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L’alcaldessa, nomenada delegada
de Comerç de la Diputació
ERC demana a Ana M. Mar�nez que es repensi la nova
responsabilitat “perquè Rubí necessita dedicació exclusiva”
Pàg. 9

Reunió entre l’Ajuntament i els jutjats per millorar
la comunicació en casos de desnonaments
Marta Cabrera
Pàg. 5

Deneguen l’ordre
d’allunyament a
8 de cada
10 dones que ho
sol·liciten
ACTUALITAT - Pàgina 3

Aquest
divendres
arrenca al Celler
una nova edició
de la Fira del Vi
ACTUALITAT - Pàgina 7

Els il·lustradors
locals tornaran
a decorar
els aparadors
per Nadal
CULTURA - Pàgina 12

El Femení del
CN Rubí suma la
primera victòria
a la lliga de
Divisió d’Honor
ESPORTS - Pàgina 15

AUTO TALLER MORRAL. Ctra. Molins de Rei, Km. 12,2 (Direcció Sabadell) RUBÍ | Tel. 93 588 28 19 | www.autotallermorral.cat

2

ACTUALITAT

Divendres, 5 de novembre de 2021

De�nguts dos rubinencs per un
Impulsen una Taula de Seguretat i
robatori amb violència a Sant Cugat Comerç a la ciutat, que es reunirà
REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra van
detenir l’1 de novembre dos
homes de 20 anys, veïns
de Rubí i de nacionalitat
marroquina i espanyola,
com a presumptes autors
d’un robatori amb violència
i in�midació.
Els fets es van produir al
voltant de les 5 h durant la
ma�nada de la Castanyada
en una parada d’autobús a

prop d’una discoteca a Sant
Cugat. Dos homes van in�midar la víc�ma, un d’ells
amb un ganivet, i li van sostreure d’una estrebada una
arracada i el rellotge.
Arran d’aquesta informació es va iniciar una recerca i poc després es van
localitzar dos homes a prop
del lloc dels fets, que coincidien amb la descripció
de la víc�ma. Els agents els
van aturar i en l’escorcoll

un d’ells portava posat un
rellotge que coincidia amb
el sostret i també duia una
arracada guardada.
Els objectes sostrets
van ser reconeguts per la
víc�ma i els dos joves van
quedar detinguts com a
presumptes autors d’un
robatori amb violència i
intimidació. Tots dos van
passar a disposició judicial i
han quedat en llibertat amb
càrrecs.

cada dues setmanes

La Taula s’ha reunit per primera vegada a la Masia de Can Serra. / Ajuntament de Rubí – Localpres
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REDACCIÓ

La Taula de Seguretat i Comerç és un nou espai que
s’ha impulsat a la ciutat per
intercanviar informació sobre temes de seguretat que
afecten el teixit comercial
del municipi. L’òrgan, que
es reunirà cada dues setmanes, aplega els serveis
municipals de Comerç i
Seguretat Ciutadana, representants de la Policia
Local de Rubí i els Mossos
d’Esquadra i les associacions de comerciants i de
restauració locals.
A la primera trobada
hi ha assis�t el regidor de
Comerç, Moisès Rodríguez;
la regidora de Seguretat
Ciutadana, Marta Oliva; el
cap de la Policia Local de
Rubí i tres representants de

Mossos d’Esquadra.
Per part de les en�tats
de comerciants, la trobada
ha comptat amb la presència de membres de Comerç
Rubí, Autònoms de Rubí
Fem Pinya, l’Associació de
Bars i Restaurants de Rubí,
el Mercat Municipal i el
col·lectiu de comerciants
pakistanesos.
La primera trobada del
nou òrgan ha servit per

L’òrgan vol
millorar la
comunicació
entre els cossos
de seguretat i
el teixit
comercial local

acordar la creació d’un sistema de comunicació que
integri tots els membres de
la Taula i perme� compar�r
informació ú�l en matèria
de seguretat. Els cossos de
seguretat s’han compromès
també a depurar el sistema
d’atenció telefònica i de
cita prèvia per millorar la
resposta a la ciutadania.
Durant la trobada, els
comerciants també han
aproﬁtat per demanar un
increment de la presència policial a la ciutat. El
consistori i els cossos de
seguretat han traslladat als
comerciants un informe de
les actuacions en matèria
de seguretat i s’han compromès a compar�r amb el
teixit comercial el resultat
de les seves actuacions,
sempre que sigui possible.

En marxa el procés per seleccionar
vuit nous agents de Policia Local
REDACCIÓ

Les proves d’accés al cos
de Policia Local de Rubí
van arrencar dimecres de
la setmana passada amb
la celebració de l’examen
de coneixements generals
i especíﬁcs. De les 242 persones que estaven convocades al pavelló de la Llana
per par�cipar en el procés
selec�u, ﬁnalment, 160 hi
van par�cipar.
Aquesta era la primera
fase del procés de selecció
per ocupar les vuit places
vacants al cos municipal. La
prova d’ap�tud �sica s’ha

realitzat aquest dimarts 2
de novembre, i qui les superi s’haurà de sotmetre a
l’avaluació psicotècnica, que
�ndrà lloc dilluns vinent 8
de novembre.
Després d’aquests exàmens, les persones que
con�nuïn endavant hauran
de realitzar entrevistes de
competències, programades pels dies 18 i 22 de
novembre. A continuació,
els candidats que no hagin
acreditat el nivell de català
B2 hauran de fer la prova
corresponent i després es
convocarà als candidats
i candidates amb millor

puntuació per passar el
reconeixement mèdic.
De tot aquest procés, les
vuit persones seleccionades
seran nomenats funcionaris
en pràctiques i accediran
a fer el curs de formació
bàsica a l’escola de Policia
de Catalunya, que s’allarga
des del gener ﬁns a l’agost
de l’any vinent. A partir
d’aquell moment, caldrà
que superin un període
pràc�ques de 12 mesos al
municipi.
Properament, s’obrirà
el procés de selecció per
a quatre agents més de la
Policia Local.

Actualitat
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Els jutjats de Rubí deneguen l’ordre de protecció
en el 80% de les denúncies per violència masclista
condemnatòries, tot i que
està per sobre de la mitjana
catalana. A Espanya, el 14%
acaben amb sentència contra els acusats.
El partit judicial de Rubí
engloba les poblacions de
Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal, el que significa
que atén una població de
184.107 persones.

rEDACCIÓ

El jutjat de Rubí ha registrat
durant el segon trimestre
del 2021 un total de 77
denúncies relacionades
amb delictes per violència masclista. Totes han
estat presentades a través
d’atestats policials i amb
denúncia per part de la víctima. El 70,5% corresponen
a lesions lleus, mentre que
el 13% és pel trencament
de penes i mesures, el 6%
són per delictes contra la
llibertat, la integritat moral
i la intimitat, i el 10,5%
es corresponen a altres
delictes.
Pel que fa a les ordres
de protecció, el jutjat de
Rubí registra un índex de
denegació d’aquestes mesures molt elevat, superior
a la resta de ciutats de la
comarca i molt per sobre de
la mitjana catalana i espanyola. El jutjat només emet
ordres de protecció en el
17% dels casos sol·licitats,

AMPLI PIS DE 100M2
AMB 3 HAB.
Manifestació davant dels jutjats de Rubí per protestar contra la sentència de La Manada. / Arxiu

el que significa que en el
83% dels casos, l’autoritat
judicial denega aquestes
peticions. A Catalunya, la
mitjana de denegacions
d’ordres de protecció és del
53%, mentre que a Espanya
és molt menor, del 29%.
En relació amb la dispensa de l’obligació de

declarar, Rubí és el partit judicial on les dones s’acullen
menys a aquest dret legal.
Es tracta d’un dret que, en
alguns supòsits, dispensa
les dones de l’obligació de
declarar contra els seus
agressors.
Així, en els jutjats de la
ciutat, només el 4% de les

dones s’acullen a aquest
dret, mentre que a Catalunya ho fan el 14% i a
Espanya, el 10%.
Per últim, el jutjat de
Rubí també acumula un baix
percentatge de sentències
condemnatòries. El 5% dels
acusats són condemnats i el
3% són absolts. En la gran
Des de

SALUT

17’62 €
€
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SALUT

al mes

SALUT

majoria de casos, el 48%,
els fets acaben amb un
sobreseïment provisional
i en el 35% el cas s’eleva a
l’autoritat competent. El 9%
tenen altres resolucions.
Dels tres partits judicials
del Vallès Occidental, el de
Rubí és el que té el percentatge menor de sentències

Gran balcó a peu
de menjador. Situat
a la zona Las Lomas
(Can Fatjó).
Reformat. Bon estat.
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PROMOCIÓ
NÒRDICS -40% descompte
Des de 24€
NOVA TEMPORADA
DE PIJAMES, CAMISOLES,
BATES I ROBA INTERIOR
JOCS DE LLIT, FUNDES
NÒRDIQUES,
COBRELLITS, EDREDONS
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Promoció vàlida fins al 31 de gener del 2022. El preu comunicat correspon a la modalitat Accesmedic per a famílies de més de 3 assegurats. Producte distribuït sota la marca

Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87
didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat
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per AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (ctra. de Rubí, 72-74, Edif. Horizon, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona), amb NIF A-65782807 i RM Barcelona
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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
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Nova jornada de voluntariat
ambiental a la font de Sant Muç
Rubí d’Arrel, el Centre Excursionista de Rubí (CER) i
el Centre Rubinenc d’Alterna�ves Culturals (CRAC) han
organitzat pel pròxim 14 de
novembre una nova jornada
de voluntariat ambiental al
voltant de la Font de Sant
Muç.
Molts ciutadans van par�cipar la passada primavera
en les accions de neteja i
plantació d’arbres entorn
de la font. Ara, han crescut
males herbes i espècies

invasores que s’han de controlar.
Per aquest motiu, les
en�tats han organitzat una
nova jornada de voluntariat
ambiental, que �ndrà lloc el
14 de novembre de 10 h a 13
h. Les persones interessades
a par�cipar poden inscriure’s al web https://forms.
gle/QQsnfsHHhstPGpF47.
Es pot portar esmorzar. Les
entitats portaran guants i
eines, però també es poden
dur de casa. / DdR

Hasta 9 plazas

T. 93 588 82 53

TAXI RUBÍ

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona
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Petites reparacions, reformes,
instal·lacions i serveis
A
I
per a la seva llar
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MÉS DE 10 ANYS
ENS AVALEN!

660 642 232

Carrer Bartrina, 39 bis RUBÍ
reparallar@gmail.com

El Mercat aposta per la sostenibilitat
i diu adeu als plàs�cs d’un sol ús
REDACCIÓ

El Mercat Municipal fa un
pas més per la sostenibilitat
i des d’aquesta setmana
s’acomiada dels plàstics
d’un sol ús. I ho fa en el
marc d’una campanya impulsada per la Diputació
que s’ha posat en marxa
com una prova pilot als
mercats de Rubí, Manresa
i Viladecans.
L’objec�u de la campanya ‘Mercats Sostenibles.
Adeu als plàs�cs d’un sol
ús’ és impulsar un model
de comerç més sostenible
i un consum més responsable, en beneﬁci del medi
ambient i de la salut de
les persones, i que alhora
posicioni els mercats municipals com a agents de
cohesió social i de sostenibilitat.
La inicia�va es concreta
en tres eixos. L’eix mediambiental vol reduir els envasos d’un sol ús que generen
els mercats municipals impulsant un canvi d’hàbits
entre els paradistes i la clientela. Així, els paradistes
que se sumin a la proposta
�ndran material gràﬁc de la
campanya i regalaran bosses de tela reutilitzables.
La clientela disposarà d’un
passaport amb 10 caselles.

La presentació de la campanya, divendres passat, va comptar amb la presència d’autoritats locals, representants de la Diputació i de l’alumnat de l’ins�tut Torrent dels Alous. / Ajuntament-Localpres

Sempre que compri sense
envasos d’un sol ús, el client
podrà segellar el passaport i
un cop ple rebrà una bossa
de regal.
D’altra banda, la prova pilot contempla una
diagnosi prèvia sobre els
envasos que fan servir els
paradistes i a posteriori un
nou estudi per veriﬁcar en
quina mesura han canviat
els seus hàbits de venda.
Finalment, el projecte
es complementa amb un
eix educatiu: alumnat de
4t d’ESO de l’ins�tut Tor-

rent dels Alous dedicarà un
projecte d’Aprenentatge i
Prestació de Serveis (APS)
als mercats sostenibles.
L’alumnat farà una formació
especíﬁca sobre residus i un
treball de camp amb els paradistes per comprovar els
resultats de la proposta.
La presentació a Rubí
del projecte ha comptat
amb la presència del regidor de Comerç, Moisés
Rodríguez; el regidor de
Medi Ambient, Transició
Ecològica i Benestar Animal, Andrés Medrano i

representants de l’alumnat
de l’institut Torrent dels
Alous. “Ara és moment que
les administracions públiques diguem a la gent què
és el que hem de fer, és el
moment de fer-ho amb la
ciutadania i de convèncer a
la ciutadania que ges�onar
els residus d’una altra manera no és una necessitat
és una obligatorietat”, ha
argumentat Xesco Gomar,
diputat d’Acció Climà�ca de
la Diputació de Barcelona,
durant la presentació de la
campanya.

Les Agents pel Civisme
Actuacions de millora a
consciencien sobre
quatre parades d’autobús
Servei de Mobilitat de giques i possibiliten que puel bon ús dels contenidors Ell’Ajuntament
ha impulsat la guin seure mentre esperen
Les Agents pel Civisme intensiﬁquen aquest trimestre la
seva tasca relacionada amb
la ges�ó que fa la ciutadania
dels residus que genera.
Des de divendres passat,
les agents s’ubiquen en zones properes a bateries de
contenidors per informar
i conscienciar de la seva
correcta utilització i de la
prohibició d’abandonar-hi
voluminosos.
Aquestes intervencions
serviran per insistir en la
difusió dels diferents serveis
municipals a disposició de
la ciutadania en matèria de
ges�ó i recollida de residus.
Aquestes accions tindran
lloc divendres a la tarda i
dissabtes al ma�, de 17.30 h
a 19.30 h i d’11 h a 13 h,
començant al barri del Pro-

grés.
L’objec�u d’aquesta inicia�va és evitar l’acumulació
de residus i voluminosos al
voltant dels contenidors,
fomentar l’ús del Telèfon
Verd i de la resta de recursos
municipals en matèria de
ges�ó de residus i aconseguir
entre tots carrers més nets i
voreres més transitables.
En paral·lel, les agents
continuen amb els tallers
a les escoles de la ciutat.
Aquesta inicia�va s’ofereix a
les aules de tercer i quart de
Primària de diferents escoles
de la ciutat. Durant aquest
darrer trimestre de l’any, ja
són nou els tallers programats a les escoles Mossèn
Cinto Verdaguer, Torrent
dels Alous, Teresa Altet i Ca
n’Alzamora. / DdR

instal·lació de quatre marquesines i de dues plataformes a quatre parades d’autobús de la ciutat. L’actuació,
que té per objec�u millorar
l’accessibilitat, ja està completament executada.
Les marquesines s’han
ubicat a les parades de Dr.
Ferran, situada al passeig de
Les Torres, 64; a la parada
Agricultura, emplaçada a
l’avinguda de l’Estatut, 41;
a la parada Rodalies Renfe,
ubicada al passeig de Les
Torres, 112, i a la parada
Països Catalans, al carrer del
Dr. Ferran, 22. En aquestes
dues últimes també s’han
instal·lat plataformes.
Les marquesines protegeixen les persones usuàries
del servei d’autobús urbà de
les inclemències meteorolò-

l’arribada del comboi.
Pel que fa a les plataformes, són un element
urbà necessari en aquelles
parades de transport públic
que presenten diﬁcultats a
l’hora de pujar i baixar del
bus, sigui perquè la vorera
és estreta o perquè la parada està ubicada al carril de
circulació adossat a la vorera
ocupada per aparcament de
vehicles.
Amb la construcció de
plataformes, s’evita la maniobra de l’autobús per apropar-se a la vorera, millorant
la rapidesa i la seguretat
d’entrada i sortida dels viatgers.
Segons el consistori, l’objec�u és treballar per fer de
Rubí una ciutat plenament
accessible. / DdR

ACTUALITAT

Trobada entre l’Ajuntament i els jutjats per
evitar desnonaments de famílies vulnerables
REDACCIÓ

Representants del Servei
d’Habitatge i de Serveis Socials han compar�t amb el
deganat dels jutjats de Rubí
la necessitat de disposar
de més temps de reacció
per protegir les persones
vulnerables en situació de
desnonament.
L’objec�u de la trobada
era plantejar un espai de
treball conjunt que millori la comunicació entre
les dues institucions, especialment per abordar
els casos de llançaments
d’habitatges propietat de
grans tenidors on visquin
famílies en situació de vulnerabilitat.
En aquest sentit, des
del consistori han plantejat
al deganat la necessitat de
disposar de més temps de
reacció per protegir les
persones vulnerables en
situació de desnonament.
Ambdues parts han coincidit en l’anàlisi de la problemà�ca i en la necessitat
d’iden�ﬁcar, a través d’un
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La PAH fa un mes
que acampa davant
l’Ajuntament
La trobada entre representants de l’Ajuntament i el
deganat dels jutjats arriba
just quan fa un mes que la
Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH) està acampada davant del consistori.
Precisament, una de les
reivindicacions del col·lec�u
és que l’Ajuntament enviï
a temps els informes de
vulnerabilitat per evitar el
desnonament de famílies
que estan en situació de
vulnerabilitat.
La PAH reclama més celeritat en l’elaboració d’informes de vulnerabilitat
per part de l’Ajuntament. / M.C.

treball tècnic conjunt, les
diﬁcultats que existeixen en
el procediment i de cercar
protocols d’actuació que les
millorin, sempre dins del
marc legal vigent.
“El nostre objectiu és
millorar la comunicació
amb els jutjats i treballar
de forma que totes les parts

implicades en el procés �nguem més temps de reacció
per a protegir les persones
vulnerables que es troben
davant un desnonament”,
ha explicat la regidora d’Habitatge, Ànnia Garcia.
La reunió també ha servit per explicar al partit
judicial les limitacions amb

què treballa l’Ajuntament.
En aquest sen�t, la regidora
de Serveis Socials, Yolanda
Ferrer, ha assenyalat que
”davant un desnonament,
sempre oferim una solució
temporal d’emergència a
les famílies que ens perme�
treballar en una solució residencial més deﬁni�va”.

