu 
amb la intenció d’obrir el 
gènere a nous públics i es·
tendre el seu consum.

Dins ‘El documental del 
mes’, més d’una setantena 
de sales de Catalunya, la 
resta de l’estat espanyol, 
Xile i Colòmbia estrenen 
cada mes una pel·lícula 
documental internacional 
de qualitat, de temàtica i 
procedència diverses.

La nova programació ar·
rencarà el 14 de novembre a 
les 19 hores amb ‘El que la 
Walaa vol’, de la directora 

canadenca Christy Garland. 
La pel·lícula segueix una 
adolescent que vol formar 
part de les forces policials de 
l’Autoritat Nacional Palesti·
na malgrat la duresa de les 
proves i les contradiccions 
que viu en el si de la seva 
família. El film va guanyar el 
Premi a Millor Documental 
Canadenc al Festival Hot 
Docs i va ser nominat a Mi·
llor Documental ‘Glasshütte 
Original’ a la passada edició 
de la Berlinale.

La resta de pel·lícules 
programades dins la present 
edició del cicle són ‘When 
tomatoes met Wagner’ (12 
de desembre); ‘Putin’s wit·
nesses’ (31 de gener); ‘Chris 
the Swiss’ (28 de febrer); 
‘Cachada. The opportunity’ 
(27 de març) i ‘Tiny souls’ 
(24 d’abril). Els films es pro·
jecten en versió original i 
subtitulats al català. Totes 
les sessions es programen 
a les 19 hores i l’accés és 
gratuït.

El documental del mes 
és una iniciativa de DocsBar·
celona nascuda en el marc 
del projecte europeu Cine·
maNet Europa l’any 2004. 
La selecció de documentals 
la realitza un comitè de 
Parallel 40, una companyia 
internacional de producció 
i gestió audiovisual amb 
seu a Barcelona. / DdR

El teatre la Sala projectarà el 
documental ‘varda por agnès’

la directora agnès varda va ser una de les cineastes més desta-
cades del segle XX. / Cedida

El teatre municipal La Sala 
projectarà l’1 de novembre 
a les 21 hores el documental 
‘Varda por Agnès’, un llarg·
metratge autobiogràfic de 
la cineasta francesa Agnès 
Varda. 

El documental és una 
biografia dirigida per la ma·
teixa directora, considerada 
un dels màxims exponents 
de la ‘noveulle vague’ en 

el cinema. Varda, que va 
morir el març del 2019, està 
considerada una pionera 
en el cinema fet per dones 
i feminista i els seus films i 
documentals estan marcats 
per un caràcter realista i 
social. El 1985 va guanyar 
el Lleó d’Or al Festival de 
Cinema de Venècia i el 2017 
va recollir un Oscar honorí·
fic. / DdR

publicacions

El nou cicle 
arrencarà el 14 
de novembre 
amb el passi de 
l’audiovisual ‘El 
que la Walaa vol’ 
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Derrota justa de la UE rubí

1a Catalana Grup 1 J Pts.
1 GIRONA FC B 8 22
2 VIC UEC 8 18
3 PALAMÓS CF 8 17
4 EF MATARÓ CE 8 16
5 FUNDACIÓ E. GRAMA 8 14
6 L'ESCALA FC 7 12
7 SABADELL NORD CF 7 11
8 MOLLET UE CF 7 10
9 EE GUINEUETA CF 8 9

10 MANLLEU AEC 7 9
11 UE RUBÍ 7 9
12 LA JONQUERA UE 8 9
13 LLORET CF 7 7
14 TONA UE 8 6
15 JÚPITER 7 5
16 PARETS CF 8 3
17 LLAGOSTERA UE B 7 2
18 REUS DEPORTIU CF B 0 0

 

José LUis pérEz

Una Unió Esportiva Vic molt 
superior es va imposar per 2-0 
a un Rubí amb molt poques 
idees. Ni el canvi tàctic de jugar 
amb tres centrals va servir per 
aturar a un Vic que va guanyar 
merescudament i va demos-
trar perquè està a la part alta 
de la classificació. 

