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El govern vol impulsar l’ús
de les bicicletes i els pa�nets
Actualment, momés en el 0,4% dels desplaçaments que es
fan a diari per la ciutat es fan servir aquest �pus de vehicles
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*Oferta vàlida per a clients particulars propietaris d’un vehicle de qualsevol marca, consistent en un 50% de descompte per pneumàtic de les marques
Continental i Hankoon sobre la tarifa oficial vigent. L’aplicació de l’oferta està subjecta a fer l’operació de substitució de 2 o 4 pneumàtics des de l’1 de setembre
fins el 31 d’octubre de 2021. No canviable per efectiu ni acumulable a altres ofertes en vigor. Consulti’n les condicions als Serveis Oficials Peugeot adherits
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L’Ajuntament presenta un pla per promoure els
desplaçaments en bicicleta i patinet a la ciutat
zones reservades exclusivament per a vianants.

rEDACCIÓ

El govern de l’Ajuntament,
format pel Partit dels Socialistes i En Comú Podem, ha
presentat el Pla director de
la bicicleta i dels vehicles de
mobilitat personal (VMP)
2021-2027, un document
que pretén impulsar l’ús
d’aquests vehicles no contaminants.
L’alcaldessa, Ana M. Martínez, i el regidor de Mobilitat i Accessibilitat, Rafael
Güeto, han presentat aquest
dimecres el projecte, que
estableix les bases per donar
impuls al patinet i la bicicleta
com a models sostenibles
de mobilitat quotidiana per
la ciutat. “Estem preparant
Rubí per fomentar aquesta
nova mobilitat, perquè sigui
una ciutat més neta, més
amable, més saludable”,
explica Martínez, qui afegeix que “la idea és que,
abans d’agafar el cotxe, els
rubinencs i les rubinenques tinguin alternatives de

Un dels reptes serà fer complir la normativa que no permet el pas d’aquests vehicles per les zones destinades exclusivament als vianants. / M.C.

mobilitat més sostenibles,
sempre amb l’objectiu de
millorar la qualitat de vida
del planeta”.
L’ús de la bicicleta i del
patinet s’ha intensificat
en els darrers anys, però
a Rubí les infraestructures
per afavorir-ne l’expansió

són encara molt limitades:
“Per promoure aquest ús,
necessitem tenir més espais
i quilòmetres ciclables i que,
a la vegada, siguin practicables i segurs i que es puguin
combinar amb les persones
que van a peu”.
Aquest serà, molt proba-

Els Mossos detenen dos joves
com a presumptes autors
de l’assassinat del comerciant
redacció

Els Mossos d’Esquadra han
detingut dos joves com a
presumptes homicides del
comerciant rubinenc assassinat fa uns dies. Segons han
informat, els joves tenien antecedents, però per delictes
menors. Els dos individus van
ser detinguts el dimecres al
matí per la policia catalana.
La revisió de les càmeres
de seguretat i els testimonis

han estat clau per detenir
els dos presumptes autors,
que durant els propers dies
passaran a disposició judicial.Amb aquestes detencions,
els Mossos donen la investigació per finalitzada i el cas
per resolt.
El comerciant d’origen
pakistanès va ser assassinat
la nit del 8 d’octubre després
que dos individus robessin
una ampolla d’alcohol del
seu establiment. L’home va

blement, un dels reptes de
la ciutat, combinar l’ús del
patinet i la bicicleta amb la
mobilitat a peu.
L’Ajuntament va restringir
el pas de bicicletes i patinets
per l’illa de vianants, però és
molt freqüent veure aquests
vehicles transitar per les
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Augmentar cinc punts l’ús
d’aquests vehicles
Més enllà de les accions
estratègies del pla, l’objectiu
final que es marca el govern
és augmentar l’ús de la bici
i el patinet de cara al 2027.
Ara l’ús d’aquests vehicles
de mobilitat és molt puntual
i suposa només el 0,6% de
la mobilitat. L’executiu local
vol que aquest percentatge
s’incrementi fins al 5%.
El document proposa desenvolupar accions dividides
en tres eixos: treballar en els
àmbits de la promoció de
l’ús de la bicicleta, la gestió
de la normativa per regular
i facilitar-ne l’ús, i les infraestructures.
El pla contempla un
pressupost orientatiu de
8 milions d’euros i recull
més d’una vintena d’accions
dividides en dues fases. El
consistori creu que podrà
aconseguir part d’aquest

finançament a través dels
fons Next Generation de la
Unió Europea.
Rafael Güeto ha explicat
que la prioritat de l’executiu
ara és la reforma de l’avinguda de l’Estatut i oferir
“circuits alternatius” per tal
que les bicis i els patinets
“evitin passar per la zona de
vianants”.

AMPLI PIS DE 100M2
AMB 3 HAB.
Gran balcó a peu
de menjador. Situat
a la zona Las Lomas
(Can Fatjó).
Reformat. Bon estat.

VENDA:

175.000€
Ref. 12644

93 588 54 99

www.finquesvallhonrat.es
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sortir a fora perseguint-los
i els autors del crim li van
clavar diverses ganivetades,
segons expliquen els diversos testimonis. Tot i que el
Servei d’Emergències Mèdiques va intentar reanimar-lo,
l’home va acabar morint.
Durant diversos dies, a Rubí
hi va haver diverses mostres
de suport a la comunitat pakistanesa i també una crida
a millorar la seguretat de la
ciutat.
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c. Montserrat, 15 | 93 697 44 13
610 778 615 (Silvia i Anna)
Horari de dilluns a dijous 9:30 a 13:30 h i de 15:00 a 19:00 h
Divendres de 9:00 a 14:00 h

La ciutadania ha deixat mostres de dol a la porta de la botiga del comerciant assassinat. / C.B.
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Reobre l’Oﬁcina d’Atenció a
la Ciutadania de Les Torres

Renovació del paviment
de la zona infantil de
la plaça de Santa Fe
L’Ajuntament de Rubí ha
renovat i millorat l’espai infantil de la plaça de Santa Fe,
una actuació que ha tingut
un cost de 24.000 euros. Les
accions han estat principalment adequar el paviment
en aquesta zona de jocs.
El paviment de sauló
que hi havia s’ha substituït
per un nou sòl amortidor,
de cautxú, amb l’objectiu
de minimitzar els perills
que comporten les caigudes
dels infants. Prèviament a
la instal·lació del cautxú,
s’ha realitzat una solera de

formigó com a base. Segons el consistori, el canvi
permetrà solucionar els
problemes que presentava
el sauló quan plovia, tenint
en compte la inclinació del
terreny. Els tolls d’aigua que
es formaven impedien que
els infants poguessin jugar
amb comoditat.
També s’ha reparat la
tanca delimitadora de fusta, s’han redistribuït part
dels elements de joc, s’ha
instal·lat un gronxador nou
i s’han pintat els jocs que ja
hi havia. / DdR

S’ha renovat tot el paviment del parc. / Localpres-Ajuntament

REDACCIÓ

L’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania (OAC) de Les
Torres, ubicada a la rambleta de Joan Miró, s/n, ha
reobert l’atenció al públic.
L’equipament ofereix ara
els seus serveis de dilluns a
divendres de 8.30 h a 14 h,
excepte els dies festius, el 7
de desembre i el període de
les festes de Nadal, entre
el 27 de desembre i el 7
de gener.
Els tràmits presencials
a l’OAC s’atenen únicament
amb cita prèvia per assegurar una ràpida atenció. Les
cites es poden concertar de
forma telemàtica o bé per
telèfon trucant al número
93 588 70 00, indicant dia
i hora desitjats i el tràmit
que es vol realitzar. El dia i
l’hora acordada cal portar
la documentació preparada
i signada.
A l’OAC Les Torres només s’atendran sense cita
prèvia els volants d’empadronaments. La resta

L’OAC Les Torres ja atén de forma presencial. / Localpres-Ajuntament

A excepció dels
tràmits per
fer el padró,
caldrà demanar
cita prèvia

de casos urgents, com ara
finalització de terminis o
temes d’urgència social
justiﬁcats, sempre que no
sigui possible realitzar-los
telemàticament, s’atendran
des de l’OAC Centre.