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

Productes de neteja, higiene personal a granel,...
Tot pensat perquè la higiene de la teva llar sigui respectuosa
amb el medi ambient i amb la teva salut

c. Doctor Maximí Fornés, 28 Rubí
T. 931 58 42 89 casadafabieco

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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Marta San José, de la cadena
El consistori posa en marxa
O’PAN, subcampiona del món en un nou cicle forma�u com a
la 8a edició del Mundial del pa
agents an�rumors
REDACCIÓ

L’equip format per Marta
San José, directora tècnica
de la cadena de forns O’PAN,
i Enric Badia, del Forn Elias
de Barcelona, s’han proclamat subcampions del món
en la 8a edició del Mundial
del pa, disputat del 17 al 19
d’octubre a Nantes, a França, i organitzat pel col·lec�u
‘Les Ambassadeurs du Pain’.
El campionat ha comptat
amb equips participants
arribats de diferents punts
del món com França, Itàlia,
Països Baixos, Japó, Ghana,
Perú, Xile o Algèria, mentre
que el jurat ha estat format
per professionals de diferents nacionalitats.
San José i Badia, de 27
i 25 anys respec�vament,
juntament amb Yohan Ferrant, com a entrenador de
l’equip i director de l’escola
de ﬂequers Andreu Llargués, han ob�ngut el segon
lloc de la classiﬁcació gràcies a una fantàs�ca actuació

Yohan Ferrant, Marta San José i Enric Badia, l’equip que va representar Espanya al Mundial i que va ser subcampió. / Cedida

innovadora, d’alt criteri
tècnic i excel·lència en la
deﬁnició. A més del segon
premi, també han rebut el
guardó del Premi Especial a
la Millor Peça Ar�s�ca amb
una espectacular creació
amb forma de molí.
Marta San José és la
directora tècnica de la cadena de fleques O’PAN,
originària de Terrassa, i que
compta amb deu bo�gues
repar�des per la província

de Barcelona. Entre aquestes, una al passeig Francesc
Macià de Rubí. Per San José,
“la innovació de productes
i el nostre segell de marca
és un dels eixos de desenvolupament de la nostra
ac�vitat”.
Els dos ﬂequers catalans
van quedar per darrere de
l’equip japonès, que va guanyar el pres�giós i exigent
certamen que aplega l’elit
mundial dels forners.

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí

a

Imatge d’arxiu de la proposta ‘Trencant Murs’, emmarcada en la Color Week. / Lali Puig-Ajuntament

REDACCIÓ

A través del Servei de Ciutadania i en col·laboració amb
el Servei d’Acció Comunitària, el consistori ha impulsat
la segona edició del projecte
per la igualtat i la no discriminació Trenquem estereo�ps!. La proposta té com a
objec�us combatre els estereo�ps i prejudicis socials;
reivindicar la diversitat com
un valor enriquidor; erradicar la connotació nega�va de
persona migrant i promoure
la interculturalitat.
El nou cicle formatiu
sobre diversitat cultural, que
compta amb el suport de
la Diputació de Barcelona,
arrencarà el 9 de novembre. La formació s’adreça a
persones majors d’edat que
exerceixen la seva ac�vitat
a la ciutat de Rubí: plan�lla
municipal, personal tècnic
de l’àmbit social, educa�u,
cultural i espor�u; membres

d’en�tats locals i veïns i veïnes a �tol individual.
Els assistents aprendran
a relacionar els imaginaris
i les representacions discriminatòries actuals i el
context històric colonial i a
iden�ﬁcar i interpretar representacions estructurals
discriminatòries o racistes.
El curs també permetrà
conèixer el concepte teòric
de racisme i entendre com
opera en el sistema social
i els assistents rebran pautes per construir narra�ves
transformadores.
El curs s’estructura en
quatre sessions en línia a
càrrec de l’en�tat SOS Racisme: ‘Imaginaris discriminatoris’ (9 de novembre);
‘Racisme: el racisme, una
vulneració de drets humans’
(16 de novembre); ‘Discurs
d’odi racista. Què és? Com
reconèixer-lo?’ (23 de novembre) i ‘Canviem el marc!
De narra�ves opressives a

narra�ves transformadores’
(30 de novembre). Totes les
sessions seran de 18.30 h
a 20 h.
Un cop realitzades les
quatre classes, les persones
que hagin par�cipat en totes
les sessions, amb un mínim
del 80% d’assistència, rebran
un cer�ﬁcat que les acreditarà com a agents an�rumors
de la ciutat i s’integraran a la
Xarxa An�rumors.
Les persones interessades han de formalitzar
una inscripció en línia al
web municipal abans del
8 de novembre. Les places
són limitades. El servei de
Ciutadania confirmarà les
inscripcions per ordre de
sol·licitud i facilitarà l’enllaç
per connectar-se a la formació. Per resoldre qualsevol
dubte, podeu contactar amb
el Servei d’Acollida i Nova
Ciutadania al correu ciutadania@ajrubi.cat o al 606
30 07 08.

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE

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

ASESORÍA LABORAL
TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA
GRADUADO SOCIAL
C/ VÍCTOR CATALÀ S/N
08191 RUBÍ
TELÉFONO 93 697 89 61

ESTAMOS EN LA ZONA DE LAS TORRES - JUNTO A LA RAMBLA DEL FERROCARRIL
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Els millors vins i escumosos es
podran tastar a la Fira del Vi
redacció

Després que el 2020 la Fira
del Vi de Rubí no es pogués
celebrar per culpa de la
pandèmia, entre divendres
i diumenge l’entorn del
Celler acollirà aquesta fira
enològica, que acostuma
a tenir molt èxit de participació.
Els vins, escumosos i
vermuts que es podran tastar a la fira seran els guardonats als Premis Vinari,
el tast final del qual fa anys
que se celebra a la ciutat.
Així, hi seran presents els
cellers Can Serra dels Exibis
& Cellers Underground,
Canals Nadal, Celler Carles
Andreu, Celler Pascona,
Celler Rialla, Celler Xavier
Clua, Família Torres & Jean
Leon, Jaume Giró i Giró, Maset, Priorat B & D Lab, Vins
Algars i Bodegas Rosàs.
La fira arrencarà aquest
divendres a les 18 h i a les
19 h està previst l’acte d’inauguració, que anirà seguit
d’un espectacle d’Impros-

how, a càrrec de Planeta
Impro. Per a les 20.30 h està
programat el concert de Veil
i a les 21 h es farà un tast de
vi maridat amb formatges.
El tancament de la fira serà
a les 23 h.
El dissabte, l’activitat
començarà a les 11 h i a les
13 h està previst el concert
de Martín Burguez & His
Rhythm Combo, organitzat
per la Societat de Blues de
Rubí. També hi haurà un tast
de vins, que es repetirà a les
18.30 h.
A les 19 h està prevista l’actuació musical de
Cosmic Lala i a les 20 h el
tast a cegues de Bodegues
Rosàs. A les 21 h, Solà &
Estella oferiran un concert
i la fira tancarà l’activitat a
la mitjanit.
Durant tot el dissabte,
estan previstes diverses activitats adreçades al públic
infantil: jocs reciclats per a
famílies, tallers de pintar i
acolorir, un mural gegant i
altres activitats relacionades amb les vinyes.

Renovació de la xarxa
d’aigua potable del carrer
Roser, a Can Fatjó

Les obres s’allargaran tres setmanes. / Ajuntament

L’Ajuntament ha iniciat
aquesta setmana les obres
de renovació de la xarxa
d’aigua potable del carrer del
Roser, en el tram comprès
entre l’avinguda de les Flors i
l’avinguda de Can Fatjó.
La durada de l’actuació
serà de tres setmanes i no
es preveuen talls de trànsit, però si que hi haurà
afectacions en les places
d’aparcament. L’objectiu
dels treballs és substituir

la xarxa existent de fibrociment, que està envellida i,
conseqüentment, provoca
avaries freqüents.
Les obres consistiran en
la instal·lació de 90 metres
de noves canonades de fosa
a la vorera nord del mateix
diàmetre que les existents.
També es col·locaran tres
noves vàlvules de seccionament. Els treballs tenen un
pressupost de 44.902,83
euros, sense IVA. / DdR

El diumenge, la fira torna
a les 11 h i està programat
un concert de l’Associació
Jazz Rubí a les 13 h i en
paral·lel un tast de vermuts.
De nou hi haurà activitats
destinades al públic infantil,
com ara tallers i jocs.
En l’última edició de la
fira, el 2019, es van vendre
15.199 tokens i 3.150 copes.
S’estima que van participar
més de 10.000 persones.