Tot i que el Vic, a l’inici del 
partit dominava el joc, no va 
poder trencar la defensa ru-
binenca fins que va arribar un 
córner en el minut 33 i Guijarro 
va fer l’1-0 davant la passivitat 
dels defenses rubinencs. En 
l’últim minut, Aitor Torres va 
estar a punt d’empatar el xoc, 
però Reig, molt atent, va evitar 
el gol del conjunt rubinenc. 

Després del descans i des-
prés de moure la banqueta, 
l’entrenador del Rubí, Alberto 
Fernández, va tornar a jugar 
amb dos centrals i només 
quatre minuts després, el 
Vic, a través d’Ignasi va fer el 
definitiu 2-0. 

A partir d’aquest moment, 
va començar un carrusel de 
canvis, un joc insuls amb do-

mini dels locals però sense 
crear gairebé perill. En resum, 
mal partit del Rubí davant un 
Vic més efectiu que es va em-
portar els tres punts. Aquest 
diumenge, el Girona, que 
lidera la taula, visita Can Rosés 
a les 12 hores. 

Pel que fa al Rubí B, va 
guanyar al Can Rull Rómulo 
Tronchoni per 1-0 en un gran 
partit. Aquest diumenge, vi-
sitaran el camp de la UD San 
Lorenzo per enfrontar-se a 
l’equip local a les 12.15 ho-
res.

presentació dels equips
Aquest divendres a les 20 ho-
res, la UE Rubí farà la presen-

tació dels equips del club en el 
marc d’un acte festiu amb mol-
tes sorpreses. La presentació 
comptarà amb l’assistència de 
l’alcaldessa, Ana M. Martínez, 
i altres regidors. 

UE VIC-UE RUBÍ       2-0
ue Vic: Reig, Busquets, Guijarro, Pons (Torne 68’), Gerard 
(Marc 76’), Caballé, Vilajosana (Casanovas 68’), Cunill, Corzo 
(Ignasi 46’), Miguel (Bertrana 85’) i Sureda.
UE RUBÍ: Juanmi, Carles Mur, Aitor Torres, Marc Gracia 
(Ivan 46’), Manu, Villegas, Sergi Estrada (Raul Pérez, 55’), 
Tino Mendoza (Hector 55’), Oscar Uroz (Enric 55’), Carles 
Montoro (Omar 46)’ i Joan Raventós.
Àrbitre: Zucar González.
Gols: Guijarro 1-0 (33’), Ignasi 2-0 (49’). 
targetes: Miguel i Gerard; Tino Mendoza, Villegas, Carles 
Montoro, Enric i Carles Mur.

futbol | tercera catalana

Vendaval de l’olímpic que en 
40 minuts encarrila la victòria
José VErDE

Extraordinària primera part 
de l’Olímpic Can Fatjó davant 
el Matadepera, en la qual 
l’Olímpic va haver de remuntar 
un gol en contra en el minut 
25 de joc. Abans del gol, els de 
Can Fatjó van disposar de més 
de quatre ocasions per marcar, 
però sense encert. Va ser en el 
minut 35 de joc, quan el pitxitxi 
local, Aitor, va fer l’empat.

A partir d’aquest moment, 
els homes de Juan Carlos Ro-
dríguez van ser un vendaval 
al camp, amb gols quasi per 
minut. En el 36, Dani Delgado 
va donar la volta al marcador 
(2-1). En el 39, Maymó, després 
d’una jugada elaborada, va fer 
el 3-1, i ja en el 40, Juancho va 
arrodonir la ratxa golejadora 
fent pujar el 4-1 al marcador.

El Matadepera es va veure 

sorprès pels gols encaixats en 
tan poc temps, fet que el va 
treure de polleguera en els 
minuts finals. Amb la golejada 
local, es va arribar al descans.

