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«Un dia sense riure és un dia perdut» (Charles Chaplin, actor i humorista del s. XX).
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Rubí inaugura un espai memorial per les víctimes
de la covid-19 a l’amﬁteatre del Castell
cossos de seguretat; Edgar
Carretero, cap de secció de
l’Associació de Voluntaris
de Protecció Civil de Rubí,
en representació dels voluntaris; Rosa María Jurado,
directora del CAP Anton
Borja, en nom del sector
sanitari; Cristina Nacher, del
Centro Médico Nacher, com
a membre del teixit comercial i empresarial de la ciutat; i Gregorio Hernandez,
cap de la Unitat de Brigada
d’Obres de l’Ajuntament de
Rubí, en nom dels serveis
municipals.
Acompanyada per tots
ells, l’alcaldessa va descobrir

la placa de l’espai memorial
situat al costat d’unes oliveres al voltant de l’amﬁteatre.
Tot seguit, representants de
les formacions polítiques de
l’Ajuntament de Rubí van
iniciar una ofrena ﬂoral, que
va continuar amb una ofrena de clavells blancs com a
mostra de condol i respecte
de diverses entitats i tots els
ciutadans i ciutadanes que
van voler participar-hi.
Des del març del 2021,
9.796 rubinencs i rubinenques han patit la covid-19,
dels quals 195 han mort,
segons les dades de la Generalitat de Catalunya.

Diversos professionals, com a representants dels serveis essencials, van rebre un homenatge. / J. A. Montoya

LARA LÓPEZ

Rubí ja compta amb un
espai de record a les víctimes de la pandèmia de la
covid-19, inaugurat aquest
diumenge passat a l’amﬁteatre del parc del Castell
en un acte d’homenatge a
les víctimes del coronavirus. Prop de 200 persones
han estat presents a l’acte
institucional, on també s’ha
aproﬁtat per agrair la tasca
dels treballadors essencials
durant la crisi sanitària.
L’alcaldessa, Ana M.
Martínez, va apuntar durant el seu discurs que “la
pandèmia ens ha tocat a
tots d’una manera o d’una
altra perquè hem emmalaltit, perquè hem perdut algú
proper o senzillament per-

què no hem pogut acompanyar en el seu dol a persones que han perdut éssers
estimats”. Martínez també
va assenyalar que “esperem
que tothom que hagi perdut
una persona estimada faci
seu aquest racó privilegiat
de la ciutat per recordar a
aquesta persona, perquè
les persones continuen estant amb nosaltres i les
recordem”.
Durant l’homenatge,
que va ser molt emotiu, es
va projectar un audiovisual
amb imatges dels carrers
buits i de la feina dels serveis essencials i s’han llegit
dos poemes en record de les
víctimes: ‘La pandèmia’, de
la rubinenca Maribel Cardona, membre de l’Agrupació
Rubinenca Cultural i Artísti-

ca (ARCA), i ‘La Espera’, del
poeta Joan Margarit. L’acte
va comptar amb la participació dels músics de l’Escola
de Música Pere Burés, que

Cinc rubinencs
en representació
dels col·lectius
essencials
han rebut un
reconeixement
per la seva feina
va acompanyar l’esdeveniment amb diversos temes
en directe.
Metges, infermers, forces de seguretat, comerciants, personal de protecció
civil i altres treballadors
essencials van rebre un re-

coneixement pel seu paper
clau durant la pandèmia.
L’alcaldessa es va referir a
“les persones que durant
la pandèmia han treballat
incansablement per cuidar-nos, per mantenir la
ciutat en funcionament, per
atendre la ciutadania en una
situació d’emergència sanitària inèdita per tothom.
Rubinencs i rubinenques
que no es van quedar a casa
i que van continuar treballant pel bé comú, per tirar
endavant la ciutat”.
L’edil va lliurar un obsequi a cinc rubinencs i
rubinenques en representació de cinc col·lectius
indispensables durant la
pandèmia: Oriol Sánchez
Vidal, inspector en cap de
la Policia Local, en nom dels

Placa en memòria de les víctimes de la covid-19. / J. A. Montoya

Unes 200 persones van participar a l’acte. / J. A. Montoya

´
· 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.
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L’Ajuntament de Rubí es dota amb un
pressupost de 91 milions d’euros pel 2022
de la línia elèctrica d’alta
tensió de Can Fatjó.

MARTA CABRERA

L’Ajuntament de Rubí �ndrà
un pressupost de 91 milions
d’euros de cara al 2022, segons la proposta acordada
pels dos socis del govern
municipal, el Partit dels
Socialistes de Catalunya i En
Comú Podem.
L’execu�u local creu que
la part més dura de la crisi
derivada de la pandèmia
ja ha passat: “És el primer
pressupost des de l’inici de
la pandèmia que visualitza
un any de certa normalitat”,
ha explicat l’alcaldessa, Ana
M. Martínez, que afegeix
que els comptes són “con�nuistes, però realistes, i és
el que cal per donar forma
als projectes del Pla d’Acció
de Mandat”.
Com és habitual des que
Martínez ostenta l’alcaldia, la màxima responsable
municipal defensa que els
comptes tenen tres prioritats clares: millorar la qua-

El portaveu d’En Comú Podem, Andrés Medrano, i l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez. / M.C.

litat de l’espai públic, posar
les persones al centre de les
polí�ques i generar ocupació i promoció econòmica.
La primera edil creu que
després de la sotragada de
la covid-19, “la ciutat ha de
con�nuar movent-se, cal ser
prudents, però són necessàries millores importants i
s’han de fer”.

Està prevista una
inversió de 5,7
milions d’euros en
diversos projectes
Alguns dels projectes
que, segons el govern, serviran perquè la ciutat faci un
salt endavant estan inclosos
en els 5,7 milions d’euros

des�nats a inversions, altres
s’estan treballant en paral·lel
a través del Pla d’Inversions
de 18 milions d’euros que
ja va ser aprovat i encara hi
ha una tercera via a través
dels fons Next Genera�on
de la Unió Europea. Amb els
fons europeus, el govern vol
abordar entre altres propostes el trasllat o soterrament

5,7 milions en inversió
Pel que fa a la inversió directa contemplada en el pressupost del 2022, Mar�nez
ha destacat sis projectes, tot
i que no ha especiﬁcat quina
par�da està reservada a cadascun d’ells: l’arranjament
i la millora d’un sector del
polígon Rubí Sud; un increment en els contractes per
la reposició de voreres i asfaltat; una par�da des�nada
per millorar la seguretat
a través de millores en la
il·luminació i càmeres de
videovigilància a Les Torres
i el centre; la reforma del
pont de Cova Solera; l’adequació de l’An�ga Estació; i
la inversió de 300.000 euros
dels pressupostos participa�us.
Grans contractes
El pressupost contempla
com és habitual els grans

contractes de serveis, com
per exemple el de recollida
i ges�ó de residus. El portaveu d’En Comú Podem,
Andrés Medrano, destaca
que la ciutat destina 4,6
milions d’euros en aquest
servei i assenyala que és “un
contracte que té la capacitat
d’introduir canvis per millorar el servei”.

93 588 54 99

www.finquesvallhonrat.es

Visita el Camp Nou i el vestidor del primer equip del FC Barcelona
El Camp Nou Tour & Museu del FC Barcelona ha reobert
les portes, després d’estar tancant a causa de la Covid-19,
amb una renovada proposta d’activitats. Destaca la visita
guiada “Players Experience Tour”, que té la particularitat
de donar al visitant la possibilitat d’entrar al vestidor del
primer equip, un espai exclusiu que normalment compta
amb un accés molt restringit. També existeix la possibilitat
de fer la visita digital “Camp Nou Live Stream Tour”, que
permet gaudir, des de qualsevol lloc del món, d’una ruta
guiada interactiva de 45 minuts.
Més info: www.fcbarcelona.es

Museu del FC Barcelona

PROMOCIÓ

Descobreix el luxe al Palauet de Barcelona
A la Casa Bonaventura Ferrer, també coneguda entre
els barcelonesos com El Palauet, podràs gaudir d’una
H[SHULqQFLD GH OX[H HQ XQ GHOV HGL¿FLV PRGHUQLVWHV
més singulars de la ciutat. L’hotel ofereix tota mena de
serveis pels seus clients: assistents personals, xefs
privats, personal shopper, tours i visites, entre d’altres.
A més, ofereixen la possibilitat d’organitzar casaments i
esdeveniments en un marc únic.
Més info: www.elpalauet.com

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

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

JOCS DE LLIT, FUNDES
NÒRDIQUES,
COBRELLITS, EDREDONS

Realitza rutes inoblidables amb l’ajuda de Barcelona Art of Travel
L’Agència de viatges, Barcelona Art of Travel, ofereix
un servei fet a mida per a viatgers, famílies o empreses
úniques, i sostenible en tots els àmbits. D’una banda,
t’ajuden a organitzar els teus viatges i optimitzar el
pressupost, realitzant rutes amb accés Premium als
llocs més emblemàtics d’Espanya. D’altra banda, també
ofereixen formació i educació sobre la vida o obra
d’Antoni Gaudí.
Més info: www.barcelonaartoftravel.com

Barcelona Art of Travel

Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87
didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat
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Òmnium presenta
un projecte contra les
desigualtats socials
Òmnium Rubí presentarà el
2 de novembre el Projecte
Lliures, en un acte que
tindrà lloc a les 19.30 h a
l’Espai Cultural Francesc
Alujas, situat al carrer Justícia, 6.
Es tracta d’una iniciativa impulsada per Coop57,
Òmnium Cultural i Entitats
Catalanes d’Acció Social
(ECAS) i que és un fons econòmic i social estable, amb
el qual es pretén donar
suport econòmic, tècnic i
comunitari a projectes innovadors, emancipadors i
transformadors. La intenció
és contribuir a revertir les
desigualtats, la pobresa i

l’exclusió social.
La presentació del projecte anirà acompanyada
per una taula rodona sobre
la igualtat d’oportunitats a
la infància. L’activitat comptarà amb la presència de
Iolanda Fresnillo, sociòloga
i activista, Eduardo Asensio,
president de l’Associació de
Solidaritat i Ajuda Veïnal
(ASAV), Conxita Gimento,
directora de l’escola Montessori, i Laura Boj, directora del Centre d’Educació
Especial de Ca n’Oriol.
Per assistir a l’acte, cal
inscriure’s a través del formulari que es pot trobar a
omnium.cat/rubi. / DdR

AVAN posa a la venda
el seu calendari solidari
L’entitat AVAN, que dona suport a les persones afectades
per malalties neurològiques
i les seves famílies al Vallès,
ha editat un any més un
calendari solidari que arriba
amb novetats. El calendari
del 2022 recull una imatge
il·lustrada realitzada per un
usuari d’AVAN per cadascun
dels 12 mesos de l’any. A
més, és un calendari interactiu, ja que les imatges estan
acompanyades per un codi
QR amb un enllaç a Youtube
on es poden conèixer les
històries dels autors dels
dibuixos.