En la darrera edició de la Fira del Vi, es calcula que van participar 10.000 persones. / Arxiu
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Els regidors s’apugen
el sou un 2% pel 2022
El Ple d’octubre va aprovar
una pujada dels sous dels
càrrecs electes i el personal
eventual, és a dir dels regidors i assessors. La pujada de
les retribucions, del 2% per al
2022 i del 0,9% pel 2023, es
va aprovar també el vot favorable dels dos socis de l’equip
de govern, el PSC i ECP, i l’abstenció d’ERC. Cs, VR i l’AUP hi
van votar en contra.
Toni García, de Veïns per
Rubí, va lamentar aquesta
pujada, especialment perquè
a l’inici del mandat les retribucions de tots aquests càrrecs ja va tenir un increment
que oscil·lava entre el 6% i
el 66%. Més crítica encara
es va mostrar la regidora de
l’Alterna�va, que va qualiﬁcar
de “vergonyós” l’augment en
les retribucions: “Els increments de fa dos anys ja eren
astronòmics, l’alcaldessa,
per exemple, va tenir un
increment del 29%”. Cañizar
va aﬁrmar que aquesta mena
d’accions només fan que
incrementar la desafecció
ciutadana i la “ràbia” contra
la classe polí�ca.
El regidor socialista Moisés Rodríguez va explicar que
“es tracta d’un tràmit” i va dir
que “sap greu que algú faci
polí�ca d’això”. La regidora
de l’AUP, per la seva banda,
va contestar que es tracta
d’un tràmit potestatiu: “És
un increment voluntari, no
obligatori”.
D’altra banda, en el punt
anterior s’havia donat compte de la designació d’un nou
cap de gabinet en subs�tució
de Dolors Conde, qui havia
ocupat el càrrec des del mandat anterior. La persona que
ocupa ara aquest càrrec de
conﬁança és Cristóbal Avilés,
membre del PSC i que ﬁns ara

era assessor al Parlament de
Catalunya.
Declaració ins�tucional contra les línies d’alta tensió
El Ple va arrencar amb una
declaració institucional de
l’alcaldessa, Ana M. Martínez, per mostrar el rebuig
del consistori a la línia d’alta
tensió que s’està planiﬁcant
per portar energia verda a
l’àrea metropolitana de Barcelona. Una línia que encara
no està projectada, però que
està previst que arribi ﬁns a la
subestació elèctrica ubicada
a Rubí. També es va aprovar
una declaració en suport a
l’illa de Palma.
Moció per incen�var el joc a
l’espai públic
En l’apartat de mocions, la
majoria van ser aprovades
per Junta de portaveus. És el
cas d’un text presentat per
l’AUP per fomentar l’espai
públic com a àrea de joc. Una
de les propostes és portar als
barris una guingueta amb
diversos jocs, acompanyada
d’un dinamitzador.
També es va aprovar una
moció de Ciutadans per incloure senyalització inclusiva
en diferents espais de la ciutat i una altra per fomentar
la formació a les escoles i
instituts de les maniobres
de recuperació cardiopulmonar.
La moció d’Esquerra per
treballar contra la discriminació de les dones a l’esport
i la sexualització del seu cos
també va ser aprovada. L’altra
moció d’ERC, per demanar el
traspàs del servei de tren de
Rodalies a la Generalitat, es
va aprovar amb l’únic vot en
contra de Cs i l’abstenció de
VR. / M.C.

¡Ven a visitarnos!
Ya tenemos
la nueva
temporada
otoño/invierno
Primeras puestas
para bebé y
ropa chulísima
para niño/a
¡Os esperamos!

c/ Lluís Ribas, 6 (Esq. Bartrina)
Teléfono 93 699 93 51

Esbroncada entre el govern i l’oposició
al Ple d’aprovació del pressupost 2022

L’execu�u defensa uns comptes “ajustats i realistes”, mentre
l’oposició cri�ca retallades importants en “par�des prioritàries”
MARTA CABRERA

El retorn del Ple a la Sala
Enric Vergés de l’Ajuntament
de Rubí, després d’un any i
mig de plenaris a distància
per la pandèmia, va coincidir
amb l’aprovació del pressupost del 2022. Durant el
debat per l’aprovació dels
comptes municipals per
l’any vinent, l’oposició i el
govern van creuar retrets
i menyspreus en un clima
pràc�cament preelectoral.
El pressupost, de prop de
91 milions d’euros, es va
aprovar tal com estava previst, amb els vots a favor
del Par�t dels Socialistes de
Catalunya (PSC) i En Comú
Podem (ECP), els dos socis
de govern, i els vots en contra de la resta de formacions
polí�ques.
El cap de l’oposició, Xavier Corbera, d’Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC), va cri�car els comptes
en una llarga intervenció en
la qual va incidir especialment en la desconﬁança que
li provoca l’execu�u, al qual
va comparar amb la junta
del FC Barcelona de Josep M.
Bartomeu. “Són com la junta
de Bartomeu, una cor�na
de fum constant per anar
passant els dies, compren
la sucursal de La Caixa, que
està plena de teranyines, els
an�cs cinemes estan morts
de fàs�c, la Supersond no
saben què fer-hi, l’aparcament del Duet Sports està
tancat i barrat... vostès no
fan res d’allò què diuen”, va
apuntar Corbera.
Després va cri�car que
l’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Mar�nez, hagi acceptat
el càrrec de diputada a la
Diputació de Barcelona amb
funcions dins el govern, insinuant que “busca refugi fora
de la ciutat per seguir la carrera polí�ca, és normal que
després de 20 anys es�guin
cansats”.
El portaveu del PSC, Moisés Rodríguez, va etzibar-li
al portaveu d’ERC que la
seva és “la pitjor oposició
de la història de Rubí” i la
regidora M. Carmen Cebrián
el va acusar d’estar perpètuament “en campanya
electoral”.

El Ple d’octubre va ser el primer que es va celebrar de forma presencial a l’Ajuntament des de l’inici de
la pandèmia. / Ràdio Rubí

Par�des retallades
L’altre diàleg tens va ser
entre el govern i el portaveu
de Ciutadans (C’s), Roberto Martín. En aquest cas,
Mar�n va centrar la seva i
intervenció en ressaltar el
poc suport que el seu grup
municipal considera que el
govern ofereix a col·lec�us
com els comerciants o les
pe�tes i mitjanes empreses.
Va afirmar que “l’Ajuntament es gasta 272.000 euros
en propaganda i publicitat”,
mentrestant hi ha àrees que
“tenen par�des insultants,
com els 30.000 euros per
reparar parcs infan�ls o els
44.500 euros per ASAV i
els 38.000 euros per Frater
Nadal”. En aquest cas, M.
Carmen Cebrián, va acusar
Mar�n de “desinformar a la
ciutadania” i va aﬁrmar que
Frater Nadal i ASAV rebran
més de 300.000 euros.
Pel que fa a Veïns per
Rubí (VR), Toni García va
criticar que l’oposició només hagi tingut nou dies
per estudiar la proposta de
pressupost, una crí�ca que
va ser majoritàriament compar�da per la resta de grups.
García va fer una llarga llista
de par�des pressupostàries
que s’havien vist reduïdes,
com per exemple les ajudes
destinades al comerç, la
inversió en habitatge, l’ar-

Els comptes
municipals per
a l’any vinent
ascendeixen
a 91 milions
d’euros i inclouen
una par�da
d’inversions de
5,7 milions
ranjament de vies públiques
o el fet de no arribar al 15%
d’inversió destinat a les
urbanitzacions. Per VR, “hi
ha una falta de planiﬁcació
en la gestió dels recursos
públics”.
La regidora Betlem Cañizar, de l’Alterna�va d’Unitat
Popular (AUP), en una llarga
intervenció, va enumerar
un conjunt de par�des que
s’havien retallat respecte a
altres anys i que el seu grup
considera que haurien de
ser prioritàries, en detriment de la despesa en el
projecte Color o el túnel de
llum, entre altres. Cañizar
va assenyalar que “s’estan
reduint els ajuts i beques
educatives, la promoció
en ocupació, hi ha menys
ajudes a comerç, al Mercat,
a les biblioteques, a les arts
escèniques, salut pública,
civisme, convivència, gent

gran, joventut, dones, habitatge... són àrees que treballen amb la població més
afectada per la crisi”.
Millora de l’espai públic i
promoció econòmica
Abans de recollir les intervencions dels grups de
l’oposició, els dos partits
del govern havien defensat
la proposta del pressupost.
El portaveu d’ECP, Andrés
Medrano, va anunciar que
els comptes “són realistes
i ajustat i consoliden les
línies d’actuació del govern”.
Entre altres, va defensar la
incorporació de nous llocs
de treball a l’Ajuntament
de millorar les polí�ques de
medi ambient, cooperació i
par�cipació, entre altres.
Pel que fa a la regidora socialista M. Carmen
Cebrián, va insistir que el
pressupost busca “millorar
la qualitat de l’espai públic,
la cohesió social i la promoció econòmica”. També va
destacar les inversions previstes pel 2022: la par�da
per millorar les voreres, les
càmeres de videovigilància
que s’instal·laran al centre i
a Les Torres, l’ampliació del
pont de Cova Solera, l’adequació de l’An�ga Estació i
els pressupostos par�cipa�us, entre altres.