Ja a la segona part, i tot 
i que semblava que el partit 
podia acabar amb una gole-
jada escandalosa, l’Olímpic es 
va relaxar i el rival el va posar 
en dificultats en els minuts 
finals. De fet, el Matadepera 

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ - FC MATADEPERA 5-3
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Estepa, C. Gómez, Matias, Fode 
(Roger), O. Molina, Jonathan (Gustavo), Maymó (Carlos Ulloa), 
Juancho (R. Gómez), Dani Delgado (Manel), Aitor, Rubén.
fc mataDepera: Toni, Jose, Javi, Pau, Rafa, Adri, Pol (Ma-
madou), Arnau, Erik, Jordi (Isma), Bernat. 
Àrbitre: Marc Bayer Gil (Bé).
Gols: 0-1 Arnau (25´) 1-1 Aitor (35´) 2-1 Delgado (36´) 3-1 
Maymó (39´) 4-1 Juancho (40´) 4-2 Adri 4-3 Mamadou (90´) 
5-3 Rubén (93´). 
targetes: Jonathan, Manel; Jose, Pau, Pol. 

va aconseguir dos gols en dos 
llançaments de falta: el 4-2 en 
el minut 72 i en el minut 90 
Mamadou. Amb el 4-3 en el 
marcador i ja en temps afegit, 
en el 93, un contracop va 
servir a Rubén Ruiz per fer el 
definitiu 5-3.

Aquest dissabte a les 17 
hores, l’Olímpic visitarà el Cas-
tellar, líder del grup.

presentació dels equips
El divendres 1 de novembre 
el club presentarà els seus 
equips en el marc d’una festa 
que arrencarà a les 10 hores 
amb xocolatada i xurros.  Entre 
les activitats hi ha activitats 
esportives, master class de 
zumba, butifarrada i actuaci-
ons musicals. La presentació 
serà a les 18 hores i hi haurà 
repartiment d’obsequis. 

futbol | tercera catalana

Segon empat consecutiu del ‘Veinti’

important victòria pel sènior de la penya

JaViEr GonzáLEz

Segon empat consecutiu per 
al CF Juventud 25 de Sep-
tiembre a casa, en el partit 
disputat al Municipal del 25 
de Setembre davant la Peña 
Deportiva Pajaril. Continua 
sense conèixer la victòria a 
casa l’equip de Gabriel Bra-
vo, que novament va deixar 
escapar dos punts després 
d’haver tingut el partit força 
controlat. 

A la primera part va ha-
ver-hi poques ocasions, però 
a la represa, un gol d’Adán 
Sancho va posar per davant 
a l’equip local. El ‘Veinti’ va 
disposar d’un parell d’oca-
sions molt clares per poder 
sentenciar el partit, però a 
un minut del final, el conjunt 
visitant va establir les taules 
al marcador amb un gol de 

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 CASTELLAR UE 8 24
2 OLÍMPIC CAN FATJÓ 8 22
3 CAN RULL RT CFU 8 16
4 JUV.25 SEPTIEMBRE 8 14
5 BADIA DEL VALLÈS CD 8 13
6 PD PAJARIL 8 13
7 LLANO SABADELL CD 8 13
8 UE RUBÍ B 8 12
9 CAN PARELLADA CD 8 12

10 MARINA-C. GAMBÚS CE 8 11
11 CASTELLBISBAL UE 8 10
12 C. SABADELLÉS 1856 8 8
13 EF PLANADEU 8 8
14 LA ROMANICA CF 8 7
15 SAN LORENZO UD 8 5
16 MIRASOL-BU CF 8 5
17 MATADEPERA FC 8 4
18 JUAN XXIII CS 8 2

L’olímpic és segon a la lliga. / José Manuel Villena

JUV. 25 DE sETEMBRE - P. DEP. PAJARIL    1-1

JUV. 25 DE sETEMBRE: Oteros, Cissokho, Morales, Díaz, Pérez, 
López, Rios, Andreu, Fons (Prinz 68’), González, Muñoz (Guerra 
82’), Sancho (Hildalgo 89’).
P. DEP. PAJARIL: Aragón, González, Martín, Serrabona (Pillajo 
68’), Rosa, Hamzaoui, Obdulia, López Antunez (Moreno 46’ 
(Fresneda 76’)), Oulad (Lopez Sanchez 46’), Pastor i Rodríguez 
(Perez 68’).
Àrbitre: Joan Martínez Villa.
Gols: 1-0 Sancho (51’), 1-1 Rosa (89´).
targetes: Andreu i Perez; Lopez Antunez, González i Obdulia.