El Mercat regalarà
exemplars del llibre
‘Els meus avis i jo’
en una campanya
molt especial
L’Associació d’Adjudicataris
del Mercat Municipal ha
organitzat una nova campanya, juntament amb l’Espai
de llibres Lectors, al tren!. El
dijous 28 d’octubre i divendres 29 de 17 a 20 hores i
dissabte 30 durant el matí,
els avis i àvies que vagin al
Mercat amb els seus nets o
netes i que hagin fet compres per valor de 50 euros
durant tota la setmana rebran de regal el llibre ‘Els
meus avis i jo’, d’Àngels Farré
i Noemí Villamuza.
En aquest llibre, els infants podran plasmar dibuixos i vivències amb els
seus avis i àvies. Es regalarà
un llibre per infant fins a
esgotar existències. A més,
dissabte a les 11.30 h es farà
un taller infantil de dibuix
amb la il·lustradora Noemí
Villamuza. El taller està dirigit a infants a partir de 5
anys. Les reserves s’han de
fer a la parada Herboristeria
Majó o per WhatsApp al
626859260. / DdR

Nova edició del Curs de Cooperació i Solidaritat

Obres de millora a les
instal·lacions esportives
Durant les darreres setmanes, l’Ajuntament ha dut a
terme treballs de manteniment i millora als terrenys
de joc de gespa artiﬁcial de
les instal·lacions esportives
municipals. El consistori ha
actuat al camp de futbol
de Can Rosés, a la pista
de gespa situada entre el
pavelló i la piscina, al camp
de les pistes d’atletisme,
al terreny de joc del 25 de
Setembre i al camp de Can

ACTUALITAT
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Fatjó.
Els treballs, amb un cost
proper als 11.000 euros,
han consistit en una descompactació profunda dels
terrenys, tot aixecant les
ﬁbres de la gespa artiﬁcial, i
en una neteja dels elements
no propis d’aquesta.
En el cas del camp de
futbol de Can Rosés, també
s’hi ha afegit sorra per tal
de millorar-ne el rendiment
esportiu. / DdR

L’entitat Rubí Solidari organitza una
vegada més el Curs de Cooperació i Solidaritat Internacional, una
proposta formativa oberta a tota la
ciutadania.
El curs, que arriba a la 19a edició,
tindrà lloc els dies 19, 20 i 21 de novembre i està dedicat a Sebastià Colomer i Torrella, qui va ser company
de Rubí Solidari i que va morir per la
covid-19 el març del 2020.
Precisament, l’any passat, per la
situació sanitària, no es va poder fer
aquesta formació.
Enguany, la temàtica gira sobre
les conseqüències del canvi climàtic,

un dels grans problemes als quals
s’enfronta la humanitat. El curs enfocarà quines són les causes, com
afecta en diferents aspectes el canvi
en el clima, quin impacte té en la
biodiversitat i les conseqüències físiques i geològiques que se’n poden
derivar.
Per tal de participar en el Curs
de Cooperació i Solidaritat Internacional, cal inscriure’s prèviament a
través del correu electrònic info@
rubisolidari.org, enviant el nom,
cognom, telèfon i correu electrònic.
La formació es farà a l’equipament
del Rubí Forma. / DdR

CONSEQÜÈNCIES
SOCIALS DEL CANVI
CLIMÀTIC
19, 20 i 21 de Novembre 2021

Rambleta Joan Miró s/n · Rubí

XIX CURS DE
COOPERACIÓ
I SOLIDARITAT
INTERNACIONAL,
SEBASTIÀ
COLOMER
I TORRELLA

Cartell del curs. / Cedit
Inscripcions:

Organitza:

Col·labora:

Enviar nom, cognoms, telèfon i e-mail a:
info@rubisolidari.org
www.rubisolidari.org
@RubiSolidari
Tel. 93 588 86 43

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE
ASESORÍA LABORAL
TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA
Carrer Méndez Núñez, 10 08191 Rubí
T. 93 699 01 35
agrorosell@telefonica.net
HORARI
De dilluns a divendres de 8 a 13.30 h
i de 16.30 a 20 h
Dissabtes de 8 a 14 h

GRADUADO SOCIAL
C/ VÍCTOR CATALÀ S/N
08191 RUBÍ
TELÉFONO 93 697 89 61

DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI

ESTAMOS EN LA ZONA DE LAS TORRES - JUNTO A LA RAMBLA DEL FERROCARRIL
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Rubí par�cipa en una campanya
de reciclatge per ajudar
les dones amb càncer de mama
REDACCIÓ

Gairebé 200 ciutats de l’estat espanyol, entre les quals
hi ha Rubí, s’han sumat a la
campanya ‘Recicla vidre per
elles’, una inicia�va solidària que impulsa Ecovidrio
amb la col·laboració de la
Fundació Sandra Ibarra. La
proposta té per objectiu
promoure el reciclatge de
vidre i contribuir a millorar
la vida de les persones que
pateixen càncer de mama.
La campanya arrenca
al voltant del Dia mundial
de la lluita contra el càncer
de mama, que és aquest
dimarts, i per això s’han
instal·lat a la ciutat dos
contenidors roses de recollida de vidre a la plaça
de Catalunya. Ecovidrio
transformarà els envasos de
vidre dipositats en aquests
contenidors en una donació
a la fundació.
El càncer de mama és
el �pus de tumor més freqüent que pateixen les dones al món i a Catalunya
se’n diagnos�quen aproximadament 3.400 casos cada
any en dones majors de 50

anys. “La detecció precoç
és clau i per això qualsevol
campanya que treballi i
doni suport a les dones
que pateixen la malaltia i
a les seves famílies és molt
important per a nosaltres”,
ha explicat l’alcaldessa de
Rubí, Ana M. Mar�nez, que
ha desitjat que els contenidors s’omplin i així la ciutat
pugui “posar el seu granet
de sorra per poder acompanyar totes aquestes dones”. La gerent de l’empresa
Ecovidrio, Sílvia Mayo, ha
explicat que més enllà de la
recollida de vidre la campanya també té la intenció de
fer visible la malal�a: “Uneix
dues causes, sensibilitzar
sobre el càncer de mama i
la importància de cuidar de
la nostra salut i conscienciar
sobre la necessitat de reciclar el vidre i cuidar la salut
del planeta”.
Coincidint amb el Dia
mundial contra el càncer de
mama, l’Ajuntament tenyirà
demà la façana de rosa com
a mostra de solidaritat amb
les persones que pateixen
aquesta malal�a.
Més de 1.000 tones de

L’Ajuntament vol sensibilitzar
els rubinencs de la necessitat
de separar els residus
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí, amb
el suport d’Ecoembes i Ecovidrio, ha impulsat la campanya ‘Recicla! Amb tu cuidem el medi ambient’, una
nova campanya de conscienciació sobre la importància de reciclar els residus
correctament.
La inicia�va es divideix
en dues fases, una primera
de caràcter informa�u i una
segona en què els ciutadans
podran par�cipar en un escape room relacionat amb
el reciclatge i la recollida de
residus. Segons ha explicat
el regidor de Medi Ambient
i Transició Ecològica, Andrés
Medrano, l’objectiu de la
campanya és “desmuntar
la creença que els diferents
residus que aboquem en
contenidors diferents aca-

ben al mateix lloc. Al contrari: cada fracció rep el
tractament adient, amb un
circuit propi”.
La primera fase de la
inicia�va ha arrencat aquest
dimarts. El Servei de Residus
de l’Ajuntament ha preparat
diversos materials gràfics
i audiovisuals per explicar
que reciclar és un hàbit senzill que ens permet cuidar
el món.
La segona part de la
campanya s’iniciarà al novembre, amb un escape room
virtual �tulat ‘Malson entre
la brossa’. El públic objec�u
seran els adolescents, però
la proposta estarà oberta
a tota la ciutadania. Per
aquest motiu, s’han creat
tres nivells de dificultat.
L’objectiu d’aquesta acció
també és promoure la correcta separació de residus.

vidre encara van al rebuig
L’Ajuntament ha aproﬁtat la instal·lació dels dos
contenidors per donar les
dades de reciclatge de vidre a la ciutat. El 2020, els
rubinencs van reciclar 1.358
tones d’envasos de vidre,

el que suposa que cada
habitant en va reciclar de
mitjana 17,3 kg. Tot i això,
es calcula que 1.200 tones
de vidre encara es dipositen
al contenidor de rebuig. A
Rubí hi ha 425 contenidors
de vidre.

Els dos contenidors estan a la plaça Catalunya. / C. B.
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L’Ajuntament vol millorar
l’accessibilitat en
les activitats públiques
L’Ajuntament de Rubí ha iniciat els treballs per elaborar
una guia per a l’accessibilitat
en actes públics. El projecte
ha de permetre avaluar i millorar tots aquells aspectes
que fan que les activitats
públiques organitzades o
autoritzades pel consistori
siguin inclusives i promoguin
la participació de tothom en
termes d’equitat. “L’accessibilitat és un dret que les
administracions tenim cada
cop més present. Tot i això,
és evident que encara hi ha
dificultats que afecten especialment les persones amb
discapacitat. Amb aquest
treball, volem dotar-nos
d’una eina que agiliti i faciliti
l’organització d’activitats en
termes inclusius”, ha explicat
la regidora de Programes
Sectorials, Yolanda Ferrer. El
procés aborda l’accessibilitat
física però també la cognitiva i la conductual.
Durant la primera fase
d’aquest projecte, que ja
està en marxa, s’estan man-

tenint reunions amb personal dels serveis municipals
implicats en l’organització
d’activitats públiques, amb
responsables d’equipaments
municipals i amb representants d’entitats i altres
col·lectius que, per raons
diverses, tenen dificultats
per participar en convocatòries municipals. A partir
de les seves aportacions,
s’abordarà una segona fase
de debat i presentació de
propostes. Finalment, cap a
finals d’any, s’elaborarà una
guia que servirà de suport en
l’organització d’actes públics
inclusius, amb l’objectiu que
totes les persones hi puguin
participar de manera autònoma i còmoda.
A banda de generar material útil per a la gestió municipal, la iniciativa també
busca sensibilitzar, assessorar i capacitar el personal
de l’Ajuntament implicat en
l’organització d’actes públics
en aspectes d’accessibilitat i
inclusivitat. / DdR

La Biblioteca ofereix una Guia de
recursos per a la diversitat funcional
rEDACCIÓ

La Biblioteca ha editat la
‘Guia de recursos per a la
diversitat funcional’, un
document que posa a disposició de tots els usuaris i
que ha estat elaborat amb el
suport de l’Oficina d’Atenció
a la Diversitat Funcional.
El document pretén donar resposta a les necessitats educatives específiques
de les persones amb capacitats diverses i dificultats
d’aprenentatge, facilitar-los
l’accés a la lectura i a la informació i posar al seu abast
espais de normalització.
També vol ser útil per
l’entorn familiar d’aquestes
persones, dels educadors,
els estudiants i el públic en
general.
La guia inclou un apartat de llibres adaptats per
tipologies, on es detalla a
qui s’adrecen i on es poden
localitzar. Hi figuren llibres
amb Sistema Pictogràfic de
Comunicació, amb escriptura en braille, en llengua

