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La pressió fi scal a la ciutat es manti ndrà al 2023 com aquest exercici, 
ja que l’IBI i les principals taxes i preus públics ni pugen ni baixen
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La Nuu transforma la ciutat en una gran 
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M. CABRERA

En la sessió plenària del 
setembre, es va aprovar 
per Junta de Portaveus la 
moció d’ERC per garantir 
la bona circulació del bus 
urbà incorporant càmeres 
als vehicles. Els autobusos 
que cobreixen les dife·
rents línies regulars a la 
ciutat sovint es troben en 
situacions que dificulten la 
seva circulació i provoquen 
retards, com ara vehicles 
mal aparcats que els obs·
taculitzen el pas.

El Ple ha acordat estu·
diar la possibilitat tècnica i 
jurídica tant a l’hora de do·
tar als autobusos urbans de 
càmeres frontals que gravin 
de manera contínua com de 
demanar l’actuació d’ofici 
de la Policia Local amb les 
imatges obtingudes.

També s’ha acordat ela·
borar una campanya infor·
mativa i de sensibilització a 
la ciutadania.

Migrants en situació 
administrativa irregular
També es va aprovar una 
moció d’ERC per demanar 

S’estudiarà l’opció de posar càmeres al bus urbà per 
captar vehicles mal aparcats que dificultin el pas

la regularització de perso·
nes migrants que viuen a 
Espanya i que estan en una 
situació administrativa irre·
gular, un fet que, segons va 
explicar la regidora republi·
cana Montse Soler provoca 
“inseguretat, desprotecció, 

explotació laboral i vulne·
rabilitat”.

Els grups municipals 
d’Esquerra, En Comú Po·
dem i l’AUP van votar a 
favor, mentre que el PSC, 
Ciutadans i Veïns per Rubí 
es van abstenir.

També es va aprovar per 
Junta de Portaveus la 
proposta de l’Alternativa 
d’Unitat Popular (AUP) 
de facilitar la mobilitat 
fins al centre a peu i en 
bicicleta o patinet a les 
persones que viuen a 
les urbanitzacions. La 
proposta aprovada recull 
l’adaptació del camí de 
Sant Muç i el camí de Can 
Feliu per tal que siguin 
vies transitables en el 
futur. La moció inclou la 
petició que l’Ajuntament 
treballi en la futura ade·
quació a mig termini 
d’aquestes vies per tal 
que puguin gaudir d’il·
luminació, arbrat, vore·
res, carrils bici segregats 
i segurs i asfaltat amb 
sistemes reductors de la 
velocitat.

Millorar la mobilitat 
a peu entre 
les urbanitzacions i 
el centre de la ciutat

El Ple va aprovar la moció 
presentada per Ciuta·
dans per a la posada en 
marxa d’una campanya 
extraordinària per a l’er·
radicació urgent de pla·
gues de rates i paneroles. 
L’acord demana que es 
reforcin els recursos hu·
mans i materials desti·
nats a analitzar i explorar 
noves línies d’actuació 
i a localitzar els focus 
d’aquestes plagues. Tam·
bé s’elaborarà un pla de 
prevenció pel control de 
les diverses plagues.

La sessió plenària del mes 
de setembre ha servit per 
aprovar tot un seguit de 
tràmits relacionats amb dife·
rents projectes d’obres. Així, 
s’ha donat llum verda de 
forma definitiva al Projecte 
executiu de nous vestidors 
i altres dependències al 
camp esportiu del Vint·i·
cinc de Setembre, amb els 
vots favorables de tots els 
grups i l’abstenció de l’AUP. 
Després que la licitació del 

projecte quedés deserta 
al juny, l’Ajuntament l’ha 
modificat per adequar-lo i 
actualitzar·lo a la nova rea·
litat de preus dels materials 
i ara ha quedat aprovat de·
finitivament.

S’ha acordat per unani·
mitat l’aprovació definitiva 
tant del projecte ‘Millora 
de l’accessibilitat de la xarxa 
bàsica de vianants. Projecte 
d’obres per a la pacificació 
del carrer Sant Pere, entre 

la cruïlla del carrer nou i el 
carrer Magallanes, i el carrer 
Montserrat’ com del projec·
te ‘Millora de l’accessibilitat 
de la xarxa bàsica de via·
nants. Projecte d’obres per a 
la pacificació del carrer Sant 
Sebastià, entre els carrers 
Llobateres i José Torrijos’. 
També s’ha autoritzat, per 
unanimitat, la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques 
a les instal·lacions de Duet 
Rubí.  / DdR

Llum verda als projectes de millora del camp del 25 de 
Setembre i de pacificació del carrer Sant Pere i Sant Sebastià

Accions contra les 
plagues de rates i 
paneroles

El bus podria incorporar en un futur càmeres frontals. / Arxiu

REDACCIÓ

Les entitats i partits inde·
pendentistes de Rubí van 
celebrar divendres al vespre 
el cinquè aniversari del refe·
rèndum de l’1 d’Octubre amb 
diverses activitats que van 
tenir lloc a la plaça de la Nova 
Estació i al solar del Centre 
Democràtic Republicà.

L’1 d’octubre del 2017, 
Rubí, com la resta de muni·
cipis catalans, va viure una 
jornada de mobilització po·
pular sense precedents per 
organitzar punts de votació 
per tal que la ciutadania es 
pogués pronunciar sobre la 
independència de Catalunya, 
una consulta impulsada per 
la Generalitat de Catalunya. 
A Rubí el referèndum va tenir 
una participació del 32%, 
amb un resultat a favor de 
la independència del 86,5%.

Per commemorar la jor·
nada de fa cinc anys, l’ANC, 
Òmnium, el CDR, el Consell 
per la República, Esquerra 
Republicana, Junts i l’AUP, 
sota el paraigua de la Pla·
taforma 1 d’Octubre, van 

organitzar activitats reivindi·
catives la vigília de l’1 d’octu·
bre. L’acte va arrencar amb la 
lectura d’un manifest, en què 
es demanava la unitat de l’in·
dependentisme i es defensa·
va la feina feta durant aquella 
jornada. Posteriorment, es 
va col·locar una placa amb 
el nom Plaça 1 d’Octubre, 
ja que l’anterior havia estat 
malmesa. La plataforma va 
reivindicar canviar el nom de 
la plaça de Nova Estació a 1 
d’Octubre. Posteriorment, 
va tenir lloc la marxa de 
torxes, sota una pancarta en 
què es demanava aturar la 
repressió.

Un cop al solar Centre 
Democràtic Republicà, situat 
a la plaça del Doctor Guar·
diet, diverses persones que 
van participar en la logística 
de l’organització del refe·
rèndum i del trasllat de les 
urnes van explicar algunes 
anècdotes i després es va 
fer una botifarrada, que va 
servir per recollir fons per 
un jove rubinenc detingut 
durant una manifestació a 
Barcelona.

Rubí celebra amb diversos
actes el cinquè aniversari
de l’1 d’Octubre

Rubí va sumar-se a la celebració de l’1 d’Octubre. / ERC Rubí
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MARTA CABRERA

El govern local, format pel 
Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) i En Comú 
Podem (ECP), ha presentat 
al Ple del mes de setembre 
l’aprovació inicial de les 
ordenances fi scals que, en 
la línia dels darrers anys, 
proposa una congelació de 
la majoria de preus públics, 
impostos i taxes municipals 
i que han estat aprovades 
pel plenari.

Entre les novetats que 
s’aplicaran durant el 2023, 
hi ha la reducció de la taxa 
per celebrar casaments al 
Castell o a l’Ajuntament, 
que passa dels 250 als 20 
euros o el cobrament de la 
llicència d’inici d’acti vitats 
que ara s’aplicarà segons la 
superfí cie total de les em-
preses o boti gues. En canvi, 
augmentarà la taxa de reti -
rada de vehicles per ajustar 
el cost del servei i penalitzar 
els infractors. També s’ha 
recuperat la taxa d’ocupació 
de la via pública, que afecta 

El Ple dona llum verda a la congelació dels 
principals impostos i taxes municipals per al 2023

els bars i restaurants que 
tenen terrasses i que durant 
els tres darrers anys s’havia 
suspès per la pandèmia. “És 
un moment delicat i per això 
no ens podem permetre 
apujar impostos i taxes. 
Insisti m que la mitjana del 
rebut de l’IBI a Rubí és de 
490,33 euros, per sota de 
la comarca”, ha explicat la 
regidora socialista M. Car-
men Cebrián, que també 

ha afegit que en els pres-
supostos es continuaran 
desplegant tot un seguit de 
bonifi cacions i subvencions 
per ajudar a les famílies de 
rendes més baixes a pagar 
aquests impostos.