ACTUALITAT
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D’altra banda, cal destacar que cada mes inclou
un sorteig gràcies a la collaboració de 12 comerços solidaris. El cinquè dia de cada
mes es publicarà a Instagram
i a la web d’AVAN el número
del guanyador. Entre els comerços que participen amb
aquesta activitat, hi ha el Bar
Cafeteria Manel de Rubí. El
calendari solidari està disponible a la seu d’AVAN a Rubí,
situada al carrer Lluís Ribas,
27. Té un preu de 6 euros i
serveix per ﬁnançar el suport
assistencial i social que ofereix l’entitat. / DdR

Hasta 9 plazas

T. 93 588 82 53

El Celler tornarà a acollir la Fira
del Vi entre el 5 i el 7 de novembre
REDACCIÓ

La vuitena edició de la Fira
del Vi tindrà lloc al Celler
del 5 al 7 de novembre, amb
alguns dels vins guardonats
durant el 2021 en els Premis
Vinari. D’aquesta forma, la
ciutat recupera una de les
fires més importants de
Rubí i que l’any passat no es
va poder celebrar per culpa
de la pandèmia.
Hi participaran 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.
Com cada edició, els
tastos dirigits, la música i
la gastronomia formen part
de l’oferta complementària
de la ﬁra. L’oferta de tastos
comença el 5 de novembre
a les 21 h amb un tast de
vins premiats maridats amb
formatges. També hi haurà
dos tastos de vins guardonats el 6 de novembre a les
13 h i a les 18.30 h i un tast
de vermut el 7 de novembre a les 13 h. Per assistir
als tastos, cal formalitzar
la inscripció prèvia a través
de la web tastos.vadevi.cat i
tenen un preu entre 10 i 20

euros. D’altra banda, Bodegues Rosàs organitza el 6 de
novembre un tast a cegues,
per al qual cal inscriure’s a
la web de la botiga.
La ﬁra estarà acompanyada per diverses propostes culturals, com per
exemple l’espectacle Improshow i el concert de Veil
el 5 de novembre. L’endemà
la música anirà a càrrec
de Martín Burguez & His
Rythm Combo, Cosmic Lala

i Solà & Estella. El darrer
dia de la ﬁra està previst
un concert de l’Associació
Jazz Rubí.
A més, durant tota la
setmana, els visitants poden acompanyar la degustació de vins amb tapes que
oferirà el Mercat. També hi
haurà un espai infantil amb
tallers de treballs manuals,
jocs gegants i un mural gegant col·laboratiu.
L’horari de la ﬁra serà

el divendres de 18 h a 23
h, el dissabte d’11 h a 00 h
i el diumenge d’11 h a 16
h. Les copes de la ﬁra i els
tokens, la moneda de la ﬁra
que es pot bescanviar per
consumicions, es podran
adquirir al Punt d’Informació ubicat al Celler. 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.

Comença la votació pels pressupostos
participatius 2022 a través del Rubí Participa
REDACCIÓ

TAXI RUBÍ

L’última edició de la Fira del Vi es va celebrar el 2019. / Arxiu

Els Pressupostos Participatius 2022 han iniciat
la seva fase de votació a
través del Rubí Participa.
Fins al 25 de novembre
els ciutadans rubinencs
majors de 16 anys podran
triar les propostes que
considerin més interessants per la ciutat.
Durant la fase de presentació de propostes,
s’han recollit més d’un
centenar de projectes, de
les quals 19 han passat a la
següent fase, les que complien tots els criteris.
Els participants podran
triar les propostes que
considerin adequades fins
a un màxim de pressupost
de 250.000 euros. Les per-

PROPOSTES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS. FASE DE VOTACIÓ
-Adequar l’àrea de jocs i per a gent gran a Can
Mir (60.000 €)
-Nova zona de lleure infantil i saludable a Can
Barceló (125.000 €)
-Marquesina a la parada de bus de la pl. Marquès de Barberà (10.000 €)
-Parc infantil a la pl. Can Fatjó (125.000 €)
-Condicionar el pas de vianants de la ctra.
Terrassa amb el pg. Bullidor (25.000 €)
-Reparar pista poliesportiva Can Vallhonrat
(125.000 €)
-Espai per activitats educatives a l’Arborètum
(20.000 €)
-Creació d’un espai de pícnic a Can Barceló
(60.000 €)
-Panell informatiu a la pl. Dr. Guardiet sobre
l’evolució històrica de la plaça (7.000 €)
-Condicionar l’espai exterior del Rubí Forma
(50.000 €)

sones interessades també
podran expressar les seves
preferències de forma pre-

-Àrea polivalent pavimentada a Can Barceló
(125.000 €)
-Condicionar l’aparcament de l’escola Rivo
Rubeo i l’ entorn (125.000 €)
-Aparcament per a bicis i patinets elèctrics
amb plaques solars en tres indrets (125.000
€)
-Habilitar l’entorn de l’Escardívol com a espai
d’oci i activitats (1250.000 €)
-Ombres en els parcs d’esbarjo per gossos
(60.000 €)
-Arreglar la pista esportiva de Can Fatjó
(125.000 €)
-Adequar l’entrada de l’aparcament de la
pl. Salvador Allende per millorar la seguretat
(30.000 €)
-Arreglar la vorera de l’av. Can Fatjó en els
espais on hi ha habitatges (60.000 €)
-Mòdul per fer Parkour (50.000 €)

sencial. Durant el termini
de votacions, s’habilitaran
diversos punts de partici-

pació itinerant en diversos
equipaments i espais de la
ciutat.

Actualitat
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El cementiri amplia l’horari coincidint
amb la festivitat de Tots Sants
rEDACCIÓ

Coincidint amb la festivitat
de Tots Sants, el consistori
ha ampliat l’horari d’obertura del cementiri fins a l’1
de novembre. Les persones
interessades a visitar la
instal·lació hi poden accedir des de les 9 h del matí
fins a les 18 h de la tarda.
A partir del 2 de novembre,
es recuperarà l’horari habitual: de dilluns a dissabte,
de 9 h a 13 h i de 15 h a 18
h i els diumenges i festius
de 9 h a 14 h.
Enguany, es recupera
la pregària de difunts que
ofereix habitualment el
mossèn de la parròquia
de Sant Pere amb motiu

d’aquesta festivitat, ja que
l’any passat no es va poder
celebrar per la covid-19. El
respons tindrà lloc d’1 de
novembre a les 17 h al cementiri, que durant aquests
dies estarà ambientat amb
música clàssica.
Reforç del servei d’autobús
Durant tot el dia 1 de novembre, hi haurà un servei
especial d’autobús urbà
que connectarà la rambleta
Joan Miró, davant del Rubí
Forma, amb el cementiri.
El servei serà gratuït per a
tots els usuaris i funcionarà
entre les 9 h i les 18 h amb
una freqüència de pas de
15 minuts.

L’alcaldessa assisteix a una
jornada sobre les dones
als mitjans de comunicació

Fotografia de les assistents a la jornada. / Observatori de les dones

redacció

L’alcaldessa, Ana M. Martínez, i la regidora d’Igualtat,
Yolanda Ferrer, van assistir
dissabte en representació
de l’Ajuntament de Rubí a la
jornada ‘Vint anys, vint causes’, que es va celebrar amb
motiu del 20è aniversari de
l’Observatori de les dones
als mitjans de comunicació.
Més d’una trentena d’administracions locals formen
part d’aquest ens i per renovar el seu compromís van fer
una declaració conjunta.
“Renovem el nostre
compromís per continuar
fent visible els punts de vista de les dones als mitjans
de comunicació. Perquè
allò que no es veu, no existeix. Renovem el compromís d’acció compartida: de

la mateixa manera que el
feminisme creix des de la
sororitat i el treball en xarxa;
les institucions ens comprometem també a promoure la
transformació social des de
la col·laboració”, va explicar
la màxima responsable municipal.
L’Observatori de les dones als mitjans de comunicació és una associació
d’ajuntaments creada el
2000 amb la finalitat de
construir espais de debat
ciutadà sobre els mitjans de
comunicació i fer visibles els
punts de vista de les dones
pel que fa a la seva representació.
La jornada va comptar
amb la presència de la secretària de Feminismes de
la Generalitat, Montserrat
Pineda.

