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L’executiu local
preveu 30
milions d’euros
en inversions per
als pròxims anys
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Rebuig unànime dels
Ajuntaments afectats per
la futura línia de molt alta
tensió Pierola - Rubí
REDACCIÓ

Els Ajuntaments de Rubí,
Abrera, Esparraguera, Olesa
de Montserrat, Castellbisbal,
Hostalets de Pierola i Ullastrell
han mostrat el seu total rebuig
a la línia de molta alta tensió
(MAT) entre el municipi lleida·
tà de Pieroloa i Rubí proposa·
da per l’empresa Forestália SL.
Representats dels set mu·
nicipis afectats per aquesta
proposta d’infraestructura
han posat en comú el seu
desacord en una reunió ce·
lebrada aquest dimecres 10
de novembre de forma tele·
màtica.
Forestàlia SL ha presentat
un projecte de construcció
d’una MAT de 400kv que
travessarà tota la Catalunya
central amb final a la subes·
tació elèctrica de Can Jardí,
a Rubí. Actualment, el darrer
tram entre Hostalets de Piero·
la i Rubí es troba en exposició
pública per part del Ministeri
de Política Territorial.
Els set municipis han acor·
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dat presentar al·legacions de
forma conjunta al projecte
exposat, així com emprendre
accions polítiques per sumar
suports institucionals al rebuig
d’aquesta infraestructura.
La intenció Forestàlia és
transportar l’energia d’instal·
lacions solars i eòliques que
promou al Segrià i les Garri·
gues fins a Rubí, on enllaçaria
amb la xarxa de distribució de
Red Eléctrica.
Aquesta nova línia eva·
cuaria l’energia que generen
dos parcs solars i tres plantes
fotovoltaiques de l’entorn des
de la subestació transforma·
dora (SET) Cirerer, projectada
a Maials; i de cinc plantes
fotovoltaiques més des de la
subestació de Granyena.
La proposta tampoc con·
venç a les poblacions del
Segrià afectades, que també
al·legacions a un projecte que
consideren no té cap ni peus:
construir una línia elèctrica
d’un centenar de quilòmetres
per evacuar l’energia de plan·
tes eòliques i solars.

La commemoració del Dia contra la
violència masclista posa el focus en els joves
prevenció de les violències
masclistes a Rubí, un espai
de reflexió conduït per la
sociòloga especialitzada en
violència masclista en ado·
lescents i joves, Carmen Ruiz,
o el monòleg ‘No solo duelen
los golpes’, de l’activista fe·
minista Pamela Palenciano,
dirigit als estudiants de la
ciutat.

M. CABRERA

L’Ajuntament de Rubí ha
presentat aquesta setmana
el cartell i els actes de la
commemoració del Dia inter·
nacional contra la violència
masclista, que se celebra el
25 de novembre. “Imaginem
un futur sense violència
masclista, pot semblar una
utopia, però cal pensar i tre·
ballem per aconseguir una
ciutat lliure”, ha explicat l’al·
caldessa, Ana M. Martínez.
La lluita contra la vio·
lència masclista és la pedra
angular de la programació,
que té com a cara visible
un cartell elaborat per la il·
lustradora rubinenca Nataxa
Ruzafa amb el lema ‘Ens van
voler cremar... i ens vam
tornar foc’.
Un dels col·lectius als
quals es vol involucrar en
aquesta commemoració,
com ja és habitual en els
darrers anys, és el jovent:
“Ens preocupen els joves,
les dades són esgarrifoses i
ells són i han de ser agents
claus del canvi i per això cal
esforçar-se”, ha explicat la
regidora d’Igualtat, Yolanda

La regidora d’Igualtat, Yolanda Ferrer, i l’alcaldessa de Rubí, Ana M.
Martínez, durant la presentació. / M.C.

Gairebé 600
menors han patit
violència masclista
a Catalunya
durant el 2021
Ferrer. Des de principi d’any,
a Catalunya han assassinat 7
dones per violència masclis·
ta, hi ha més de 6.000 que
han estat víctimes dins de
l’àmbit de la parella i més

de 1.200 han patit violència
social i comunitària, de les
quals gairebé 600 han estat
joves menors d’edat.
Per aquest motiu, la lec·
tura del manifest de la com·
memoració del Dia contra la
violència masclista, que serà
el 25 de novembre a les 17 h
a la plaça Pere Aguilera, anirà
a càrrec de l’alcaldessa i de
joves de la ciutat.
Altres activitats per al
jovent són les jornades de

Protocol contra la mutilació
genital i taller de violència
contra les dones grans
Entre les múltiples activitats
que s’han programat des
del consistori, destaca la
presentació del protocol
contra la mutilació genital
femenina, que tindrà lloc el
16 de novembre al Castell, o
la presentació de les conclu·
sions del taller de violències
masclistes contra les dones
grans, el 15 de novembre
a les 18 h al Rubí Forma, i
que anirà a càrrec de Drac
Màgic. També està prevista
una sessió informativa per
a dones d’origen estranger
que treballen a la llar i fent
cures perquè coneguin els
seus drets. L’activitat serà el
20 de novembre.
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El govern vol impulsar en aquest mandat una quarantena
de projectes amb una inversió de 30 milions d’euros
MARTA CABRERA

El govern municipal, format
pel PSC i En Comú Podem, ha
presentat un pla format per
45 projectes que l’executiu
vol impulsar amb una dotació
al voltant de 30 milions d’euros. Es tracta de projectes
estratègics, alguns dels quals
s’han hagut d’accelerar per
fer-los pujar al tren dels fons
Next Generations de la Unió
Europea.
Aquest és el cas de la
redacció del projecte Balcó
de Rubí, que pretén renaturalitzar la riera i projectar
un nou traçat urbanístic al
seu voltant, un gran projecte de transformació que
inclouria un nou Ajuntament
centralitzat i que necessitarà
una injecció en la propera
dècada d’aproximadament
15 milions d’euros: “Els Next
Generation són una palanca
important i no volíem perdre
l’oportunitat de poder tirar
endavant alguns projectes”,
ha explicat l’alcaldessa Ana
M. Martínez.
Un altre projecte que

s’haurà de tirar endavant
durant els propers anys és la
transformació de l’avinguda
de l’Estatut, que podria tenir
un cost total similar, de 15
milions d’euros, i que anirà
vinculat a la reforma del parc
de Ca n’Oriol. Es desenvoluparà per fases i està previst
que comenci abans del final
del mandat.
D’entre els 30 milions
d’euros que conformen
aquest gran paquet d’inversions, alguns s’han obtingut
pel desistiment del projecte
Edifici Zero, que ha suposat
l’alliberament de recursos
econòmics que permetran

recollir animals, entre altres.

Andrés Medrano i Ana M. Martínez. / Localpres-Ajuntament

L’Ajuntament ha tirat endavant
una trentena de projectes d’inversió
El govern també ha anunciat que durant aquest mandat
s’han executat inversions per un total de 6,1 milions d’euros
d’una trentena de projectes. Els més destacats han estat
el parc infantil de Sant Muç, les obres de millora a Can
Barceló i a Can Solà, la coberta de la tribuna de l’estadi de
Can Fatjó, la reforma del pont de Sant Joan, el cobriment
de les pistes de petanca de Cova Solera o l’ampliació de
l’skatepark. L’alcaldessa ha explicat que alguns projectes han
patit retards per qüestions administratives i per la covid-19,
que va suposar un fre a les inversions durant uns mesos.

una reconversió energètica
de la masia de Can Sant Joan.
I és que la rehabilitació energètica és un altre dels grans
eixos que vol impulsar el
govern utilitzant els recursos
econòmics de la Unió Europea, segons ha explicat el
portaveu d’En Comú Podem,
Andrés Medrano.
També s’inclouen inversions per la reforma de la Torre
Salduba i la creació d’un
centre de curta estada per

Habitatge
Entre les 45 propostes d’inversions, hi ha diverses que
estan relacionades amb l’habitatge. Abans que acabi
el mandat, es destinaran
2 milions d’euros en promocionar dos edificis per a
lloguer social a l’avinguda
Castellbisbal, 0,8 milions
d’euros per fer pisos socials
per a joves al carrer Maria
Aurèlia Capmany i mig milió
d’euros per posar en marxa
un centre d’emergència al
carrer Belchite. A més, cal
tenir en compte que hi ha
una reserva feta per tal de
comprar habitatge a Rubí a
través del dret de tanteig i
rectracte.
Equipaments culturals
Pel que fa a l’àmbit de la
cultura, està previst redactar
el projecte de reforma dels
antics cinemes i l’execució de
les obres a l’Antiga Estació, a
més d’acabar de rehabilitar
el Casino, que segons ha reconegut l’alcaldessa, el final

de l’obra “arribarà just al final
del mandat”. També es preveu la redacció del projecte
de la Supersond i les obres
del FabLab. Altres inversions
que estan incloses són les
obres de l’estadi del 25 de
setembre, que es licitarà la
setmana vinent, a més de
l’Escola del Bosc, l’ampliació
del centre Especial de Ca
n’Oriol i el trasllat de les línies
d’alta tensió.