La Biblioteca conté un ampli ventall de recursos que poden utilitzar les persones amb diverses discapacitats. / Cedida

de signes, amb sistema de
lectura fàcil, material per
treballar conceptes bàsics,
audiollibres, llibres sense
mots, sensorials i amb lletra
gran. També hi ha apartats
específics sobre llibres per
la sensibilització sobre la
discapacitat i publicacions
científiques i de divulgació.
La Biblioteca recull en
aquesta nova guia un capítol

dedicat als jocs, on es poden
trobar referències a la zona
de videojocs de l’equipament i a l’espai #RubiPlay,
on tothom pot gaudir de
jocs de taula o agafar-los
en préstec.
També hi consten aquelles activitats que s’adapten
a les persones amb necessitats especials, com ara
l’Hora del conte o els clubs

de lectura fàcil en català
i castellà. El document es
complementa amb un apartat sobre els materials de
suport i els espais dels quals
disposa la Biblioteca, així
com un altre apartat dedicat
a donatius on es descriuen
els requisits que s’han de
tenir en compte per donar
material adaptat a diferents
necessitats lectores.

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

PROMOCIÓ
NÒRDICS -40% descompte
Des de 24€
NOVA TEMPORADA DE PIJAMES, CAMISOLES,
BATES I ROBA INTERIOR
JOCS DE LLIT, FUNDES NÒRDIQUES,
COBRELLITS, EDREDONS

Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87 | didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat
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VR exigeix a la Generalitat que
En Comú Rubí torna a
compleixi els acords per traslladar impulsar un concurs per destinar
les línies d’alta tensió
els seus excedents de sou
La formació política Veïns
per Rubí (VR) presentarà al
Ple una moció per demanar
una vegada més a l’Institut
Català de l’Energia (ICAEN)
que executi els compromisos
que va adquirir pel trasllat
o soterrament de la línia
d’alta tensió de Can Fatjó,
així com per la resta de línies
d’alta tensió que afecten el
municipi.
L’acord va ser signat per
l’administració local, l’ICAEN i Red Eléctrica Española
el 2006 i les tres parts es
comprometien a desplaçar
o soterrar els trams de línies
elèctriques d’alta tensió que
passen per zones urbanes,
especialment la que discorre
per Can Fatjó, de 220 kv, i
que té un impacte significatiu. L’acord descrivia les
tasques i responsabilitats
de totes les parts, però 15
anys més tard aquest no s’ha
complert. Veïns per Rubí
també recorda que a Rubí hi
ha altres trams d’alta tensió
en nuclis urbans a la ciutat

A Rubí hi ha diverses línies d’alta tensió al nucli urbà. / Arxiu

més enllà del de Can Fatjó,
com ara a Can Vallhonrat,
al 25 de Setembre, al Sector
Z, a Ca n’Oriol o a Can n’Alzamora.
L’Ajuntament de Rubí va
anunciar fa gairebé tres anys
la seva intenció d’executar
les obres de trasllat de la
línia d’alta tensió, avançant
els diners que teòricament
li tocarien a altres administracions. A més, fa uns dies,
el consistori va anunciar la
seva voluntat de canviar el
projecte i soterrar les línies
d’alta tensió en comptes

de desplaçar-les a un altre
indret.
El grup municipal de
Veïns per Rubí considera
que no ha de ser l’administració local qui es faci càrrec
econòmicament d’aquesta
inversió, ja que asseguren
que en altres municipis el
finançament ha estat compartit. És per això que torna
a insistir que la resta d’administracions han de complir
els seus compromisos per tal
de modificar el traçat de les
línies d’alta tensió que afecten nuclis urbans a Rubí.

L’assemblea d’En Comú Rubí
ha aprovat el calendari i les
bases de la tercera edició del
concurs ‘Fem-ho en comú’,
una iniciativa amb la qual
es destinen els excedents de
sou a projectes locals.
El codi ètic de la formació política marca els
topalls salarials que poden
cobrar els càrrecs públics,
en aquest cas Ànnia García i
el fins fa poc també regidor
Pau Navarro. Amb els diners
sobrants, En Comú fa un
concurs amb propostes per
tal d’ajudar a projectes locals
a tirar endavant.
La dotació econòmica
en aquesta edició serà de
2.000 euros i els projectes
es poden presentar fins al
19 de novembre. Els projectes presentats han d’estar
vinculats a alguna de les
categories que es recullen
a les bases: esport, cultura,
educació, àmbit comunitari,
habitatge, medi ambient,
mobilitat i salut o memòria
i drets civils.

En les darreres edicions,
han estat dotades amb un
premi de 1.400 euros entitats com Alfa Rubí, CEF Can
Mir, 1punt5 i EducaPlay.
Rumb a les municipals
D’altra banda, Catalunya en
Comú té previst celebrar
el 20 i 21 de novembre la
tercera assemblea, motiu

pel qual la secció local està
presentant els documents
que es portaran primer a
l’assemblea comarcal i després a l’assemblea nacional.
L’objectiu de l’assemblea
serà definir l’estratègia de
les eleccions municipals del
2023 i té per títol ‘Arrelar,
guanyar i transformar. Horitzó 2023’.

Assemblea d’En Comú Rubí. / Cedida

Promoció exclusiva per a nous clients
provinents d’altres companyies asseguradores,
que contractin una pòlissa de salut.
9jOLGD½QVDO

Salta!

a l’Asseguradora
MútuaTerrassa

rebaixem el
preu de la teva

i et

pòlissa de salut

T’ho
perdràs?
Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social.
,QVFULWDHQHO5036&DPEHOQ~PHUR
1,)9,QVFULWDHQHO5HJ0HUFGH
%DUFHORQDIROLYROXPIXOO%

93 736 50 75
info@lasseguradora.com
www.lasseguradora.com
@lasseguradora
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E

l govern local ha anunciat que vol
impulsar la mobilitat sostenible a
la ciutat, és a dir, substituir alguns
desplaçaments que actualment es fan en
cotxe per l’ús de la bicicleta o el patinet
elèctric, tan de moda últimament. La idea
és millorar la qualitat de l’aire rebaixant l’ús
dels vehicles de combustió, substituint-los
per vehicles autònoms, com són les bicicletes, o de menor impacte ambiental, en el cas
del patinet elèctric.
Són moltes les ciutats que estan fent
passes endavant per afavorir aquest tipus
de mobilitat en detriment dels vehicles de
combustió, ja que és una font important de

Inseguridad en la ciudad
Desde el consistorio de Rubí, el equipo de
gobierno ha negado de forma repetida la
gravedad de la situación. Hemos pasado de
una percepción, a una triste defunción...
Diferentes datos demuestran un incremento significativo de la delincuencia,
vandalismo, etc, etc.
La ciudad, ha crecido en número de
habitantes y, en consecuencia, como era de
esperar, en número mayor de incidencias.
Falta de previsión, falta de compromiso
con los ciudadanos, en definitiva, una inacción que se plasma en aquellos que, por
desgracia, se aprovechan de ello y que con
mucho sufrimiento y resignación, llevan
como pueden los Rubinenses.
No podemos poner en el punto de mira a
los agentes tanto locales como autonómicos,
por la falta de acuerdos y entendimientos
entre diferentes administraciones. Con esa
actitud, el ciudadano queda desprotegido
y acaban ganando los malos. Tampoco podemos obviar, la falta de recursos sociales
existentes para aquellos grupos y colectivos
más vulnerables y desfavorecidos y que hacen moverse en el alambre de la exclusión
social.

EDITORIAL

El repte de la mobilitat

contaminació a les ciutats.
Ara bé, per potenciar l’ús d’aquests
vehicles elèctrics, primer s’han de crear
les infraestructures per fer-ho possible.
Barcelona, per exemple, fa molts anys que
va iniciar aquest camí i no és fins ara que
recull els fruits de les inversions, amb un ús
d’aquests vehicles que està augmentant en
els darrers anys. Si ens fixem en Rubí, en

Cartes de la Ciutadania

Llegar a mecanismos y con ello dotar de
las herramientas necesarias para conseguir
una plena integración, tanto educativa, social
y laboral, depende de ustedes.
Ciudadanos y ciudadanas disgustados
SOS Rubí

Por una plaza 12 de Octubre
Puede que esté equivocado, y si es así, pido
mil disculpas de antemano. He buscado en
algunas páginas web dedicadas al callejero de
municipios, y en ninguna he encontrado que
Rubí posea una plaza, pasaje, avenida, rambla
o calle con el nombre 12 de Octubre.
Eso sí, existe una plaza dedicada a la Diada (11 de Setembre) y otra conmemorando el
intento golpista antidemocrático auspiciado
por el independentismo del 1 de Octubre de
2017. ¿Esto es ser demócrata?
Bajo ningún concepto, esto es llenarse la
boca con la palabra libertad, desconociendo
su significado real. Por todo ello, abogo porque se le dé nombre a una plaza de nuestra
población dedicada al 12 de Octubre, día de
la Hispanidad (yo soy catalán y español) y
de la Virgen del Pilar.
José Antonio Àvila

El Tuit de la setmana

19 d’octubre

MobilitatRubí
@mobilitatrubi
Algú sap quants mesos portem pagant de
lloguer per aquest local buit? I quina és la
quantitat mensual del lloguer?
Segur que no hi ha altres locals propietat
de l’@AjRubi on desenvolupar aquesta
tasca?
#rubicity
#POUMrubi

Dipòsit legal: B 35129-1993

canvi, porta un gran retard acumulat. No
s’ha fet pràcticament cap carril bici pensant
en la mobilitat urbana, més enllà de petits
trams aïllats en algun polígon sense cap
connexió.
La trista realitat és que ara mateix els
rubinencs no poden fer servir ni el patinet
elèctric ni la bicicleta per als seus desplaçaments diaris. Si van per la carretera,

s’exposen al perill de ser atropellats pels
cotxes, per més que els carrers, ja de per si
molt estrets al centre, siguin de Zona 30. Si
en canvi opten per anar per vies lliures de
cotxes, ho han de fer per l’illa de vianants,
un recorregut teòricament restringit a l’ús
d’aquests vehicles, però que a la pràctica
s’utilitza per això, amb els nombrosos inconvenients per les persones que van a peu,
a les quals també es posa en risc.
Celebrem que el govern faci passes
endavant per millorar la mobilitat, però les
infraestructures, que encara no estan ni projectades, es necessitaven per ahir per poder
impulsar la mobilitat sostenible avui.