El dia 1 de
novembre hi
haurà un servei
gratuït de bus
Les parades del servei
són en sentit cementiri:
rambleta Joan Miró, rotonda de l’Escardívol, carretera de Terrassa (CAP Mútua),

carrer Zamenhoff, carrer
Bailén, C-1413, Can Rosés
Industrial i Cementiri.
Les parades en sentit
centre són: Cementiri, Can
Rosés Industrial, C-a1413,
carrer Bailén, carrer Sardana, carrer Pau Claris,
carrer Cadmo, Bullidor,
carrer Sant Joan, carrer
Espoz i Mina i rambleta
Joan Miró.

El cementiri obre més hores fins a Tots Sants. / Arxiu
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L’Ajuntament instal·la una
vintena d’aparcaments
de bici en ediﬁcis i escoles
L’Ajuntament de Rubí ha de tendència cap a una moinstal·lat més d’una vintena bilitat més sostenible. Per
d’aparcaments de bicicleta aquest motiu, la majoria dels
a l’exterior de diversos cen- aparcaments s’han ubicat a
tres educatius i equipaments les escoles.
municipals amb l’objectiu
Els nous aparcaments de
és promoure l’ús d’aquest bici s’han situat a les escoles
vehicle. Es tracta d’una de 25 de Setembre, Ramon Llull,
les mesures contemplades en Montessori, a la Masia de Can
el Pla director de la bicicleta Serra, al Rubí Forma, a l’OAC
i dels vehicles de mobilitat Centre i a l’ediﬁci que acull les
personal (VMP) 2021-2027 àrees de Planiﬁcació Urbana
que es va presentar tot just i de Sostenibilitat i Serveis
fa una setmana.
Municipals.
El regidor de Mobilitat,
Els aparcaments situats
Rafael Güeto defensa que en ediﬁcis municipals estan
“aquesta actuació s’emmarca reservats per a treballadors
en la voluntat de promoure i de l’Ajuntament. / DdR
incentivar la utilització de la bicicleta
per moure’s per la
ciutat, donant alternatives als rubinencs
i les rubinenques
per tal que evitin l’ús
del cotxe”. Segons el
regidor, és necessari inculcar aquesta
nova mobilitat des
de ben petits per
aconseguir un canvi Aparcament per a bici. / Ajuntament

FGC descarta construir la segona
estació a Rubí en els propers 5 anys
REDACCIÓ

La presidenta de Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya (FGC), Marta Subirà, ha
descartat que la Generalitat
construeixi la segona estació a Rubí en els propers 5
anys, en unes declaracions
realitzades al portal digital
Cugat.cat.
D’aquesta forma, Subirà
tanca la porta per ara a una
de les reivindicacions principals de Rubí en matèria d’infraestructures, un projecte
del qual es parla des de fa
més d’una dècada. L’única
estació de Ferrocarrils que hi
ha a Rubí, ubicada al barri de
Les Torres, està molt congestionada i presenta ﬁns i tot
problemes de seguretat en
els accessos, perquè té una
única escala mecànica que
és molt estreta.
La segona estació de
Rubí, que està projectada
a La Llana, ja estava inclosa
al Pla Director d’Infraestructures 2011-2020, però
el govern de la Generalitat

En els darrers anys, Ferrocarrils ha construït diverses estacions noves a Terrassa, Sant Cugat i Sabadell,
però el projecte a Rubí continua aparcat. / Arxiu

sempre va dir públicament
que no era prioritària. A
principis del 2020, la proposta es va incloure en el Pla
de Mobilitat del Vallès, que
teòricament s’ha de desenvolupar ﬁns al 2026.
En els darrers anys, FGC
ha fet una aposta per augmentar el nombre d’estacions a la comarca, especial-

ment a Sant Cugat, Terrassa
i Sabadell, però el projecte
de Rubí sempre ha continuat
al calaix.
Al juny hi haurà trens cada
5 minuts
En aquesta entrevista, Marta
Subirà ha explicat que està
previst que els 15 trens nous
de les línies del Vallès s’in-

corporin a la ﬂota el juny del
2022 per augmentar la freqüència de pas. La circulació
d’un comboi cada 5 minuts
per l’estació de Rubí ha de
servir per descongestionar la
línia i millorar la mobilitat. El
projecte dels nous trens del
Vallès havia d’estar en marxa
el 2019, però s’ha retardat
més de tres anys.

Rubí s’adhereix a la Declaració de Sabadell
per la millora de la qualitat de l’aire
Rubí i un total de 61 ajuntaments i altres ens municipals
s’han adherit a la Declaració
de Sabadell, per un acord
polític i social per la millora
de la qualitat de l’aire. Els
municipis reivindiquen el
seu paper com a actors clau
per buscar solucions a la crisi
climàtica.
Els ajuntaments es comprometen a adoptar mesures fermes per millorar la

qualitat de l’aire i reduir les
emissions, i a impulsar accions concretes i urgents en
els àmbits de la planiﬁcació
urbana, el disseny d’infraestructures i d’equipaments
públics sostenibles i una
gestió de l’entorn urbà que
tinguin en consideració la
salut pública i la seva relació
amb la qualitat de l’aire.
També fan seu el compromís de promoure la paci-

ﬁcació de la mobilitat urbana
privada, una mobilitat que
redueixi les emissions, amb
la millora del transport públic
urbà i interurbà, amb la promoció dels vehicles elèctrics
i els desplaçaments a peu o
amb bicicleta.
Finalment es comprometen a promoure el seguiment, avaluació i control
de contaminants atmosfèrics locals, a promoure una

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

transició decidida cap a les
energies netes i renovables,
a informar i conscienciar la
ciutadania sobre la qualitat
de l’aire i l’impacte de la contaminació atmosfèrica en la
salut, promoure la seva participació efectiva en les accions que cal portar a terme, i
incorporar criteris de gestió i
millora de la qualitat de l’aire
en els instruments de ﬁscalitat municipal. / DdR

Al parc de Ca n’Oriol hi ha un punt de mesura de la contaminació
atmosfèrica. / Ramon Vilalta

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

T. 93 699 78 33

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

ACTUALITAT

La Policia Nacional reforçarà la
vigilància policial al barri de Les Torres
El subdelegat del govern
a Barcelona, Carles Prieto,
ha posat a disposició de
Rubí efec�us de la Policia
Nacional per tal de reforçar
la seguretat al barri de Les
Torres. L’oferiment s’ha fet
en el marc de la reunió de
la Junta Local de Seguretat
extraordinària que es va
produir per avaluar la situació actual.
L’alcaldessa, Ana M.
Mar�nez, va agrair la collaboració del cos policial i
va aﬁrmar que cal millorar
la percepció de seguretat
que tenen els ciutadans:
“Compar�m preocupacions
sobre algunes zones, on no
només necessitem reforçar
la seguretat com ja s’està
fent, sinó també la percepció de la ciutadania. Ja s’està
actuant des de molts àmbits, com ara la il·luminació,
el treball socioeducatiu…
i també s’està treballant
per instal·lar-hi càmeres de
videovigilància”.
La Policia Nacional collaborarà amb la Policia Local
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Els Mossos també han posat en marxa un disposi�u especial. / Arxiu

i els Mossos d’Esquadra en
qualsevol operació que es�gui dins les seves competències. La seva actuació �ndrà
com a objecte el barri de Les
Torres atenent a la demanda ciutadana i del sector

comercial. D’altra banda,
en les darreres setmanes,
els Mossos d’Esquadra han
reforçat la seva presència
als carrers de Rubí i en especial al barri de Les Torres
a través del seu servei de

policia de proximitat.
Coincidint amb la celebració de la Junta de Seguretat, Ana M. Martínez
va aprofitar per tornar a
demanar més efec�us de la
policia catalana des�nats a
Rubí. La directora general
d’Administració de Seguretat de la Generalitat, Soni
Andolz, present a la trobada, ha traslladat aquesta pe�ció al conseller d’Interior,
Joan Ignasi Elena, segons ha
informat l’Ajuntament.
A la reunió també es
van compartir les dades
referents a la seguretat a
la ciutat, que mostren una
tendència molt similar al
període immediatament
anterior a la pandèmia. La
Junta Local de Seguretat
va congregar els diversos
cossos policials amb competències a Rubí, és a dir
la Policia Local, els Mossos
d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, a
més dels representants dels
grups municipals i membres
del govern. / DdR

Diverses persones ferides
durant un desnonament
al carrer Pontevedra
Un desnonament al carrer
Pontevedra el dijous a primera hora de la tarda va acabar amb diverses persones i
agents de la policia ferits. El
pis estava ocupat des de feia
unes hores i els Mossos d’Esquadra van procedir a fer
un desnonament en calent,
ja que segons afirmen no
havien passat 48 hores des
de l’entrada de la persona a
l’immoble.
La família de la persona
ocupant de l’habitatge, una
dona embarassada, defensa
que sí que portava més de
48 hores al pis, propietat
d’un banc, i es va presentar
al desnonament per donar
suport. Els Mossos d’Esquadra van decidir enviar
la unitat dels ARRO, una de
les unitats d’an�disturbis a
primera hora de la tarda.
Segons denuncia la família de l’ocupant, es van
produir diverses agressions
amb cops de porra i diverses
persones van pa�r ferides
a les cames. A més, una de
les agressions va ser a la

part superior de l’esquena d’una dona, que estava
d’esquenes, va caure a terra
i va quedar lleugerament
commocionada, un fet que
va ser gravat en vídeo i
posteriorment difós per les
xarxes socials.
Segons la versió policial,
les persones que es van concentrar al voltant del carrer
Pontevedra van mostrar una
ac�tud agressiva, sobretot
després que un agent perdés la defensa i diversos
manifestants l’ataquessin.
El cos de Mossos d’Esquadra
jus�ﬁca la intervenció policial explicant que després
d’aquest fet es va haver de
dispersar la mul�tud per fer
un perímetre de seguretat i
protegir els policies. Segons
fonts policials, dos agents
van resultar ferits durant
aquesta intervenció i es van
detenir dues persones.
Tot i les diverses lesions
que es van produir durant el
desnonament, no es va avisar el Servei d’Emergències
Mèdiques. / DdR

FINS AL 19 DE NOVEMBRE
POTS PARTICIPAR!

TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA

CONCURS DE PROJECTES

GRADUADO SOCIAL

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE
ASESORÍA LABORAL

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

1.000€

SÍ

PARTICIPA!
Carrer Méndez Núñez, 10 08191 Rubí
T. 93 699 01 35
agrorosell@telefonica.net

ENVIA'NS EL TEU PROJECTE AL CORREU
ENCOMURUBI@GMAIL.COM
WHATSAPP: 644.89.90.62
TWITTER/INSTAGRAM: @COMUNSRUBI
O FACEBOOK:COMUNSRUBI

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
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A

questa setmana la presidenta de
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya ha fet unes declaracions
on ha descartat abordar la construcció de la
segona estació de FGC a Rubí en els pròxims
5 anys. Les declaracions les ha fet en un mitjà
de comunicació de la localitat veïna de Sant
Cugat, una ciutat de 90.000 habitants que té
fins a 7 estacions de Ferrocarrils. Rubí, amb
gairebé 80.000 només té una estació. És cert
que per Sant Cugat circulen dues línies de
tren, però la desproporció és tan evident i el
greuge tan gran que costa de dissimular.
Potser és casualitat que, en la darrera
dècada, dels cinc consellers de Territori, tres,

Orgull rubinenc
Soc rubinenca d’adopció, tot i que conec
aquesta ciutat des que vaig néixer, ja que els
meus avis paterns hi tenien una segona residència. He viscut, des de petita, festes majors,
festes de barri, vacances, cap de setmana.
Tinc amics i amigues des de la infància i un
dia, quan vaig voler (i poder) independitzarme, vaig decidir venir a viure a Rubí. D’això
ha plogut molt. Fa ja gairebé 30 anys i sempre
dic amb orgull que soc rubinenca, d’adopció
però rubinenca. Aquí han nascut els fills i,
si tot va bé, passaré la resta dels meus dies.
Escric aquestes línies que m’agradaria que
em publiquessin per expressar el meu orgull
per aquesta ciutat. Rubí té molt bona gent, és
solidària, és ciutat d’acollida. La ciutat té uns
espais naturals al voltant preciosos, el parc de
Ca n’Oriol, el Torrent dels Alous, l’entorn
de Can Xercavins i Can Ramoneda..., Rubí
té ciutadans il·lustres, medallistes olímpics
i olímpiques, campions del món, actors i
cuiners de renom.
És cert que no tot és meravellós, però el
que sí que ho és, cal reconèixer-ho. Reconec
que la ciutat pot millorar molt, que encara
és massa grisa i que voreres i asfalt de molts
carrers s’han de posar al dia. És cert que, de

EDITORIAL

Rubí, ciutat de tercera

inclòs l’actual, siguin de Sant Cugat.
Més enllà de conjectures i de fabulacions,
el cert és que Rubí no pot continuar amb
una sola estació de Ferrocarril sense que
se’n ressenti el seu creixement econòmic,
industrial i territorial. Però més enllà d’això,
la inversió és imprescindible per qüestions
de seguretat: l’estació de Rubí absorbeix un
gran volum d’usuaris, les andanes estan molt

Cartes de la Ciutadania

vegades, sortim a la tele perquè ha passat alguna cosa horrible, com la mort del comerciant assassinat per una ampolla de rom. Penso
que l’Ajuntament i la Generalitat han de
prendre mesures de seguretat i incrementar
la policia, però, sincerament, crec que aquests
fets no passen només a la nostra ciutat, sinó
que la violència és un problema en general
de tota la societat i que passa a tot arreu. El
que sí que em fa molta pena és veure tanta
i tanta gent descontenta amb la ciutat en la
qual vivim, segons es pot veure a les xarxes
socials. És just això?, em pregunto sovint.
Crec que no. Rubí com qualsevol altra ciutat,
té coses bones i coses dolentes, per això trobo
a faltar una mica més d’orgull rubinenc.
M. Palau

CAP presencial
Reclamo una atenció presencial als centres
d’atenció primària de la ciutat. El meu és el
d’Anton de Borja. Tenim la mare gran i amb
malalties. Cada cop que hem de contactar
amb el centre, són hores i hores al telèfon.
De vegades et diu, tens dos per davant i quan
penses que ho aconseguiràs, res. Et pengen
la trucada. És desesperant.
Manuel González

El Tuit de la setmana

27 d’octubre

bàsics
@basicsbtv
@josebouvila creu que
no tothom podrà viure a
Barcelona per l’augment dels
preus dels pisos i convida
a marxar “a Cerdanyola o a
Rubí”.
“No podràs viure a Sarrià o a
les Corts salvant que el papa
o la mama t’hi hagin ajudat”

Dipòsit legal: B 35129-1993

plenes i l’escala mecànica és tan estreta que
presenta greus problemes de seguretat. Calen
més motius?
Els trobem molt de pressa, el Pla de
Mobilitat del Vallès inclou aquesta segona
estació i no és casualitat, perquè si volem
una àrea metropolitana més neta i menys
contaminada cal apostar pel transport públic
de qualitat. I això no passa únicament per

posar més trens en circulació, sinó també per
apropar el transport públic als barris.
Lamentablement, el cas de la mobilitat
és un entre tants en la llarga llista de greuges
que acumula Rubí. Podríem omplir pàgines
i pàgines parlant de l’hospital que mai s’ha
construït, de l’ampliació del CAP Anton
Borja que s’està eternitzant, de les línies d’alta
tensió que cap administració supramunicipal
vol assumir o de l’Escola del Bosc que haurà
d’acabar pagant l’Ajuntament, etc.
És vergonyosa aquesta manca d’inversió
en infraestructures a la nostra ciutat i denota
que per la Generalitat, Rubí és una ciutat de
tercera categoria.
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Amb la col·laboració:

Falta de civismo y de limpieza
Adjunto dos imágenes bastante claras sobre la falta de civismo y de limpieza que
tenemos en Rubí. No da gusto pasear por algunas zonas. Tomen nota señores del
Ayuntamiento.
Juan A. García

OPINIÓ
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EL RUBÍ D’ABANS

La desapareguda masia de
can Tiraïres

Jordi Vilalta
Llicenciat en Història

Aquest mas se situava dins
del desaparegut camp de
golf, a la part alta del camí
que hi passa procedent de
ca n’Oriol.
Segons l’historiador Lluís
Garcia, ja existia un mas
l’any 1064, que seria abandonat a finals del segle XIV
atès que Guillem Soler i la
seva família, que el regentaven, foren víctimes de la
pesta.
Hem d’esperar al segle
XV per tenir testimoniat
el mas Fontanilles o Fontanelles, que era el nom
que tenia en aquells temps
la casa, ja que es trobava al
costat del torrent del mateix
nom. És un document de
1445 de l’arxiu notarial del
monestir de Sant Cugat,
propietari de les terres, en
el qual s’establí el mas a
Andreu Codina (pagès del
proper mas Codina, actual
masia de Can Sant Joan).
D’aquest establiment s’extreu que el mas pertanyia a
la parròquia de Sant Feliu
de Vilamilanys (com també
la masia de Can Barata,
l’actual barri del Pinar i tot
el que és Penjallops), que
havia estat una de les cinc de
la demarcació territorial del
monestir de Sant Cugat del
Vallès en aquell temps.
Un altre document de
1549, referent a un plet
entre prohoms de Sant Cugat, també esmenta el mas
Fontanilles.
A mitjans del segle
XVII, la pubilla Francesca

Si buscas calidad, precio y
DWHQFLyQ£(Q1HZ+RPH3F
está la solución!
F3LQWRU&RHOOR (QWUH/D0RQWVHUUDW
\HO&HOOHU 7

ZZZQHZKRPHSFQHW

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

Can Tiraïres (1928). / Antonio Gallardao

Julià Ferrer es va casar amb
Joan Baptista Rubió, i posteriorment amb Francesc
Puigvert.
Posteriorment, ja el
1767 tenim la notícia que
un tal Victorià Sant Joan,
de Barcelona, posseïa el
mas Fontanilles (dit sobirà
de can Sant Joan) i el mas
Sant Joan pròpiament dit
(o jussà de can Sant Joan),
per la qual cosa està clar
que can Tiraïres i la masia
de Can Sant Joan varen ser
la mateixa propietat durant
un temps.
Des de 1840 va prendre
el nom de Can Tiraïres
(nom de procedència desconeguda) i el propietari
era Josep Mas, mentre que
el masover, que era de Rubí,
es deia Isidre Vilardell. El

1856 va passar a dependre
del terme municipal de
Rubí i de la parròquia de
Sant Pere.
Era una masia petita,
de parets de tàpia i còdols

“El mas,
denominat al
segle XV Mas
Fontanilles o
Fontanelles,
pertanyia a la
parròquia de
Sant Feliu de
Vilamilanys”
i cantonades de maons segons es pot veure a antigues
fotografies. Tenia un celler

i un recer per a ramats
d’ovelles. El 1895 comptava
amb 18,85 ha de vinyes que
havien estat afectades per la
pesta fil·loxèrica.
El 1936 hi vivia Francesc Salvatella, desaparegut
a la guerra civil.
A l’època de l’anomenada “Transició”, quan l’edifici
ja estava en ple procés d’enderrocament, pels bosquets
dels voltants (ara ocupats
per l’abandonat camp de
golf ) s’hi reunien de manera clandestina grups de
sindicalistes pertanyents a
Comissions Obreres.
Als anys 80 ja no quedava res de l’antic mas de
Can Tiraïres, després d’un
període llarg d’abandó. Avui
en dia només en resta una
derivació de l’antiga font.

c. Doctor Maximí Fornés, 28 Rubí
T. 931 58 42 89 casadafabioeco
Le
rep s sev
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en mèst cions
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es
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Petites reparacions, reformes,
instal·lacions i serveis
IA%
T
per a la seva llar
N
A

100

GAR

MÉS DE 10 ANYS
ENS AVALEN!