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

Dimecres 24 de novembre
18:30 h
Sala Neus Català (C/Ulloa, 9)
Aforament limitat. Reserves a:
encomupodemrubi@gmail.com
644.89.90.62
TÈXTIL-LLAR
TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA
LLENCERIA

PROMOCIÓ
NÒRDICS -40% descompte
Des de 24€
NOVA TEMPORADA
DE PIJAMES, CAMISOLES,
BATES I ROBA INTERIOR

Performance
"de veu · en veu"

JOCS DE LLIT, FUNDES
NÒRDIQUES,
COBRELLITS, EDREDONS

Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87
didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat

a càrrec de:
Les Mireies
modera:
Ànnia García Moreno
regidora d'ECPR
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Les comunitats circulars,
protagonistes de la Setmana
de Prevenció de Residus

El XIX Curs de Cooperació i Solidaritat analitzarà
les conseqüències socials del canvi climàtic
REDACCIÓ

L’Ajuntament recupera l’activitat Refira’t. / Ajuntament-Localpres

R u b í s e s u m a u n a ny
més a la celebració de la
Setmana Europea de la
Prevenció de Residus, que
se celebrarà del 20 a 28
de novembre. Enguany,
la commemoració posa
l’accent en les comunitats
circulars: grups o iniciatives
petites, grans, locals o
globals que s’organitzen
per prevenir residus. “La
ciutadania, els barris, les
entitats, la comunitat
educativa, les mateixes
institucions, les empreses
i comerços..., tots aquests
agents poden participar
i promoure accions que
redueixin la generació
de residus, i construir i
gaudir dels avantatges de
pertànyer a comunitats més
sostenibles”, ha explicat el
regidor de Medi Ambient i
Transició Ecològica, Andrés
Medrano.
Una de les novetats
d’aquest any, és que torna
el Refira’t al tram de
l’avinguda Barcelona i el
passeig Francesc Macià, el
mercat de segona mà que
el consistori organitza amb

la col·laboració d’entitats i
ciutadania el dissabte 20 de
novembre de 10.30 h a 14 h.
Les AFA de les escoles 25
de Setembre, Montessori,
Pau Casals, Rivo Rubeo i
Schola s’estan organitzant
per recollir objectes en bon
estat que l’alumnat i les
seves famílies ja no utilitzen i faran la seva venda al
Refira’t per tal que tinguin
una segona vida. També
hi haurà la parada del Pep
Borràs, que cada edició posa
a disposició de la ciutadania
objectes de gran interès.
Enguany, l’Ajuntament
ha hagut de prescindir de La
gran acció per evitar grans
aglomeracions i controlar
millor l’aforament.
Per últim, lligat a la tasca
que fan les comunitats
educatives, han sorgit dues
accions que es duran a
terme a les escoles. D’una
banda, es donarà un claki
per guardar l’oli usat a cada
família nouvinguda al centre
educatiu; i, de l’altra, els
alumnes d’educació infantil
treballaran una acció sobre
els esmorzars sostenibles.

El XIX Curs de Cooperació
i Solidaritat Internacional,
organitzat per Rubí Solidari,
abordarà enguany quines
són les conseqüències socials del canvi climàtic. El curs,
que tindrà lloc els dies 19, 20
i 21 de novembre a l’edifici
Rubí Forma, està dedicat des
d’aquesta edició a Sebastià
Colomer Torrella, qui va ser
president de Rubí Solidari
i va morir el març de l’any
passat.
El canvi climàtic és un
dels grans problemes als
quals s’enfronta la humanitat i són conegudes les seves
causes, el seu impacte en
la biodiversitat i les conseqüències físiques i geològiques que se’n deriven, però
són menys coneguts els
efectes socials d’aquest. Segons expliquen des de Rubí
Solidari, aquest serà el tema
sobre el qual giraran les diverses ponències i xerrades
del curs i, com és habitual,
a més de donar informació
també es plantejaran formes
de lluitar contra aquests
efectes.
El curs s’inaugurarà divendres 19 de novembre
a les 19 h amb una conferència a càrrec de Mario
Rodríguez, expresident de
Greenpeace a Espanya i
membre d’Ecodes, sobre
les conseqüències socials
del canvi climàtic. Ja dissabte dia 20 al matí, hi haurà
dues ponències. La primera
tractarà sobre canvi climàtic
i conflictes bèl·lics i anirà a
càrrec de Chloé Meulewaeter, membre del Centre
Delàs d’Estudis per la Pau.
La segona serà impartida

Membres de Rubí Solidari han donat a conéixer els detalls del XIX Curs de Cooperació i Solidaritat Internacional Sebastià Colomer i Torrella. / Cedida

per Jesús Marcos Gamero,
de la Universitat Carlos III
de Madrid, que plantejarà
com afecta la crisi climàtica
a la pobresa.
‘Creixement econòmic i
lluita contra el canvi climàtic’ és el títol de la xerrada
que la coordinadora tècnica
d’Ecologistes en Acció de
Catalunya, Maria Garcia,
oferirà dissabte a les 16.30 h,
mentre que Miguel Pajares,
investigador a la Universitat

de Barcelona i president de
la Comissió Catalana d’Ajuda
al Refugiat, parlarà sobre
les migracions obligades
pel canvi climàtic (18 h) en
una ponència que tancarà la
jornada de dissabte.
Diumenge 21 a les 11.30
h, el curs es tancarà amb una
taula rodona sobre l’acció
climàtica, és a dir, sobre els
moviments socials generats
arran del canvi climàtic. A
aquesta taula rodona, hi

participaran Isidre Cantayné,
representant de Rebel·lió o
Extinció; Estefania Rodríguez
i Laila Vives, membres de Fridays for Future i Rubén Perera, representant d’Ecoasa.
Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar enviant el nom,
cognoms, telèfon i correu
electrònic a info@rubisolidari.org, a través de www.
rubisolidari.org o trucant al
93 588 86 43.

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

Vidres plans, miralls, mampares de
bany, vidrieres artístiques, persianes,
mosquiteres, instal·lacions comercials.
c. Doctor Maximí Fornés, 28 Rubí
T. 931 58 42 89 casadafabieco

Tels. 619 823 974 - 93 112 69 27
cristaleriamedina@hotmail.es
Carrer Bartrina, 9 local - 08191 RUBÍ
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La Fira del Vi de Rubí se supera i
aconsegueix un gran èxit de públic

L’Associació del Mercat
edita un calendari solidari
amb La Marató de TV3

REDACCIÓ

La 8a edició de la Fira
del Vi de Rubí, que s’ha
celebrat entre el divendres
i el diumenge al voltant
del Celler, ha tornat a ser
un gran èxit. Després que
l’any passat no es pogués
celebrar per culpa de la
pandèmia, enguany el
públic ha retornat a la fira
i ho ha fet encara de forma
més multitudinària.
En els tres dies de fira,
s’han venut 19.500 tokens, la
moneda de la fira que servia
per adquirir degustacions
dels vins participants. La
xifra supera en 4.301 la de
la fira del 2019, quan se’n
van comprar 15.199. Tot i
que molts dels participants
han portat una copa de vi
de casa, durant el cap de
setmana s’han venut 3.600
copes, 450 més que en la
darrera edició. Les copes
disponibles es van esgotar
diumenge i alguns visitants
van haver de fer servir gots
compostables.
Per l’Ajuntament de
Rubí, el gran èxit catapulta
la Fira del Vi entre les cinc
millors mostres del sector
vitivinícola a Catalunya.
“Rubí tenia moltes ganes de
Fira del Vi i s’ha demostrat
amb l’assistència de públic.
Estic convençuda que l’any
que ve podrem recobrar
plenament la normalitat
per celebrar els 10 anys
de complicitat entre els
Premis Vinari i la ciutat”, ha
explicat l’alcaldessa, Ana M.
Martínez.
La màxima responsable
municipal va inaugurar la
fira divendres acompanyada
dels Serveis Territorials

Fotografies del calendari. / Cedida
Molts rubinencs es van apropar a la Fira del Vi. / J.A. Montoya

d ’A c c i ó C l i m à t i c a ,
A l i m e nta c i ó i A ge n d a
Rural a Barcelona, Josep
Pena. També hi va ser el
periodista i editor de Vadevi,
Salvador Cot, organitzador
dels premis. Durant la
inauguració de la fira, hi va

haver una concentració de
la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca (PAH), que van
protestar de forma pacífica
per la intenció del consistori
de desallotjar la mobilització
que des de fa més d’un mes
duen a terme a la plaça de

Es van poder tastar els millors vins i escumosos catalans. / J.A. Montoya

Pere Aguilera. El col·lectiu
reclama solucions contra els
desnonaments que s’estan
produint a la ciutat.
Una trentena dels millors
vins catalans
La 8a edició de la Fira del
Vi ha portat a Rubí 27 dels
millors vins i escumosos
de l’any, entre ells, el
Purgatori 2017 (DO Costers
del Segre), de la Família
Torres, reconegut amb el
Gran Vineri d’Or al Millor Vi
Català. També hi ha hagut el
vencedor al millor escumós
català, el cava Brut Nature
2017 (DO Cava) de Carles
Andreu. Les begudes s’han
pogut acompanyar amb les
tapes gastronòmiques del
Mercat. Pel que fa als tastos
guiats, s’han desenvolupat
amb aforament complet.
128 persones han seguit
les propostes de Vadevi
i Bodegas Rosàs i 280
infants han participat en
les activitats infantils.