Diari de Rubí © Tots els drets reservats

Edita: COSMOAPLICACIONES, S.L.
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Amb la col·laboració:

Ha muerto un caballero
andaluz
El pasado 15 de octubre falleció Manuel Huertas Espinosa,
viudo de Ana Ruiz Perez, a la
edad de 86 años. El finado era
una persona muy querida en
nuestra ciudad, no solo por
su sencillez y simpatía sino
también por su incondicional
entrega a todo cuanto se hiciera para mejorar la buena convivencia ciudadana en Rubí.
Natural de Montalbán
de Córdoba, estaba afiliado a
Iniciativa per Catalunya Verds,
siempre fue fiel a sus convicciones de izquierda. Vocal de
la Asociación de Vecinos 25
de septiembre, siempre inspiro
simpatía en la barriada, a igual durante el periodo que trabajo como conserje en el
colegio del barrio.
Desde estas líneas testimoniamos nuestro más sentido pésame a sus hermanos, Jesus
y Miguel a igual a sus hijos, Alfonso, Miguel y Carmen.
Josep Abarca

OPINIÓ

Andrés Medrano
Muñoz
Regidor En
Comú Podem
Rubí

Al 1859, a Titusville, Pensilvania, Edwin L. Drake
va perforar el primer pou
de petroli, així va començar
l’era del petroli i el gas, de
l’energia llavors barata i
abundant. Energia que ha
marcat la vida de generacions, que ha configurat
les ciutats i els territoris,
fent possible un sistema
desorbitat de producció
i consum internacional,
ignorant l’esgotament dels
recursos, entre ells el mateix petroli. Aquest sistema
energètic provoca guerres,
crisis econòmiques, violació de drets humans i
està canviant el clima del
planeta mentre arruïna la
nostra salut. Ara, al 2021,
és temps fer la revolució i
deixar enrere aquesta “era
del petroli”.
L’abús que estem patint

9

Divendres, 22 d’octubre de 2021

Revolució energètica

per part de l’oligopoli elèctric fa més urgent encara
aquesta revolució energètica. Un canvi profund
que posi el sistema de cap
per dalt.
Totes les persones tenim el dret a produir, emmagatz emar, consumir,
compartir o vendre energia
renovable. Ara és més ur-

“La revolució
passa per un
canvi radical
en el sistema
de producció,
distribució,
comercialització
i consum de
l’energia”
gent que mai exercir aquest
dret, reconegut per les directives europees.
L’escandalós preu de
l’electricitat és conseqüència de diversos factors,

entre ells: la concentració
del sistema en poques mans
(oligopoli), la dependència
dels combustibles fòssils
i el sistema de fi xació de
preus de l’energia; factors
tots ells relacionats. No
entrarem aquí al detall
d’una qüestió que ha estat
explicada de manera reiterada els darrers mesos,
simplement hem de tenir
clar que el sistema no està
pensat al servei de les persones sinó al servei d’uns
pocs i quan això arriba a
límits insostenibles és quan
cal fer les revolucions.
La revolució passa per
un canvi radical en el sistema de producció, tdistribució, comercialització i
consum de l’energia. Passa
per lleis valentes que ens
portin a posar al servei de
l’interès general la riquesa
del país.
El nou model necessita
un control popular del
sistema, amb la creació de
Comunitats Locals d’Energia amb la participació de

l’administració local, les
famílies, els comerços i la
indústria de cada territori.
Descentralitzar el control
de la producció, distribució
i comercialització que ara
està en tan poques mans.
Rubí va ser un dels 80 ajuntaments que va demandar
una regulació justa per
a les Comunitats Locals
d’Energia, esperem tenir
aviat un marc legal clar que
asseguri el poder d’aquestes
comunitats locals davant
dels que fins ara són els
amos del sistema.
Una de les claus del
canvi serà la producció de
proximitat: autoconsum
compartit i cooperatiu,
amb instal·lacions petites
i mitjanes com les que ja
són realitat gràcies a l’autoconsum industrial 0/0 a
Rubí, model en creixement
i ara, a un pas de ser realitat
també a sostre residencial.
Aquest, complementat amb
centrals de mida mitjana,
properes als grans punts
de consum, podran satisfer

una part molt important de
la demanda.
Això sí, la revolució
no serà possible sense una

“La
rehabilitació
d’habitatges i la
implementació
de solucions
d’eficiència
energètica són
ja un dels grans
sectors de futur”
reducció molt significativa
del consum. Si realment
volem una transició verda i deixar de cremar els
combustibles que ens estan
matant a poc a poc hem de
revisar la nostra vida de
dalt a baix. El model de
mobilitat actual és inviable i és un miratge vendre
que podrem substituir tot
el parc mòbil per vehicles

elèctrics, la resposta és la
mobilitat col·lectiva, el
vehicle compartit, els peus
i els pedals.
És imprescindible que
els processos de producció,
distribució i comercialització siguin més eficients
energèticament, reaprofitar
recursos que són limitats
al temps que reduïm consums superflus i retornem a
produccions més locals, no
hi ha revolució energètica
possible si vestim i mengem productes fabricats
o conreats a desenes de
milers de quilòmetres. I no
podem oblidar les nostres
llars, com estan construïdes
i com les fem funcionar; la
rehabilitació d’habitatges i
la implementació de solucions d’efi ciència energètica són ja uns dels grans
sectors de futur.
L’era del petroli i el gas
agonitza, el nou món ja
és aquí i està canviant les
nostres vides, és temps de
prendre el control, de fer la
revolució.

“Debify te ayuda a eliminar todas tus deudas y empezar
de nuevo”, Carlos Guerrero, fundador de Debify
deudas gracias a la ley de la
segunda oportunidad. No reagrupamos, ni reﬁnanciamos
deudas, Debify acaba con
todas tus deudas y consigues
una segunda oportunidad
empezando de cero.
Entonces pueden acogerse
además de particulares con
deudas, los autónomos.

La empresa dedicada a la cancelación de deudas a través de
internet da el salto al canal físico con la apertura de oﬁcinas,
entre ellas en Rubí.
Explíquenos, en qué puede
ayudar Debify a los ciudadanos de Rubí.
Debify, es una empresa que
tiene la misión de elimi-nar
deudas a particulares y autónomos para que comiencen una nueva vida. Estamos
asesorando a más de 1.000
familias en toda la península,
y consiguiendo eliminar sus

Efectivamente, cualquier ciudadano que no pueda pagar
sus deudas, puede acogerse
a esta solución que existe en
España desde 2015, y que con
la pandemia se han multiplicado por diez los casos que
se presentan al año. La causas
más habituales de insolvencia,
es decir, de problemas para
pagar los préstamos, vienen
por el sobreendeudamiento con tarjetas de crédito y
préstamos al consumo, pero
también hay otros muchos
casos por desempleo, enfermedades, la propia pandemia,
y el cierre de negocios de
autónomos. Hace tan solo
unos meses Debify consiguió
eliminar más de un millón de
euros de Hacienda en Palma
de Mallorca.

¿Nos puede explicar, de manera resumida, en qué consiste el procedimiento y cuál es
su duración?
Cuando el cliente contacta
con Debify, nosotros le hacemos un estudio sin compromiso de la viabilidad de
eliminar todas las deudas. Si
es viable, el procedimiento se
inicia ante notario en el que
se intenta, en primer lugar,
un acuerdo con los bancos. Si

nos apoyan de manera mayoritaria a la propuesta que
realizamos, el proceso ﬁnaliza
en 3-4 meses, con un acuerdo
muy favorable al cliente (se
perdona la mayoría de deuda
y se paga paga poco a poco
el resto). Si no hay apoyo por
los bancos, el expediente pasa
al juez, y éste te concede la
segunda oportunidad en un
año aproximadamente. La
mayoría de casos, acaba en
el juzgado perdonando todas

las deudas al cliente.
¿Cómo pueden contactar
los ciudadanos de Rubí con
Debify para informarse?
Acabamos de abrir una oﬁcina
en calle Cal Gerrer nº 8 en
Rubí. Así que puede acercarse
a nuestra oﬁcina, para que le
hagamos un estudio gratuito
de sus situación y ver la posibilidad de acabar con todas
sus deudas.