futbol | lliGa

El Sènior de la Penya Blaugra-
na Ramon Llorens va aconse-
guir una important victòria a 
casa de la Roureda per 1-3. 
L’equip va disputar un partit 
molt complet i va plantar 
cara amb molta solvència a 
la pressió dels locals. Els gols 
van ser obra d’Alexis, Abde 
i el capità, Héctor. Aquesta 
victòria acosta l’equip a sis 
punts només de la primera 
posició. 

El juvenil va perdre 1-4 

amb la PB Castellbisbal, en 
un partit molt fluix. Pel que 
fa als cadets, l’A va deixar es-
capar els dos punts en l’últim 
minut a casa del Juan XXIII 
(2-2), tot i anar per davant 
tot el partit, mentre que el 
B va perdre al camp del Sant 
Quirze per 5-1. 

L’Aleví A va guanyar al 
camp del Matadepera (3-9) 
amb gols d’Aria, Ismael, Ian, 
Arià i Jordi (5). El B va perdre 
a casa del Natació Terrassa 

3-6 tot i jugar un bon partit. 
El Benjamí A va imposar-se 
clarament al camp del Juan 
XXIII per 0-7 gamb gols de 
Thierno (3), Pol (2), Max i 
Redwan, mentre que el B 
va guanyar a la PB Trinitat 
Vella per 4-0 amb gols de 
Biel, Rahal, Nosair i Bruno. 
Finalment, el Prebenjamí A 
va perdre 2-4 amb el Mirasol 
tot i fer un bon partit i el B va 
perdre 5-1 amb l’escola Thau. 
/ PB Ramon Llorens 

El Municipal del 25 de Sep-
tembre va acollir divendres 
passat la presentació oficial 
de tots els equips de futbol 
del CF Juventud 25 de Sep-
tiembre. Amb el periodista 
Sisco Lara, de Ràdio Rubí, 
com a mestre de cerimònies, 
25 equips i més de 350 fut-
bolistes van desfilar davant 
de centenars de familiars 
i amics que omplien les 
grades. 

Des de prebenjamins 

fins al primer equip, que va 
sortir acompanyat pels Pa-
tufets, jugadors i jugadores 
van anar passant a través 
d’un pont de llums i fum. La 
festa va estar amenitzada 
pel grup de capoeira Brasil 
de Rubí i el Centre d’Arts 
Marcials Mac, que van oferir 
una espectacular exhibició. 
La festa va comptar amb 
la interpretació de l’himne 
del club a càrrec de Diego 
García i focs d’artifici com a 

cloenda. 
A l’esdeveniment hi van 

assistir l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, i el regidor 
d’Esports, Juan López, que 
van rebre com a obsequi 
una samarreta amb disseny 
especial del Veinti, igual que 
els quatre socis d’honor del 
club. Com a acte final, junta 
directiva, autoritats i diver-
ses associacions convidades 
pel club van compartir un 
aperitiu. / 25 de Setembre

xilena. 
Amb aquest resultat, el 

primer equip del CF Juventud 
25 de Septiembre manté la 
quarta posició en el grup 6 
de la Tercera Catalana, però 
molt allunyat dels primers 
llocs. 

Aquest dissabte a les 18 
hores, el ‘Veinti’ visita al CFU 
Mirasol-Bacó per disputar la 
novena jornada. 