A excepció de Ciutadans 
(Cs), la resta de parti ts de 
l’oposició han optat per 
l’abstenció. Esquerra Repu-
blicana (ERC) ha criti cat el 
fet que els impostos que pa-

guen els rubinencs no es ve-
uen refl ecti ts en els serveis 
i que, a més, l’Ajuntament 
malbarata diners.”Entenem 
que mantenir la pressió 
fiscal és justificable si els 
serveis són adequats, però 
a Rubí els serveis que tenim 
ni són adequats ni són els 
que ens mereixem, perquè 
la ciutat no està neta, no 
és agradable, ni segura, ni 
té habitatge assequible, i a 
més, l’Ajuntament ti ra els 
diners a les escombrari-
es, com per exemple amb 
el lloguer de l’oficina del 
POUM que encara no s’ha 
obert”, ha afi rmat el porta-
veu d’ERC, Xavier Corbrera.

Ciutadans ha criti cat la 
congelació fi scal i ha argu-
mentat el seu vot contrari 
perquè el govern no ha atès 
la seva proposta de rebai-
xar l’IBI un 5%. “Mantenir 
la pressió actual creiem 
que és poc encertat i poc 
generós, com també ho és 
tornar a cobrar les taxes 
d’ocupació de via pública 
a hostalers i restauradors”, 

ha afi rmat Roberto Martí n, 
portaveu de Cs. El dirigent 
de la formació taronja ha 
subratllat que una rebaixa 
dels impostos és assumible 
pel consistori i que perme-
tria un respir a les famílies, 
que “estan abocades a un 
gran ofec amb la pujada de 
l’IPC, dels tipus d’interès, 
del cost dels aliments, de la 
llum, del gas, etc.”.

Des de Veïns per Rubí 
(VR), Toni García, també ha 
defensat una rebaixa dels 
impostos, com fa anys que 
demana, i que considera 
que enguany pren encara 
més sentit. “Rubí encara 
és una ciutat cara i això no 
es tradueix en un nivell de 
serveis públics adequats. 
El salari mitjà brut està per 
sota de la mitjana comarcal 
i estudiar una reducció de 
l’IBI seria l’adequat, sobre-
tot preveient la situació de 
crisi que ens vindrà prope-
rament”.

Finalment, l’Alternati va 
d’Unitat Popular (AUP) ha 
reconegut “peti tes millores 

progressives” en les orde-
nances, segons la seva por-
taveu, Betlem Cañizar. No 
obstant això, considera que 
hi ha molt marge de millora 
i que hi ha certs temes que 
continuen pendents, com 
ara “la tarifació social de 
les escoles municipals de 
música i d’art” i ha defensat 
“que els impostos siguin 
progressius”.

La sessió plenària va tenir lloc a l’Ajuntament dijous de la setmana 
passada. / Ajuntament de Rubí-Localpres

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

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 serveis

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) 

Ctra. Sant Cugat 5, 
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Rubí acull la firma d’un acord per fer 1.500 habitatges 
de lloguer social als municipis de l’Arc Metropolità
REDACCIÓ

El Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana 
(MITMA), la Generalitat i 
l’Arc Metropolità impulsa-
ran conjuntament la cons-
trucció de més habitatge de 
lloguer social o assequible 
als municipis de l’Arc. Així es 
va acordar al protocol que 
divendres van signar a Rubí 
la ministra Raquel Sánchez, 
la presidenta de l’Associació 
de l’Arc Metropolità, Marta 
Farrés, i el secretari d’Habi-
tatge i Inclusió Social de la 
Generalitat, Carles Sala. A 
l’acte també hi va ser pre-
sent l’alcaldessa de Rubí, 
Ana M. Martínez, i mem-
bres de l’equip de govern.

L’acord estableix que 
els ajuntaments, en coor-
dinació amb la Generalitat, 
posaran a disposició el sòl 
on s’ubicarien les promoci-
ons i informaran el Ministeri 
sobre el cost que implica 
construir els habitatges. El 
MITMA, per la seva part, 
farà aportacions econòmi-
ques que es concretaran 
amb convenis posteriors 

vinculats a cada projecte 
als 9 municipis implicats: 
Granollers, Martorell, Ma-
taró, Mollet, Rubí, Sabadell, 
Terrassa, Vilafranca del Pe-
nedès i Vilanova i la Geltrú.

La ministra, Raquel Sán-
chez, va destacar que, amb 
l’acord, “iniciem el primer 
pas per a construir 1.500 
habitatges de lloguer asse-
quible, que s’edificaran pre-
ferentment en sòl públic” i 

ha explicat que el Ministeri 
farà una aportació de “5,3 
milions d’euros, amb la pre-
visió que aquesta assignació 
es prorrogui els propers 
anys”. Per tant, s’anirien am-
pliant a mesura que avanci 
la construcció d’habitatges.

Durant la seva interven-
ció, l’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Martínez, va apuntar 
que aquest l’habitatge és 
una de les prioritats que 

s’han marcat totes les ciu-
tats que integren l’ARC, 
situant-lo com un tema 
estratègic, atenent que és 
una problemàtica comuna i 
a la qual cal donar resposta 
amb urgència.

Per la seva part, el se-
cretari d’Habitatge i Inclusió 
Social de la Generalitat, Car-
les Sala, va agrair “el diàleg 
tant del ministeri com dels 
ajuntaments”.

La ministra, el secretari i els integrants de l’ARC. / Ajuntament de Rubí – Localpres

Et deprimeix la tardor?
’arribada de 
la tardor fa 
que moltes 
persones es 

trobin més cansades, 
més tristes, amb ganes 
d’estar més en soledat, 
amb més gana i amb 
menys motivació. Són 
canvis emocionals as-
sociats a una sensació 
de tristesa, que experi-
mentem a conseqüèn-
cia de la disminució 
de la llum natural que 
comporta aquesta es-
tació de l’any,  pel fet 
que els dies són més 
curs, més grisos i més 
freds. És el que es co-
neix com a trastorn 
afectiu emocional o 
depressió de la tardor.

Com que estem ex-
posats menys temps a 
la llum solar natural, el 
nostre cervell produeix 
menys serotonina, que 
és el neurotransmissor 

encarregat de regular 
el nostre estat d’ànim, 
la conducta alimentà-
ria o la són, entre altres 

coses. Però la tardor no 
ens afecta a tots amb 
la mateixa intensitat. 
Hi ha persones que es 
mostren més sensibles 

a aquest canvi d’esta-
ció i per això desenvo-
lupen aquest trastorn 
afectiu emocional.

Alguns consells que 
ens ajudaran a fer aquest 
canvi estacional d’una 
manera més positiva 
són:

No quedar-nos a 
casa. Sortir més i a les 
hores de sol. Fer exer-
cici o passejar a l’aire 
lliure millorarà l’estat 

d’ànim i l’energia.

Tenir una bona 
rutina de son, ja que 
la seva alteració pot 

afectar l’estat d’ànim.

Portar una dieta 
saludable i equilibra-
da, menjant llegums, 
cereals, carn, verdura 

i fruits secs que ens 
aportaran energia. 

Evita els sucres, 
sobretot refinats.

Organitzar trobades 
amb amics i 

familiars, això 
evitarà 

l’aïllament i afavori-
rà la vida social.

Fes activitats que 
t’agradin, com llegir, 
escoltar música, etc.

Generalment, aquest 
trastorn sol desapa-
rèixer a mesura que 
ens anem acostumant 
i adaptant a la nova 
estació, tanmateix, si 
persisteix i s’allarga en 
el temps, és recomana-
ble consultar amb un 
especialista.

Si tens dubtes o vols 
més informació, pots 

contactar amb mi per 
email (maribelfernan-
dezav@gmail.com) o 
al mòbil 606 984 915. 

Maribel Fernández. 
Psicòloga Integradora.

Consulta a Rubí | 606 98 49 15

Creo en tus cualidades 
y potencialidades para resolver cualquier 

situación o estado, te ayudo a desarrollarlas, 
unificarlas y así aumentar tu bienestar.

PsicPsicóólogaloga
IntegradoraIntegradora

Maribel Fernández
maribelfernandezav@gmail.com

La Biblioteca va acollir di-
mecres la segona Jornada 
de Govern Obert de Rubí, 
que va seguir la línia de tre-
ball encetada l’any passat 
amb l’objectiu d’apropar 
les eines de govern obert 
a la ciutadania. En aquesta 
edició, la jornada s’ha cen-
trat en les dades obertes i 
la formació.