Estamos en proceso de
expansión abriendo oﬁcinas a
pie de calle en toda la península, con el objetivo de estar
cerca de nuestro cliente y del
los ciudadanos que buscan
una solución al problemas de
sus deudas.
Otra posibilidad, es contactando por teléfono, mail
o whatsapp. Los datos de
contacto son los siguientes:
teléfono: 93 220 94 53 y e-Mail:
info@debify.es

ELIMINA TODAS TUS
DEUDAS CON LA
LEY DE SEGUNDA
OPORTUNIDAD
C/ Cal Gerrer, n.8, Local 1
Rubí, Barcelona
T. 93 220 94 53
Info@debify.es
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LITERATURA

ART URBÀ

Jorge Portela publica una
nova novel·la: ‘Hilo Rojo’
REDACCIÓ

L’escriptor rubinenc Jorge
Portela acaba de publicar
la seva darrera novel·la,
titulada ‘Hilo Rojo’. Es tracta d’un llibre àgil, divertit
i juvenil que està inspirat
en la llegenda britànica
del Rei Artús i de Merlí i la
llegenda japonesa del
ﬁl vermell.
Po r t e l a
va passar
el temps
del conﬁnament molt
unit als seus
fills, veient
sèries d’anime i manga
i això li va
servir d’inspiració per
escriure
‘Hilo Rojo’.
La novel·la
és una com è d i a ro màntica ambientada a
la Universi-

tat de Barcelona amb molta presència de la màgia.
‘Hilo Rojo’ és la dotzena
publicació de Portela, que
va publicar el seu primer
llibre el 2011, amb ‘Atria’.
El llibre es pot adquirir al
Racó del Llibre, únic punt
de la ciutat on es podrà
comprar.

El festival Full Colors transforma la plaça
Josep Tarradellas en una mostra d’art urbà

Un dels graﬁts creats durant el festival Full Colors. / J.A. Montoya

REDACCIÓ

Una trentena de graﬁters
d’arreu de l’estat espanyol
van participar durant el cap
de setmana en el festival
Full Colors, organitzat per
l’entitat local Petados Crew,

Portada del llibre.

amb el suport de La Skateboarding i La SoniK.
Durant el dissabte i el
diumenge, els graﬁters van
estar treballant a la plaça
Josep Tarradellas i cadascun
dels participants va elaborar la seva creació de forma

lliure. El resultat és una
nova decoració d’aquesta
plaça amb un conjunt de
graﬁts de diversos estils i
temàtiques.
També hi va participar
l’Escola d’Art i Disseny de
Rubí (edRa), amb l’activitat

Gargots Creatius.
A més, es van fer dues
rutes del graﬁt, des de la
plaça del Doctor Guardiet
ﬁns a la plaça Josep Tarradellas, on els graﬁters estaven dissenyant les seves
obres.

PUBLICACIONS

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona
Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com

Hasta 9 plazas

T. 93 588 82 53

TAXI RUBÍ

Alimentación para mascotas
Peluquería - Piensos a granel
(mamíferos, aves, tortugas)
Mezclas (piensos, semillas)

¡NOVEDAD!

Gran surtido en
alimentación y complementos
para pájaros

c/ Torrent de l’Alba, 3 Rubí
Tel. 686 15 55 24

Bona assistència a la presentació del
quart número de la revista L’Esquitx
REDACCIÓ

Els jardins de l’Ateneu van
ser dissabte passat l’escenari de la presentació del
quart número de la revista
L’Esquitx, una publicació
anual que presenta temes
relacionats amb la natura
i el patrimoni local.
L’acte va estar conduït
per la directora de la revista, Marga Ortiz, i per
l’editora, Elena Freixa.
Totes dues van explicar
les principals temàtiques
que recull la revista. Entre
aquestes, hi ha els canvis
de tipus de cultius que
es van produir als camps
agrícoles del municipi durant els anys 60, la història
de les masoveries, una
entrevista a la Rosa i el
Ricard de Can Pi de la Serra
i l’aposta pel parc agrari,
entre altres.
També van intervenir
de forma breu les persones
que han redactat alguns
dels articles que apareixen

Marga Ortiz, Mireia Gascón i Elena Freixa, durant la presentació de la revista. / Cedida

en aquest quart número de
L’Esquitx.
Cal assenyalar que la
il·lustració de la revista ha
anat pràcticament tota a
càrrec del Col·lectiu d’Il·lustradors de Rubí City
(CIRC).

Un cop va finalitzar la
presentació, es va oferir
un aperitiu als assistents
i un obsequi a càrrec de
l’Associació d’Adjudicataris
del Mercat.
L’ambientació musical
de l’acte va anar a càrrec

de l’entitat La SoniK. També hi havia una parada de
venda de la revista, que
ja es pot adquirir al Racó
del Llibre, L’Ombra, Lectors, al tren!, el CRAC i si
s’encarrega prèviament a
l’AntropiK.

cULTURA

11

Divendres, 22d’octubre de 2021

tradicions

Els rubincencs participen de forma activa
en la recuperada Fira de Sant Galderic

cinema

La pel·lícula ‘El último tren
al rock’n’roll’ es presenta
al Festival del Sitges

La pel·lícula es va projectat en el marc del prestigiós festival de
cinema fantàstic de Sitges. / Cedida

La Fira es va traslladar del carrers del nucli antic fins a la plaça de l’Antiga Estació en format reduït. / J. A. Montoya

Redacció

La recuperada Fira de Sant
Galderic, que es va celebrar
el dissabte al voltant de
l’Antiga Estació, va ser tot
un èxit. Lupe Soriano, de
l’Associació Sant Galderic,
ha explicat que l’ambient
de la fira va ser “fantàstic,
hi va haver molt de públic i
tot va anar perfecte”.
La fira, dedicada a la
pagesia i l’art, arribava a la
26a edició amb un format
reduït per culpa de les restriccions per la pandèmia
que hi havia quan s’estava
organitzant. Així, a l’Antiga
Estació i en un tram de
l’avinguda Barcelona es
van ubicar parades d’art
i artesania i la 17a Fira
Retro Clàssic, a més de la
3a Trobada d’Il·lustradors
i Il·lustradores: “Les parades d’art i artesania tenien
molt nivell, ens va agradar

molt la fira d’il·lustradors
i també estem molt contents de la fira de vehicles
antics”, explica Soriano.
A banda de les fires,
també es van organitzar
activitats paral·leles, com
la jornada de portes obertes del Museu Vallhonrat
i dues rutes que van tenir
molt èxit: la ruta relacionada amb el festival fotogràfic
La Nuu i la ruta del festival
Full Colors.
Per últim, també van
participar en la Fira de
Sant Galderic l’entitat Les
Anades d’Olla de Rubí, amb
el Bòjum, i els Gegants de
Rubí.
En el marc de la Fira
de Sant Galderic, la Biblioteca ha acollit durant les
darreres setmanes diverses
exposicions a la Biblioteca, relacionades amb
els grafits, el còmic i els
tatuatges.

Urge localizar a
la señora que el 29 de enero
de 2020 ayudó a una mujer
que tropezó y cayó en la
plaza del Progrés a
la altura del Centro El Progrés

Teléfonos de contacto
676 753 307
629 198 405

Un dels grans atractius de la Fira de Sant Galderic va ser la 17a
edició de la Fira Retro Clàssic. / J. A. Montoya

La Lombarda Films va estrenar el film ‘El último tren al
rock’n’roll’ en el marc del
Festival Internacional de
Cinema Fantàstic de Sitges.
La productora de Rubí i
Terrassa va projectar l’audiovisual el 16 d’octubre a la
secció Brigadoon del festival
cinematogràfic.
L’aforament de la sala
es va poder omplir després
d’aixecar les restriccions per
la covid-19 i el centenar de
butaques disponibles van
quedar plenes per veure
aquesta història sobre un
grup d’amics que intenten
agafar-se a una última oportunitat per convertir-se en
estrelles del rock.
The Last Call és una banda de Rock and Roll d’una
ciutat de l’extraradi, formada per components que
s’acosten a la mitjana edat.
Per primera vegada s’han
classificat, de rebot, per a
la final d’un concurs de bandes, en el qual el premi és
poder tocar en un dels festivals de rock més famosos
de l’estat. Però per arribar

al concurs abans hauran
de solucionar un problema
amb un antic i orgullós
component de la banda. El
rodatge de la pel·lícula es va
fer l’any passat i la majoria
de les localitzacions es troben a Rubí, amb espais tan
emblemàtics com La Sala,
Sant Muç, Can Ramoneda o
l’Espai 14/13 del Pinar.
‘El último tren al
rock’n’roll’ està immersa
en un conjunt de circuits de
festivals de cinema i ja acumula més d’una desena de
seleccions. Ha estat projectat al Festival Isla Calavera
de Tenerife, al Terror Molins
o al FKM Festival de Cine
Fantàstico da Coruña.
Pel que fa als premis, la
sèrie va guanyar el guardó
a millor llargmetratge de
ficció internacional en el
festival FICIME de Colòmbia. També ha aconseguit
el guardó a millor edició per
Ignacio Malagón i a millor
banda sonora per Gonçal
Perales en el Festival de
Cine No Visto de Linares.
/ DdR

ABOGADA Y CRIMINÓLOGA

ASESORAMIENTO LEGAL
Penal · Civil · Bancario · Familia

664 664 960
hernandez.jimenez@icater.org

PRIMERA
VISITA
GRATUITA
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gent gran

El Casal Popular acull una
nova actuació del CasalXou

L’Associació de la Gent Gran de Rubí celebra la
Festa de la Tardor amb diverses activitats
Redacció