El Veinti presenta els seus 25 equips amb més 
de 350 futbolistes en una festa amb l’afició

Fotografia de família de totes les plantilles del club. / Cedida
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Nova derrota del primer 
equip de la Up Las torres

Cinc atletes de la UAr 
participen al Mútua Kids

El primer equip de la UP Las 
Torres-Rubí va tornar a per-
dre, aquesta vegada contra 
el Sant Pol de Mar a les pistes 
de Cova Solera. El conjunt del 
Maresme està farcit de juga-
dors de gran qualitat i el xoc 
es preveia molt igualat, però 
ja des de la primera ronda els 
visitants es van fer amb un 
petit avantatge, que van saber 
aguantar fins al final, tancant 
el marcador amb un 3-6. Tot i 
la derrota, els de Rubí estan 
a només tres punts dels tres 
equips que lideren el grup de 
la Lliga Catalana. 

Per la seva banda, el segon 
equip de l’entitat rubinenca va 
aconseguir un meritori empat 
en el desplaçament que va 
fer fins al barri de Valldaura 
de Barcelona. S’enfrontaven 
contra el segon classificat i 
tot i la diferència a la taula 
classificatòria, sobre les pistes 
la igualtat va ser màxima. Tot i 
que els rubinencs van obtenir 
un petit avantatge inicial, 
aquest va ser neutralitzat pels 
locals a la recta final del par-
tit. Gràcies a l’empat, l’equip 
rubinenc deixa de ser el cuer 
del grup. 

Pel que fa al tercer equip, 
disputava el seu partit contra 
l’Atlètic Cerdanyola-Serrapare-

Cinc atletes de la Unió Atlèti-
ca Rubí (UAR) van participar 
el 27 d’octubre en la cinque-
na edició de la cursa Mútua 
Kids, a Granollers. Es tracta 
d’una competició que es fa 
per fomentar la pràctica de 
l’atletisme entre els infants 
de 3 a 15 anys. 

El club va inscriure dos 
atletes a la categoria baldu-
fes (Laia Cid i Eloy Lorenzo), 
mentre que els altres tres 
van participar en la categoria 
prebenjamí (Lucía Mangas, 
Nil Riera i Eloi Nadal). 

ra, que va començar de forma 
favorable per als de Rubí. El 
conjunt local va imposar el seu 
joc i va aconseguir un avantat-
ge de 7-5 a la tercera ronda. 
Però de forma totalment in-
explicable, els visitants es van 
imposar a totes les partides 
restants, donant la volta al 
marcador i aconseguint der-
rotar els rubinencs per 7-9, un 
resultat que els deixa a la zona 
mitja de la classificació. 

El quart equip, per la seva 
banda, va rebre la visita del 
cuer de grup, La Torreta, de 
la Roca, un equip que no va 
posar les coses gens fàcils. 
L’inici va ser força igualat i no 
va ser fins a la darrera ronda 
que els de Rubí van certificar 
la victòria per 10-6. Els tres 
punts els permeten continuar 
a només un punt del líder, el 
Miguelense de Granollers. 

El femení continua abonat 
al triomf
L’equip femení de l’entitat con-
tinua comptant els seus par-
tits per victòries, en aquesta 
ocasió contra la Concòrdia de 
Sabadell. Les de Rubí no van 
donar cap opció a les locals i 
van imposar el seu joc fins a 
aconseguir un resultat de 2-7. 
/ UP Las Torres-Rubí

Laia Cid va quedar en 
quarta posició després de 
córrer els 150 m en 56”, 
mentre que Eloy Lorenzo 
va ser onzè amb una marca 
de 54”.

Pel que fa als preben-
jamins, que van córrer una 
distància de 250 m, Lucía 
Mangas va guanyar després 
de completar el recorregut en 
un minut. Nil Riera va quedar 
en onzena posició amb una 
marca d’1’02” i Eloi Nadal 
va ser dotzè amb un temps 
d’1’03”. / UAR

petanca | lliga

atletisme | cursa El Sènior d’handbol del CE 
Maristes continua la seva 
ratxa de victòries després de 
guanyar contra el CE Tortosa. 
Va ser un altre partit molt 
marcat per l’exigència física, 
en el que sembla que serà 
la tònica de la temporada. 
El conjunt rubinenc va rebre 
un líder que contava els seus 
partits per victòries. El duel va 
començar amb una primera 
part plena d’exclusions, molt 
igualada, però en els minuts 
finals els rubinencs van ajus-
tar millor la punteria i van 
poder marxar al descans amb 
tres gols d’avantatge.