L’Associació d’Adjudicataris
del Mercat Municipal de Rubí
ha editat un calendari solidari
per col·laborar amb La Marató de TV3, que enguany està
dedicada a la salut mental.
L’entitat del Mercat ha
confeccionat un calendari
fent servir com a protagonistes els paradistes i els seus
productes: la gran família del
Mercat. Les fotografies que

hi apareixen són de Josep M.
Blanes.
Els calendaris solidaris es
vendran a les diverses parades del Mercat a un preu de
6 euros. La idea és que els
clients comprin els calendaris
com a regal nadalenc i també
per col·laborar de forma solidària amb les persones que
pateixen problemes de salut
mental. / DdR

Vols anunciar-te?
Truca’ns al
609 03 22 89

www.diariderubi.com

Hasta 9 plazas

T. 93 588 82 53

´
· Instalación y reparación de todo tipo de toldos, persianas, mosquiteras,
cortinas y aluminio.
· Especialistas en protección solar, más de 20 años en el sector.
· Automatizamos su toldo y persiana con las mejores marcas del mercado.
· Ya tenemos a su disposición las pérgolas Gibus, visítenos sin compromiso.

Avda. De l’Estatut, 41 www.toldosrubi.com T.93 588 40 98

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

TAXI RUBÍ

a
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Exposició sobre sexualitat
orientada als adolescents

Xerrada dirigida a famílies amb
infants amb diversitat funcional

L’exposició es podrà visitar a la Biblioteca i està dirigida especialment
als joves.

REDACCIÓ

La Biblioteca acull fins al
18 de novembre l’exposició
‘Treu-li suc a la sexualitat’,
una mostra de la Diputació de Barcelona que vol
promoure una sexualitat
saludable i positiva entre
el jovent. La sexualitat és
un impuls que motiva les
persones a buscar afecte,
contacte, plaer, tendresa i
intimitat i la mostra convida
els joves a tenir presents
tots els aspectes que la
componen, ja que té una
gran influència en la salut
de les persones.
L’exposició consta de 20
plafons que es poden visitar
com un tot o amb dues parts

diferenciades. Els primers
s’adrecen a joves d’entre
12 i 14 anys i incideixen en
què és la sexualitat, com
es viu, on s’aprèn, sobre la
identitat sexual, els mites,
els prejudicis, etc. La segona part està pensada per
als joves de 14 a 16 anys i
aborda els riscos associats
a la sexualitat, par tal de
donar-los una sortida positiva i afavorir una actitud
responsable.
Encara que l’exposició
està adreçada als joves,
s’instal·la a la Biblioteca perquè també sigui visible per
als adults i contribuir a obrir
una via de diàleg sobre la
sexualitat i donar a conèixer
com la viuen els joves.

La xerrada està organitzada per l’Oficina d’Atenció a la Diversitat Funcional i el DAPSI. / Cedida

REDACCIÓ

Dins els actes del Dia Internacional de les Persones
amb Diversitat Funcional,
l’Oficina d’Atenció a la Diversitat Funcional (OADF) i
el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (DAPSI) han programat
la xerrada ‘El meu fill o filla
té diversitat funcional’, que
tindrà lloc el dimarts 30
de novembre a les 17.30 h
a la sala chill-out de la Biblioteca Municipal Mestre
Martí Tauler. Per assistir-hi,
cal inscriure’s prèviament a
través de l’OADF, al correu
oadf@ajrubi.cat o al telèfon

637 831 056.
La conferència anirà a
càrrec de les psicòlogues
Begoña Magriña i Raquel
Martínez i de la fisioterapeuta Sara Sancho, totes elles
professionals de DAPSI Rubí.
L’objectiu de l’activitat és
acollir i orientar les famílies
que han rebut recentment
un diagnòstic d’una discapacitat d’un fill o filla, o bé que
estan en procés d’acceptació
de la situació. A més, també
vol donar lloc a possibles
sinergies entre famílies que
es troben en les mateixes
circumstàncies.
Durant la xerrada, es
parlarà sobre el procés que

autos · hogar · vida · salud · decesos
comercio/pyme · protección alquiler
c. Marconi, 1 (Plaça Progrés) | info@vilaseguros.com

T. 93 699 78 33

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

viu la família des del moment
en què es detecta que un fill
o filla té unes necessitats determinades fins que es dona
un diagnòstic de possible
discapacitat. Les ponents
oferiran als pares i mares
diferents eines de suport per
afrontar la nova situació, que
els permetin exercir el rol de
cuidador/a i/o acompanyant
del seu fill o filla. Al final de la
sessió, s’obrirà un torn de paraules perquè les persones
assistents puguin expressar
els seus dubtes.
La proposta forma part
de la programació d’activitats familiars de l’Ajuntament de Rubí Efecte E.

La Biblioteca
difondrà els
Objectius de
Desenvolupament
Sostenible entre
els infants
La Biblioteca Mestre Martí
Tauler és un dels equipaments del Vallès Occidental
que s’han compromès amb
la difusió dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) entre el públic
infantil.
L’equipament explicarà
els ODS a través de l’Odis,
un personatge creat per la
il·lustradora Anna Clariana.
Cada mes, l’Odis modificarà
el seu aspecte en funció de
l’objectiu treballat. Tots els
nens interessats a seguir les
seves explicacions i participar en els jocs proposats
tindran dret a un passaport,
que podran recollir a qualsevol de les biblioteques que
formen part del projecte.
Durant el mes de novembre, la Biblioteca de Rubí és
l’equipament encarregat de
difondre l’objectiu de posar
fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora
de la nutrició, i promoure
l’agricultura sostenible.
A la sala infantil, s’ha
instal·lat una petita exposició de llibres relacionats
amb el tema. A més, el 16
de novembre a les 18.15 h,
tindrà lloc una Hora del conte per a infants d’1 a 4 anys
sota el títol Sopa de pedres.
La proposta anirà a càrrec de
La Maleta de Lili. / DdR

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona
Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com
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Homenatge de l’Associació de la Gent La Policia Local inicia
Gran a Isabel Gallart i Miquel Brocal la renovació de la flota
de vehicles

REDACCIÓ

Isabel Gallart i Miquel
Brocal van ser homenatjats
per la seva trajectòria vital
en l’acte d’homenatge de
l’Associació de la Gent Gran
de Rubí al Casal Cívic del
carrer Magallanes, que va
tenir lloc el dimecres. El
lliurament dels obsequis va
anar a càrrec de la regidora
del Servei de Gent Gran
Activa, M. Carmen Cebrián,
i de Serveis Socials, Yolanda
Ferrer.
Isabel Gallart ha estat
secretària de presidència de
l’associació durant més de
20 anys i el seu marit, Miquel Brocal, ha estat vocal
de Cultura durant més d’una
dècada, encarregant-se especialment de l’arxiu de la
biblioteca del Casal.
A l’homenatge, hi van
assistir unes 120 persones
i va comptar amb la participació de la coral Josep
Rusiñol, dirigida per Jordi
Boltes, que va estar acompanyada per la interpretació
d’Helena Boltes al piano i la

Isabel Gallart i Miquel Brocal han rebut un homenatge. / Ajuntament-Localpres

flauta. També van assistir el
subdirector general d’equipaments cívics i activitats de
la Generalitat de Catalunya,
Francesc Molina; el president de l’Associació Gent
Gran de Rubí, Rafel Rusiñol;
el vicepresident de l’entitat,
Jordi Canals; la responsable
del Casal Cívic, Esther Vázquez; i Albert Bové, soci de
l’associació i presentador
habitual dels actes que re-

alitza l’entitat.
Des del 2019, Rubí forma part de la Xarxa de Ciutats i Comunitats Amigables
amb les Persones Grans,
impulsada per l’OMS i que
té l’objectiu de generar entorns i serveis que promoguin un envelliment actiu
i saludable. La regidora M.
Carmen Cebrián va afirmar
que per l’Ajuntament la
gent gran és un col·lectiu

prioritari i per això desenvolupen “polítiques adreçades
específicament a aquest col·
lectiu i emparades en el Pla
estratègic en l’àmbit de les
persones grans 2019-2022”.
Es tracta d’un document
que planifica les polítiques
d’envelliment actiu i saludable per respondre a les
necessitats d’aquesta població, que representa un 16%
dels rubinencs.

Intent de l’Ajuntament de desallotjar l’acampada de la PAH
L’Ajuntament va intentar
desallotjar l’acampada de
la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca (PAH), segons va
denunciar el col·lectiu i va
reconèixer el mateix consistori. La PAH denuncia que els
agents es van endur “mantes, estris de cuina i menjar”
i els van intentar desallotjar,
fet que finalment no es va
produir. Segons l’ajuntament, el govern va ordenar
el desallotjament, però l’acció es va aturar per evitar
l’enfrontament de la policia
amb les famílies implicades.