El grup del CasalXou ofereix habitualment espectacles fets per
gent gran i dirigits als rubinencs. / Arxiu

El grup escènic del CasalXou ho té tot a punt per l’actuació
musical que oferirà el 24 d’octubre a partir de les 18 h al
Casal Popular. El mític grup del Casal de la Gent Gran del
carrer Magallanes torna als escenaris per oferir de nou un
espectacle que farà les delícies del públic.

literatura

Vicenç Villatoro oferirà
dilluns una xerrada sobre
el llibre ‘Oda a Espanya’, de
Joan Maragall
La Biblioteca Mestre Martí
Tauler acollirà dilluns vinent
25 d’octubre una conferència sobre el llibre ‘Oda a
Espanya’ de Joan Maragall,
que oferirà l’escriptor, periodista i polític català Vicenç
Villlatoro. Es tracta d’una
xerrada que organitza l’Aula
d’Extensió Universitària
de Rubí (AEUR) en el marc
del programa d’activitats
d’aquest nou curs.
‘Oda a Espanya’ és un
text clau en la història catalana i espanyola del segle
XX. En aquest poema de
1898, amb motiu dels desastres colonials d’Espanya

de finals del segle XIX, Maragall fa una crítica política a la
nació espanyola, demanant
com a català que no s’enviïn
més tropes a les guerres de
Cuba.
Villatoro, que ha obtingut alguns dels premis més
importants de la literatura
catalana sobre narrativa,
explicarà la relació del llibre
de Maragall i l’evolució del
segle passat entre Catalunya i Espanya, tant econòmicament, com socialment
i políticament.
La xerrada tindrà lloc a
les 18 hores i està oberta a
tothom. / DdR

El Centre Cívic de Rubí,
ubicat al carrer Magallanes, 60, arrenca la programació del nou curs, un
conjunt d’actes organitzats
per l’Associació de la Gran
de Rubí.
L’entitat ha aconseguit
reactivar gairebé totes les
activitats que es programaven abans de la pandèmia i a més ha recuperat
la Festa de la Tardor, que
tindrà lloc durant el mes de
novembre. La festa té programades cinc activitats. En
primer lloc, l’homenatge
a la gent gran el 3 de novembre a les 16.30 h, que
servirà per retre honors
a Isabel Gallart i Miquel
Brocal, i que comptarà amb
l’actuació de la coral Josep
Rusiñol.
També hi haurà una
actuació del grup Musico
Vocal Atardecer, acompanyats per la Coral Unió
Rubinenca, el 9 de novem-

L’Associació de la Gent Gran organitza moltes activitats al Centre Cívic de Rubí. / Arxiu

bre a les 16.30 h. Diversos
grups de ball en línia i de
sevillanes actuaran el 18
de novembre a les 16.30
h, menter que el 24 de
novembre serà el torn del
Casal Xou, el grup escènic
de l’entitat. L’espectacle
també serà a les 16.30 h.
Per tancar la Festa de la Tardor, l’Associació de la Gent

Gran de Rubí ha organitzat
una actuació del grup de
balls de saló, del grup de
taitxí i de la colla sardanística del casal Esperit Sempre
Jove. L’acte serà el 29 de
novembre a les 16 h i totes
les activitats tindran lloc a
l’interior del casal.
Pel que fa a les activitats habituals del casal,

hi ha propostes físiques
i de benestar corporal,
manualitats, escèniques
i musicals, formatives i
culturals, a banda de sortides i viatges. En total,
són més d’una trentena
de propostes i comptaran
amb la participació de mig
miler de persones cada
setmana.

Agenda Cultural
Divendres
22 d’octubre
-Visita cultural al Monestir
de Sant Cugat
A les 9.15 h a l’Escardívol.

DiSSABTE
23 d’octubre
-La Trocalleria
Espai d’intercanvi d’objectes. A les 10.30 h a la pl.
Catalunya.
-Música per a nadons
Ales 11 h a la Biblioteca. A
càrrec d’Aina Camp.
-Un matí amb Mozart
A les 11h i a les 12h a l’Ateneu. A càrrec de Musicològics.
-Visita guiada ‘Els indianos’
A les 11 h a la pl. Catalunya.
Preu: 8€.
-Visita guiada de La Nuu
A càrrec de Carles Mercader

i David Molina. A les 11.30
h a l’Antiga Estació.

Org.: Aula d’Extensió Universitària.

-Taller: ‘Fotoficcions’
A les 17 h al Celler. Per a
majors de 16 anys.

-Club de Lectura: ‘Confesiones del banquillo’
A càrrec de Rubí Acull. A les
19 h a la Boblioteca.

DIumenge
24 d’octubre
-Taller: ‘La castanyera’
A les 12 h al Castell. A càrrec
d’Artistic Events.
-Concert: Pol Omedes
Quartet
A les 12h a l’Ateneu. Org.:
Associació Jazz Rubí.
-Visita guiada ‘Els indianos’
A les 16 h a la pl. Catalunya.
Preu: 8€.
DILLUNS
25 d’octubre
-Conferència: ‘Oda a Espanya’
A càrrec de Vicenç Villatoro.
A les 18 h a la Biblioteca.

DIMECRES
27 d’octubre
-Dimecres Manetes
Espai d’autorreparació
d’aparells elèctrics. A les
18 h a l’Ateneu.
DIJOUS
28 d’octubre
-Ruta per l’estany dels
Alous
A les 9.30h a la pl. Nova
Estació.
-Taller de capacitació digital
A càrrec de la Fundació
ere Tarrés. A les 18 h a la
Biblioteca.

Exposicions
-El món del treball industrial a la Catalunya del
primer terç del segle XX
Exposició de fotografies
al Castell fins al 9 de
gener.
-Perplexitat
Fotografies de Mercè
Ribera. Al Celler fins al 28
de novembre.
-Bitter Sweet Soft. La
resiliència del poble saharaui
Fotos de Bernat Millet. A
l’Aula Cultural fins al 31
d’octubre.
-Remedios Varo, el Rubí
d’abans i el d’ara
A càrrec del taller d’alumnes d’Anna Tamayo. A
l’Antiga Estació fins al 31
d’octubre.
-Mostra d’il·lustracions
originals d’Albert Arrayás Del llibre Un any de
Poesia. A Lectors al Tren!
Fins al 30 de novembre

ESPORTS
FUTBOL | PRIMERA CATALANA

Primer triomf del Rubí, que s’imposa
al Tona (5-2) en un bon par�t
Aquest dissabte, l’equip blanc-i-vermell visitarà la UE Vic
Gran matinal de futbol a
Can Rosés, on el Rubí va
disputar la tercera jornada
de lliga, en un par�t que el
va enfrontar a la Fundació
UE Tona. Els dos equips
van saber com animar les
aﬁcions que, a poc a poc,
retornen a les grades.
Edgar i Ruy Gama van
obrir el marcador per a la
Unió Espor�va Rubí. Edgar
va rematar de cap un córner
que va llençar l’omnipresent
Padillo, mentre que Rui
Gama va afusellar una pilota
que havia quedat morta a
l’àrea després d’un xut de
Gerard Guitart.
El Tona no va abaixar els
braços malgrat el 0-2 i va
aconseguir retallar distàncies, gràcies a un gol de Rosell
en el minut 34. L’empat va
arribar en el minut 40, amb
un xut ras de Maik Molist
des de la frontal. El Rubí va
comptar amb diverses ocasions per tornar a marxar en
el marcador, com una contra
que ni Padillo ni Edgar van
aconseguir materialitzar.
Ja a la segona part, hi va

haver domini altern per tots
dos equips, però va ser el
Rubí qui va aconseguir desnivellar el resultat, amb un
gol de Padillo, una vegada
més clau en el joc de l’equip
de Juan Romero. Va ser una
jugada individual ‘marca de
la casa’.
L’ariet Edgar, en ratxa i
estat de gràcia, va fer pujar el quart al lluminós,
mentre que el cinquè va
arribar quan l’aﬁció blanc-ivermella encara celebrava
el quart. Va ser l’estrena
golejadora de Mohamed
Miraash, veloç extrem que
va marxar de dos defenses
i amb xut ajustat amb la
cama esquerra sentenciava
el par�t.
1a Catalana Grup 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

FUTBOL | TERCERA CATALANA

MANLLEU AEC
CAN VIDALET
SANTFELIUENC, FC
SANTBOIA, FC
TONA UE
SANT CUGAT FC
RUBÍ, UE
VIC, UE
ATLETIC SANT JUST, FC
VIC RIUPRIMER REFO
HORTA, U. AT.
SABADELL NORD, CF
JÚPITER, CE
SANT IDELFONS, UE

J
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

Primer triomf del Rubí
a la temporada i davant un
equip que havia aconseguit
ﬁns diumenge guanyar tots
els punts en joc. El tècnic
del Rubí, Juan Romero, va
destacar que era una victòria davant “un gran rival a
qui teníem molt respecte”
i va afegir que “hem �ngut
la paciència necessària al
segon temps per poder
guanyar el partit”. Romero també va destacar que
“aquests tres punts donen
tranquil·litat i força per al
següent par�t”.
L’alineació del Rubí va
ser Gerard Guitar, Aitor
Torres, Álex Ruiz (Iván Rodríguez min. 88), Iván Caballero, Michael Stalin, Villegas (Juanjo min. 45), Álex
Ortega, Jordi Masip (Jordi
Gorrea min. 86), Padillo, Ruy
Gama (Miraash min. 79) i
Edgar Álvaro (Iván Méndez
min. 88).
La jornada d’aquest cap
de setmana portarà l’equip
ﬁns a la localitat de Vic, on
s’enfrontarà dissabte a les
17 h a la UE Vic. / UE Rubí