Segons l’Ajuntament, 
la transparència i l’accés a 
la informació que genera 
el consistori garanteixen 
la qualitat democràtica de 
l’administració i són indis-
pensables per donar comp-
te de la gestió pública a la 
ciutadania i promoure’n la 
participació. “Mantenim in-
tacte el compromís adquirit 
amb els nostres veïns i veï-
nes d’obrir de bat a bat les 
portes de l’administració 
perquè tothom hi tingui ac-
cés”, ha explicat l’alcaldessa 
de Rubí, Ana M. Martínez. 
El portal de dades obertes 
de l’Ajuntament de Rubí 
conté actualment 67 con-
junts de dades.

Segona jornada sobre
dades obertes orientada 
als centres educatius

La trobada d’enguany 
ha girat entorn de tot allò 
que poden aportar les da-
des obertes a la formació, 
tant d’alumnes de secun-
dària com d’altres forma-
cions superiors, a docents 
i a centres escolars. Sota 
el títol #Dadesobertes i 
formació, les diferents 
intervencions han tractat 
les dades obertes i quina 
utilitat poden tenir pels 
centres educatius.

Tè c n i c s  m u n i c i p a l s 
han detallat com són i 
d’on sorgeixen les dades 
obertes i com accedir-hi. 
A més, la secretaria de 
Govern Obert de la Ge-
neral itat,  Xesca Serra, 
ha parlat del programa 
OpenCohesionSchool per 
a instituts de secundària. 
Finalment, la periodista 
i experta en visualització 
de dades i cofundadora 
d’Storydata, Eli Vivas, ha 
mostrat les utilitats que 
els centres educatius po-
den trobar en les dades 
obertes. / DdR
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REDACCIÓ

L’alcaldessa, Ana M. Martí-
nez, i la regidora de Segure-
tat, Marta Oliva, han visitat 
aquest dilluns el parc de 
Bombers de la Generalitat 
per felicitar els seus inte-
grants pels èxits aconseguits 
en diverses competicions 
celebrades recentment. 
L’equip rubinenc ha quedat 
cinquè en la classificació de 
la maniobra complexa i desè 
a la classificació general al 
concurs mundial d’excar-
ceració de Luxemburg. Al 
certamen, que va tenir lloc 
al setembre, hi han partici-
pat una trentena d’equips 
de tot el món.

L’equip del parc de Bom-
bers de Rubí va obtenir 
l’accés directe al campionat 
mundial en quedar en sego-
na posició de la classificació 
general —darrere de l’equip 
de Bombers de Gandia del 
Consorci de València— al 
XVI Encuentro Nacional 
de Rescate en Accidentes 
de Tráfico. Aquest certa-
men, celebrat a Lanzarote 

el passat mes de juny, va 
ser organitzat per l’Asocia-
ción Profesional de Rescate 
en Accidentes de Tráfico 
(APRAT). Precisament ha 
estat l’equip de Gandia el 
guanyador de la categoria 
general d’aquesta edició del 
World Rescue Challenge.

Aquestes competicions, 
tal com els bombers han 
explicat a l’alcaldessa i a 
la regidora, són molt útils 
com a activitat formativa, 

ja que tot el que aprenen 
ho acaben traslladant al 
carrer a l’hora d’efectuar els 
diferents serveis.

Estiu complicat
A banda de lloar els resul-
tats de l’equip rubinenc 
en aquests certàmens, l’al-
caldessa també ha agraït 
la tasca que desenvolupa 
el cos de Bombers davant 
dels incendis forestals. “Ha 
estat un estiu difícil a Cata-

L’alcaldessa felicita els Bombers de Rubí pels seu 
èxits a les competicions d’excarceració

Bombers de Rubí, amb l’alcaldessa i la regidora. / Ajuntament-Localpres

lunya per diversos focs. Per 
sort, Rubí no ha hagut de 
lamentar cap incendi fores-
tal. La tasca dels bombers 
ha estat bàsica”, ha explicat 
l’alcaldessa. Enguany ha 
plogut poc i ha fet molta 
calor, fet que ha contribuït 
a incrementar el risc d’in-
cendi. Segons Martínez, “te-
nint en compte la situació 
d’emergència climàtica que 
vivim, cada estiu serà més 
important la vostra feina”.

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona

Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com

Pl. Progreso, 9  |  T. 93 699 66 98
TAPAS Y PARTIDOS DE FÚTBOL

Mor Pere Vallhonrat, 
empresari i director de la
Fundació Museu Vallhonrat

L’empresari rubinenc Pere 
Vallhonrat, de 81 anys, va 
morir dijous de la setmana 
passada de forma sobtada. 
Propietari i fundador, jun-
tament amb el seu pare, de 
l’empresa Finques Vallhon-
rat, també era membre de 
CECOT Rubí i director de la 
Fundació Museu Etnogràfic 
Vallhonrat, entitat guardo-
nada amb la Creu de Sant 
Jordi.

A més de les funcions de 
museu, la Fundació dirigida 
per Pere Vallhonrat ha donat 
suport a moltes i diferents 

iniciatives culturals, literà-
ries i del teixit associatiu de 
la ciutat.

Seguint del seu desig, 
la vetlla de Pere Vallhonrat 
va ser al Museu Vallhonrat 
divendres a partir de les 
15 h. El seu funeral va tenir 
lloc a l’església de Sant Pere 
el dissabte a les 11.30 h, on 
familiars i amics van donar-li 
un sentit últim adeu. Nom-
brosos ciutadans i entitats 
de la ciutat, així com les 
autoritats locals han expres-
sat el seu dol per la mort de 
Pere Vallhonrat. / DdR

Maria Saez, l’entranyable 
castanyera de Rubí, mor als 
82 anys d’edat
Durant gairebé quatre dè-
cades, la tardor a la plaça 
Pearson ha tingut una es-
tampa i una olor molt típica, 
la de l’estimada castanyera 
de Rubí i les seves castanyes 
torrades, que han fet les 
delícies de vàries genera-
cions de rubinencs. Maria 
Sáez Navarro, la castanyera 
de Rubí, va morir dijous de 
la setmana passada als 82 
anys. La senyora Maria era 
una persona entranyable, 
que repartia les paperi-
nes de castanyes torrades 
i molts somriures entre els 
molts rubinencs que du-
rant els mesos d’octubre i 

novembre s’apropaven a 
la plaça Pearson. Nascuda 
a Almeria, va arribar l’any 
1962 a la nostra ciutat, on 
va trobar feina en una fàbri-
ca tèxtil, mentre que a les 
tardes netejava un bar de la 
ciutat. Va ser aquí on es va 
fer amb el recipient on tor-
rava les castanyes, un “trasto 
que volien tirar” i que ella va 
decidir quedar-se, segons 
explicava ja fa anys a Diari de 
Rubí. A partir d’aquell mo-
ment, cada tardor s’ubicava 
a la plaça Pearson per ven-
dre les castanyes torrades 
entre somriures i paraules 
amables. / DdR

La Maria, torrant castanyes a la plaça Pearson. / Arxiu

En Pere Vallhonrat, durant una roda de premsa. / Arxiu
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Elevamon Elevadores 
es una empresa ubica-
da en Rubí, dedicada 
íntegramente al mundo 
del ascensor y del trans-
porte vertical. La firma, 
con más de 25 años de 
experiencia en el sector, 
cuenta con profesiona-
les expertos en la insta-
lación, mantenimiento y 
reparación de aparatos 
elevadores: ascensores, 
montacargas, montaco-
ches, montaplatos, pla-
taformas para personas 
de movilidad reducida, 
es decir, en todo lo refe-
rente con el transporte 
vertical de personas o 
mercancías. 

Juan Carlos Fernán-
dez, gerente de Eleva-
mon Elevadores, nos 
cuenta un poco más so-
bre la empresa y los Ser-
vicios que ofrece. 

- ¿Cuándo se creó 
la firma?
La empresa se fundó en 
septiembre de 2007 en 
Rubí, en el polígono de 
Ca n’Alzamora. Desde sus 
inicios ha estado presen-
te en el sector a lo largo 
del territorio catalán, 
centrando su actividad 
en el área metropolita-
na de Barcelona y muy 
especialmente en Rubí.