POLÍTICA

Ana M. Mar�nez pren possessió
com a delegada de comerç
a la Diputació de Barcelona

3a Assemblea Oberta 2021

Asamblea abierta

REDACCIÓ

L’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Mar�nez, ha pres possessió com a diputada de
la Diputació de Barcelona
del Partit dels Socialistes
de Catalunya. Martínez
subs�tueix en el càrrec a
Alfredo Vega i assumeix la
delegació en matèria de
comerç. El nomenament
va tenir lloc en una sessió
plenària la setmana passada a l’auditori del Paranimf
de l’Escola Industrial durant
el darrer ple ordinari. Mar�nez renuncia al seu sou
d’alcaldessa, 72.000 euros
anuals, i cobrarà únicament
de la Diputació. Els diputats
delegats tenen un sou de
85.000 euros anuals.
L’oposició en desacord
El cap de l’oposició a Rubí,
el republicà Xavier Corbera,
ha demanat a l’alcaldessa
que es repensi l’acceptació
del càrrec. Per Corbera,
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Format
presencial

Dimecres 10 de novembre
18:30 hores

Ana M. Mar�nez, prenent possessió del seu nou càrrec a la Diputació de
Barcelona. / Cedida

la nova responsabilitat li
suposarà temps, atenció
i esforç, quan la situació
actual a Rubí demana “una
atenció exclusiva”, especialment per resoldre “els
problemes que els darrers
anys han anat augmentant
a Rubí com l’incivisme, la
inseguretat, la mobilitat,
el manteniment de l’espai
públic i un llarg etcètera”.

També recorda els reptes
de futur que encara la ciutat i en “la necessitat de ferho amb la força i dedicació
necessària per fer de Rubí
la ciutat que tots desitgem”. Finalment, Corbera
demana a Mar�nez saber si
la decisió d’acceptar el nou
càrrec és compar�da amb
els socis de govern a Rubí,
En Comú Podem.

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
DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI

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

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

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)

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

Organitza:

Col·labora:
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quests dies hem conegut que representants de l’Ajuntament es van reunir
amb el deganat dels jutjats de Rubí
per millorar la comunicació entre totes dues
administracions, especialment en els casos de
desnonaments a famílies vulnerables.
Una de les queixes reiterades de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), que
continua acampada davant de l’Ajuntament, és
precisament contra l’Ajuntament per la demora
en el lliurament de l’elaboració dels informes
de vulnerabilitat. Si la família que ha de ser
desnonada perquè no pot pagar el lloguer de
l’immoble en el qual resideix, compleix uns

Sobre los patinetes y bicicletas
Leo en la edición de Diari de Rubí de 22-102021 que el Ayuntamiento quiere promover
los desplazamientos en bicicleta y patines
(VMP), y me parece una idea estupenda,
pero me temo que, para llevarla a la práctica,
debería previamente enseñar a los ciudadanos
cómo se utilizan estos vehículos, y hacer respetar a sus conductores la legislación vigente
en esta materia.
Para que lo entiendan:
-Una persona que NO va a pie NO es un
peatón, y que por consiguiente NO goza de
preferencia en los pasos para peatones mientras vaya conduciendo y no caminando.
-Todos los vehículos deben circular por la
calzada y respetar la normativa que a cada uno
le afecte (señales, normas, preferencias, etc).
-En una bicicleta o un patinete solamente
puede ir una sola persona.
-Todos los vehículos, incluyendo bicicletas
y patines están obligador por ley a llevar, y por
consiguiente utilizar, el alumbrado que les
corresponda por sus características, cuando
las circunstancias lo requieran.
-Toda infracción a la legislación vigente
en la materia puede ser sancionada en los
términos previstos.
-Todo lo anteriormente expuesto está regulado por Ley con un único objetivo: evitar
daños a las personas y a las cosas, recordando

EDITORIAL

Més i millor comunicació

determinats supòsits, la llei indica que no pot
ser desnonada.
Segons la normativa, estar en una situació
d’atur o haver patit una pèrdua substancial
d’ingressos de com a mínim el 40% o que els
ingressos de la família no superin els 537,84 per
unitat és motiu suficient per aturar un desnonament. Per això, els informes de vulnerabilitat

Cartes de la Ciutadania

que son los conductores más débiles.
Cito a continuación un extracto de la
legislación relativa a estos vehículos:
ÚNICA PLAZA. - VMP como vehículos
de una o más ruedas, dotados de una única
plaza.
CIRCULACIÓN. - Queda prohibido
el uso por las aceras y las zonas de peatones.
Tienen que circular preferentemente por los
carriles bici o las vías 30 de uso compartido.
CON LÍMITE DE VELOCIDAD. Deberás ser propulsados exclusivamente por
motores eléctricos que pueden proporcionar
una velocidad de 6 a 25 Km/h.
PROHIBICIONES, - Los conductores
no pueden usar teléfonos móviles ni auriculares y están obligados a pasar los controles
de alcoholemia y drogas.
CASCO. - El casco pasa a ser obligatorio
para los conductores de patinetes eléctricos,
después de la reciente reforma de la Ley de
Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad
Vial.
Ramon Verdú
És el moment de canviar les coses
Els últims dies estem veient com els partits
del Govern de l’Estat tenen discrepàncies que
fins i tot poden posar en risc la continuïtat del
primer Govern de coalició progressista de la
història arran de la reforma laboral. Des de

El Tuit de la setmana

29 d’octubre

Raku
@Rakuyko
Mi hermana se
ha comprado
un paquete de
tabaco en Rubí,
ya no viene
con mechero,
viene con cúter,
#rubicity

Dipòsit legal: B 35129-1993

que ha de redactar Serveis Socials i aquests,
en algunes ocasions, no arriben a temps. La
trobada entre el deganat dels jutjats i l’Ajuntament pretén evitar aquesta descoordinació
entre les dues administracions i que provoca
que s’executin llançaments d’immobles amb
persones amb vulnerabilitat.
La pregunta, en tal cas, seria la següent:
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Amb la col·laboració:

CCOO ho tenim ben clar. Ha arribat el moment de governar per a les persones. El nostre
mercat de treball continua presentant una
precarietat inadmissible i, cada dia que passa
sense derogar la reforma laboral, la nostra
gent, la classe treballadora, continua patint
les conseqüències d’una reforma implantada
de manera unilateral pel Partit Popular per
devaluar els salaris i empitjorar les nostres
condicions de treball. També creiem que,
després de dos anys escoltant a uns i altres el
mantra de la derogació de la reforma laboral,
cal deixar les paraules i passar a l’acció. Les
taules del diàleg social que tan bé han funcionat durant la pandèmia per donar resposta
a les necessitats de les persones treballadores
tenen molt avançades les negociacions per
derogar la reforma laboral del PP i posar fi
a la precarietat que, per la via de la contractació temporal, la parcialitat, la prevalença
dels convenis col·lectius d’empresa davant
dels sectorials, la ultraactivitat, les facilitats
per acomiadar, el cost dels acomiadaments
o la tutela judicial, entre d’altres, no deixen
que la recuperació econòmica també arribi a
la ciutadania. Cal que els nostres governants
es posin del nostre costat, perquè les possibles conseqüències de no fer-ho poden ser
catastròfiques per a la classe treballadora. Us
imagineu un govern de l’Estat del PP amb el
suport del feixisme?

aquesta trobada per millorar la comunicació
entre les dues administracions no es podria
haver fet abans? Quants anys fa que s’estan
produint desnonaments que deixen famílies en
situació de vulnerabilitat al carrer? És evident
que calia més i millor comunicació. Esperem
que l’objectiu de la trobada s’aconsegueixi.
a crisi econòmica que ha deixat la covid-19
al seu pas provocarà que en els pròxims anys
continuïn havent-hi famílies que estaran en risc
de perdre casa seva pels impagaments. I així
continuarà mentre l’habitatge segueixi sent un
bé especulatiu i no un dret que tothom hauria
de tenir garantit.