660 642 232

Carrer Bartrina, 39 bis RUBÍ
reparallar@gmail.com

ACLARIMENT
En la notícia publicada en l’edició del 15 d’octubre del Diari de Rubí
sobre la primera Trobada de Comerciants de Rubí, cal recollir que també hi va participar Meritxell Siurana, en representació de l’Associació
d’Adjudicataris del Mercat Municipal, tot i que a la informació que vam
publicar, facilitada pel consistori, no apareixia l’assistència.

Tota l'actualitat també a

www.diariderubi.com

Si... desea personal...
para limpieza o para
atender personas mayores
Llámenos al 699 356 464

Vidres plans, miralls, mampares de
bany, vidrieres artístiques, persianes,
mosquiteres, instal·lacions comercials.
Tels. 619 823 974 - 93 112 69 27
cristaleriamedina@hotmail.es
Carrer Bartrina, 9 local - 08191 RUBÍ
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La Xarxa Rubí empresa reﬂexiona
sobre la digitalització en la primera
trobada presencial des del 2019
REDACCIÓ

L’alcaldessa va visitar l’empresa rubinenca Hermanos Roche. / Ajuntament

L’alcaldessa reprén les trobades amb el teixit
empresarial amb una visita a Hermanos Roche
REDACCIÓ

L’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, ha visitat l’empresa
Hermanos Roche, al polígon de La Llana. El govern
reprèn així les trobades
periòdiques a les empreses
del municipi que s’havien
suspès a causa de la pandèmia. La màxima edil i el
primer tinent d’alcaldia,
Moisés Rodríguez, van ser
rebuts per Daniel Roche
Vallés, director comercial de
l’empresa; Ines Calás Gimenez, directora d’operacions

i Ricard Roche Cagigós,
responsable de Recursos
Humans de la companyia.
Tots tres van guiar la comi�va municipal per la planta
de producció i van explicar
als edils la història de l’empresa.
Hermanos Roche es dedica a la fabricació d’envasos i embalatges de matèries plàs�ques des de 1961.
L’any 1978 es van traslladar
a Rubí perquè el municipi
oferia resposta a les seves
de necessitats d’espai i creixement. L’any 2015 es van

traslladar del polígon d’ac�vitat econòmica del Molí de
la Bas�da al de La Llana, en
un nou exemple d’empresa
que quan necessita ampliar
les seves instal·lacions, ho
fa sense moure’s de Rubí.
L’empresa assessora la
seva clientela en la cerca
de la millor solució d’embalatge ﬂexible per als seus
productes, incorporant com
a valors diferenciadors la
capacitat de resposta, capacitat i competència tècnica
i realització de productes
innovadors.

Les empreses que formen
part de la Xarxa Rubí Empresa van assis�r la setmana
passada a la 21a sessió de
grup, la primera presencial
des del novembre del 2019.
Sota el �tol ‘5 passos clau
per a digitalitzar-te’, les
persones assistents van
reflexionar sobre com la
digitalització pot ajudar
a desenvolupar els seus
projectes empresarials, van
compar�r experiències de
processos de digitalització i
van desenvolupar un pla de
5 passos per realitzar la conversió analògica-digital.
Laura Cespedosa, especialista a incorporar el
canvi a l’era digital a les
empreses i responsable del
projecte ‘Coaching i Recursos Humans 2021’, va ser
l’encarregada de dirigir la
sessió que va culminar en
un temps de debat on els
empresaris i empresàries
van posar en comú com han

La sessió va tenir lloc a la Masia de Can Serra. / Ajuntament

viscut la pandèmia i com el
confinament ha impulsat
els seus processos de digitalització.
La Xarxa Rubí Empresa
ha dut a terme 25 trobades grupals entre sessions,
workshops, i visites a empreses i més de 1.100 hores
de treball (presencial i back
oﬃce) que s’han traduït en

150 tutories individualitzades, 42 plans estratègics a
mida i més de 65 eines per
a implementar diferents
mesures a les empreses
en àmbits com el model
de negoci, el màrque�ng,
la comunicació interna i
externa, la generació de recursos humans innovadors i
la transformació digital.

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

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

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

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

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

PIDA UNA VISITA SIN COMPROMISO, TELF. 93 588 40 08
C/ VALLESPIR, Nº 19, 2ª PLANTA, 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS,
P ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

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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TEATRE FAMILIAR

Dagoll Dagom preestrena a Rubí
el musical ‘Bye Bye Monstre’
REDACCIO

La companyia de teatre
catalana Dagoll Dagom
preestrenarà a La Sala el
seu darrer espectacle: ‘Bye
Bye Monstre’. El grup ha
realitzat una residència al
teatre municipal de Rubí i
aproﬁtarà aquest espai per
fer una preestrena del nou
muntatge el 30 d’octubre a
les 18.30 h, uns dies abans
d’estrenar l’obra al Teatre
Poliorama.
‘Bye Bye Monstre’ és
el 25è musical que posa
en marxa la companyia i
el primer que està dirigit a
un públic familiar. Es tracta
d’un muntatge inspirat en
la situació de conﬁnament
que van viure milers d’infants i famílies, un petit
homenatge als més petits
de la casa i un comiat als
moments més durs de la
pandèmia.
La protagonista és la
Berta, una nena de 8 anys,

MÚSICA

La SoniK recupera al Castell
el festival Kastanyasso
L’entitat musical i juvenil La
SoniK ha recuperat el festival musical Kastanyasso,
que es podrà celebrar tot
i les restriccions de la pandèmia. El Kastanyasso Vol.
IV, que es trasllada a l’amﬁteatre del Castell, tindrà
lloc el 30 d’octubre i estarà
dividit en dues franges de
matí i tarda.
Així, a les 11 h està prevista l’actuació de Red Land
Sound System i a partir de

les 17 h hi ha previstos quatre concerts a càrrec dels
grups Pebrots Escalivats,
Rock’e’fort, Fancy Candy
Girls i Heydigger.
Els del Kastanyasso seran els primers concerts a
Rubí en què es podrà ballar
davant de l’escenari, però
amb mascareta. La SoniK ha
informat que hi haurà servei
de bar i recomana no assistir
amb grups bombolla majors
de 10 persones. / DdR

La companyia ha estat assajant el nou muntatge a La Sala. / Cedida

i el monstre de la història
és una al·legoria del coronavirus. El relat se centra
en la lluita contra aquest
monstre i com la Berta intenta ajudar uns cientíﬁcs
que treballen per fer fora
el monstre.
El musical compta amb
la dramatúrgia de Marc Artigau, Anna Rosa Cisquella i

David Pintó, les coreograﬁes
són de Luc Fruitós i les cançons de Dàmaris Gelabert.
El repartiment està format
per Alba Florejachs, Albert
Triola, Marc Soler, Martina
Garcia, Violeta Marín i Vinyet Morral.
‘Bye Bye Monstre’ no
és només un musical, sinó
que neix del Concurs de

Relats Curts impulsat per
Transports Metropolitans
de Barcelona (TMB). El premi de l’obra guanyadora és,
a més de la publicació de la
història, la reconversió en
un musical.
Les entrades es poden
comprar a través del web de
La Sala i tenen un preu de
15 euros i de 12 euros.

Les Fancy Candy Girls actuaran al Kastanyasso Vol. IV. / Cedida

AGENDA CULTURAL
DIVENDRES
29 D’OCTUBRE
-Cine: ‘El retorn, la vida
després de l’ISIS’
Documental del mes.
A les 9.15 h a l’Ateneu.
-Conferència: ‘Mercè Ribera: Re-creant?’
A càrrec de Diego Espada.
A les 19.30 h al Celler.
-El Kybalion, estudi sobre
la Llei de correspondència
A càrrec de Pere Bel. Org.
Societat Teosòﬁca de Rubí.
A les 18.30 h al c. Sant
Pere, 8.
DISSABTE
30 D’OCTUBRE
-Visita guiada La Nuu
A càrrec de Carles Mercader i David Molina. A les
11.30 h a l’Antiga Estació.
-Taller d’art: Constellacions de forma i color
A les 11.30 h a l’Ateneu.

Per a infants a partir de 6
anys.

EXPOSICIONS

-Preestrena espectacle musical: ‘Bye Bye Monstre’
A càrrec de Dagoll Dagom
i Dàmaris Gelabert. A les
18.30 h a La Sala. Preu:
15€.

-El món del treball industrial a la Catalunya del
primer terç del segle XX

-Festival Kastanyasso Vol.
IV
A les 1 1h i a les 19 h concerts de música
a l’amﬁteatre del Castell.
Org.: La SoniK.

-Perplexitat

DIMECRES
3 DE NOVEMBRE

Fotos de Bernat Millet. A
l’Aula Cultural ﬁns al 31
d’octubre.

Exposició de fotograﬁes
al Castell fins al 9 de
gener.
Fotografies de Mercè
Ribera. Al Celler ﬁns al 28
de novembre.
-Bitter Sweet Soft. La
resiliència del poble saharaui

-Taller: ‘Risoteràpia II’
A les 16.30 h a l’Ateneu.