El Rubí B cau en el derbi amb el Júnior
Disputat par�t en el derbi
comarcal entre el conjunt
santcugatenc Júnior CF i el
filial de la Unió Esportiva
Rubí. Tots dos equips arribaven imbatuts a l’encontre, que es va saldar amb
victòria del Junior per 3 a
1. El Rubí, dirigit per Jose
Quereda ‘Pirri’, va lluitar
ﬁns al ﬁnal i la victòria podria haver estat tant per un
equip com per l’altre.
En la primera meitat,
el Júnior va intentar portar
la iniciativa, però el filial
blanc-i-vermell, ordenat
i ben plantat al camp, va
sor�r molt bé a la contra i
va disposar de tres clares
ocasions per avançar-se en
el marcador, de Jaky, Marcos Sinobas i Manel López. A
més, Carlos Puigbó va evitar
l’1-0 amb una gran parada i
l’àrbitre va obviar una clara
falta del Júnior sobre Adrián
Cabrerizo ‘Peque’, tot i les
protestes visitants. Amb
l’empat a 0 al marcador, va
arribar el descans.
Ja a la segona meitat,
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els locals van sortir amb
molta força i van fer passar
alguna dificultat al Rubí.
Babakar Samba, ‘pitxitxi’ de
la pretemporada, va saltar
al terreny de joc després de
perdre’s el partit anterior
per lesió i només entrar,
gràcies a una bona jugada
del lateral Sergi Marí, va
aconseguir el primer pel
Rubí amb un xut fort i ajustat des de fora de l’àrea.
Aproﬁtant el desconcert
del Júnior pel gol, el capità
rubinenc Manel López va
tenir la possibilitat de sentenciar el partit després
d’errar un xut amb el porter
local ja batut. Els locals van
aproﬁtar l’errada i el jugador
local Lluc, des de gairebé
40 metres , va empalmar
un xut que va colar-se per
l’esquadra sense que Carlos
Puigbó pogués fer res.
Aquest gol va donar ales
al Júnior i quatre minuts
després va tornar a marcar
de la mà del veterà Mar�
Clarella. El Rubí va tenir
noves oportunitats i unes

possibles mans en un córner
que podrien haver suposat
l’empat, però l’àrbitre no va
xiular res, tot i les protestes
dels rubinencs.
En els últims minuts,
el conjunt rubinenc es va
bolcar buscant l’empat i
va tenir ocasions, com una
desaproﬁtada de Jaky, però
en una contra el Júnior va
aconseguir el tercer gol,
sentenciant el par�t amb un
resultat que no feia jus�cia
al qual s’havia vist al camp.
L’entrenador del Rubí B
va valorar el par�t de forma
posi�va: “L’equip ha fet el
par�t que havia de fer i només puc treure’m el barret
davant els meus jugadors.
Fan el que se’ls demana i ho
fan amb sen�t i criteri”.
Tot i això, va apuntar que
“no hem merescut perdre i
menys per aquest resultat”.
‘Pirri’ assegura que el conjunt man�ndrà el seu joc i
es�l i con�nuarà treballant
en aquesta línia. Dissabte a
les 19.30 h rebrà la visita de
Les Fonts. / UE Rubí

Els nostres serveis
Medicina general
Radiologia digital
Ecografia
Traumatologia
Cirurgia
Acupuntura
Teràpia neural
Homeopatia

Dermatologia
Hospitalització
Laboratori propi
Perruqueria
Alimentació
Accessoris
Urgències 24 h
Servei a domicili

Els nostres centres
HOSPITAL 24H
T. 93 699 11 82
Ctra. Sant Cugat 5,
08191 Rubí

CENTRE VETERINARI
T. 93 588 28 87
C. Gimnàs 15 08191
Rubí (L’Escardívol)

AHORRE IMPUESTOS
CON UN BUEN
ASESORAMIENTO FISCAL
LLÁMENOS SIN COMPROMISO Y LE DAREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN.

PIDA UNA VISITA SIN COMPROMISO, TELF. 93 588 40 08

C/ VALLESPIR, Nº 19, 2ª PLANTA, 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS,
P ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO
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futbol | segona catalana

futbol | tercera CATALANA

L’Olímpic Can Fatjó s’imposa al Sant Golejada del 25 de Septiembre en
Ignasi amb un únic gol de Claudio la seva primera visita a domicili
josé verde

L’Olímpic Can Fatjó va aconseguir la victòria davant el
Sant Ignasi, gràcies a un
únic gol, que va fer pujar
al marcador Claudio. El
partit va ser molt disputat,
en un terreny de joc amb
les dimensions mínimes i
davant un rival que sabia
a què jugava. Els homes de
Juan Carlos Rodríguez van

haver de treballar molt per
aconseguir la victòria.
En la primera part, els
de Can Fatjó van disposar
de diverses ocasions de gol,
que no van arribar a materialitzar-se. Entre aquestes,
un xut al pal en el qual la
pilota va acabar botant a
la línia de gol per després
rodar cap a l’àrea. També
els locals van tenir algunes
oportunitats, però tampoc

Alguns dels jugadors del primer equip de l’Olímpic d’aquesta temporada.
/ J. M. Villena

escacs | lliga

Inici de la competició per als
quatre equips de la Rubinenca
Amb vuit mesos de retard,
aquest cap de setmana va
començar la lliga d’escacs,
competició on l’Agrupació
d’Escacs Rubinenca participa
amb quatre equips.
El primer equip, format
per Josep M. Fortesa, Pedro
Alarcón, Manuel Sierra i
Albert Martínez, es va desplaçar a Santa Eulàlia de
Ronçanes per disputar el
seu matx que va perdre per
3,5 a 0,5 punts. Per la seva
banda, el segon equip es
va desplaçar a Terrassa per
enfrontar-se al Barad B. El
conjunt, integrat per Rudy,
Luis Fernando, Daniel Rodríguez i Pau Calsina, va perdre
el seu matx per 4 a 0.
El tercer equip va aconseguir un meritori empat 2
a 2 davant d’un rival més
experimentat com és la Cadena B. El conjunt de la Rubinenca està format per Carlos
García, Álvaro Capilla, Diego
Alameda i Daniel Serrano.
El primer punt el feia Capi-

lla pels locals, poc després
perdia García. A les partides
dels més petits, Alameda,
amb només 14 anys, va cedir
un punt als barcelonins en
un joc molt igualat, mentre
que Serrano, de 12 anys, va
plantejar una partida molt
tàctica mantenint la igualtat
en tot moment. Després de
tres hores i mitja de partida
va agafar una peça i un peó
de més, fet que va fer abandonar al seu rival, pujant el 2
a 2 definitiu al marcador.
D’altra banda, els nens
del Sub 12, van rebre la
visita del Llinars i tot i posar
molt entusiasme, van perdre
1 a 3.
Nova junta
La nova junta de l’entitat
està formada per Antoni
Muñoz (president), Miguel
Martínez (secretari), Adrián
Martin-Caro (tresorer) i Manuel Sierra, Pedro Alarcón,
Emilio Serrano i Jordi Vilarasau com a vocals. / AER

van fer moure el marcador
abans del descans.
En el minut 55 de joc,
Claudio va encertar la seva
rematada i va enviar la pilota
al fons de la xarxa, col·locant
el 0-1 al lluminós. El gol va
posar nerviós el Sant Ignasi,
que va començar a buscar
l’empat amb ganes. De fet,
va comptar amb ocasions,
com una falta dins de l’àrea
que l’àrbitre va xiular als de
Can Fatjó en considerar que
s’havia produït una cessió al
porter. Chica, el capità local,
va llençar la falta, que va
rebotar en la barrera.
L’Olímpic també va
comptar amb diverses ocasions, com un altre pal o un
xut que va sortir fregant el
pal dret, ja amb el porter
batut.
Amb el 0-1 va arribar el
final del partit. Tres punts
per al conjunt de Can Fatjó
que són molt importants
per pujar la moral al vestidor. La propera jornada,
la quarta de competició,
l’Olímpic rebrà la visita del
sempre difícil Unificación
Bellvitge. Serà diumenge
a les 12 h al Municipal de
Can Fatjó.

L’onze inicial del ‘Veinti’: Roli, Sidiky, Alex, Angel i Rodrigo (drets) i Adán Sancho, Kevin, Álvaro, Marc Caparrós,
Miki i Allen. / Cedida

j. González

El CF Juventud 25 de Septiembre va desplaçar-se diumenge passat a Terrassa per
afrontar el seu primer partit
com a visitant, en la 3a jornada del grup 6 de la Tercera
Catalana. El partit, contra el
CF Pueblo Nuevo-2002, va
acabar amb una golejada del
‘Veinti’ a domicili.
L’encontre es va posar de
cara per a l’equip rubinenc
amb l’expulsió del porter
local a l’inici del partit, des-

prés que fes una falta fora
de l’àrea quan el davanter
Sidiky encarava la porteria.
Els homes dirigits per Richard Giménez van dominar
absolutament el joc a la primera part, tot i que només
van transformar un gol. Va
ser en el minut 25 i obra
de Roli. El Pueblo Nuevo va
defensar bé els atacs i contracops del ‘Veinti’ i amb el
0-1 al marcador va arribar
el descans.
A la represa, el Veinti va
fer un fort desplegament

ofensiu que va superar físicament al rival. Els gols de
Kevin, Kai Arjona, novament
Roli i Óscar Hidalgo van tancar el partit amb el resultat
final de 0-5.
Amb aquesta tercera
victòria del CF Juventud 25
de Setembre, l’equip suma
3 de 3 i es col·loca colíder
de la classificació empatat
amb el Júnior FC. La propera
jornada, que serà diumenge
vinent a les 12 h, rebrà al CP
Sant Cristóbal B al Municipal
del 25 de Setembre.

bàsquet adaptat | lliga

L’Horitzó arrenca el dia 23 la Lliga Catalana
(2) i Helena Corbella.