La reforma laboral, però, no és el nostre
únic objectiu. Els nostres reptes han d’anar,
necessàriament, més enllà. La pandèmia ha
posat de manifest també les mancances de
la globalització productiva. Estem immersos
en una crisi energètica que manté disparats
els preus dels combustibles i les energies
que afecten consumidors i empreses. El risc
de pobresa és cada dia més gran, mentre les
desigualtats i el nombre de persones riques
augmenten. Cal reforçar els serveis públics,
que durant molts anys han patit retallades
que han debilitat el nostre estat del benestar.
És necessari reforçar l’atenció primària —que
ha de servir per a la prevenció i la detecció
de malalties—, l’educació —que presenta un
dèficit de 26.000 places a l’FP— o la dependència —on cal una reorientació del sistema i
anar a un model de gestió pública directa que
garanteixi millors condicions de treball per a
les persones que hi treballen i un millor servei
per als usuaris i usuàries.
Tot plegat fa que l’actual situació no sigui
sostenible. CCOO treballarem per cercar les
aliances amb la societat civil que calgui per
sortir al carrer a finals de novembre a reivindicar el que és nostre, si els governs no prenen
nota i actuen.
Iván Ramos
Secretari general CCOO
Vallès Occidental

ECONOMIA

Nova edició del programa d’inserció
laboral per a majors de 30 anys
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí, a
través del Rubí Forma, impulsa una nova edició del
programa d’inserció laboral
30 Plus, dirigit a persones
més grans de 30 anys en
situació d’atur i que visquin
a Rubí i Castellbisbal.
Les persones candidates
reben orientació i acompanyament en el procés de
contractació i formació; i
les companyies obtenen
una subvenció equivalent
al salari mínim interprofessional (1.125,83 €/mes per
jornada completa) durant
la duració del contracte,
que pot ser a mitja jornada
o a jornada completa i per
un mínim de mig any i un
màxim de nou mesos.
Els ajuts són compatibles amb els incentius
fiscals i les bonificacions
en les quotes de la Seguretat Social previstos per
cadascuna de les modalitats
contractuals. Les contracta-
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L’any passat, tots els par�cipants van trobar feina. / Ajuntament

cions es podran dur a terme
ﬁns al setembre del 2022.
El Programa 30 Plus
té com a finalitat afavorir la inserció laboral de
persones en situació de
desocupació de 30 anys o
més proporcionant-los la
formació i competències
necessàries per ocupar un
determinat lloc de treball.
Com a novetat, en aquesta

convocatòria, el 25% de les
persones beneﬁciàries han
de ser aturades de llarga
durada i el 60% han de ser
persones de més de 45 anys
en situació d’atur.
El 30 Plus està subvencionat pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya i el
Servicio Público de Empleo
Estatal.
Les persones interessa-

des poden optar a les ofertes de treball que hi estan
vinculades al web de Rubí
Forma. Cada oferta emmarcada en aquest programa
s’iden�ﬁca amb el text 30
PLUA, tant al lloc de treball
ofert com en la descripció
de l’oferta. Les empreses
interessades a participar
s’han de posar en contacte
amb l’Oﬁcina de Formació
del Rubí Forma.
Totes les persones que
van par�cipar en el programa l’any passat van trobar
feina. La mitjana d’edat dels
beneficiaris va ser de 44
anys amb candidats que tenien entre 38 i 55 anys, que
van ser contractats a Rubí
(41%) i Castellbisbal (21%).
Un 59% dels participants
van ser homes. Els llocs de
treball que van ocupar eren
administratiu, operari en
diferents sectors industrials, mosso de magatzem,
personal d’assegurances i
auxiliar d’atenció mèdica,
entre altres.

Rubí Forma promou una
sessió de selecció de personal
inspirada en les cites ràpides
Rubí Forma ha impulsat una
ma�nal mul�cita en el context laboral, inspirada en les
cites ràpides, amb l’objec�u
que les empreses convidades poguessin reclutar persones amb diferents perﬁls
professionals com de mosso
de magatzem, operari de
producció, manipulador,
caixer i administra�u.
Les persones candidates
han estat 40 participants
del programa Ubicat d’orientació i acompanyament
a la inserció i del programa
Treball als barris, que també
promou la inserció laboral

en persones residents al
barri del Pinar.
Tots dos programes estan subvencionats pel Servei
d’Ocupació de Catalunya
(SOC). Cinc empreses hi han
par�cipat per trobar personal: Adecco que s’encarrega
de la selecció de personal
d’Amazon, Carrefour, Media
Markt i Basf.
“Ara més que mai és
important realitzar accions
que facilitin l’apropament
d’empreses i persones demandants d’ocupació”, ha
dit l’alcaldessa de la ciutat,
Ana M. Mar�nez. / DdR

La sessió va tenir lloc a l’ediﬁci del Rubí Forma. / Ajuntament-Localpres

Necessites nous clients?
Dona't a conèixer!
Contacta amb nosaltres
al 609 03 22 89 o enviant un mail
a administracio@diariderubi.cat
i t'informarem sense compromís de
la millor publicitat per al teu negoci

Més de 25 anys informant de l’actualitat local
i donant suport al comerç de Rubí
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IL·LUSTRACIÓ

Il·lustradors rubinencs
tornaran a decorar el
comerç local per Nadal

Una il·lustradora, decorant un aparador durant la campanya NadalArt
de l’any passat. / Lali Puig-Ajuntament

REDACCIÓ

Un grup d’ar�stes locals tornarà a decorar els aparadors
dels comerços locals durant
la campanya de Nadal. Es
tracta del Col·lectiu d’Il·lustradors i Il·lustradores Locals (CIRC), que amb la collaboració de l’Escola d’Art
i Disseny de Rubí (edRa),
tornarà a participar en la
inicia�va NadalARTS.
A través d’aquest projecte impulsat per l’Ajuntament
de Rubí, els il·lustradors
decoraran prop de 150 establiments comercials de la
ciutat amb obres inèdites
sobre els vidres dels aparadors.
La proposta és una de les
accions que el consistori vol
dur a terme per dinamitzar
la campanya comercial de
Nadal i així animar la ciutadania a passejar i fer les
seves compres al comerç de
proximitat.
Els artistes que s’han
sumat a la proposta són
Araceli Plata, Chema Suárez,
Elisenda Solé, Esmeralda
Hernández, Max Saladrigas,

CULTURA
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Montse For�no, Nataxa Ruzafa, Pedro Giménez, Jorge
Vicente, Raquel Navas, Rosa
Roselló, Rut M. Hernández,
Sònia González, Yasmina
Capo, Mireia Oltra, Júlia
Herranz i Marta Pagès. Les
obres, que decoraran els
aparadors fent servir rotuladors blancs i daurats,
esprais o tècniques d’estampació, es podran veure
durant tota la campanya
nadalenca.
Els establiments que
vulguin cedir els seus aparadors a la inicia�va poden
omplir un formulari a través
del web municipal ﬁns al 14
de novembre. El Servei de
Comerç hi contactarà per
coordinar l’acció. La convocatòria està oberta a tots
els establiments comercials
de la ciutat i la decoració és
gratuïta. Com a màxim, es
decorarà un aparador estàndard per cada comerç, d’una
mida aproximada de 2 x 1,5
m, a criteri de l’ar�sta.
La distribució dels comerços que es pintaran es
realitzarà de forma aleatòria
entre el CIRC i edRa.

AUDIOVISUAL

Eugeni Gay guanya el Premi Screen de La Nuu
amb l’obra ‘Desde la isla cuán�ca’
REDACCIÓ

El Fes�val de Fotograﬁa La
Nuu va clausura la setena
edició aquest cap de setmana amb la celebració
de la Nit Screen, on es va
fer públic el guanyador
del Premi Screen. El català
Eugeni Gay és el guanyador
del certament amb una
obra �tulada ‘Desde la isla
cuán�ca’.
El guanyador del concurs va explicar que la seva
obra pretén investigar la
visió d’allò sagrat a La Isla
del Sol, ubicada a Bolívia.
Es tracta d’un indret habitat
per tres comunitats aimares
on la llegenda explica que
el Sol es va formar a la seva
roca sagrada i que de la
mateixa van sor�r Manco
Capac i Mamma Occlio per
fundar la ciutat de Cusco i
l’Imperi Inca.
El Premi Screen reconeix els millors treballs
fotogràfics internacionals
en format audiovisual. En
aquesta tercera edició, s’hi

El guanyador del concurs es va donar a conèixer durant la Nit Screen. / La Nuu

van presentar 25 obres que
destacaven per la seva varietat es�lís�ca i temà�ca.
D’aquestes, se’n van seleccionar vuit, que es van poder
veure al Celler durant la Nit
Screen. L’acte va comptar
amb la presència del jurat
del premi, format per la curadora Natascha Chris�a, la
directora ar�s�ca de la Fundació Fotocolectania, Irene
de Mendoza, i la fotògrafa i

editora Emille Hallard.
L’acte es va tancar amb
un concert a càrrec del grup
de música cubana Los Tres
Chamacos.
Èxit de La Nuu
Un any més, el Fes�val La
Nuu ha estat un èxit. Durant
tot el mes d’octubre, s’hi
han pogut veure exposades,
a diferents espais públics,
les imatges en gran format

d’una dotzena d’autors internacionals. A més, s’ha
dut a terme un complet
programa d’activitats. El
director del fes�val, Carles
Mercader, ha explicat que
“després de les vicissituds
d’un any de pandèmia, La
Nuu ha pogut gaudir d’una
ciutadania que té ganes
de recuperar la normalitat
i participar d’actes culturals”.

AGENDA CULTURAL
DIVENDRES
5 DE NOVEMBRE

-Fira del Vi
A par�r de les 11 h al Celler.