Els membres de la PAH fa
més d’un mes que acampen
a la plaça Pere Aguilera protestant contra els desnonaments. El col·lectiu demana
a l’Ajuntament que acceleri
els informes de vulnerabilitat que ha de presentar
al jutjat per evitar que es
produeixin desnonaments,
que s’ampliï el parc d’habitatge social i que s’impulsi
una taula de negociació amb
els bancs. “Volem lloguers
socials, poder participar en
les decisions que pren l’Ajuntament i més transparència

en les propietats privades i
públiques”, apunten.
Per la seva banda, el
consistori explica que s’han
produït trobades amb el col·
lectiu per assolir un acord,
però que aquest no ha estat
possible. Segons un comunicat, les converses no han
permès assolir cap pacte
perquè una part important
de les peticions no són competència municipal o són
inassolibles.
El consistori afirma que
en les trobades, l’Ajuntament ha posat a disposició

de les persones afectades
els recursos habituals que
ofereix a les famílies vulnerables: habitatges d’emergència o habitacions, mediació per aconseguir lloguer
social o ajuts econòmics per
accedir al mercat d’habitatge privat.
L’Ajuntament, que recorda a la PAH que no té
autorització per la protesta, afirma que continuarà
treballant per mantenir el
diàleg amb el col·lectiu i per
donar resposta a l’emergència en habitatge. / M.C.

Els cotxes han arribat aquest dilluns a les instal·lacions de la Policia
Local. / Ajuntament-Localpres

REDACCIÓ

La Policia Local ha rebut
aquest dilluns les primeres
unitats de la nova flota
de vehicles. Es tracta del
primer pas en la renovació
del parc mòbil del cos municipal que es completarà
amb la incorporació d’un
total de 10 vehicles en les
properes setmanes.
Els nous vehicles porten
instal·lat un nou disseny
dels elements distintius
exteriors així com un nou
pont òptic, que incrementa
la seva visibilitat. Això permet augmentar la seguretat
durant les intervencions
i una major visibilitat per
a la ciutadania. Els cotxes
estrenats aquest dilluns són
del model Toyota Prius. Tots
ells disposen de mecànica
híbrida, és a dir, que funcionen amb motor elèctric i
també de combustió. Això,
permetrà reduir les emis-

sions contaminants, ja que
substitueixen els vehicles
amb motor dièsel actuals.
En aquest sentit, la Policia
Local només comptarà amb
un vehicle dièsel, un Nissan
Navara utilitzat per l’ús per
camins forestals i necessitats derivades d’inclemències meteorològiques.
L’alcaldessa, Ana M.
Martínez, ha visitat les
instal·lacions policials
aquest dilluns. Sobre la
incorporació dels cotxes
ha assenyalat que és un
pas més en la voluntat de
desenvolupar el cos municipal: “amb aquests vehicles
millorem les condicions i
eines amb les quals treballa
la nostra policia i ho puguin
fer amb més seguretat”.
Segons Martínez, “és un
pas més per millorar i ampliar els recursos dels i les
nostres agents, juntament
amb la incorporació de
nous efectius”.

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

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

ESTAMOS EN LA ZONA DE LAS TORRES - JUNTO A LA RAMBLA DEL FERROCARRIL
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Si... desea personal...
para limpieza o para
atender personas mayores
Llámenos al 699 356 464

ERC proposa un conjunt de mesures
per millorar la seguretat a la ciutat
MARTA CABRERA

Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) ha posat
sobre la taula un conjunt de
propostes per tal de millorar la seguretat a la ciutat,
coincidint amb alguns incidents que s’han produït
darrerament, especialment
l’assassinat d’un comerciant
local.
El portaveu de la formació política, Xavier Corbera,
ha reconegut que no és una
situació aïllada de Rubí, sinó
de tot l’entorn, però acusa
el govern local de no actuar
en les darreres dècades en
aquest àmbit: “La deixadesa
de Rubí en els darrers 20
anys fa que el punt de partida per millorar la situació
sigui molt pitjor que en altres
ciutats”.
Ta m b é h a c r i t i c a t
l’executiu local per fer
“política d’aparador” i per
no destinar els recursos
i esforços necessaris més
enllà d’accions “superficials”,
i ha tornat a carregar contra

l’alcaldessa pel que considera
una “falta de lideratge”.
Transformació als barris
El portaveu republicà ha
lamentat la gestió que s’ha
fet en els darrers anys de
la Policia Local de Rubí i
ha assenyalat que cal incrementar-ne la plantilla i
també els agents de Mossos
d’Esquadra. En aquest darrer
àmbit, ha recordat que la
Generalitat està treballant
per ampliar en més de 3.000
agents el cos policial, “un fet

que beneficiarà Rubí”.
Més enllà dels cossos
policials, Esquerra aposta
per generar espais de transformació social als barris per
millorar-ne la seguretat i acusa l’Ajuntament de no treballar prou en aquest aspecte:
“Els barris tenen necessitats
específiques i a Rubí s’ha fet
molt poc en aquest àmbit”.
Corbera posa com a exemple
d’això la pèssima gestió dels
antics cinemes, situats al
barri de Les Torres: “Quants
anys fa que estan tancats els

Xavier Corbera i Montse Soler durant la roda de premsa. / M.C.

antics cinemes? L’edifici ha
de ser un espai socialitzador
i dinamitzador del barri”.
D’altra banda, també
aposta per reforçar la mediació als barris, anant a trobar
l’origen dels conflictes i proposa invertir 8 milions d’euros en la compra d’habitatge
i de locals comercials buits:
“Moltes de les trucades a la
Policia Local tenen com a origen problemes relacionats
amb l’habitatge”, explica el
portaveu. A més, ERC considera que cal signar convenis
amb els clubs esportius i les
entitats de lleure per “generar espais per a joves en risc
d’exclusió” i també “millorar
l’oferta educativa de cicles
formatius”.
Segons ha explicat Xavier
Corbera, aquestes propostes ja fa temps que s’han
traslladat al govern, però
lamenta que l’executiu no
escolta l’oposició a l’hora
de planificar les polítiques:
“Ens trobem sempre un mur
davant i sense consens, és la
ciutat qui pateix”.

Els nostres serveis

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

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)

28 anys informant de l’actualitat local
i donant suport al comerç de Rubí.
Des de 1993 al teu costat!
Telèfon 609 03 22 89 · administracio@diariderubi.cat · publicitat@diariderubi.cat
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L’atur es manté estable a Rubí amb
4.707 persones que no troben feina
REDACCIÓ

El mes d’octubre ha finalitzat amb el mateix nombre
de persones aturades que
el mes de setembre: 4.707.
Aquest és el nombre d’inscrits com a demandants
d’ocupació a la llista del
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
La dada suposa un estancament en la reducció de
l’atur després de mesos de
lleugeres baixades i trenca
la dinàmica respecte a les
localitats veïnes, la majoria
de les quals han vist com
l’atur continua reduint-se.
La diferència entre les dades de l’atur del mes de
setembre i octubre són que
l’atur ha baixat molt lleugerament entre les dones i ha
augmentat entre els homes.
Així, ara hi ha 2.754 dones
i 1.953 homes sense feina.
Pel que fa a la franja d’edat,
ha augmentat durant el
darrer mes en la franja que
més aturats acumula, entre
40 i 54 anys, on hi ha 1.752

Si buscas calidad, precio y
atención ¡En NewHomePc
está la solución!
c/ Pintor Coello, 15 (Entre La Montserrat
y el Celler) T. 93 667 71 87

www.newhomepc.net

En el darrer mes, la xifra de persones aturades s’ha mantingut igual. / Arxiu

persones sense ocupació.
En relació al sector
d’ocupació, la construcció i
la indústria han perdut llocs
de treball, però el gran gruix
d’aturats continua estant en
el sector serveis, amb 3.273
persones sense feina. Per
últim, cal assenyalar que el
66,56% dels parats són persones que tenen educació
general, el 10,39% han estu-

diat Formació Professional i
el 7,41%, estudis primaris.
L’atur descendeix a la comarca
Rubí és una excepció respecte a la resta de grans
municipals de la comarca,
que han vist disminuït el
nombre de persones inscrites com a demandants
d’ocupació. Sant Cugat,

Sabadell i Terrassa han reduït l’atur i en total al Vallès
Occidental hi ha 11.136 persones menys inscrites a la
llista de l’atur. A Catalunya,
hi ha 377.960 persones sense feina, un 0,13% menys
que al setembre. Pel que fa
a l’estat espanyol, aquest
s’ha reduït en un 0,02% i
actualment hi ha 3,2 milions
de persones sense treball.

NOVETAT!
Ara també amb
pintura d´automoció

Conveni entre l’Ajuntament i MicroBank per
facilitar els microcrèdits per a emprenedors
REDACCIÓ

L’alcaldessa de Rubí, Ana M.
Martínez; el president de
MicroBank, Juan Carlos Gallego, i la directora territorial de CaixaBank a Catalunya,
Maria Alsina, han signat un
conveni de col·laboració
per facilitar el finançament
de projectes empresarials a
través de microcrèdits.
Amb la signatura
d’aquest acord, s’estableix

una línia de finançament
d’1 milió d’euros per potenciar l’autoocupació i
incentivar l’activitat emprenedora, afavorint la igualtat
d’oportunitats entre homes
i dones, nous residents,
persones amb discapacitat i amb especial atenció
als col·lectius en situació
de vulnerabilitat. D’acord
amb aquest conveni, es
finançarà la creació o ampliació de microempreses,

negocis d’autònoms i projectes d’autoocupació amb
l’objectiu de contribuir al
desenvolupament del teixit
productiu i al progrés social.
Els beneficiaris seran
professionals autònoms i
microempreses amb menys
de deu treballadors i una
facturació anual inferior
a dos milions d’euros. Els
sol·licitants podran optar a
microcrèdits per un import
màxim de 25.000 euros.