- ¿Qué servicios ofrecen?
Una parte importante de 
los servicios ofrecidos 

por la empresa es el 
mantenimiento de los 
aparatos elevadores ya 
instalados, con personal 
altamente cualificado 
para ello, así como la 
modernización de estos. 
Además del manteni-
miento, somos expertos 
en reparaciones de as-
censores y elevadores 
y, por supuesto, en el 
montaje de los mismos. 
Además, también somos 
especialistas en la reha-
bilitación de edificios 
antiguos, estudiando 
las posibilidades para 
instalar un ascensor. 

- ¿A qué tipo de clien-
tes os dirigís? 
Trabajamos tanto para 
empresas como para 
comunidades de pro-
pietarios y también para 
particulares. 

-¿Como es el estudio 
previo para poder 
hacer la instalación 
de un ascensor?
Nuestro ingeniero y 
nuestro arquitecto rea-
lizan los estudios per-
tinentes para la rea-
lización del proyecto, 
adecuándose a las ca-
racterísticas específi-
cas de cada edificio o 
instalación, resolvien-
do cualquier dificultad 
técnica y adecuándose 
a las necesidades del 
cliente.

Elevamon Elevadors, especialistas
en la instalación, mantenimiento y
reparación de ascensores y montacargas

 - ¿Qué otros servicios 
ofrecen? 
Instalamos también 
puertas de garaje, con-
troles de acceso (ba-
rreras), montacargas, 
montaplatos, salvaesca-
leras, sillas elevadoras, 
accesibilidad en general.

- ¿Quiere añadir 
algo más? 
En nuestra web www.
elevamon.com tienen 
toda la información de 
nuestra empresa, tra-
yectoria, obras, mante-
nimientos, accesibili-
dad, etc.
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REDACCIÓ

Aquest dilluns, setze dones 
empresàries han assistit 
a la primera sessió del 
programa de foment de 
l’emprenedoria entre les 
dones Impuls en femení, a 
la sala fòrum de la Masia 
de Can Serra. La iniciativa, 
que compta amb la col·
laboració de la Diputació 
de Barcelona, ofereix un 
itinerari formatiu perso·
nalitzat, assessorament i 
seguiment individualitzat 
dels projectes empresa·
rials de dones que liderin 
empreses ubicades o do·
miciliades en el municipi 
de Rubí.

A través del progra·
ma, també es promou la 
creació de sinergies entre 
dones emprenedores que 
puguin fomentar aliances 
i construir col·lectivament 
un hub d'emprenedoria 
femenina a Rubí. Les par·
ticipants formaran part 

d’un grup de treball reduït 
i rebran formació a mida 
segons les necessitats con·
cretes del seu projecte. El 
grup de treball les acompa·
nyarà en la implementació 
de les eines i tècniques 
requerides per la seva pro·
posta empresarial i podran 
compartir coneixements i 
donar visibilitat a la seva 
feina, entre d’altres.

La iniciativa Impuls en 
femení es desenvolupa·
rà a través de reunions 
setmanals dels grups de 
treball formats per quatre 
empresàries. El projecte té 
una durada de tres mesos 
i, en total, es realitzaran 12 
sessions de treball. 

L’any vinent, es faran 
quatre reunions més de 
consolidació de temes per 
veure com s’estan apli·
cant els conceptes treba·
llats i les dificultats que 
es troben, amb l’objectiu 
de donar continuïtat a la 
formació. 

REDACCIÓ

L’Ajuntament ha incorporat 
10 nois i noies que estudi·
en FP DUAL a la plantilla 
municipal a través d’un 
contracte de treball de 9 
mesos i treballaran als ser·
veis de joventut, escoles 
bressol, serveis socials o 
informàtica. Part de l’alum·
nat contractat està cursant 
la modalitat d’FP Dual a INS 
L’Estatut, el Cicle Formatiu 
de Grau Superior (CFGS) de 

Desenvolupament d’apli·
cacions multiplataforma o 
el CFGS Administració de 
sistemes informàtics en xar·
xa. La resta està estudiant a 
l’Institut La Serreta el CFGM 
Atenció a les persones en 
situació de dependència, el 
CFGS Educació infantil o el 
CFGS Integració Social.

La formació professional 
dual aposta per augmentar 
la col·laboració entre els 
centres de formació pro·
fessional i les empreses, 

en el procés formatiu dels 
alumnes.

L’estada dels joves al con·
sistori es divideix en dues 
fases: en la primera, de 100 
hores, l’alumnat ha realitzat 
pràctiques per adaptar-se al 
funcionament de l’adminis·
tració i, en finalitzar aquest 
període l’1 de setembre ha 
començat l’estada remunera·
da en modalitat de contracte 
laboral durant 900 hores.

Divendres passat, l’al·
caldessa Ana M. Martínez, 

va donar la benvinguda 
a l’alumnat que s’ha in·
corporat a la corporació 
local. “Rubí és el primer 
Ajuntament de Catalunya 
que contracta estudiants 
d’FP Dual com a part de 
la seva formació, en lloc 
d’oferir·los una beca”, ha dit 
l’alcaldessa.

Aquesta és la segona 
promoció d’alumnes que 
treballen a l’Ajuntament de 
Rubí a través de la modalitat 
Dual de l’FP.

REDACCIÓ

Diari de Rubí inicia aquest 
mes d’octubre una nova 
etapa, passant de ser un set·
manari a ser una publicació 
quinzenal, que inclourà més 
pàgines, més tirada i nous 
continguts. 

Segons explica Chus Gon·
zález Mas, gerent de la cap·
çalera informativa local, la 
publicació apostarà per oferir 
als lectors més reportatges, 
més entrevistes, més opinió 
i espais de reflexió i altres 
nous continguts relacionats 
amb la ciutat, sense deixar 
de banda el més destacat de 
l’actualitat rubinenca.

González Mas assenyala 
que les pujades consecuti·
ves del cost del paper i de 
la impressió i la baixada 
de la publicitat ·única font 
d’ingressos del mitjà· són 
alguns dels motius que han 
propiciat la decisió d’apos·
tar per un nou format. “En 
moments com aquest, tots 
ens hem de reinventar”, 
assenyala, i insisteix que 

“la ciutat es mereix tenir 
un mitjà de comunicació 
en paper, fet aquí i majori·
tàriament per gent de Rubí, 
i per això, seguirem al peu 
del canó”.

A més, tota l’actualitat 
local es podrà seguir de 
manera immediata a través 
de la web del mitjà (www.
diariderubi.com) i de les 
seves xarxes socials (Face·
book, Instagram i Twitter).

D’altra banda, en aques·
ta nova etapa, es mantin·
dran les edicions especials 
de Nadal, Festa Major i 
Eleccions Municipals.

El gerent de Diari de 
Rubí també agraeix als lec·
tors i lectores i a tot comerç 
local el suport rebut des 
que l’any 1993 va néixer el 
mitjà i espera que “aquest 
suport es mantingui per 
molts anys més”.

Diari de Rubí enceta nova etapa: l’edició serà
quinzenal i inclourà més pàgines i nous continguts

Diari de Rubí, fundat l’any 1993, és actualment l’únic mitjà informatiu escrit de la ciutat. / Arxiu

Diari de Rubí mantindrà 
la capçalera i passarà a ser 
una publicació quinzenal, 
independent i gratuïta, 
com fins ara i es mantin·
dran els més d’un centenar 
de punts de repartiment 
establerts. 

La redacció del mitjà 
es troba situada al carrer 
Pere Esmendia, 25, 1r 2a 
(a sobre del Grup Policlínic 
i prop del Jutjats).

Segona promoció de joves contractats pel consistori 
a través de la formació professional dual

Empresàries locals se 
sumen a la iniciativa 
‘Impuls en femení’
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REDACCIÓ

La Diputació de Barcelona i 
el Consell Comarcal del Va-
llès Occidental (CCOV) han 
fi rmat aquest dimecres un 
conveni per al desenvolu-
pament d’actuacions adre-
çades al sector del comerç 
a la comarca d. L’acord ha 
de permetre desenvolupar 
accions adreçades al sector 
del comerç.

L’execució de les accions 
estan prevists fins al juny 
del any vinent i compten 
amb pressupost de 33.333 
€. Les actuacions s’estruc-
turen en quatre programes: 
dinamització de comerç en 
peti ts municipis; prevenció 
i ocupació de locals buits; 
comerç responsable i soste-
nible; i transformació digital 
i distribució de mercaderies. 
El Programa de Prevenció 
i ocupació de locals buits 
contempla, entre altres, 
fomentar el desenvolupa-
ment de pactes locals per 
a la prevenció i ocupació 
de locals buits mitjançant 
el suport de la Guia per a 

l’impuls de pactes munici-
pals per a la mobilització 
de locals comercials buits 
de la Gerència de Serveis 
de Comerç de la Diputació 
de Barcelona.