DIMARTS
9 DE NOVEMBRE

-Fira del Vi
A par�r de les 18 h al Celler.

-Teatre familiar: ‘Acrona�contes’
A les 12 h a l’Ateneu. A càrrec
de la Cia. Sifó. Per a infants a
par�r de 4 anys.

-Conferència: ‘JoaquimRuyra
‘la Fineta’
A les 19 h a l’Ateneu.

-Presentació dels llibres ‘La
Kora i el Griot’ i ‘Totopos,
Mole i Mezcal’
A càrrec de Núria Crespo,
Conxita Tarruell, Rosa Pi i
Núria Puig. A les 18.30 h a la
Biblioteca.
-Cabala Esotèrica
A càrrec de Daniel Gambús.
A les 18.30 h al c. Sant Pere,
8. Org.: Societat Teosòfica
de Rubí
DISSABTE
6 DE NOVEMBRE
-La Trocalleria
Espai d’intercanvi d’objectes. A les 10.30 h a la pl. Dr.
Pearson.
-Visita guiada al Rubí Industrial
Ales 11 h a Correus. Org.:
RubíGuiem. Preu: 8€.

-Teatre: ‘Maleïts bessons...
Shakespeare i Becke�’
A càrrec de la Cia. Temps de
Teatre. A les 20 h a La Sala.
Preu: 10€|7,5€.
DIUMENGE
7 DE NOVEMBRE
-Fira del Vi
A par�r de les 11 h al Celler.
-Teatre familiar: ‘Mr. Alret’
A les 12h a La Sala. A càrrec
de la Cia. Moi Jordana. Preu:
5€|6€. Org.: La Xarxa.
-Visita guiada al Rubí
Industrial
A les 16 h a Correus. Preu: 8€.
Org.: RubíGuiem.

-Presentació del llibre ‘Una
oscura sombra del pasado’
A càrrec de Maikel Núñez. A
les 19.30 h a la Biblioteca.
DIMECRES
10 DE NOVEMBRE

Cicle de Feminisme Interseccional. A les 19 h a l’Ateneu.
-Conferència: ‘La salut i les
trampes de gènere i de pobesa’
A càrrec de Carme Valls. A les
19 h a la Biblioteca. Org.: Aula
d’Extensió Universitària.

EXPOSICIONS
-Treu-li suc a la sexualitat
Fins al 18 de novembre a
la Biblioteca.

-Dimecres Manetes
Espai d’autorreparació d’aparells elèctrics. A les 17 h a
l’Ateneu.

-El món del treball industrial a la Catalunya del
primer terç del segle XX
Exposició de fotograﬁes al
Castell ﬁns al 9 de gener.

DIJOUS
11 DE NOVEMBRE

-Perplexitat
Fotograﬁes de Mercè Ribera. Al Celler ﬁns al 28 de
novembre.

-Ruta per Can Xercavins i
vinyes de Can Ramoneda
A les 9.30h a l’Escardívol.
-Conferència: ‘Grassofòbia:
el vostre concepte, la meva
realitat’

-Mostra d’il·lustracions
originals d’Albert Arrayás
Del llibre Un any de Poesia. A Lectors al Tren! Fins
al 30 de novembre.

CULTURA
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TEATRE

La Sala acull l’obra ‘Shakespeare
i Becke�... maleïts bessons’

‘Mr. Alret’ porta a Rubí un
espectacle familiar de circ

REDACCIÓ

El teatre municipal La Sala
acull aquest dissabte a les
20 h l’obra de teatre ‘Shakespeare i Becke�... maleïts
bessons’. Es tracta d’un
muntatge creat pel dramaturg i novel·lista Jordi Coca
a par�r de textos de William
Shakespeare.
La proposta té com a
punt de par�da la premissa
que tots els éssers humans
ens assemblem: tots tenim pors i desitjos, podem
es�mar i odiar, tots tenim
records i pa�m per la falta
de memòria i tots naixem
i morim. A partir d’aquí,
Coca juga amb la música, la
paraula i la llum per crear
dos personatges que podrien pertànyer al món de les
tragèdies de Shakespeare o
a les pertorbadores obres
de Samuel Becke�.
Les dues actrius encarregades de plasmar aquest

El comediant i equilibrista Mr. Alret. / Cedida

Esther Bové i Viqui Sanz són les dues intèrprets de l’obra. / Cedida

original muntatge són Esther Bové i Viqui Sanz. Les
intèrprets posen veu a un
diàleg entre dos autors cabdals per entendre la literatura universal i la naturalesa

Jordi Coca
explora els punts
en comú entre
dos genis literaris

LITERATURA

Maikel Núñez porta a Rubí el seu primer
llibre: ‘Una oscura sombra del pasado’
L’escriptor rubinenc Maikel
Núñez presenta el 9 de novembre a les 19.30 h el seu
primer llibre: ‘Una oscura
sombra del pasado’. L’acte
�ndrà lloc a l’auditori de la
Biblioteca i cal inscripció
prèvia per assis�r-hi a través del correu electrònic
b.rubi.mmt@diba.cat.
Maikel Núñez és enginyer tècnic, entrenador
d’handbol i preparador

�sic i treball a l’escola Joan
Maragall de Sant Cugat. El
seu primer llibre està ambientat en un pe�t poble de
Galícia, inspirat en la localitat on ha es�uejat sempre.
‘Una oscura sombra del
pasado’ és una història en
què el protagonista intentarà resoldre un misteri en
una terra plena de secrets,
meigues, llegendes i misteris. / DdR

Portada del llibre.

litza el joc per transportar
els espectadors a un món de
màgia, humor i fantasia.
‘Mr. Arlet’, un espectacle
per a tota la família i de circ
clàssic contemporani, es
representarà el diumenge a
les 12 h a La Sala i el preu de
les entrades és de 6 euros i
de 5 euros per als socis de
La Xarxa. / DdR

Presentació del Llibre del Centenari al Casal Popular.
Comptarem amb la presencia
de l’Alcaldessa, Ana Mª
`
Martínez, el rector de Sant Pere Mn. Joaquim Meseguer, la
Presidenta del Casal, Montserrat Comellas, i l’historiador que
ha fet la recerca i el contingut del llibre,Enric Escofet. També
l’Obrador Coral de Rubí ens oferirà un concert.
Entrades gratuïtes i numerades. Podeu fer la reserva de la
invitació a la web del Casal (https://casalpopular.org) o bé 1
h. Abans de l’espectacle.

Presentació
20 de
noviembre
Portada del llibre.

El Racó del Llibre presenta l’obra guanyadora
del Premi Prudenci Bertrana: ‘Amor a l’art’
La llibreria El Racó del Llibre
presentarà l’11 de novembre
a les 19 h a la Carpa del Racó
del Llibre l’obra guanyadora
del Premi Prudenci Bertrana
2021, ‘Amor a l’art’.
La presentació anirà a
càrrec de Núria Pradas, que
explicarà l’essència del llibre,
una història d’emancipació femenina i reivindicació
de la dona com a subjecte
creador.
‘Amor a l’art’ parteix com

humana.
L’obra és un muntatge
de la companyia Teatre del
Temps i el preu de les entrades és de 10 euros i de 7,50
euros amb descompte.

De la mà de La Xarxa arriba
al teatre municipal La Sala
un espectacle familiar de
circ a càrrec de la companyia
Moi Jordana. ‘Mr. Arlet’ és
un comediant, malabarista,
manipulador d’objectes,
equilibrista i acordionista
de professió. Es tracta d’un
personatge excèntric, amb
un caràcter propi i que u�-

a punt de par�da d’una dona
que als anys 70 és a punt de
llicenciar-se en Història de
l’Art. La protagonista descobreix en el buidatge d’un
pis un autoretrat de Valèria
Sans, una pintora d’avantguarda desconeguda que
va viure a París als anys 20 i
que es va relacionar amb els
grans ar�stes del moment.
La seva mort prematura i el
fet de ser dona van fer que
caigués en l’oblit. / DdR

19h.
Al Casal
Popular

PREU PROMOCIÓ ABANS DE LA SORTIDA A LA VENDA

20,- EUROS

Podeu aprofitar aquesta oportunitat per fer la reserva del llibre del
Centenari del Casal Popular, amb pin de l’estel de regal.

Es pot fer per:
 Verkami: (https://vkm.is/casalpopular),
 Mail del Casal: (casal@casalpopular.org),
 Tel. del Casal: (93.699.56.53) o per
 WhatsApp: (609.060.237)
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Esports

Divendres, 5 de novembre de 2021

futbol | tercera CATALANA

futbol | segona catalana

Nou triomf del Veinti, que fa
un ple de victòries a la lliga

L’Olímpic Can Fatjó suma el tercer
triomf consecutiu a L’Hospitalet
josé verde

Imatge de l’onze inicial del conjunt rubinenc contra la UE Planadeu-Roureda. / Cedida

j. González

El Juventud 25 de Septiembre es va endur els tres
punts de la seva visita a la
UE Planadeu-Roureda, en
el partit corresponent a la
cinquena jornada de lliga
a Tercera Catalana. Amb el
triomf per 1-2, els jugadors
de Richard Giménez sumen
la cinquena victòria i aconsegueixen els 15 punts
possibles.