Els projectes han de tenir
un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat
elaborat per l’Ajuntament
de Rubí.
El criteri de concessió
de microcrèdits per part
de MicroBank atén fonamentalment a la confiança
en la persona o l’equip que
sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent-hi
accedir persones mancades
de garanties i avals.

000
NOM SERVEI OFICIAL · Adreça Exemple nº00 · 00000 Ciutat (Província) · Tel.: 900 000 000

Botiga especialitzada
en pintures industrials
i decoratives,
troba’ns a Google Maps
Ctra. de Sabadell, km.12,7,
nave 11 - Rubí
T. 93 586 10 94
www.colorpaintrubi.com
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E

l govern local ha posat sobre la taula
aquesta setmana un ambiciós pla
d’inversions per executar abans que
acabi el mandat, és a dir, abans que de la
primavera del 2023. En total són més d’una
quarantena de propostes que s’hauran de tirar
endavant en només 18 mesos i que tenen un
pressupost que està al voltant dels 30 milions
d’euros.
Sembla difícil ara per ara pensar que
l’Ajuntament sigui capaç d’executar al
100% tots aquests projectes. En el que
portem de mandat, més de la meitat, s’han

EDITORIAL

Més acció

fet gairebé una trentena d’inversions amb
una despesa de més de 6 milions d’euros.
També és cert que la pandèmia ha suposat
un endarreriment d’alguns projectes per la
paràlisi administrativa que va suposar. Però
altres, han quedat aturats per problemes
administratius i retards en les obres. De fet,

algun dels projectes inclòs en aquest nou
pla d’inversions, apareix sistemàticament en
cada document d’aquestes característiques.
Es tracta del Centre d’Educació Especial
de Ca n’Oriol. Val a dir que es tracta
d’una obra competència de la Generalitat
i que l’Ajuntament fa anys que batalla per

tirar-la endavant, sense massa sort a escala
administrativa, tot s’ha de dir.
Segurament el 100% de les propostes
no es podran executar, però esperem que
sí moltes d’elles, algunes de les quals són
molt necessàries per a la ciutat. La inversió
en habitatge o la reforma de l’avinguda de
l’Estatut, per posar únicament dos exemples
d’actuacions prioritàries.
Esperem que es treballi de valent per
impulsar els projectes i que, si no poden
estar enllestits abans del mandat, almenys
es deixin encarrilats perquè siguin executats
sense retards importants.

Cartes de la Ciutadania
Historias del metro de un rubinense
Muchos ciudadanos que vivimos en
pequeños y medianos municipios
como nuestro Rubí, acudimos a la
capital de forma habitual a hacer
nuestras gestiones y cogemos el
metro, y aunque parezca extraño,
quiero hacer un homenaje a la
incómoda hora punta en el transporte metropolitano subterráneo
(el metro de Barcelona, en el cual
me muevo “como Pedro por su
casa” por todas sus líneas, desde
mi adolescencia y juventud) :
«Bajaba al andén, y me la crucé,
llevaba prisa, ella también, es hora
punta en el metro. Treinta y cuatro
años atrás el primer beso a mí me
dio. Yo la recordé, con coletas y
calcetines blancos, volviendo de su
colegio». Ya ven, la hora punta en
el metro te puede traer recuerdos
que te alegran el resto del día, pese
a las incomodidades que te pueda
suponer el ir como en una lata de
sardinas. Y es que el metro está
lleno de hermosas historias pese a

algunas incomodidades.
José Antonio Avila López
Parada d’autobús ‘Pau Claris’ de
Rubí
Fa quatre anys, concretament el
dia 10/09/2017, em vaig posar
en contacte amb l’Ajuntament de
Rubí (em van donar el número de
referència de la sol·licitud TO-17-730-RX) per informar-los que la
parada d’autobús de “Pau Claris” ha
d’anar sense accent. Tant a la pròpia
parada, com en el rètol de l’autobús,
com en el mapa al qual accedeixo
penjat a Internet hi apareix com a
“Pau Clarís”.
En la seva resposta del
13/9/2017 em van comunicar que
el Servei de Mobilitat instaria
a RubiBus que en les següents
edicions sortís correcte el nom de
Pau Claris i també que es canviaria
el nom de la parada. No sé si en
algun lloc ho hauran canviat, però
jo lamento no haver vist encara cap
d’aquests canvis anunciats.
Miquel Soler i Ramon

El Tuit de la setmana				

Estat deplorable del torrent dels Alous
Aquest és l’estat deplorable del torrent dels Alous. L’aigua que hi circula és bruta i fa mala olor. És com
una clavaguera a cel obert.
J.R.G.

8 de novembre

Biblioteca Mestre Martí
Tauler de Rubí
@Bibliorubi

Dipòsit legal: B 35129-1993

A partir del 22 de novembre trobareu
la parada de llibres a 1€ per recollir
fons per #lamaratótv3 d’enguany a
#bibliorubi de #rubicity
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Amb la col·laboració:

CULTURA
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TEATRE

CINEMA

La Sala acull l’adaptació teatral del
llibre ‘Canto jo i la muntanya balla’

Cinefòrum de Rubí Acull amb
la pel·lícula ‘Paradise Now’

REDACCIÓ

El teatre municipal La Sala
porta a escena el muntatge ‘Canto jo i la muntanya
balla’, una producció de
La Perla 29 sobre el llibre
escrit per Irene Solà. Es
tracta d’una dramatúrgia
de Clàudia Cedó, amb música de Judit Neddermann,
que proposa a l’espectador
gaudir d’un text màgic on
es pot veure un híbrid de
teatre de gest, text i música
en directe.
L’espectacle, dirigit per
Guillem Albà i Joan Arqué,
compta amb les interpretacions de Laura Aubet, Diego
Lorca, Anna Sahun, Ireneu
Tranis i Caterina Tugores i la
guitarrista Amaia Miranda.
A ‘Canto jo i la muntanya
balla’ prenen la paraula
dones i homes, fantasmes
i dones d’aigua, núvol i bolets, gossos i cabirols que
habiten entre Camprodon
i Prats de Molló. Una zona

Dirigida i escrita per
Hany Abu-Assad, el film va
ser nominat als Oscar com
a millor pel·lícula de parla
no anglesa el 2005, el mateix any en què va guanyar
el Globus d’Or en aquesta
mateixa categoria.
L’aforament per assistir
a la projecció de ‘Paradise
Now’ és limitat i cal inscripció prèvia a través del
correu electrònic b.rubi.
mmt@diba.cat p bé trucant
al telèfon 93 699 84 53.

El muntatge és una producció de La Perla 29. / Cedida

fronterera que, més enllà
de la llegenda, guarda la
memòria de segles de lluita
per la supervivència, de
persecucions guiades per

la ignorància i el fanatisme
i de guerres fratricides,
però que també encara
bellesa.
L’espectacle s’estrenarà

POESIA

Raúl Velasco farà una lectura del seu nou
llibre, ‘Lo que te dije mientras dormías’

a Rubí el 14 de novembre a
les 18 h a La Sala i el preu
de les entrades és de 20
euros i de 15 euros amb
descompte.

Fotograma de la pel·lícula.

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.

REDACCIÓ

La llibreria Lectors al tren de
Rubí acull aquest divendres a
les 19 h un recital dels nous
poemes de l’escriptor rubinenc Raúl Velasco: ‘Lo que
te dije mientras dormías’. El
mateix poeta serà l’encarregat de llegir alguns dels poemes que conformaran el seu
nou llibre, que està previst
que es publiqui el 2022.
‘Lo que te dije mientras
dormías’ és un poemari escrit durant la pandèmia que
descriu el recorregut d’un
procés de dol i els diferents
itineraris que transita l’ànima humana per tancar les
ferides de la pèrdua.
Les poesies queden emmarcades dins de l’anemenada ‘poesia de l’experiència’, on la quotidianitat és
el marc des d’on trobar els
ponts que ens apropen com
a persones.
La veu de Raúl Velasco
estarà acompanyada per un
quartet de violins de l’Aula

L’entitat Rubí Acull organitza el 16 de novembre a
les 18 h a la Biblioteca un
cinefòrum amb el llargmetratge ‘Paradise Now’ com
a protagonista. Es tracta
d’un film en què dos joves
palestins són escollits per
cometre un doble atemptat
suïcida a Tel Aviv, però la
pressió policial al creuar
des de Cisjordània cap a
Israel farà que se separin i
que creixin els dubtes entre
tots dos.

Presentació
20 de
noviembre
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.

L’escriptor rubinenc Raúl Velasco. / Cedida

Musical. Un petit espai que
neix amb la voluntat de
propagar notes i conceptes
musicals i que, a més de ser
una petita botiga de mú-

sica, ofereix també cursos
d’aprenentatge instrumental
pensant en els més petits,
sense oblidar els joves i els
més grans.