entitat | lliga

El Sènior d’handbol del CE Maristes segueix en ratxa

excursionisme | marxa

Uns 600 escolars participen en la 
49a edició de la Marxa de Regularitat
rEDACCió

Prop de 600 infants van 
participar el diumenge en 
la 49a edició de la Marxa 
de Regularitat organitzada 
pel Centre Excursionista de 
Rubí. En aquesta ocasió, el 
recorregut de la Marxa era 
de 12 km i transcorria des 
de Can Xercavins fins a Can 
Ramoneda i Can Roig i incloïa 
una parada per esmorzar i 
una altra d’avituallament, a 
més del dinar al final, amb 
inflables per als infants.

Per segona vegada, tota 
l’activitat es va concentrar al 
matí i els organitzadors estan 
satisfets del resultat: “Va fer 
un dia espectacular i si bé és 
cert que la participació no va 
ser tan alta com la de fa dos 
anys, estem contents perquè 
el nou disseny de la marxa ha 
funcionat molt bé”, ha expli-
cat Jordi Puig, president del 
Centre Excursionista.

La Marxa és una activitat 
que consisteix en què els 
infants d’entre 7 i 12 anys 

caminin per parelles pel bosc 
seguint un itinerari i ajustant-
se a un temps regulat. La 
parella que ho va fer millor 
va ser la formada per Gerard 

Faura i Roc Nadal, de l’escola 
Schola. Precisament, aquest 
centre educatiu va ser el 
guanyador de la Marxa de la 
Regularitat.

Ara, l’entitat ja pensa en 
la propera edició, que haurà 
de ser especial, ja que la Mar-
xa de la Regularitat complirà 
50 anys.

Foto del partit d’handbol al pavelló de La Llana. / Cedida

La Marxa de Regularitat va passar per Sant Muç. / Joaquim Gracia

La segona part va ser més 
dura, ja que els dos equips 
van pujar la intensitat. El 
porter local Javi va fer grans 
intervencions i amb tres gols 
d’avantatge es va arribar al 
final del partit. El resultat final 
va ser de 20-17.

triomf de l’equip de bàsquet
El Sènior de bàsquet dels 
Maristes es va retrobar amb 
la victòria després de guanyar 
per 80-44 al Bàsquet Alella. 
Tot i no fer un gran inici, amb 
un parcial en contra de 3-9, 
els jugadors de David Méndez 
van ser capaços d’imposar un 

ritme molt alt de partit amb 
una gran defensa i un joc molt 
dinàmic. 

Així, van agafar distància 
al final del primer quart i la 
van mantenir durant el segon 
per marxar al descans amb 14 
punts de diferència. Després 
de la mitja part, no va canviar 
la tònica del partit i els locals 
van poder augmentar la dife-
rència al marcador.

A l’últim quart, i amb 26 
punts d’avantatge, els d’Ale-
lla van abaixar els braços i el 
Maristes va seguir treballant 
fins a aconseguir el resultat 
final de 80-44.

Empat en futbol sala
Pel que fa al Sènior de futbol 
sala, es va enfrontar al FS 
Aiguafreda a domicili i no 
va poder passar de l’empat 
a quatre.

Va ser un partit molt igua-
lat, en el qual els rubinencs 
van aconseguir posar-se 0-2 
en els 10 primers minuts. 
Tot i això, la pressió elevada 
i la defensa endarrerida del 
Maristes va provocar que el 
conjunt de Rubí encaixés tres 
gols abans del descans.

A la segona part i gràcies 
a l’esforç dels jugadors, els 
visitants van aconseguir em-
patar el partit.