Imatge de la jornada de valoració. / Cedida

El dissabte 16 d’octubre es
va celebrar l’habitual jornada de valoració dels equips
de bàsquet adaptat amb
l’objectiu veure el nivell de
cada equip per tal d’encabirlo en els grups de la Lliga
Catalana que començarà
oficialment el proper dia 23
d’aquest mes.
L’equip A de l’Horitzó va
guanyar per 33 a 12 al TEB
Barcelona, en un magnífic
recital de joc. El conjunt ha
estat completament remodelat i compta amb incorporacions molt interessants

procedents de l’equip B de
l’any passat. El partit va ser
un joc coral de tot el conjunt
dirigit per Cristian Ruiz, en el
qual va destacar José Roldan
com a màxim anotador amb
20 punts. Cal destacar també l’excel·lent actuació dels
joves Cristobal Galán i Alex
Fortea que, malgrat la seva
joventut, no van desentonar gens en el tarannà del
conjunt. Pel C. E. Horitzó
van jugar: José Roldán (20),
Efrain Escalona (4), Cristobal
Galán (3), Amelia Lupión (2),
Isaac García (2), Alex Fortea

Victòria del segon equip
El segon equip del C. E.
Horitzó va disputar un bon
partit davant el Pingüí de
Terrassa (18-14), destacant
l’actuació de Fidel Peña que
va ser el màxim anotador.
L’equip que aquesta temporada dirigeix Ruth Vinuesa
es va mostrar fort en defen-

sa i resolutiu en atac.
A més, va tenir sempre un
clar avantatge en el marcador que va ser apaivagat
només pels triples de l’equip
egarenc. Pel CE Horitzó van
jugar: Fidel Peña (8), Yerai
Asensio (4), Laura Lucero
(4), Dani Latre (2), Jordi
Cuevas, Enric Largo, Alberto
Torralbo i Albert Almirall. /
CE Horitzó

L’equip de boccia torna a competir

Després de quasi dues temporades sense poder fer-ho a
causa de la pandèmia de la covid-19, en aquesta 20212022, l’equip de boccia del CE Horitzó tornarà a gaudir de
la competició més desitjada pels jugadors de boccia: la Lliga
Catalana, que organitza la Federació Esportiva Catalana de
Paràlisis Cerebral. Tot i que els jugadors porten ja alguns
mesos entrenant, encara no s’havia pogut aconseguir que
tornessin a la competició.
Ara, gràcies a les gestions de Prodis Terrassa, això serà
possible i tornaran a gaudir de la Lliga Catalana. Durant la
present temporada l’equip estarà format per dos jugadors,
José Antonio García i Ángel Pérez, que ja són uns habituals
de la competició autonòmica i que, després de quasi dos
anys, tornaran a disputar-la. Estaran acompanyats per dos
tècnics: Judith Cejudo i Enric López. / CE Horitzó

ESPORTS
WATERPOLO | CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR

Elena Ruiz i Elia Jiménez, del Natació
Rubí, campiones del món júnior
Les waterpolistes Elena Ruiz
i Elia Jiménez, jugadores del
Club Natació Rubí (CNR),
s’han proclamat campiones
del món en categoria júnior
amb la selecció espanyola,
després de vèncer a Grècia en un partit per a la
història, en el campionat
mundial disputat a Netanya
(Israel).
A més del premi collec�u que es va endur la
selecció espanyola al Mundial amb aquesta medalla
d’or, cal destacar la dis�nció individual assolida per
Elena Ruiz, que ha estat
designada millor jugadora
del mundial.
D’altra banda, Ariadna
Ruiz, germana d’Elena i
exjugadora del Natació
Rubí, també s’ha proclamat campiona del món, ja
que també formava part de
la selecció espanyola.
Derrota del Sènior Masculí
Per la seva part l’equip

absolut masculí, es va enfrontar diumenge a l’actual
campió de la compe�ció,
el CN Atlè�c Barceloneta,
amb un clar resultat per
l’equip barceloní (22-6).
Aquest cap de setmana
els nois rebran al Natació
Catalunya a les 18.15 h a
la piscina del CN Molins
de Rei, mentre que el Sènior Femení debutarà a la
màxima competició a la
piscina de Can Rosés contra
el Club Natació Terrassa, a
les 19.45 h.
Pel que fa a la resta
d’equips del club rubinenc,
el Juvenil Masculí va guanyar al Molins de Rei (14-8),
mentre que el Cadet Masculí va imposar-se a l’AE
Santa Eulàlia (23-1). Per
la seva banda, l’Aleví A va
derrotar el CN Badia (0-11)
i l’Infan�l Masculí va guanyar el GEiEG CN Banyoles
(15-0). Finalment, cal mencionar que el Poble Nou B
va imposar-se a l’Aleví A
(15-1).

També el passat dissabte 16 d’octubre, l’escola de natació
va donar l’inici a la temporada de compe�cions amb la
primera jornada de la lliga en les categories Benjamí i Aleví,
a Can Rosés.

Elia Jiménez i Elena Ruiz, totes dues jugadores del Natació Rubí, amb
la copa del món. / Cedida

Els nedadors i nedadores benjamines van nedar 100
lliures, 50/100 braça i el relleu de 4x50 peus d’esquena.
En canvi, els alevins van nedar 200 es�ls, 100 esquena, 50
lliures i el relleu de 4x100 es�ls. / CNR

FUTBOL ADAPTAT | WELEAGUE 7

L’Horitzó-Can Mir debuta amb victòria
davant del Sitges a la Weleague 7
visitant va consolidar l’avantatge en el marcador, aconseguint així el triomf deﬁni�u. Per l’Horitzó-Can Mir
van jugar Sergio González,
San� Marin (2), Juan Girón
(2), José Luis Girón, Armand
Conejero (1), Manel Pellegero, Rosario Crispin, Ayoub El
Kassah, Xavier López, Oriol
Irisarri, José Manuel Maria
i Rubén Mar�n (1).
En la propera jornada,
el conjunt de Rubí rebrà a

HOQUEI LÍNIA | COMPETICIÓ

Importants victòries dels
Sèniors Femení i Masculí
de l’HCR Cent Pa�ns

El Femení del Cent Pa�ns va guanyar al Tsunamis. / Cedida

Tret de sor�da a la temporada de compe�cions de l’escola de natació

Els jugadors de l’Horitzó-Can
Mir van aconseguir el triomf
en la primera jornada de
la lliga Weleague 7, que es
va disputar el 16 d’octubre
contra la Unió Esportiva
Sitges.
La victòria va ser molt treballada pel conjunt rubinenc,
que jugava a camp contrari,
i el marcador final va ser
de 4-6.
De fet, no va ser ﬁns al
darrer quart que el conjunt
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la Zona Espor�va de Can Mir
LaFact, de Terrassa.
D’altra banda, en els darrers dies, el club ha man�ngut una reunió amb l’Ajuntament de Terrassa per tractar
les diﬁcultats que es troben
els joves acollits per prac�car esport, especialment
futbol. Els representants
del club van explicar la seva
experiència a l’Ajuntament
per tal de millorar l’acollida
d’aquest col·lec�u.

Nova jornada de lliga per a
l’HCR Cent Pa�ns, que ha
tornat dels seus desplaçaments amb victòries importants. El conjunt femení
va enfrontar-se a Barcelona
als Tsunamis, un dels equips
sempre incòmode pels rivals
i que cada any va a més.
Les rubinenques van
anar sempre per davant al
marcador i el seu joc ﬂuid,
sor�nt sempre amb el puck
controlat des del darrera, va
crear grans ocasions de gol,
quatre de les quals van pujar al lluminós. Van marcar
Judit (3) i Rosa. El resultat
ﬁnal va ser de 3-4 i permet
sumar tres nous punts molt
valuosos per a l’equip.
Per la seva banda, el Sènior Masculí, dirigit aquest
cop per Luis Lorente ‘Tito’,
va disputar un par�t plàcid,
on en cap moment va trobar
resistència per part d’un
Metropolitano HC, que, en

aquests dos úl�ms anys ja
no és l’equip compe��u al
qual ens tenia acostumats.
El par�t va ser ﬂuix per part
dels dos equips, però els rubinencs van mostrar un gran
encert anotador. El resultat
ﬁnal va ser contundent: 1-9.
Van marcar pel Cent Pa�ns
Ian (3), Coronas, Triviño (2),
Marius (2) i Jordan.
Feia molt de temps que
els dos equips del Cent
Pa�ns no tenien un començament de lliga tan bo i tots
dos lideren la classiﬁcació a
les seves lligues.
La setmana vinent es
disputarà la tercera jornada.
El Femení rebrà a casa el
lluitador i sempre complicat
CP Vila-real. En acabar, serà
el torn delMmasculí, que
rebrà l’Orcas d’Oropesa. Per
primera vegada des de l’inici
de la pandèmia, no hi haurà
restriccions d’aforament al
pavelló. / HCR