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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MÚSICA

DANSA

MÚSICA

Concert de jazz amb Victor L’Esbart Dansaire ofereix l’espectacle
Oller Trio a l’Ateneu
‘Recordar Eduard Ventura’
L’Associació Jazz Rubí ha preparat un nou concert dins de
la 8a edició del Cicle Jazz,
inclosa a la programació de
tardor de l’Ateneu. L’actuació musical anirà a càrrec de
Víctor Oller, acompanyat per
un grup de músics.
Oller oferirà el seu repertori basat en música original, però que també inclou
peces dels seus referents
musicals: Carla Bley, Nina
Simone, Oscar Peterson o
Brad Mehldau. De tarannà

íntim i introspectiu, tant les
composicions com els arranjaments de Víctor Oller ofereixen un estil fresc i modern
de textures, ambients i girs
inesperats, sense oblidar les
arrels i amb influències del
clàssic i el gòspel.
El concert serà el 14
de novembre a les 12.30 h
a l’Ateneu i per assistir cal
reservar de forma prèvia a
través del correu electrònic
associaciojazzrubi@hotmail.com.

Homenatge de l’Esbart Dansaire de Rubí a Eduard Ventura. / Arxiu

REDACCIÓ

El músic Víctor Oller oferirà un concert de jazz. / Cedida

MUSEUS

Ampliació al Museu Vallhonrat
per acolir una nova
sala dedicada a Pons Cirac
La Fundació Museu Vallhonrat està executant obres a
les seves instal·lacions per
adequar una nova sala ubicada al primer pis que estarà
dedicada exclusivament a
l’artista Pons Circac.
Coincidint amb el centanari del seu naixement, la
fundació ha decidit ampliar
el museu i concentrar tota
la col·lecció de Pons Cirac en

un mateix espai. Es tracta de
la col·lecció permanent més
important a nivell mundial
d’aquest artista, conegut
com l’àngel de cristall.
El nou espai expositiu
serà més modern, més ample i oferirà la calma que
mereix l’observació de les
peces. A més, estarà dotat
amb un fil musical i una il·
luminació especial. / DdR

La Sala podrà acollir per fi
l’espectacle d’homenatge al
coreògraf rubinenc Eduard
Ventura, després que l’espectacle s’hagués de suspendre
dues vegades per culpa de la
pandèmia. Aquest dissabte
a les 20 h, l’Esbart Dansaire
pujarà a l’escenari de La Sala
per oferir un homenatge a

l’exdirector artístic de l’esbart, que fa deu anys que
va morir de forma sobtada, i
que porta per títol ‘Recordar
Eduard Ventura’.
Amb les entrades ja
pràcticament esgotades, el
muntatge que ha preparat
l’Esbart Dansaire està dirigit per Jordi Rubio i inclou
algunes de les coreografies
més emblemàtiques del

rubinenc.
Eduard Ventura va ser
durant quinze anys director
artístic de l’Esbart de Rubí,
era a més un coreògraf de
prestigi a Catalunya i va fer
aportacions a diverses companyies i grups de teatre.
A més, va dirigir l’Esbart de
Fontcoberta de Banyoles i
l’Esbart Joaquim Ruyra de
Blanes.

La Banda de
Rubí torna als
escenaris amb
el Concert
de Tardor
L’Associació Rubí Musical
s.XXI està preparant el clàssic
Concert de Tardor, que tindrà
lloc el 20 de novembre a les
18.30 h al teatre municipal
La Sala. L’agrupació musical
tornarà als escenaris després
de molts mesos de parada obligada per culpa de la
pandèmia i ho farà a La Sala,
després del conveni signat
amb l’Ajuntament per utilitzar aquest espai. La Banda de
Rubí ha preparat el Concert
de Tardor amb molta il·lusió,
ja que a més de ser el retorn
és el primer cop que l’entitat
ofereix aquest espectacle.
El repertori inclou obres
com la Danse Macabre de
Camille Saint-Saëns, una selecció de la sarsuela La Dolorosa de José Serrano i altres
peces populars. El preu del
concert és de 5 euros i es
podran adquirir el mateix dia
del concert o de forma anticipada a La Sala. / DdR

ART I DISSENY

Els alumnes d’edRa podran accedir a programa
Erasmus per estudiar fora d’Espanya
REDACCIÓ

L’Escola Municipal d’Art i
Disseny de Rubí (edRa) s’ha
incorporat als centres educatius de l’estat espanyol
que poden intercanviar
alumnat internacional dins
del programa Erasmus+.
El Servei Espanyol per la
Internacionalització de
l’Educació (SEPIE) ha co-

Els alumnes d’edRa podran estudiar en altres centres d’Europa. / Localpres-Ajuntament

municat aquesta setmana
al centre que disposarà de
la Carta Erasmus d’Educació Superior fins al 2027.
Els centres d’educació
superior han de comptar
amb aquest document
per promoure la mobilitat

de persones vinculada a
l’aprenentatge en el marc
del programa Erasmus+. La
Carta Erasmus d’Educació
Superior es concedeix per
tota la durada del programa i compromet el centre
a seguir-ne els principis.

D ’a q u e s t a f o r m a ,
l’alumnat de cicles formatius de l’escola podrà
participar en intercanvis de mobilitat durant la
seva etapa de formació i
també de pràctiques en
empresa.

ESPORTS
HOQUEI LINIA | COMPETICIÓ

El Cent Patins presenta els equips
del club en un gran cap de
setmana per a l’hoquei rubinenc

AGENDA CULTURAL
DIVENDRES
12 DE NOVEMBRE
-Conferència: ‘El Kybalion. Llei
de vibració’
A les 18.30 h al c. Sant Pere, 8.
A càrrec de Pere Bel.
-Concert: Bach des del teclat
A les 19.30 h a l’Ateneu.
-Presentació del llibre ‘Claudia’
A càrrec de Loly Llorente. A les
18.30 h a la Sala Neus Català.

La pista Francesc Calvo va acollir la presentació dels equips del club. / Cedida

Gran cap de setmana
per a la família de l’HCR
Cent Patins, que va arrencar
dissabte amb la presentació dels 15 equips del club
emmarcats en les diferents
categories de la lliga catalana i els cinc que disputen
les lligues nacionals. En
total, uns 200 esportistes
que defensen els colors del
Cent Patins i que porten el
nom de la ciutat arreu de
Catalunya i de l’estat.
La festa de l’hoquei línia
va continuar després de la
presentació amb els partits
de la Lliga Elit dels sèniors
femení i masculí contra
el Tres Cantos de Madrid.
Primer va ser el torn del Fe-

mení, que va sortir a la pista
amb ganes de revenja pels
resultats dels últims anys.
L’equip, capitanejat per
Jana, amb l’experiència Tere
i la joventut de la resta
del conjunt, va aconseguir
una agònica victòria a només deu segons del final
del partit. Equip i afició
van embogir d’alegria per
aquesta victòria merescuda
del Femení, que superava
amb molt bona nota el primer partit complicat de la
temporada. El resultat final
va ser de 2-1, amb gols de
Nàyade i Sehuk.
També el Sènior Masculí
va fer la seva feina, encara
que sense patir tant. Els

jugadors de Marcus Fajardo
van donar la volta al marcador després d’anar perdent
1-2 i en només 4 minuts van
capgirar el partit, avançantse amb un sorprenent 4-2,
que va deixar els madrilenys
molt tocats.
Fajardo va fer el cinquè
per als rubinencs i el Tres
Cantos va maquillar el resultat amb un gol a les acaballes. Resultat final de 5-3
i potser massa càstig per a
un digne rival.
La setmana vinent, el
Sènior Masculí marxarà a
Gran Canària a jugar contra
el Molina Sport, mentre
que el Femení descansarà.
/ Cent Patins

BÀSQUET ADAPTAT | LLIGA

Victòria i liderat per l’equip B de l’Horitzó
Magnífic partit del segon
equip de bàsquet adaptat
del C. E. Horitzó que va vèncer clarament els Lluïsos de
Gràcia Femení “B” (38-24) i
es situa lider de la classificació provisional de la Copa
Catalana. Els nois dirigits
aquest dissabte per Mariano
Hurtado van encarrilar el
partit urant el primer quart,
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amb un parcial de 2 a 10.
A partir d’aquest moment,
va baixar una mica el ritme
i l’equip barceloní va anar
anotant amb més facilitat,
tot i que la diferència del
primer període es feia notar.
Bon debut de Darek Vera
amb l’equip “B”, que va tenir
com a màxims anotadors
Yerai Asensio i Fidel Peña

¡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

amb 12 punts cada un. Pel
C. E. Horitzó van jugar: Dani
Latre (2), Darek Vera (6), Yerai Asensio (12), Enric Largo
(6), Fidel Peña (12), Alberto
Torralbo i Laura Lucero.
Pel que fa a l’equip “A”, el
Valldemía Mataró “B” no
va presentar-se i, per tant,
es dona per guanyat per un
tanteig de 20 a 0. / Horitzó

Dansaire de Rubí.
DIUMENGE
14 DE NOVEMBRE
-Concert de jazz: Víctor Oller
Trio
A les 12.30 h a l’Ateneu.
-Visita guiada Escenaris de la
Guerra Civil
Ales 16 h a Correus. Org.:
RubíGuiem. Preu: 8€.