Pel que fa al Comerç 
responsable i sostenible, in-
clou les actuacions d’impuls 
d’iniciati ves per posicionar 
el comerç de proximitat. Es 
preveu donar a conèixer les 
monedes complementàries 
com a eina de desenvolupa-
ment local i, més específi ca-

ment, com a estratègia de 
la dinamització comercial 
local.

El programa de Trans-
formació digital i distribució 
urbana de mercaderies re-
cull les actuacions d’acom-
panyament i suport a la 
transformació digital dels 
establiments comercials i la 
comercialització de produc-
tes i serveis, a parti r de les 
estratègies desenvolupades 
i segmentades per muni-
cipis. També es preveu la 

La Diputació i el Consell Comarcal del Vallès Occidental 
fi rmen un conveni per la dinamització del comerç 

La diputada de Comerç, el president del Consell i el  conseller de Desenvolupament Econòmic Local, durant la 
presentació del conveni / Foto CCVO

col·laboració directa en la 
difusió de l’aplicació mòbil 
Apropteu que presta suport 
al sector comercial local 
amb l’objecti u d’obtenir una 
transformació digital que el 
faci més competi ti u.

Finalment, també inclou 
un programa de dinamitza-
ció per a municipis peti ts.

El 22% de les empreses de 
la comarca són comerços
El president del CCOV, Ignasi 
Giménez, ha apuntat que 

El ‘Cupó Diari’ de
l’ONCE reparteix 
35.000 euros a Rubí

L’ONCE ha reparti t 35.000 
euros a Rubí en el sorteig 
corresponent a dilluns 3 
d’octubre. Roberto Zuñiga, 
ubicat al quiosc de l’ONCE 
del carrer Toledo, és l’agent 
venedor que ha repartit 
aquest premi. Rubí per-
tany administrati vament a 
l’agència de l’ONCE a Ter-
rassa, que presta serveis 
personalitzats a 520 afi liats 
i afi liades i compta amb 118 
agents venedors. / DdR

Bon ambient en l’edició del Fora Estocs 
d’esti u dels comerciants locals 

L’illa de vianants va acollir dissabte passat una nova edició del Fora Estocs, organitzat per 
l’associació Comerç Rubí, que va registra un bon ambient de públic. Les boti gues van oferir 
els excedents de la temporada d’esti u a preus molt rebaixats, mentre que la ciutadania va 
poder adquirir peces i productes a molt bon preu. / Foto: J. A. Montoya

“des de les administraci-
ons hem d’ajudar al petit 
comerç i a les associacions 
comercials com a interlo-
cutores per aconseguir un 
comerç que revitalitzi els 
pobles i ciutats i que sigui 
de proximitat i sostenible”. 
Giménez ha recordat que el 
sector dona feina a 63.027 
persones i compta amb 
5.561 empreses, que re-
presenten el 22% de les 
empreses de la comarca 
i que la COVID, l’auge del 
comerç digital i la tendència 
inflacionista està afectant 
molt el sector comercial.

Per la seva banda, la di-
putada delegada de Comerç 
de la Diputació i alcaldessa 
de Rubí, Ana M. Martí nez, 
ha destacat que el teixit 
comercial dinamitza la ciu-
tat i que “els carrers amb 
acti vitat comercial són més 
segurs i estan millor cui-
dats”. Martí nez ha afi rmat 
que la comarcal compta 
amb 17.659 acti us comer-
cials, dels 25.715 locals co-
mercials existents al Vallès 
Occidental.
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En la darrera sessió del Ple de l’Ajun-
tament s’ha aprovat dues propostes 
encaminades a millorar la mobilitat 

sostenible a la ciutat, cadascuna d’elles des 
d’àmbits diferents, i veurem si el govern local 
és o no capaç de tirar-les endavant.

En primer lloc, s’ha acordat que els busos 
urbans s’equiparan amb una càmera frontal 
per detectar i enregistrar imatges dels cot-
xes que estan mal estacionats en diferents 
punts de la ciutat i que, sovint, impedeixen 
la correcta circulació del transport públic. Es 
tracta d’una queixa recurrent dels usuaris 
d’aquest servei i que a vegades ocasiona 

Millorar la mobilitat sostenible
EDITORIAL

retards en el transport públic. Aquestes 
càmeres tindrien la missió d’enregistrar 
les matrícules dels cotxes mal estacionats 
i que la Policia Local d’ofici pogués emetre 
sancions.

És evident que aquesta mesura no hauria 
de ser necessària si els conductors respec-
tessin les normes de circulació i fossin més 

cívics. De fet, la gran majoria ho són, però al-
guns no. Això no només ocasiona problemes 
al transport públic, al voltant de l’escola dels 
Maristes fa mesos que l’AMPA del centre 
educatiu reclama més sancions pels cotxes 
mal aparcats damunt de les voreres que, 
a vegades, obliguen els vianants a baixar 
a la calçada. I com aquest, altres punts de 

la ciutat, per posar només un exemple, a la 
plaça dels Nens els vehicles estacionen com 
si fos pràcticament un aparcament.

L’altra proposta que es va aprovar al Ple 
va ser habilitar un camí per tal que els rubi-
nencs puguin baixar al centre caminant des 
de les urbanitzacions per les dues vies que 
connecten de forma més ràpida i que ara 
mateix només són aptes per la circulació de 
vehicles. Caldrà veure com s’implementa la 
proposta, però pot ser un gran pas endavant 
per afavorir la mobilitat d’aquests ciutadans, 
que podrien anar passejant fins a la ciutat i 
deixar el cotxe aparcat a casa.

(DIARI DE RUBÍ no comparteix necessàriament les opinions signades 
i inserides en les seves pàgines. 

La direcció tampoc es fa responsable de la qualitat, procedència 
o origen dels anuncis i dels continguts dels mateixos).

Amb la col·laboració:
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El Tuit de la setmana          5 d’octubre

Jonathan
@Jonathan_Navarr

Algú sap perquè ara a #rubicity podem saludar als pilots de les 
aerolínies que de sortida de Barcelona pasen fregant els nostres 
terrats? Em recorda a un capítol dels Simpson…

CARTES DE LA CIUTADANIA
En memòria de Pere Vallhonrat Guiu
La família agraeix les mostres de condol re-
budes per la mort d’en Pere Vallhonrat Guiu 
i recorda que la missa en memòria seva, serà 
el proper dimecres 26 d’octubre, a les 20 h 
a l’església de Sant Pere de Rubí i al mateix 
temps, comparteix la carta de comiat:

Estimat Sr. Pere,
No sap com ens ha dolgut la seva inesperada 
pèrdua. No s’ho pot imaginar… d’un dia per 
l’altre, parlem amb vostè tot fent una reunió, 
i l’endemà ja no hi era.

Des d’on sigui, acaronat per la remor de les 
ones del mar, acollit per la família que el va 
precedir i acompanyat en aquest últim adeu, 
amb tot l’amor i el respecte que mereix, 
volem donar-li les GRÀCIES per la feina que 
sempre ha fet per la ciutat de Rubí. 

El recordem, sempre disposat a ajudar, a 
dialogar, a fer que les coses fossin més fàcils, 
oferint suport en projectes d’entitats i par-

ticulars... sempre amb aquella il·lusió, sent 
positiu i sense perdre: ni el tímid somriure,  
ni la paciència, ni la bona educació a l’hora 
de dir les coses. Tot un senyor!
Ha deixat un gran buit, però també un record 

entranyable i vivències merave-
lloses que sempre recordarem: el 
sopar de Nadal, la celebració dels 
80 anys, l’acollida i els records que 
compartia amb les visites del mu-
seu, les bromes que feia (perquè 
també era bromista), tractar-nos 
de vostè i aquell: Caram!, quan li 
explicàvem alguna novetat. 

GRÀCIES per confiar en cadascun 
de nosaltres, per regalar-nos tants 
anys increïbles, per deixar-nos 
aprendre al seu costat i fer agra-
dable la feina, per permetre’ns 
seguir sumant, innovant i aportant 
noves idees, 
per fer-nos sentir part d’una sego-
na família i per tenir la gran sort 
d’haver-lo conegut. 

GRÀCIES per interessar-se per nosaltres 
quan teníem dies dolents, per animar-nos 
sempre a tirar endavant i per fer-nos estimar 

el museu que amb tant d’estima ha sabut 
cuidar. Un museu, un llegat, la història d’una 
nissaga i un referent dins del món cultural 
i artístic.