L’equip va moure la pilota 
amb molt criteri i va dominar, 
però li va faltar velocitat per 
definir en l’últim terç del 
camp. / CE Maristes

resultats
Bàsquet
ce maristes ruBÍ  80 
BÀsQuet alella a  44 

Handbol
ce maristes ruBÍ  20 
ce tortosa  17

Futbol sala
Fs aiguaFreDa  4 
ce maristes ruBÍ  4

Participants en la cursa Mútua Kids. / Cedida
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El Cent Pati ns perd amb el Castelló en un parti t estrany

El Femení del Natació Rubí perd per 
la mínima contra el CN Sant Andreu
El Sènior Femení del Club 
Natació Rubí va realitzar un 
parti t molt complet contra el 
CN Sant Andreu, però no va 
ser sufi cient per guanyar el 
duel davant d’un equip que 
lluitarà per estar al capdavant 
de la classifi cació de Divisió 
d’Honor.

El partit no es va deci-
dir fins als instants finals, 
quan l’equip barceloní va 
aconseguir imposar-se per 
la mínima, 8-7. La derrota, 
però, no va esborrar la bona 
sensació de les rubinenques. 
A més, la portera rubinenca 
Elia Jiménez va ser escollida 
millor jugadora del parti t.

Victòria del Masculí
D’altra banda, el Sènior Mas-
culí A va aconseguir imposar-
se de forma contundent en la 
seva visita a Madrid contra 
l’ARC Ciudad Lineal. Els ju-
gadors de Dani Gómez van 
guanyar per 6-16 amb dos 
parcials molt contundents 
(3-5 inicial i 1-6 fi nal).

Pel que fa al Sènior Mas-
culí B, conti nua amb la ratxa 
de victòries i encara no ha 
perdut cap parti t. En la dar-

rera jornada, els rubinencs 
van aconseguir el triomf de 
forma ajustada contra el CN 
Badia per 11-10, un resultat 
que els permet continuar 
al capdavant de la classifi-
cació.

Per aquest cap de setma-
na, tots els equips descansen 
perquè no hi ha competi ció.

HOQUEI LÍNIA | LLIGA

WATERPOLO | LLIGA

Les jugadores rubinenques van estar molt a prop de l’empat. / Cedida

ALTRES RESULTATS
Aleví A - CW Sant Adrià 16-1
Cadet Femení - CN Sabadell 5-11
CE Mediterrani B - Aleví B 15-1
CN Sabadell - Infantil Femení 9-6
Juvenil Femení - CN Mataró 12-5
Juvenil Masculí - CN Poble Nou 18-4
CN Barcelona Vista A - Infantil 6-21

Una quinzena d’arquers arrenquen 
la temporada a la lliga sala
Fins a catorze arquers del 
Club Arquers Rubí van en-
cetar la temporada de lliga 
sala amb la ti rada que es va 
disputar el 26 i 27 d’octubre 
a Canovelles i Constantí, 
ambdues amb representació 
del club.

En categoria arc nu ben-
jamí, Alejandro Aguirre va 
aconseguir el triomf; men-
tre que en longbow sènior, 
Montse Aguirre i David Gon-
zález van ser tercer i quart, 
respecti vament. 

En arc insti nti u sènior, Ali-
cia Casti llo va ser segona, Eva 
Iglesias, cinquena, Enrique 

Flores, quart, i Albert Torres, 
cinquè. En la mateixa mo-
dalitat, però en la categoria 
de veterans, Francisco Cañe-
te va quedar quart, Carlos 
Cárcamo va ser setè i Josep 
Armentano, tretzè. 

Pel que fa a l’arc compost, 
José Pérez va ser tercer i Marc 
Lopera, setè, tots dos en 
categoria sènior. Per últi m, 
Hernán de las Heras va que-
dar en dotzena posició en arc 
recorbat. 