DISSABTE
13 DE NOVEMBRE

-Teatre: ‘Canto jo i la muntanya balla’
A les 18 h a La Sala. Preu:
20€|15€. A càrrec de la cia.
La Perla 29.

-La Trocalleria
Espai d’intercanvi d’objectes.
A les 10.30 h a la pl. Mercat.

DILLUNS
15 DE NOVEMBRE

-Visita guiada Escenaris de la
Guerra Civil
Ales 11 h a Correus. Org.:
RubíGuiem. Preu: 8€.

-Taller sobre les violències
masclistes envers les dones
grans
A les 18 h al Rubí Forma. A
càrrec de Drac Màgic.

-Cicle d’art i creativitat: ‘Grata, rasca i esgarrapa’
A les 11.30 h a l’Ateneu. A
partir de 6 anys.
-Espectacle: ‘Recordar Eduard
Ventura’
A les 20 h a La Sala. Preu:
10€|7,5€. A càrrec de l’Esbart

DIMARTS
16 DE NOVEMBRE
-Cinefòrum: ‘Paradise Now’
A les 18 h a la Biblioteca. Org.:
Rubí Acull.

Hora del conte: ‘Sopa de
pedres’
A càrrec de La Maleta de la Lili.
A les 18.15 h a la Biblioteca.
Per a infants d’1 a 4 anys.
DIMECRES
17 DE NOVEMBRE
-Hora del conte: ‘La fada de
les dents’
A càrrec de Mai Tant Teatre i
Maria del Mar Vilà. A les 18 h
a la Biblioteca.
DIJOUS
18 DE NOVEMBRE
-Monogràfic d’òpera: ‘El bel
canto’
A les 19 h a l’Ateneu.

EXPOSICIONS
-Treu-li suc a la sexualitat
Fins al 18 de novembre a
la Biblioteca.
-El món del treball industrial a la Catalunya del
primer terç del segle XX
Exposició de fotografies al
Castell fins al 9 de gener.
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FUTBOL | SEGONA CATALANA

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

Un gol en pròpia porteria de Fode
trenca la bona ratxa de l’Olímpic

La Unió Esportiva Rubí cau per
4-2 al camp del líder, el Can Vidalet

JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó va caure
per la mínima davant el Levante Las Planas (0-1) amb
un gol en pròpia porteria
de Fode. La derrota trenca
la bona ratxa d’un Olímpic
que feia tres setmanes que
no perdia.
Tot i el treball i les
oportunitats creades, els de
Can Fatjó no van aconseguir
batre el porter visitant. A

més, el Levante Las Planas
va aprofitar l’avantatge del
gol en pròpia que va arribar
al minut 7 de joc i que
l’equip visitant va defensar
fins al final.
Malgrat que l’Olímpic va
tenir molt temps al davant
per aconseguir empatar,
no va trobar el camí del gol
tot i intentar-ho. Tampoc
van servir els cinc canvis
efectuats pel tècnic Juan
Carlos Rodríguez, que al

final va veure com els tres
punts marxaven de casa.
Cal destacar que en
aquest partit va debutar
Isaac Pozo, procedent del
futbol andalús, així com
l’expulsió d’Eric Martínez,
en el minut 89, per vermella
directa.
Diumenge l’Olímpic
anirà a Sant Cugat per
enfrontar-se a l’Atlètic Junior
FC en un derbi comarcal que
començarà a les 12 h.

La Unió Esportiva Rubí va
caure al camp del líder, el
Can Vidalet, per 4-2, en un
partit en el qual el resultat
no reflecteix el que va passar
al camp de joc. Els homes
de Juan Romero, tècnic del
Rubí, van ser superiors des
del principi, sense moltes
oportunitats, però amb domini de l’esfèrica.
El Can Vidalet només
va incomodar amb centrades aïllatdes a l’àrea des de
llarga distància, on el porter
rubinenc, el debutant Aleix
Ruiz, va tenir una destacada
actuació, tot i encaixar quatre gols.
En un xut llarg, el capità
del Rubí, Aitor Torres, va co-

metre un dubtós penal que,
a més, li va costar la vermella
al veterà defensa blanc-ivermell. El Can Vidalet va
transformar la pena màxima,
posant l’1-0 al marcador.
Després del descans,
Romero va recompondre
la defensa i Ruy Gama es
va quedar a la banqueta,
substituït per Hicham. Quan
el Rubí més s’apropava a
l’àrea rival, Reinhardt va fer
el segon gol pel Can Vidalet
després de superar Aleix.
En el 63, els locals van
tornar a marcar. Amb el
3-0, el Rubí va prémer l’accelerador i va generar més
perill. Finalment, va ser el
migcamp Juanjo Navarro

qui va aconseguir perforar
la porteria local i establir el
3-1. Però, de nou, aprofitant
que el conjunt rubinenc estava abocat a la recerca del
3-2, el Can Vidalet va fer el
quart a través de Fàbregas,
en posició dubtosa.
Padillo va maquillar a
manca d’un minut pel final
establint el 4-2 definitiu. Una
derrota davant un rival que
va treure profit a les dimensions del seu camp i que es
mostra intractable a casa.
La UE Rubí rebrà aquest
diumenge vinent a les 12 h al
Sabadell Nord. Prèviament,
tindrà lloc l’acte de presentació dels diferents equips
del club. / UE Rubí

FUTBOL | TERCERA CATALANA

El Rubí B es retroba amb la victòria
L’Olímpic va intentar trobar el camí del gol, però no va tenir fortuna. / J.A. Montoya

FUTBOL | TERCERA CATALANA

El Veinti continua invicte (3-1)
J. GONZÁLEZ

E l C F J u ve nt u d 2 5 d e
Septiembre va tornar a
demostrar que està en un
bon moment i que és un
dels millors equips del grup
6 de la Tercera Catalana.
En un partit complicat
davant un bon rival com
el Fundació Terrassa FC, el
conjunt dirigit per Richard
Jiménez va sortir endollat
a l’inici i, en el minut 13, es
va avançar amb un gol de
penal, comès sobre Sidiky,
i transformat per Roli.
Va continuar arribant
amb molt de perill l’equip
de Rubí, que va desaprofitar una altra pena màxima
provocada un altre cop pel
Sidiky. En aquesta ocasió,
però, el xut d’Àlex el va
aturar el porter visitant.
Tot i això, el Veinti va continuar lluitant i en el minut
33, novament Roli, va fer
el 2-0.
A la represa, una falta
a la vora de l’àrea va ser
executada magistralment
pel davanter Sidiky, posant
el 3-0. El Terrassa no li va

El filial de la UE Rubí es va
retrobar amb la victòria a
casa davant un Pueblo Nuevo 2002 que va complicar
molt el partit als blanc-ivermells, especialment en
el darrer quart d’hora, quan
van aconseguir remuntar
un 2-0.
El partit va arrencar amb
moltes ocasions per als homes de Jose Quereda ‘Pirri’.
L’ariet Marcos Sinobas va
ser clau en la victòria, en
transformar els dos primers
gols del Rubí i provocar un
clar penal en l’últim minut,
que va transformar Javi
Garrido, ja al temps de descompte. Sinobas va marcar
el primer en el minut 17,
després de rebre una pilota
en profunditat de Peke,
amb una vaselina.

El segon gol del Rubí va
arribar en el minut 44, quan
Manel López, a la frontal de
l’àrea, va robar l’esfèrica a
un defensa rival i la va cedir
a Marcos Sinobas, que va
batre el porter del Pueblo
Nuevo.
Ja a la segona part, els
visitants van estirar les línies i David Jiménez, debutant a la porteria del filial,
va tornar a ser providencial.
Els locals es van confiar i
van veure com en el 73, els
egarencs van retallar distàncies. Javi Garrido, sol davant
de porteria, va fallar el que
podria haver estat el tercer
pel Rubí. En la mateixa
contra, un centre va agafar
descol·locada la defensa rubinenca i Pau Domínguez va
establir el 2-1 al marcador.

I en una segona errada
col·lectiva, Pau Granados
va fer el segon per al Pueblo Nuevo. Era el minut
80 i suposava l’empat a 2
al marcador. Ja en el minut
90, Marcos Sinobas va rebre una centrada a l’àrea i
la sortida desesperada del
porter visitant va acabar
atropellant el jugador rubinenc. L’àrbitre va assenyalar
penal i expulsió del porter.
Sinobas va sortir lesionat
de la jugada. Javi Garrido
va transformar el penal amb
un xut ras i ajustat.
Victòria i tres punts que
suma un Rubí B que no va
convèncer en aquest partit
al seu tècnic. L’entrenador
assenyala que el millor al
final van ser els tres punts.
/ UE Rubí

FUTBOL | FORMACIÓ

Moon Chae Hoon, primer jugador coreà de la UE Rubí

Celebració del tercer gol del Veinti, obra de Sidiky Trawally. / Cedida

perdre la cara al partit i ho
va intentar amb arribades
a l’àrea del Veint. Prova
d’això, a 15 minuts del final, va aconseguir retallar
distàncies i posar el 3-1 al
marcador definitiu.
El Veinti va tornar a
aconseguir el triomf, segueix invicte una jornada
més i ha aconseguit 18 dels

18 punts disputats fins ara,
un ple que el situa líder
de la classificació i amb 7
punts d’avantatge respedcte els seus perseguidors.
Aquest diumenge, 14
de novembre, visita Terrassa per enfrontar-se al
CS Juan XXIII. Serà a les 12
hores al Municipal de Les
Arenes.