-Remedios Varo, el Rubí
d’abans i el d’ara

DIJOUS
4 DE NOVEMBRE

A càrrec del taller d’alumnes d’Anna Tamayo. A
l’Antiga Estació ﬁns al 31
d’octubre.

-Conferència: ‘Les grans
orquestres en el període
clàssic’
Cicle Camps de Cotó 2.0. A
les 19.30 h a l’Ateneu.

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

PREU PROMOCIÓ ABANS DE LA SORTIDA A LA VENDA

20,- EUROS
Podeu aprofitar aquesta oportunitat de fer la reserva pel 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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DANSA

Bona assistència de públic a
la xerrada de Vicenç Villatoro
sobre el llibre ‘Oda Espanya’

Villatoro va analitzar la relació entre Espanya i Catalunya a par�r del
llibre de Maragall. / J. A. Montoya

La Biblioteca Mestre Mar�
Tauler va acollir dilluns passat una conferència sobre
el llibre ‘Oda a Espanya’ de
Joan Maragall, a càrrec de
l’escriptor, periodista i polí�c català Vicenç Villatoro.
Es tracta d’una xerrada que
organitzava l’Aula d’Extensió Universitària de Rubí
(AEUR) en el marc del programa d’ac�vitats d’aquest
nou curs, que va atreure
força públic a l’auditori de
la Biblioteca.
‘Oda a Espanya’ és un
text clau en la història catalana i espanyola del segle XX. En aquest poema
del 1898, amb mo�u dels
desastres colonials d’Espanya de ﬁnals del segle XIX,
Maragall fa una crí�ca polí�ca a la nació espanyola,
demanant com a català que
no s’enviïn més tropes a les
guerres de Cuba.
Villatoro va explicar als
assistents la relació del
llibre de Maragall i l’evolució de la relació entre
Catalunya i Espanya, tant
econòmicament, com socialment i polí�cament, a

CULTURA
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par�r d’aquest document.
P e l c o n fe r e n c i a n t ,
aquest llibre és un dels
grans documents polítics
de la història d’aquest país,
que permet els catalans,
mirant enrere, entendre on
som ara.
Segons l’escriptor i polí�c, aquesta guerra va ser
concebuda com una guerra
de principis, de valors: els
EUA eren mercaders i els
espanyols, els honorables.
Per Villatoro, la pèrdua
de la guerra va generar una
reacció de tristor a Espanya,
mentre que a Catalunya es
va qües�onar la imatge que
es volia donar a la guerra.
Maragall obre la porta a
l’adeu a Espanya com a
idea, segons el ponent.
Villatoro va assenyalar
que a principis del segle XX,
Catalunya va començar a
construir-se un país a mida
i que aquest plantejament
es va mantenir durant tot
el segle. En aquest sen�t,
pel ponent, el procés que
s’està vivint a Catalunya té
unes arrels profundes que
cal tenir presents. / DdR

L’escola de l’Esbart Dansaire ha començat
el nou curs amb sis grups d’aprenentatge
REDACCIÓ

L’escola de l’Esbart Dansaire de Rubí ha reprès aquest
mes d’octubre les classes,
després de les vacances
d’es�u. Enguany ﬁns a sis
grups, cinc d’edats entre
els 3 i 17 anys i un d’adults,
assagen entre una hora i
una hora i mitja setmanal
les tardes de dimarts i dimecres a l’Espona.
A través de la dansa
i amb assajos adaptats a
cada grup d’edat, l’equip
de mestres de l’escola de
l’Esbart treballa amb els infants i adolescents la consciència del mateix cos, l’expressió, el ritme i la música,
la cultura i les tradicions
catalanes i rubinenques,
així com la coneixença i la
cohesió de grup.
Durant aquest curs, l’escola proposa, a més, diferents ac�vitats més enllà
dels assajos setmanals,
com ara actuacions a Rubí
i altres localitats del país,
assajos oberts a diferents
places de la ciutat, un cap

Una actuació d’un grup de l’escola de l’Esbart. / Arxiu

de setmana de colònies,
una mostra de ﬁnal de curs
a La Sala i la par�cipació
de tot l’alumnat a la Festa
dels Xatos i a les Gitanes
al carrer de la Festa Major
de Rubí.
L’escola va organitzar
durant la setmana del 18
d’octubre el ‘Dia de l’amic’,
una classe especial de cada
grup, en el qual els dansaires van poder portar un

amic o amiga per mostrarlos el que fan a l’escola.
Una iniciativa que s’està
conver�nt en una tradició
i que permet que nous
infants i adolescents coneguin l’Esbart i l’escola.
L’Esbart Dansaire és
una entitat cultural fundada l’any 1923. El seu
objectiu és el treball en
els diferents àmbits de la
dansa catalana, a través de

l’ensenyament, amb l’escola de dansa, la producció i
presentació d’espectacles,
amb el cos de ball, o la
conservació i difusió de les
tradicions catalanes. Aquelles persones interessades
a contactar amb l’Esbart o
en apuntar un infant o jove
a l’escola poden fer-ho a
través del correu esbartderubi@esbartderubi.cat o al
647522914.

LITERATURA

Una rubinenca guanya el concurs Llegir té
premi del Departament de Cultura
REDACCIÓ

La rubinenca Emma García
és una de les guanyadores
de la 6a edició del concurs
Llegir té premi, organitzat
pel Departament de Cultura de la Generalitat, amb
l’objec�u de promoure la
lectura entre els infants i

adolescents durant el període es�val. Emma García
ha quedat primera a la
categoria de 8 a 11 anys,
mentre que el també rubinenc Hugo García s’ha
classiﬁcat en quart lloc dins
del grup de lectors de 12 a
16 anys.
Els infants interessats
a par�cipar en el concurs
Llegir té premi s’havien
d’inscriure a la pàgina web
del certamen i nomenar la
seva biblioteca de referència, que els recomanava,
facilitava i prestava les
lectures. Per cada obra llegida, havien de respondre
un qües�onari i, d’aquesta
manera, sumaven punts. A
la Biblioteca Mestre Mar�
Tauler s’hi van inscriure
un total de 13 par�cipants
en les dues categories del
concurs.
Emma García ha estat
la guanyadora entre 229
participants d’arreu de
Catalunya. La rubinenca ha

Emma García va recollir els seus premis a la Biblioteca Mestre Mar�
Tauler. / Cedida

llegit 163 llibres, ha respost
1.258 qüestionaris i ha
aconseguit 71.755 punts.
Com a guanyadora de la
seva categoria, l’Emma
ha estat obsequiada amb
rellotge intel·ligent o polsera d’ac�vitat, llibres i una
medalla imant.
Per la seva banda, Hugo
García ha quedat quart
dins el grup de 12 a 16
anys, amb 88 llibres lle-

gits, 1.207 qüestionaris
resolts i un total de 72.615
punts ob�nguts. García ha
estat premiat amb llibres
juvenils.
La bona participació
dels rubinencs ha suposat que la Biblioteca hagi
quedat en tercera posició
entre més d’un centenar
d’equipaments d’arreu de
Catalunya, amb un total de
172.120 punts.

ESPORTS
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WATERPOLO | RECEPCIÓ OFICIAL

EQUIPAMENTS | PROJECTES

Recepció oﬁcial a quatre waterpolistes L’alcaldessa assegura que properament es
rubinenques pels seus èxits mundials tornarà a posar sobre la taula el projecte
d’una nova piscina a Can Rosés
L’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, ha avançat, en el marc
de la recepció oﬁcial a les
waterpolistes reconegudes
pels seus èxits, que properament es tornarà a posar
sobre la taula el projecte de
la piscina de Can Rosés.
“Tenim necessitat de visualitzar una instal·lació que, a
l’inici del mandat, ja en vam

parlar amb el president del
Club Natació Rubí. Però va
arribar la pandèmia i tot
allò que estàvem planificant es va haver d’aturar
per dedicar-nos al que ens
demanava la greu situació
atropellada que estàvem
vivint en aquell moment”,
ha apuntat.
Segons Mar�nez Mar�-

¡Ven a visitarnos!
Ya tenemos
la nueva
temporada
otoño/invierno

La recepció ha �ngut lloc a l’Ajuntament. / Ajuntament de Rubí – Localpres

REDACCIÓ

L’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, ha presidit aquest dimecres una recepció ins�tucional a les quatre jugadores
de waterpolo rubinenques
que han aconseguit èxits
espor�us a escala mundial
en els darrers mesos.
Es tracta de Bea Ortiz
Muñoz i Elena Ruiz Barril,
guanyadores d’una medalla
de plata als Jocs Olímpics de
Tòquio 2020; i de la mateixa
Elena, Elia Jiménez Pérez i
Ariadna Ruiz Barril, campiones del món en categoria
júnior.
Durant la recepció oﬁcial, l’alcaldessa ha recordat
que “totes us vau iniciar en
el waterpolo al Club Natació

Rubí, on us van inculcar
bona part dels valors que
ara defenseu arreu del món
i que ens enorgulleixen
com a ciutat. Tant de bo us
puguem rebre moltes més
vegades en aquest Ajuntament per seguir compar�nt
l’alegria de les vostres ﬁtes”.
I és que, segons la màxima
responsable municipal, “els
vostres èxits són èxits de la
nostra ciutat”.
Després d’escriure al Llibre de l’Esport en nom propi
i de les seves companyes,
Bea Or�z Muñoz ha agraït
la recepció a l’alcaldessa i a
l’Ajuntament. “És un orgull
representar la nostra ciutat i, després d’un any tan
complicat i de les compe�cions que hem �ngut, és

d’agrair que et puguin fer
aquest reconeixement”, ha
assenyalat.
Segons la waterpolista,
“ara que ja han passat uns
mesos, tenim els peus a
terra i ja pensem en la lliga
i el que tenim per endavant.
Esperem que �nguem més
èxits i que puguem representar la nostra ciutat com
ho hem fet sempre. Tant
de bo això segueixi molts
anys”.
Les jugadores tenen noves compe�cions a l’horitzó:
un mundial al maig, un europeu a l’agost i, entremig,
la lliga mundial. “Anem pas
a pas, perquè cadascuna
també tenim compe�cions
amb els nostres clubs”, ha
explicat Or�z Muñoz.

WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

Derrotes per als sèniors masculí i femení
del Natació Rubí a la màxima categoria
Durant el passat cap de
setmana, els dos equips
absoluts del Club Natació
Rubí van tornar a disputar
par�ts de la lliga a la màxima categoria del waterpolo espanyol. Tant l’equip
masculí com el conjunt
femení van acabar els seus
enfrontaments amb derrotes. L’equip femení contra el
Club Natació Terrassa (2-14)
i el masculí contra el Natació
Catalunya (5-11).
Aquest cap de setmana
els dos primers equips ju-

ALTRES RESULTATS DE LA JORNADA

garan fora de casa. L’equip
femení es desplaçarà fins
a Madrid per jugar contra
l’ARCC Lineal dissabte a
par�r de les 17 h i el mas-

culí visitarà la piscina del
CN Sabadell, a Can Llong, on
s’enfrontarà a l’Astrapool CN
Sabadell dissabte a par�r de
les 12.45 h. / CNR

Primeras puestas
para bebé y
ropa chulísima
para niño/a
¡Os esperamos!

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

nez, “ara estem visualitzant
de nou que el camí torna a
tenir llum. I en aquest camí
amb llum, un dels projectes
que tenim pendents de
seure, parlar i veure com ho
planiﬁquem és una piscina
en condicions. Perquè tot i
que és molt maca i està molt
ben conservada, cal que
sigui més gran”. / DdR
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futbol | primera CATALANA

futbol | tercera CATALANA

El ‘Veinti’ guanya el San Cristóbal i Derrota del Rubí al camp del Vic
es queda líder en solitari

Imatge de l’onze inicial del conjunt rubinenc davant el San Cristobal. / Cedida

j. González

Bon partit el disputat diumenge passat al Municipal
25 de setembre, entre el CF
Juventud 25 de Septiembre
i el CP Sant Cristóbal B, dos
equips que, probablement,
estaran lluitant pels llocs de
dalt al final de temporada.
El matx va tenir una part
per a cada equip. A la primera meitat, el Veinti va
dominar el joc, es va avançar
al minut 14 amb gol de Roli
i va disposar de nombroses
ocasions per anar-se’n al

descans amb un marcador
més ampli.
A la represa l’equip visitant es va apoderar de la
pilota i va tenir oportunitats
per empatar el partit amb
un Veinti que ho va intentar
a la contra. Tot i així, no es
va moure el marcador que
va acabar amb l’1-0 per als
de Rubí.
Als instants finals la tensió del partit es va reflectir
al camp amb comptants
picabaralles entre els dos
conjunts que va acabar amb
l’expulsió del local Adán

Sancho per doble amonestació.
Amb aquesta victòria, el
Veinti reafirma el seu lideratge, ara en solitari, amb
ple de punts (12 de 12) i
l’equip més golejador i el
menys golejat del grup 6 de
la Tercera Catalana.
El proper partit de lliga
enfrontarà els homes de
Richard Giménez a la Unió
Esportiva Planadeu-Roureda. Serà aquest pròxim
diumenge 31 d’octubre a les
12 hores al Municipal de Can
Deu de Sabadell.

El Rubí B s’imposa 3-1 a Les Fonts
El Rubí B va patir per aconseguir la victòria davant la
UE Les Fonts, en un partit
que es va anar complicant
amb el pas dels minuts. El
conjunt rubinenc va sortir
en tromba i en els primers
minuts ja va comptar amb
tres grans ocasions, dos
llançaments des de fora de
l’àrea d’Adrián Cabrerizo
‘Peque’ i Aiman ‘Jaky’, que
el porter visitant va enviar
a corner, i una rematada de
cap de Sergi Martí que va
estavellar contra el pal.
També Les Fonts, un
equip amb molta veterania,
va arribar amb perill a l’àrea
local defensada pel porter
del Juvenil A, Albert Moya.
El ‘pitxitxi’ Babakar Samba
va fallar en un mà a mà amb
el porter rival en una nova
ocasió del Rubí que podia
haver estat el primer gol.
José Antonio Sesa va
veure la segona targeta
groga en el minut 35 en una
acció molt protestada pels
blancs i vermells, que es
quedaven amb 10 jugadors
quan encara quedaven 55
minuts de partit. La UE Les

Fonts es va abocar a l’atac
abans del descans, però
els homes dirigits per Jose
Quereda ‘Pirri’, ben plantats
al camp, va aguantar.
Ja a la segona part, el
Rubí va disposar noves
oportunitats clares que el
porter egarenc va aconseguir aturar. El gol finalment
va arribar en el minut 66 en
una escapada d’Adri Méndez per la banda esquerra
que va deixar l’esfèric a
tocar de l’àrea, Marc Vinuesa va controlar i, amb un
llançament ajustat al pal va
batre el porter rival.
Poc va durar l’alegria a
les files del Rubí B, ja que,
en el 72, el visitant Eric
Baena va aprofitar un desajustament defensiu per fer
l’1 a 1. El conjunt rubinenc
va continuar treballant i
atacant.
Fruit d’això, ‘Jaky’ es va
inventar una jugada personal i va centrar al cor de
l’àrea, des d’on Babakar
Samba va marcar el segon
del Rubí d’un potent xut.
Amb el 2-1, l’equip de Les
Fonts va tornar a prémer

l’accelerador, però els rubinencs es van mostrar
segurs. Ja en temps de descompte, ‘Jaky’ va marcar el
3-1 definitiu amb un potent
xut des de la frontal després
de desfer-se de dos rivals.
Satisfacció a les files del
Rubí B, que se situa amb
aquesta victòria a una zona
còmoda de la taula. Pel tècnic ‘Pirri’, “vam fer un partit
molt complet i la qualitat
humana d’aquest equip,
les ganes, l’ordre i la paciència, ens ha fet aconseguir
aquests tres punts, que tant
hem celebrat perquè ens
han costat molt”.
Dissabte vinent, el Rubí
B visitarà el camp del Llorença. L’alineació del Rubí
va ser A. Moya; S. Marí,
Jose Sesa, Nahuel Duarte,
Adri Méndez (Pol González
min. 82); Marc Vinuesa,
Adrián Cabrerizo “Peque”
(Pol Maillo min. 70), Manel
López (Quim Medina min.
45), Aiman “Jaky”, Babakar
Samba (Javi Garrido min.
80) i Marcos Sinobas (Ahmadou Dialle min. 90). /
UE Rubí

El primer equip del Rubí va
caure per 3 a 0 en el camp
del Vic, en la quarta jornada
de lliga del grup 2 de Primera Catalana. El partit va
arrencar amb un Vic abocat
a l’atac i en la primera arribada a l’àrea de la porteria
defensada per Gerard Guitat va acabar amb l’esfèric
al fons de la xarxa. Un gol
d’Ignasi Armengou, golejador del partit. Era el minut
3, i el Rubí reaccionava i
Edgar Álvaro va estar a punt
d’empatar el matx.
L’equip rubinenc dominava i s’apropava a l’àrea
local amb perill. Un penal
sobre Ruy Gama donava
l’oportunitat als blanc-ivermells d’empatar l’encontre, però el porter del Vic va
endevinar les intencions de
Ruy Gama i va evitar l’empat. En el 32 de joc, Ignasi
Armengou va fer una bona
jugada individual aconseguint el segon del Vic.

Ja a la segona part, Padillo, i posteriorment Ruy
Gama i Edgar Álvaro, van
tenir ocasions per retallar
distància. Els locals, ben situats al camp, van aguantar
les arribades del Rubí. La
possessió de la pilota era
clara pels rubinencs, però
les aproximacions a l’àrea
no es culminaven. En el 80,
Roger Gorrea, que acabava
de sortir al terreny de joc,
va disposar de l’ocasió més
clara del partit per al Rubí.
Finalment, el gol va arribar
però per a la Unió Esportiva Vic, que va sentenciar
el matx en el minut 88 en
transformar l’exjugador rubinenc Sergi Estrada un clar
penal.
Un resultat final que
no reflecteix el que es va
veure en el camp. En aquest
sentit, Juan Romero, tècnic
del Rubí, apunta que “el Vic
és un equip fort quan juga

amb el marcador a favor,
però vam tenir opcions de
posar-nos en el partit amb
un gol i el resultat final em
sembla excessiu per a com
vam jugar”.
Diumenge vinent a les
12 h, el Rubí rebrà al Municipal de Can Rosés un dels
històrics del futbol català,
l’Atlètic Horta. “Treballarem perquè els tres punts
es quedin a Rubí”, apunta
Romera qui apunta que
“a casa som forts i estem
convençuts de tot el que fa
l’equip”.
L’alineació del Rubí va
estar formada per Gerard
Guitar: Aitor Torres, Álex
Ruiz, Iván Caballero, Michael Stalin (Juanjo Navarro min. 78); Villegas (Iván
Méndez min. 57), Álex Ortega (Hicham min. 78), Jordi
Masip (Roger Gorrea min.
78), Padillo; Ruy Gama (Mohamed Miraash min. 71) i
Edgar Álvaro. / UE Rubí

futbol | segona catalana

Victòria in extremis de l’Olímpic
davant la Unificació Bellvitge (3-2)
josé verde