Diuen que quan plores la marxa d’algunes 
persones, és perquè les has apreciat i a Vos-
tè, mai el podrem oblidar, perquè era l’ànima 
de Finques Vallhonrat i de la Fundació.
Sr. Pere ha d’estar més que orgullós de tot el 
llegat que ha deixat a la ciutat de Rubí, de 
tot el que ha fet per la seva família i per les 
persones que en algun moment de la vida, 
l’han acompanyat.

Ha estat un avi carinyós i juganer amb tots 
els seus nets, un marit entregat en cos i 
ànima, un pare exemplar,  un col·leccionista 
extraordinari, amic dels seus amics, un 
empresari professional i honest... una bona 
persona. Allà on sigui, descansi en pau.

Familia Vallhonrat 
i treballadors de Finques Vallhonrat
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El mal estado de los postes de hormigón de la red eléctrica, un peligro para la ciudadanía
Quisiera denunciar el mal estado de los postes de hormigón de la red eléctrica en el centro de 
la ciudad, que son un peligro para la ciudadanía. Son postes de más de 1000 kg de hormigón 
resquebrajado por aluminosis, postes colocados en las primeras casas con luz eléctrica y ca-
lefacción en rubi hacia el año 1936. Para que no se desmoronen suelen colocar unas simples 
bridas para que no se de desmoronen y algunos amenazan a peatones, viviendas y coches 
aparcados. Será que las eléctricas no ganan lo sufi ciente y ni hacen ni mantenimiento. Esto 
es de juzgado de guardia… Estos de las imágenes son de la calle Torres Oriol, esquina con Ca 
n’Oriol y Paseo de Los Pinos. Parece que ti enen intención de cambiar el que ti ene las bridas, 
pero el otro poste está peor y se desprende de inmediato con tocarlo cae. De no cambiarlo 
sería negligencia grave. Creo que el Ayuntamiento y la Policia Local deberían tomar medidas. 

Miguel Almansa

FOTODENÚNCIES

Menys places de càrre-
ga i descàrrega a 
Les Torres 
A les torres, una zona 
de càrrega i descàrre-
ga, ha passat de tres 
places a una. A sota, hi 
ha un transformador 
elèctric. La companyia 
elèctrica addueix que 
amb el pes dels vehi-
cles es pot ensorrar el 
terra, i que ha demanat 
permís a l’Ajuntament, 
sense tenir en compte 
que cada cop queden 
menys comerços al bar-
ri, pels impediments 
com aquests. Pregunto: 
no es podria reforçar el 
terra adequadament?
Octavi Batllori

Marbre
Granit

Silestone
Pedra natural 

i arti�cial

Mármoles 
Martínez
Peralta

Av. de la Llana, 63
(Polígon Industrial “La Llana”)

T. 93 697 20 95

Vidres plans, miralls, mampares de 
bany, vidrieres artístiques, persianes, 

mosquiteres, instal·lacions comercials.

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

A B O G A D O S

www.sangerabogados.com
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7 DE D’OCTUBRE
 ‘1962: El que l’aigua s’emportà’
A les 9.30 h al carrer de la Font de 
la Via.
-Xerrada: ‘La lluita contra les vio-
lències masclistes i pels drets LGB-
TIQ+’. A les 18.30 h a la Biblioteca.

8 D’OCTUBRE
-Arts&Crafts in English. A les 11 h 
a la Biblioteca. Per a infants de 4 
a 7 anys.
-Un bosc de textures. Dibueixem 
amb els elements de la natura. A 
les 11.30 h a l’Ateneu. 
-Pregó de la Festa del Pilar. A les 
18 h a la Biblioteca. Org.: Centro 
Aragonés.
 -Teatre: ‘¿Sí o no?’. Bruno Oro. A les 
21 h a La Sala. Preu: 24€.

9 D’OCTUBRE
-Espectacle familiar: ‘Miranius, 
l’aventura d’habitar el món’. A les 
18 h a La Sala. Preu: 6€. Org.: La 
Xarxa.

-Vigília de la Festa del Pilar. A les 
21 h llançament de ‘cuetes’ al local 
del Centro Aragonés. Org.: Centro 
Aragonés.

10 D’OCTUBRE
-Documental: ‘Àfrica a la pantalla: 
l’escriptor d’un país sense llibreries’
A les 18 h a la Biblioteca. Org.: Aula 
d’Extensió Universitària.

11 D’OCTUBRE
-‘Josep Pla: El quade
rn gris’. A les 19 h a l’Ateneu. 

12 D’OCTUBRE
-Festa del Pilar. A partir de les 11.30 
h a l’església de Sant Pere ofrena 
floral, misa i àpat. Org.: Centro 
Aragonés. 

14 D’OCTUBRE

-Cinema: ‘Toscana’
A les 20 h a La Sala. Preu: 4,5€.

15 D’OCTUBRE
-Mercat de la numismàtica i el 
col·leccionisme. A partir de les 8 h 
a la pl. del Mercat. Org.: Associació 
Numismàtica. 
-Hora del conte en anglès. Per a 
infants d’1 a 7 anys. A les 11 h a la 
Biblioteca.

15 D’OCTUBRE
-Taller: ‘Curem les olives!’. A les 12 h 
al Celler. Per a infants de 4 a 12 anys.
-Teatre per infants. A les 12 h a 
l’Ateneu. 
-Actuació del Centro Aragonés. A 
les 18 h a La Sala. 

16 D’OCTUBRE
-Aplec de Tardor. A les 11.30 h a 

l’ermita de Sant Muç. Org.: Foment 
de la Sardana.
-Taller d’espelmes. A les 12 h al 
Castell. Per a infants de 3 a 12 anys. 
-Concert: ‘Fiat lux-Tarta relena’. 
Marta Torrella i Helena Ros. A les 
18.30 h a La Sala. Preu: 15€.

18 D’OCTUBRE
-Club de lectura criminal. A les 19 
h a l’Ateneu. 

19 D’OCTUBRE
-Hora del conte. A les 18 h a la Bi-
blioteca. Per a infants de 4 a 8 anys.  
-Club de lectures de filosofia 
contemporània. A les 19.30 h a 
l’Ateneu. 

20 D’OCTUBRE
-‘Il Trovatore de Verdi’. A les 19 h 
a l’Ateneu. 

EXPOSICIONS

-Iris multicolor. Fins al 15 d’octu-
bre al Centro Aragonés de Rubí (c. 
Marconi, 10).
-Centenari del Casal Popular. Al 
Celler del 8 d’octubre al 27 de no-
vembre.
-Natures imaginàries de Miquel 
Mas. A l’Espai Cultural Francesc 
Alujas fins al 28 d’octubre.
-Il·lustracions ‘El mocador del sul-
tà’. A la llibreria Lectors al tren
-Pintures de Véronique Curto. A la 
Biblioteca fins al 31 d’octubre.
-Indústria de guerra aeronàutica
Al local del CER de la Biblioteca. 
-Resistents i deportades
Fins al 22 de desembre al MMUC.
-Els paisatges reflexius de Carme 
Llop
Fins al 29 d’octubre a l’Aula Cultural.
-Homenatge a Georgia O’Keeffe
Fins al 23 d’octubre a l’Antiga Es-
tació.
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AGENDAAGENDA

Rubí exposa una trentena de
fotografies en format gegant

FOTOGRAFIA

La ciutat acull la romeria de la 
Virgen de la Luna a Catalunya

REDACCIÓ

Més d’una trentena de 
fotografies de gran format 
s’han instal·lat en diversos 
punts de la ciutat en el 
marc del festival La Nuu, 
organitzat per l’associació 
cultural Ull x Ull amb el 
suport de l’Ajuntament 
de Rubí. Les imatges, rea-
litzades per una dotzena 
d’artistes nacionals i inter-
nacionals, es podran veure 
durant tot l’octubre en 
façanes i espais públics de 
la ciutat conformant una 
gran exposició a l’aire lliure.