La segona tirada de la 
lliga sala ti ndrà lloc els dies 9 
i 10 de novembre a Terrassa i 
Torrefarrera. / CAR

TIR AMB ARC | LLIGA SALA

FUTBOL 5 | TORNEIG

Final de la quarta edició 
del Torneig Las Amistades
La pista de futbol 5 de les instal·lacions esporti ves de Can Rosés 
acollirà aquest diumenge a les 16 hores la fi nal del torneig Las 
Amistades Rubí, un torneig de futbol 5 impulsat pel rubinenc 
Amine Zarghil, que ja ha organitzat diversos tornejos d’aquestes 
característi ques a la ciutat. Els dos equips que s’enfrontaran 
a la fi nal d’aquest campionat seran el Rio Martl i el Chaachou 
FC. / DdR

En la Lliga Elit, el Sènior Mas-
culí A del Cent Pati ns va perdre 
per 3-7 davant el Castelló 
en un parti t estrany que va 
començar amb un gol dels 
rivals a la primera jugada. 
Aquest gol va desconcertar a 
l’equip rubinenc, que va haver 
de remar contra corrent, dei-
xant molts espais darrere que 
l’equip castellonenc va aprofi -
tar. Ràpida va ser la resposta 
dels de Rubí, que van escurçar 
distàncies, però de nou van 
anotar els del Castelló, deixant 
un 1-3 al descans.

A la segona part, els de 
Rubí van treballar fi ns a igua-
lar el resultat a 3, però en dos 
contraatacs els de Castelló 
van marcar 2 gols, que van 
obligar als espartans a jugar 
sense porter per a intentar 
remuntar, però aquesta tàc-
ti ca va suposar 2 gols més del 
Castelló.

Pel que fa a la Lliga Naci-
onal Or, el Sènior B del Cent 
Pati ns va guanyar 4-2 a l’HC 
Castelló en una primera i 
merescuda victòria. Va ser un 
parti t amb dues parts ben di-
ferenciades. Una primera part 
on el joc del Rubí no era massa 
fl uid tot i que els castellonencs 

tampoc oferien la seva millor 
versió. Moltes ganes però 
potser amb menys cap. Un gol 
per banda va deixar un empat 
al marcador. Ben diferent va 
ser la segona meitat, l’equip va 
aixecar el cap i va començar a 
jugar a hoquei en equip. Fruit 
d’això van tenir el control del 
parti t, del puck i una fl uïdesa 
que es refl ecti a al marcador 
amb una aparent facilitat. 
Van caure 3 gols que donaven 
molta tranquil·litat i a la part 
final el Castelló escurçava 
distàncies fi ns al 4-2.

D’altra banda, el Júnior 
White del Cent Pati ns va acon-
seguir un meritori empat 3-3 
a la sempre complicada pista 
dels Tucans, gràcies a un bon 
joc i a no abaixar els braços 

en cap moment del partit. 
Tot i que cap dels dos equips 
imposava el seu domini a 
pista, els Tucans tenien més 
possessió del puck i provaven 
de foradar la porteria ben 
defensada per Marta. Els 
Spartans, per la seva part, 
aprofi taven la seva velocitat 
per muntar perillosos contraa-
tacs. Ja a la segona part, i amb 
Berta a la porteria rubinenca, 
la tònica del joc conti nuava 
igual, però l’encert més gran 
dels locals, va fer que aquests 
aconseguiren dos gols més, 
fi ns a situar un inquietant 3-1 
al marcador. Els de Rubí, però, 
no es van descompondre i van 
aconseguir l’empat.

En categoria infantil, el 
Cent Patins Black es va im-

posar al Cent Patins White 
(10-1). Els equips dirigits per 
Luís Romero, en el cas de 
l’infanti l Black i de Jordi Fonta-
nals, en el de l’Infanti l White, 
va regalar a l’afi ció que omplia 
les grades una bona tarda 
d’hoquei. El Black, amb un 
equip més veterà i de major 
edat, i a més amb major nom-
bre d’efecti us que el White, va 
acabar emportant-se el parti t 
amb relati va solvència. / Cent 
Pati ns

La lliga sala ha arrencat aquest cap de setmana. / Cedida

L’Infanti l Black es va imposar davant l’Infanti l White. / Cedida
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