En una primera part
de control total pel Veinti,
Kevin López va avançar el
seu equip al minut 9. El
conjunt de Rubí va poder
ampliar el marcador, però
no va ser fins als 20 minuts
de la represa quan Marçal
va aconseguir el 0-2.
L’equip local va intentar
ficar-se en el partit i va
prendre control del joc en
els minuts finals. Fruit d’això, va aconseguir retallar

distàncies a 7 minuts del
final, però el marcador ja
no es va moure més i es va
quedar en el definitiu 1-2.
Amb aquesta victòria, el Veinti té cinc punts
d’avantatge sobre els seus
perseguidors. En la propera jornada, rebrà la visita
de la Fundació Terrassa
FC en un partit que es
jugarà el diumenge a les
12 h a l’estadi del 25 de
Setembre.

El gol d’Aitor en el minut
76 de joc va ser suficient
perquè l’Olímpic Can Fatjó
aconseguís sumar els tres
punts contra el FC Legends
L’Hospitalet en un partit
molt entretingut i emocionant fins al xiulet final.
El conjunt local es va
defensar bé dels atacs dels
rubinencs, que van mantenir la possessió de la pilota i
el domini en el joc, però que
una vegada més van tenir

poc encert en la rematada.
Al final de la primera meitat,
es mantenia encara el 0-0
inicial.
A l’inici del segon temps,
el conjunt local va realitzar
alguns canvis, però l’Olímpic
va seguir amb el mateix
onze inicial. Els de Rubí buscaven la victòria i tenien al
conjunt riberenc tancat, que
únicament buscava sortides
al contracop per fer mal a
l’Olímpic. El mig del camp
va ser clarament de domini
pels jugadors de Juan Car-

los Rodríguez, que després
d’intentar-ho en reiterades
ocasions, van aconseguir el
gol. Va ser en un xut de falta
d’Aitor de més de 20 metres,
que va tocar a la bota del
porter i va acabar entrant
a la porteria del FC Legends
L’Hospitalet.
El 0-1 significa la tercera
victòria consecutiva per
l’Olímpic, que aquest diumenge rep la visita del FC
Levante Las Planas a l’estadi
de Can Fatjó. El partit serà a
les 12 h.

L’Olímpic de Can Fatjó va celebrar la presentació de tots els seus equips. A la fotografia, les autoritats locals
acompanyades per membres de la junta del club rubinenc. / J. A. Montoya

FUTBOL ADAPTAT | entitat

El CEF Can Mir forma part del grup de
projectes de la Fundació Johan Cruyff

El Club Escola de Futbol Can
Mir forma part en un projecte d’inclusió social de la
Fundació Johan Cruyff. El 27
de setembre va tenir lloc la
primera reunió del grup de
treball creat per la fundació
en la qual van participar
una quinzena d’entitats de
diferents àmbits esportius

de tot el país, inclòs el Can
Mir.
El club rubinenc està molt
content per poder formar
part d’aquest projecte i considera que és un reconeixement a la tasca que està
desenvolupant en l’àmbit
del futbol inclusiu des de
fa ja cinc anys. Una de les

aportacions del Can Mir
al projecte serà compartir
l’experiència acumulada
durant aquests anys i col·
laborar amb altres entitats
que vulguin impulsar el
futbol inclusiu, a més de fer
aportacions per convertir en
realitat el projecte #FutbolPerATothom.

Diversos clubs catalans participen en el projecte, entre els quals hi ha el Can Mir, de Rubí. / Cedida

ESPORTS
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Divendres, 5 de novembre de 2021

WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

ESCACS | CAMPIONAT DE CATALUNYA

El Femení del CN Rubí suma la primera
victòria a la lliga contra l’ARCC Lineal

Mitja dotzena d’infants
par�cipen al Campionat
de Catalunya d’edat

El Sènior Femení del CN
Rubí va aconseguir el dissabte a Madrid la primera
victòria a la lliga a Divisió
d’Honor. L’equip de Manel
Llobregat va completar un
bon par�t davant de l’ARCC
Lineal i van aconseguir imposar-se per 10-17.
El par�t es va decantar
especialment en el tercer
i l’últim quart, quan les
de Rubí van aconseguir
l’avantatge i van deixar
fora del partit el conjunt
madrileny.
Amb aquesta primera
victòria, el CN Rubí ocupa
ara la setena posició a la
classiﬁcació. El proper par�t serà contra el CN Sant
Feliu aquest dissabte a les
19.45 h a la piscina de Can
Rosés.

El torneig va tenir lloc a Santa Susanna. / Cedida
Les jugadores del CN Rubí i el seu entrenador, Manel Llobregat. / Cedida

D’altra banda, el Sènior
Masculí va perdre contra
el CN Sabadell per 18-6.

El proper par�t dels jugadors rubinencs serà aquest
dissabte contra el CE Me-

diterrani a les 13.45 h a les
instal·lacions del conjunt
barceloní. / CNR

TENIS TAULA | INTERNACIONAL

El rubinenc Roger Quesada par�cipa amb
la selecció espanyola en un torneig internacional
El jugador rubinenc de tenis
taula Roger Quesada va
par�cipar a ﬁnals d’octubre
en la compe�ció WTT Youth
Contender amb la selecció
espanyola de tenis taula.
El Youth Contender és un
esdeveniment organitzat
per la Federació Internacional de Tennis Taula que
es va disputar entre el 24 i
el 26 d’octubre a Lignano,
a Itàlia.
Roger Quesada, de 10
anys, va quedar enquadrat
en el tercer grup de la categoria Sub-11 i es va classiﬁcar per als quarts de ﬁnal
després de quedar segon

El jugador rubinenc, amb la selecció espanyola. / Cedida

de grup. En la fase prèvia va
derrotar un representant
italià i austríac, però va perdre contra el representant

anglès. A quarts de final,
es va enfrontar a Giulio
Campagna i va perdre per
3-0. També va par�cipar en

TENNIS TAULA | INTERNACIONAL

El policia local Miquel Pedrosa, rècord
d’Espanya de la Mitja Marató en M-55
L’inspector de la Policia Local
de Rubí Miquel Pedrosa ha
aconseguit el rècord d’Espanya de la Mitja Marató en
la categoria M-55. L’atleta
va aconseguir una marca
d’1h11’10” a la Mitja Marató
Costa Barcelona-Maresme,
superant el rècord espanyol anterior, que ostentava
l’exatleta professional Mar�n
Fiz.
Pedrosa va completar els

Miquel Pedrosa, a la cursa Costa
Barcelona-Maresme / Cedida

21 km de la cursa aconseguint
la 12a posició a la general. La
prova es va disputar al mes
de setembre. L’agent també
ha aconseguit el rècord en la
seva categoria en els 5 km i
els 10 km a Catalunya.
Miquel Pedrosa havia
corregut d’adolescent i tenia
bones marques, però ho va
haver de deixar per incompa�bilitat amb els estudis i
la feina. / DdR

la categoria Sub-13, on va
quedar tercer en el seu grup.
A 32ns de final va perdre
3-1 contra l’anglès Kackper
Piwowar, contra qui ja havia
perdut en la categoria inferior a la fase de grups.
Quesada va començar
a entrenar a tenis taula
amb només quatre anys
i actualment està al rànquing número 1 espanyol i
català de la categoria Benjamí. Aquest 2021 ha estat
campió d’equips benjamí al
Campionat d’Espanya. Roger
Quesada juga actualment
amb el CTT Els Amics de
Terrassa. / DdR

Set infants de Rubí van
par�cipar en el Campionat
de Catalunya d’edats per
equips d’escacs amb diversos equips de la Rubinenca.
El torneig es va celebrar del
30 d’octubre a l’1 de novembre a la localitat de Santa Susanna, al Maresme.
Els participants de La
Rubinenca van participar
en les categories S12 i S10 i
per la majoria signiﬁcava la
primera experiència compe��va important. Daniel
Serrano va liderar l’actuació
amb tres dels sis punts possibles amb dues victòries,
dos empats i dues derrotes.
René Laplace, Mar�na Lora i
Jan Fernández van mostrar
una molt bona evolució i

per Daniel Pascuas, Daniela
Or�z i Gerard Vela van ser
les primeres partides de
compe�ció.
El diumenge vinent torna la compe�ció per equips
de la lliga de 2021. Els conjunts A i B1 disputaran els
seus partits a Arenys de
Munt i Mollet, respectivament, mentre que els
equips B2 i S12 jugaran a
Rubí.
D ’a l t ra b a n d a , d e s
d’aquest dimarts, la Rubinenca té una nova seu després de traslladar-se al CFA
Pau Casals, ubicat al carrer
Terrassa, un canvi que permet al club tenir més espai
per a la formació i la pràc�ca dels escacs. / AER

Tota l'actualitat també a

www.diariderubi.com
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Gaudeix del nou disseny

        

Actualitzada diàriament

            

Més interactiva que mai

    



Més de 25 anys informant de l’actualitat local
i donant suport al comerç de Rubí