El coreà Moon Chae Hoon
s’incorpora a la disciplina
de la UE Rubí per a jugar a
l’Infantil A que dirigeix Javi
Rodríguez, actual coordinador del Futbol 7 del club.
Moon Chae Hoon procedeix
del FC Potential de Corea
del Sud, on va coincidir amb
l’actual director general Jose
Quereda ‘Pirri’, qui exercia
de director esportiu al club
coreà.
El jugador va arribar a
Espanya fa dos mesos i va
romandre a Rubí durant

10 dies per entrenar amb el seu nou
equip, disputant fins
i tot alguns partits de
pretemporada. Una
vegada obtingut el
visat, Moon Chae
Hoon, amb la seva
mare i germana,
s’han instal·lat a la
nostra ciutat.
Per Javi Rodríguez, “Moon és un ‘tot terreny’. Ens dona joc interior,
ajuda i continuïtat en la
sortida de pilota i sobretot

té arribada”. El tècnic espera
que en 15 dies pugui tenir la
llicència i poder començar a
jugar partits de competició.
/ UE Rubí
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ESCACS | CAMPIONAT D’ESPANYA VETERANS

Nova victòria del Sènior Femení El rubinenc Michael Rahal es
del CNR, que s’imposa al Sant Feliu proclama campió d’Espanya veterà
El Sènior Femení del Club
Natació Rubí, dirigides pel
Manel Llobregat, van assolir la segona victòria consecutiva a la lliga Elit. Aquest
cop a Can Rosés i davant
del CN San Feliu. Va ser un
partit molt disputat i igualat que va arribar a l’últim
quart amb els dos equips
empatats al marcador.
Va ser durant aquesta
última part, on les waterpolistes rubinenques es
van imposar amb un parcial
de 6-3 aconseguint la victòria final amb un ajustat
12-9. Amb aquest resultat
l’equip es situa en una provisional i còmoda cinquena
posició a la classificació.
Per la seva part, l’equip
absolut masculí es va desplaçar fins a Barcelona, per
enfrontar-se al CE Mediterrani. Els nois van perdre 1610. L’equip està competint
molt bé en la seva tornada
a la màxima competició
estatal i el club espera que
els resultats millorin un
cop s’hagin habituat a la
competició.
Natació
L’Aleví del CNR es va desplaçar dissabte fins al Club
Natació Àgora, a Sant Esteve Sesrovires en la segona
jornada de competició. Tot
l’equip va nedar 50 braça,
100 lliures i 50 esquena.
També van competir amb
dos equips dos relleus un
femení i un masculí als
relleus de 4x200 lliures. A

Elena Ruiz, premi Imagina Energia
com a màxima golejadora de
la passada temporada 20-21

Michael A Rahal, amb la copa de campió d’espanya. / Cedida

Abans del partit del Sènior Femení a les instal·
lacions de Can Rosés
dissabte passat, el vicepresident esportiu de la
Real Federació Espanyola
de Natació, Pere Robert,
va fer entrega del premi

Imagina Energia com a
màxima golejadora de la
Divisió d’Honor Femenina la temporada 20202021 a Elena Ruiz, jugadora del primer equip
femení de waterpolo del
Natació Rubí. / CNR

ALTRES RESULTATS DE WATERPOLO
CN SANT ANDREU B
CN GRANOLLERS
ALEVÍ A
INFANTIL FEMENÍ
JUVENIL FEMENÍ
JUVENIL MASCULÍ

ALEVÍ B
CADET MASCULÍ
CN TERRASSA
UE D’HORTA
UE D’HORTA
CW SANT ADRIÀ

més, dissabte es va disputar a Can Rosés, la segona
jornada de la lliga de clubs
en categoria infantil i el
trofeu absolut de natació.
Van competir 90 nedadores
i nedadors de 8 clubs. Els

7-1
3-19
7-9
7-16
13-12
20-6

rubinencs van competir en
les 12 proves de la sessió,
6 en categoria femenina
i 6 en masculina. Totes
van assolir bons resultats,
evidenciant la bona progressió. / CNR

FUTBOL 7 | WELEAGUE7

Segona victòria a domicili de l’Horitzó Can
Mir de futbol 7, que guanya a Cerdanyola
En la tercera jornada de la
2a divisió de la Weleague7,
l’Horitzó Can Mir va aconseguir una victòria sòlida i de
prestigi al camp de La Bòbila
Pinetons de Cerdanyola,
demostrant que serà un dels
equips candidats a estar al
capdamunt de la classificació d’aquesta categoria.
Molt consistents en l’àmbit defensiu, els jugadors de
Xavi Mas es van avançar ben
aviat en el marcador amb
dos gols de Santi Marin i
Juan Girón en el primer
quart. En el segon, tot i que
els locals van retallar la di-

ferència en el marcador, el
domini del partit va seguir la
mateixa tònica, amb dos gols
més dels rubinencs; aquest
cop de Rubén Martín i de
Santi Marín, que a la mitja
part van posar el marcador
amb un clar 1-4.
El tercer període va ser
de tanteig i no hi va haver
cap gol per part de cap dels
dos equips. I en el darrer,
un gol de Rubén Martín va
tancar el marcador definitiu
d’1-5, favorable a l’Horitzó
Can Mir.
Molt bon ambient en
el camp del Cerdanyola CF,

en un dia assolellat que
convidava a gaudir d’un bon
partit, com així va ser. Amb
aquesta victòria, l’Horitzó
Can Mir està situat al capdamunt de la classificació, empatat amb Prodis Terrassa,
que serà el seu proper rival
el dia 21 de novembre.
Per l’Horitzó Can Mir
van jugar Sergio González,
Santi Marin (2), Juan Girón
(1), José Luis Giron, Armand
Conejero, Manel Pellegero,
Ayoub El Kassah, Rosario
Crispin, Xavier López, José
Manuel Maria i Rubén Martin (2). / Horitzó

El rubinenc Michael A Rahal,
mestre internacional d’escacs, s’ha proclamat campió
d’Espanya de la categoria
+50, en el campionat de veterans disputat a la localitat
d’Altea, a Alacant.
La competició, que va
tenir lloc entre el 31 d’octubre i el 7 de novembre, va

comptar amb la participació
de 183 jugadors. Michael A
Rahal, nascut a Anglaterra
però resident a Rubí des del
2001, va sumar un total de
7,5 punts, el que li va permetre fer-se amb el títol.
La resta del podi de la
categoria s’han completat
amb el segon lloc per a Fran-

cisco Carrera, amb 7 punts, i
el mestre FIDE Vicente Cano
Giménez, que va ocupar el
tercer lloc.
Pel que fa a la categoria
+65, el gran mestre José Luis
Fernández, amb 7,5 punts,
va ser el campió, mentre que
Alberto Pastor Alonso de
Prado va ser segon. / DdR

Nova jornada de competició pels equips de
l’Agrupació d’Escacs Rubinenca
L’Agrupació d’Escacs Rubinenca ha disputat aquest
diumenge una nova jornada
de competició. El primer
equip, format per Quim
Cortés, Josep M. Fortes,
Gerardo Palacios i Bienvenido Serrano, ha visitat a
l’Ateneu Colon de Barcelona,
on ha aconseguit un valuós
empat 2-2
Per la seva banda, la
Rubinenca B1 s’ha desplaçat
a Mollet per jugar contra
la Penya Mollet. L’equip,
integrat per Josep Esquerra,
Luis Fernando, Rudy i Pau
Calsina, ha perdut per un

ajustat 2,5-1,5. Tampoc el
tercer equip del club, el B2,
no ha aconseguit la victòria i
ha perdut amb un enganyós
1-3.
Finalment, els joves del
S12, format per Joan Vilarasau, René A. Laplace, Jan
Fernández i Martina Lora,
han rebut la visita dels veïns
del Sant Cugat, a qui s’han
imposat per 2,5-1,5.
L’escola d’escacs Rubinenca continua les seves
classes al Centre de Formació d’Adults Pau Casals.
Els horaris són Pre escacs
(de 4 a 6 anys) tots els di-

mecres i divendres de 17 h
a 18 hores, mentre que en
Iniciació (de 7 a 12 anys) hi
ha dos grups: dilluns de 18
h a 19 h el grup 1 i dimecres
i divendres de 18 h a 19 h
el grup 2.
Ja en Perfeccionament
(a partir de 13 anys), hi ha
tres grups: el primer fa classe dilluns i dimecres de 19
h a 20 h; el segon, dimarts
i dijous de 19 h a 20 h i el
tercer, divendres de 19 h a
20 h. Finalment, els grups
d’adults fan classe de dilluns
a divendres de 19 h a 21 h.
/ AER

Especialistas en implantología y ortodoncia
con mas de 35 años de experiencia

CON TU TRATAMIENTO
DE IMPLANTES

UN IRRIGADOR BUCAL
@clinicadental_odontologicsrubi
Clínica Dental Odontologics Rubí

*consultar condiciones en clínica