Concretament, els es-
pais on es poden observar 
les fotografies són les pla-
ces de la Nova Estació, l’An-
tiga Estació, Anselm Clavé, 
Salvador Allende, Doctor 
Guardiet i el carrer Doctor 
Robert, a més dels espais 
de l’Escardívol, la fàbrica 
de Pich Aguilera, la Bibli-
oteca i el Celler. “La Nuu 
està enmig d’un procés de 
creixement que s’anirà ve-
ient més clarament en els 
propers anys”, ha explicat el 
director del festival, Carles 
Mercader. L’alcaldessa de 
Rubí, Ana M. Martínez, 

s’ha mostrat satisfeta que 
la proposta hagi arribat a 
la vuitena edició amb un 
format tan consolidat: “El 
festival compleix vuit edi-
cions confirmant-se com un 
esdeveniment cultural de 
prestigi, reconegut en l’àm-
bit de la fotografia d’autor 
dins i fora de Rubí, i crec 
que també molt estimat 
per la ciutadania”. 

‘La vida, instruccions 
d’ús’ és el títol de l’edició de 
La Nuu d’enguany, que més 
enllà de l’exposició també 
ofereix activitats comple-
mentàries.

El festival La Nuu permet obreservar en diferents punts de la ciutat fotografies en gran format. / M.C.

RELIGIÓ TEATRE
Un monòleg amb 
molt  humor, un 
espectacle familiar 
i un concert, noves 
propostes a La Sala
L’humorista Bruno Oros pu-
jarà el 8 d’octubre a les 21 
h a La Sala per oferir el seu 
monòleg ‘¿Sí o no?’, dirigit 
per Alejo Levis. Es tracta 
d’un espectacle sobre l’art 
de perdre’s en clau d’humor 
protagonitzat pel popular 
còmic barceloní. Les en-
trades es poden comprar 
de forma anticipada per 
un preu de 20 euros o a la 
taquilla de La Sala el mateix 
dia per 24 euros.

Espectacle familiar
D’altra banda, La Xarxa por-
ta al teatre municipal l’es-
pectacle familiar ‘Minarius. 
L’aventura d’habitar el món’ 
aquest diumenge a les 12 h. 
Es tracta d’un muntatge de 
la Companyia de Paper, re-
comanat per a majors de 3 
anys, en quèapareixen grills, 
aranyes, abelles, ocells, tals 
i formigues que compartei-
xen un tros de terra amb els 
humans. El preu de l’entra-
da és de 6 euros i de 5 per 
als socis de La Xarxa.

Concert
Per últim, La Sala acull el 
16 d’octubre a les 18.30 
h el concert ‘Fiat lux’, de 
Tarta Relena, un projecte 
de veu i música electrònica 
amb Marta Torrella i Helena 
Ros. / DdR

Un grup de fidels, transportant la verge fins a Ca n’Oriol. / J.A. Montoya

El Centro Aragonés de Rubí 
celebrarà la Festa del Pilar
El Centro Aragonés de Rubí 
organitzarà diversos actes en 
el marc de la celebració de 
la Festa del Pilar, patrona de 
la comunitat. Els actes prin-
cipals de la commemoració 
seran el 12 d’octubre amb 
una ofrena floral a la verge 
del Pilar a partir de les 11.30 
h a l’església de Sant Pere. A 
les 12 h està prevista la missa 
i posteriorment hi haurà un 
àpat de germanor.

També hi haurà activitats 
abans, el 8 d’octubre amb un 
pregó a les 18 h a la Biblio-

teca, que anirà a càrrec d’Ar-
mand Querol. L’11 d’octubre, 
com és habitual, hi haurà el 
tradicional llançament de 
‘cuetes’, a les 21 h a la seu 
del Centro Aragonés, situat 
al carrer Marconi, 10.

Aquest espai també mos-
trarà l’exposició col·lectiva 
del taller de dibuix fins al 15 
d’octubre, es podrà visitar de 
18 h a 20 h de dilluns a dis-
sabte. Per tancar les festes, el 
15 d’octubre La Sala acollirà 
a les 18 h una actuació del 
Centro Aragonés. / DdR

Rubí va acollir diumenge 
la celebració de la romeria 
de la Virgen de la Luna a 
Catalunya, organitzada per 
l’Hermandad Virgen de la 
Luna a Catalunya, amb el su-
port del consistori i diverses 
entitats andaluses locals. La 
celebració va començar amb 

una missa a l’església de Sant 
Pere. Un cop finalitzat l’ofici, 
els devots, portant la imatge 
de la verge, es van dirigir cap 
al parc de Ca n’Oriol. La pere-
grinació va estar amenitzada 
per la banda de música Rubí 
Musical Segle XXI que va 
posar la música. / DdR
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MARTA CABRERA

Prop d’un centenar de perso-
nes es van reunir el dimarts 
a la tarda per assistir a la 
inauguració del nou curs de 
l’Aula d’Extensió Università-
ria de Rubí. Amb el suport de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i dels Amics 
de la UAB, l’entitat arrenca 
el cinquè curs amb molt 
d’optimisme després de dos 
anys en què l’activitat s’ha 
hagut d’adaptar a la pandè-
mia: “Estem molt contents 
d’arribar als 5 anys i havent 
aconseguit mantenir el nom-
bre de socis estable, tot i la 
pandèmia”, va explicar Rosa 
Maria Andrés, la presidenta 
de l’AEUR.

A l’acte, hi va intervenir 
l’alcaldessa, Ana M. Martí-
nez, que va felicitar l’entitat 
per la feina feta: “L’Aula té 
un poder de convocatò-
ria basat en la qualitat, el 
compromís i la il·lusió i crea 
xarxa”. També va participar 
el vicerector de Relacions 

Un centenar de persones assisteixen 
a la inauguració del nou curs de l’AEUR

actuar la banda musical The 
Blackbirds, que té entre els 
seus components el rubi-
nenc Jordi Boltes, director 
de l’Obrador Coral de Rubí.

Les persones interes-
sades a participar en les 
activitats de l’Aula d’Exten-
sió poden enviar un correu 
electrònic a aularubi@au-
larubi.cat.

Internacionals de la Uni-
versitat Autònoma, Màrius 
Martínez, que va subratllar 
la importància de no deixar 
d’aprendre mai: “Cal apren-
dre durant tota la vida, 
perquè les circumstàncies, 
la societat i l’entorn canvien. 
Aprendre ens fa estar vius i 
participar i eixamplar una 
realitat canviant. I això és el 

que feu a l’Aula d’Extensió 
Universitària, us felicito”.

Després dels parlaments, 
l’activitat va continuar amb 
la lectura d’un relat a càrrec 
de l’escriptor i il·lustrador 
rubinenc Enric Larreula, 
soci de l’entitat, que va fer 
riure els assistents llegint 
diversos fragments del seu 
bestiari poètic. Més tard va 

Els jardins de l’Ateneu van acollir la inauguració del cinquè curs de l’Aula d’Extensió Universitària. / M.C.

PINTURA

ENTITATS

En el marc dels actes de 
celebració del centenari 
del Casal Popular, l’entitat 
ha organitzat una exposició 
al Celler, que s’inaugurarà 
aquest dissabte a les 19 h. 
La mostra compta amb el 
suport de l’Ajuntament de 
Rubí, que ha cedit l’espai per 
tal que l’entitat pugui oferir 
als rubinencs un tast del què 
han estat els 100 anys del 
Casal Popular. 

El centenari de l’entitat 

El Casal Popular inaugura 
una exposició sobre el seu 
centenari al Celler

local va ser el 2021, però 
amb motiu de la pandèmia 
la majoria d’actes es van 
posposar al 2022 per tal de 
comptar amb més participa-
ció. En el cas de l’exposició, 
han participat diverses per-
sones vinculades al Casal Po-
pular en diferents èpoques, 
que han cedit el material per 
poder configurar l’exposició.

L’exposició del Casal Po-
pular es podrà visitar fins al 
27 de novembre. / DdR

La Fundació Museu Vall-
honrat està commemorant 
enguany el centenari del nai-
xement de Pons Cirac amb 
diverses activitats, entre les 
quals un concurs de pintura. 

En aquest marc, el 28 de 
setembre es van lliurar els 
premis i diplomes a l’alumnat 
d’EdRa que va ser seleccio-
nat per dissenyar diferents 
àmbits del museu, així com 
l’alumnat dels tallers d’Anna 
Tamayo i Rafael Font, que 

han participat en el I Concurs 
de Cintura Pons Cirac. Els 
projectes i obres guanyado-
res van rebre els premis de 
mans d’Eduard Fraile, de la 
Biblioteca; Candi Casade-
vall, director d’EdRa; Víctor 
Garcia, regidor d’Educació 
i Moisés Rodríguez, regidor 
de Cultura.