L’Olímpic Can Fatjó va aconseguir imposar-se a la Unificació Bellvitge ja en temps
de descompte, gràcies a un
gol aconseguit per Claudio a
dos minuts del final. El partit
ja es presentava difícil abans
de l’inici per la qualitat del
rival i els homes de Juan
Carlos Rodríguez sabien que
haurien de treballar fort si
volien la victòria.
El partit va estar aturat
en diverses ocasions per expulsions i lesions. El Bellvitge va ser un dur i complicat
rival malgrat jugar amb un
home menys per l’expulsió

del seu porter Eric en el
minut 19 de joc. El meta
va fer una dura entrada
fora de la seva àrea quan el
davanter local marxava sol
cap al marc contrari. Tot i
ser deu, els visitants es van
avançar al marcador amb un
gol d’Ubón en el minut 33.
Ja en el 44, va arribar l’empat gràcies a un penal que
va transformar Mauri. Poc
abans del descans, el jugador del Bellvitge Mata es va
lesionar i va ser traslladat en
ambulància a l’Hospital.
En aquest primer temps,
el tècnic visitant va haver
de fer dos canvis més per
lesions: Isma va substituir

Els jugadors de l’Olímpic van celebrar la victòria. / J. M. Villena

Mata i Chechi a Isaac. Ja a
la segona part, en el minut
56, Claudio avança l’Olímpic
en el marcador, que se situava en el 2-1. Els visitants,
malgrat tot, van continuar
plantant cara i en el minut
83, de nou Ubón, va marcar
pujant el 2-2 al marcador.
Ja en temps afegit, que
l’àrbitre va estimar en 5
minuts, va arribar el gol de
la victòria per als de Can
Fatjó, a través de Claudio,
que sumava 2 al seu compte
particular i el 3-2 definitiu
al marcador. Dues victòries
consecutives per a l’Olímpic,
que dissabte juga a les 17.40
h en el Municipal Pubilla
Casas al cuer, el FC Legends
L’Hospitalet.
Inauguració de la tribuna
coberta i presentació dels
equips
Aquest divendres 29 a les 18
h tindrà lloc la festa d’inauguració de la nova tribuna
coberta al Municipal de Can
Fatjó i la presentació oficial
dels 32 equips que formen
el club. L’acte comptarà amb
l’assistència de l’alcaldessa,
Ana M. Martínez, i el regidor
d’Esports, Juan López.
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BÀSQUET ADAPTAT | LLIGA CATALANA

Resultats i públic acompanyen el Cent
Pa�ns en un magníﬁc cap de setmana

El primer equip de bàsquet
de l’Horitzó s’endú
un par�t molt igualat

Gran cap de setmana pel
Cent Patins, tant pels resultats ob�nguts com per
la gran aﬂuència de públic
que va animar des de les
grades de la pista. Pel que
fa a la lliga elit, el sènior
femení de l’HCR Cent Pa�ns
va enfrontar-se a casa amb
el CP Vila Real (3-0). Va ser
un partit fàcil i controlat
en tot moment, en el qual
l’equip rubinenc va fer una
molt bona sensació contra
un Vila Real ﬂuix en defensa
i poc convincent en atac.
Destacar el bon paper de
les porteres Carmen Hernández Ana Munevar a cada
part. Les rubinenques, amb
la veterana Jana Cassi al
capdavant, van aconseguir
la tercera victòria consecu�va amb gols de les joves
Júlia Puigpinos, Lícia Moreno i la golejadora d’aquest
any Judit Pareja.
Per la seva banda, el

sènior masculí, amb forces
baixes com Abdon, Triviño,
Morral oThomas, també
van disputar un par�t còmode davant d’un Playas
d’Oropesa molt lluitador. Els
jugadors de Marcus Fajardo
van jugar un molt bon par�t,
sòlid en defensa i contundent en atac, amb un bloc
jove que comença a donar
els seus fruits. El resultat
ﬁnal va ser de 4-1, amb gols
de Fajardo, Godano, Medina
i Díaz.
Amb aquesta victòria,
ja són tres consecutives.
Els par�ts que queden per
terminar la primera volta seran amb equips molts més
di�cils. El cap de setmana
del 6 i 7 de novembre es
disputarà el primer, contra
el totpoderós Tres Cantos.
D’altra banda, el Cent
Patins B va jugar els dos
primers par�ts a la primera
seu plata, a Saragossa. El

Un moment del par�t del primer equip del CE Horitzó davant el Fènix
de Barcelona. / Cedida

El sènior masculí va imposar-se al Playas d’Oropesa per 4 a 1. /
Cedida

primer par�t va ser contra
Playas de Oropesa B, que
es va saldar amb victòria
rubinenca per 4-3, i el segon
enfrontament amb l’Espa-

nya B amb també victòria
clara de l’equip rubinenc
per 5-1. Bon començament
de la compe�ció també dels
nois d’Abdon. / Cent Pa�ns
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Nova jornada de compe�ció pels equips de la Rubinenca
Els equips de l’Associació
d’Escacs La Rubinenca han
disputat aquest cap de setmana una nova jornada de
compe�ció. El primer equip
format per Quim, Gerardo,
Josep M. i Pedro, va rebre
la visita del Sitges A, un dels
equips més potents de la categoria. El conjunt rubinenc
no va poder amb el rival i va
cedir el matx per 1-3. Per la
seva banda, el segon equip,
integrat per Bienvenido,
Josep, Luis Fernando i Pau,
va enfrontar-se a casa amb
el Moià – Moianes B, equip
al qual es va imposar per

2,5-1,5.
El tercer equip, format
per Carlos, Álvaro, Dani i
Diego, va desplaçar-se a
Barcelona per jugar contra
el Comtal C, conjunt davant
el qual els rubinencs van
perdre.
Finalment, els més petits, els infants de l’equip
S12 es van desplaçar ﬁns a
Vilafranca del Penedès per
disputar el seu partit. El
conjunt, format per Daniel
Serrano, Joan Vilarasau, Jan
Fernández i Mar�na Lora,
va aconseguir un meritori
empat 2-2 amb una victòria

Els més pe�ts del club van aconseguir un meritori empat. / Cedida

molt treballada del Daniel,
dues taules dels seus companys i una derrota.
Aquest proper diumenge 31 no hi haurà compe�-
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L’Horitzó-Can Mir remunta el par�t a base
de lluita i guanya el primer derbi vallesà

En un par�t molt emocionant, l’Horitzó Can Mir es
va endur el primer derbi vallesà d’aquesta temporada
(2-1), contra La Fact Fupar.
El conjunt de Xavi Mas va
saber remuntar el marcador
a força de lluitar ﬁns al ﬁnal
i mostrar l’orgull sobre el
terreny de joc.
Gràcies al seu millor joc
en el primer quart i, malgrat
les bones actuacions del
porter local Sergio González,

els egarencs es van avançar
en el marcador sobre el minut 5 del període. El segon
quart va ser favorable a l’Horitzó Can Mir, tot i que no va
aconseguir reﬂec�r aquesta
superioritat en gols. Així es
va arribar al descans.
Ja en el tercer període
un bon xut de Juan Girón va
anivellar el tanteig. El temps
anava passant i el marcador
seguia amb l’empat a 1, ﬁns
que, a cinc minuts per ﬁna-

litzar el par�t, San� Marín va
aproﬁtar una errada defensiva visitant per posar el 2 a
1 que seria el resultat ﬁnal
d’un par�t molt emocionant
i que va enregistrar un gran
ambient.
Per l’Horitzó Can Mir van
jugar: S. González, S. Marin
(1), J. Girón (1), J. L. Giron,
A. Conejero, M. Pellegero, R.
Crispin, X. López, O. Irisarri,
J. M. Maria i R. Mar�n. / CE
Can Mir

ció en disputar-se el campionat de Catalunya d’edats,
on la Rubinenca presenta
un equip a la Categoria S12.
/ La Rubinenca

Par�t disputadíssim el que
es va jugar en la 1a jornada
de la Lliga Catalana de 1a.
Divisió de bàsquet adaptat, entre els equips del
CE Horitzó A i el FBC Fènix
de Barcelona. Tot i que els
vallesans sempre van anar
lleugerament pel davant en
el marcador, l’equip dirigit
per Miquel Àngel Cartes
els va posar les coses molt
complicades ﬁns al ﬁnal.
El CE Horitzó no va trobar la fluïdesa necessària
en atac perquè els jugadors
del Fènix van saber tapar els
�rs de mitja distància del
seu màxim anotador, José
Roldán. Durant la primera
part, l’equip de Cris�an Diaz
va aguantar el marcador
mercès a una bona defensa
sobre el �r exterior del conjunt barceloní. Ja en la segona, Roldán va començar
a anotar amb més facilitat i
això va propiciar la victòria
ﬁnal per només una cistella
de diferència.
Pel CE Horitzó A van
jugar: José Roldán (11),

Amelia Lupión (4), Efrain
Escalona (4), Isaac García
(2), Helena Corbella, Cristobal Galán i Darek Vera, que
encara que és jugador de
l’equip “B” va fer un excellent debut a l’A.
Victòria del B
Bon inici de Lliga Catalana
per l’equip “B” de l’Horitzó
que va vèncer per 17 punts
el Joventut de Badalona B
(30-13), en un par�t marcat
per una forta defensa dels
nois de Ruth Vinuesa, que
van apaivagar l’atac dels
badalonins.
D’altra banda, els jugadors vallesans van mostrar
una bona resolució en atac
i bona prova d’aquest fet
és que els punts van anar
molt repartits entre tots
els integrants de l’equip. Pel
C. E. Horitzó “B” van jugar:
Yerai Asensio (12), Albert
Almirall (4), Jordi Cuevas (4),
Enric Largo (4), Laura Lucero
(4) , Daniel Latre (2), Fidel
Peña i Alberto Torralbo. /
CE Horitzó