La Fundació Museu Va-
llhonrat és l’equipament 
museístic que  acull més 
material de Pons Cirac. / DdR

Lliurament de premis del Concurs de Pintura Pons Cirac

El Museu Vallhonrat commemora el centenari de Pons Cirac. / Cedida

SARDANES GEGANTS

La Lombarda 
presentarà
 ‘Ad Inferos’ en el 
Festival de Sitges
La Lombarda Films estre-
narà el seu nou treball ‘Ad 
Inferos’, dirigit per Ignacio 
Malagón, en Festival de 
Cinema Fantàstic de Sitges, 
que s’està celebrant durant 
aquests dies. La producció 
de la productora vallesana 
competirà per guanyar el 
Premi al Millor curtmetrat-
ge SOFC. / DdR

Més d’un miler 
de persones 
participaran a 
La Nocturna
Rubí d’Arrel i el Centre Ex-
cursionista de Rubí organit-
zen aquest dissabte la quin-
zena edició de la Caminada 
Nocturna. Els organitzadors 
ja han repartit els 1.200 
dorsal de la inscripció i, 
com sempre, demanen que 
la gent no participi sense 
dorsal per qüestions de 
seguretat. / DdR

BREUS

Èxit de les dues colles Flor de Neu a Cornellà

La mostra s’inaugurarà aquest dissabte. / Cedida

Les colles Galzeran i Petits 
Galzeran, de l’Escola de Sar-
danes Flor de Neu, van par-
ticipar en el 43è Concurs de 
Colles de Cornellà el passat 
diumenge. Totes dues van 
quedar en primera posició 
en la seva categoria i la colla 
Galzeran va endevinar el 
tiratge i el repartiment de la 
sardana revessa. El proper 
desplaçament de l’entitat 
serà el 16 d’octubre, de nou 
a Cornellà, que acull un dels 
dos certàmens del Campio-
nat de Catalunya Infantil.

Aplec de Tardor i Aplec 
Sardanista
Per la seva banda, el Foment 
de la Sardana i la Parròquia 
de Sant Pere han organitzat 
pel 16 d’octubre l’Aplec de 
Tardor a Sant Muç, una ac-
tivitat que arrencarà a partir 
de les 11.30 h a l’esplanada 
de l’ermita de Sant Muç.

Primer hi haurà la tradi-
cional missa a l’interior del 
petit temple i posteriorment 
la ballada de sardanes a 
l’esplanada, amb música 
enregistrada.

D’altra banda, l’entitat 
Aplec de Rubí ha comunicat 
que l’Aplec Sardanista de 
Rubí, que es va ajornar el 
24 de setembre per culpa 
de la pluja, s’ha reprogra-
mat finalment pel 3 de 
desembre.

La gran jornada sarda-
nista de la ciutat arrencarà 
a les 11.30 h amb la cobla 
La Principal del Llobregat, 
mentre que a partir de les 
16.30 h serà el torn de les 
cobles Ciutat de Girona i Jo-
venívola de Sabadell. / DdR

Els Gegants participen a la Trobada de Verdú
En el marc de la XXXII Fira 
de la Verema i del Vi, els Ge-
gants de Rubí van participar 
en la VI Trobada de Gegants 
de Verdú, a l’Urgell. La troba-
da va arrencar amb la planta-
da de les colles participants 
i la posterior passejada pels 
carrers del poble. 

La passejada va finalitzar 
amb els balls de gegants i 
la ballada final. La propera 
sortida dels Gegants de Rubí 
serà d’aquí a unes setmanes 
en el marc de la Fira de Sant 
Galderic. / DdR Els Gegants de Rubí, a la localitat de Verdú. / Cedida
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La UE Rubí s’estrena a la
lliga amb un triomf (3-2)
La Unió Esportiva Rubí va 
aconseguir una espectacular 
remuntada contra l’Alpicat i 
es va endur els tres punts 
en el primer parti t de lliga. 
Va ser un final de partit 
d’infart, però gràcies al gol 
d’Aitor Torres al minut 84 
i de Daniel Muela al 88, el 
Rubí va ser capaç de guanyar 
el primer parti t a casa. L’al-
tre gol el va fer a la primera 

part Marc Marruecos. En la 
propera jornada, el conjunt 
rubinenc s’enfrontarà al 
Balaguer el 9 d’octubre a les 
17 h a la localitat lleidatana.

Pel que fa al filial del 
Rubí, va aconseguir guanyar 
al camp del Centre Sabade-
llés per 1-2. El parti t següent 
serà el 8 d’octubre contra 
el Planadeu Roureda a les 
16.15 h a Can Rosés. / DdR

L’Olímpic Can Fatjó no va 
poder superar el CD Mont-
cada en la tercera jornada 
de lliga i va perdre per dos 
gols de diferència. És la 
segona derrota consecuti va 
per un equip que no es pot 
despistar si vol jugar per 
l’ascens de categoria, ja que 
enguany la Segona Divisió 
s’estructura en subgrups.

Els de Can Fatjó no van 
fer un mal parti t al camp del 
conjunt vallesà i, de fet, els 

locals no van tenir massa 
arribades a l’àrea, però les 
poques que van tenir les 
van saber aprofi tar.

Després que l’equip 
rubinenc estavellés una 
pilota a la fusta, el parti t 
va quedar pràcticament 
sentenciat amb el segon 
gol dels locals, que va arri-
bar el minut 81. El pròxim 
parti t de l’Olímpic serà el 
16 d’octubre a casa contra 
el Sabadell Nord. / DdR

FUTBOL | SEGONA DIVISIÓ

Derrota de l’Olímpic al
camp del Montcada (2-0)

ENTITATS | RECICLATGE

Tercera victòria del Veinti , que 
s’imposa al Sant Quirze (2-3)
J. GONZÁLEZ

Nova victòria per al CF Ju-
ventud 25 de Septi embre, 
que es manté imbatut. En 
aquesta ocasió, els rubi-
nencs van guanyar al FC 
Sant Quirze per 2-3 a la 3a 
jornada del grup 6 de la 
Tercera Catalana.

Gran partit el que es 
va veure al Municipal Can 
Casablanques entre dos 
equips que tot apunta que 
estaran disputant les prime-
res places del grup. L’equip 
de Richard Giménez es va 
avançar a la primera part per 
mediació d’Óscar Hidalgo en 
el minut 12. 

A la represa va prémer 
l’equip local, però un altre 
cop Óscar aconseguia fer 
diana i pujava el 0-2 al mar-
cador. Escurçava diferències 
el Sant Quirze en el minut 
66, però Younes replicava, 
només cinc minuts després, 
amb un nou gol. Era l’1-3 a 
favor del Veinti . Un gol de 
penal als compassos fi nals 

del parti t (2-3) i més de 8 
minuts de temps afegit van 
posar emoció a la recta fi nal, 
però el marcador ja no es va 
moure amb el 2-3 fi nal. 

Amb aquesta victòria, el 
Veinti  conti nua com a líder 
de la classificació amb 9 

punts de 9 possibles, empa-
tat amb el fi lial de la UE Rubí. 

El proper diumenge, el 
parti t del Veinti  serà al Mu-
nicipal 25 de setembre, on 
rebrà la visita del CD Can 
Parellada, a parti r de les 12 
hores.

Els jugadors del Veinti . / Cedida

Campanya per 
millorar 
el reciclatge en 
equipaments 
esporti us

L’Ajuntament posa en mar-
xa la campanya ‘Juga net, 
fem equip pel reciclatge’ 
amb la voluntat d’adaptar 
les instal·lacions esporti ves 
locals a la normati va de se-
lecció i prevenció de residus i 
conscienciar sobre la relació 
entre l’educació ambiental 
i l’educació per a la salut. 
La iniciativa s’adreça a 14 
equipaments esporti us que 
es dotaran amb contenidors, 
papereres i lones indicati ves 
per la correcta separació de 
residus.

També es realitzaran re-
unions formati ves amb les 
enti tats perquè informin els 
esporti stes sobre la correc-
ta selecció de residus. En 
aquestes formacions es dis-
tribuirà un dípti c informati u i 
una canti mplora reuti litzable 
per tal d’impulsar el servei 
d’aigua fi ltrada que hi ha a 
les instal·lacions. La cam-
panya s’ha posat en marxa 
aquest dimecres. / DdR

HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT ESCACS | TORNEIG

Cap de setmana 
ple d’acti vitats per 
la Rubinenca
Diferents jugadors de la Ru-
binenca van parti cipar di-
vendres passat en el I Obert 
de Tardor, que s’allargarà 
fins al 25 de novembre. 
En la primera ronda, els 
resultats més sorprenents 
va ser que Joan Vilarasau 
va empatar contra Antoni 
Muñoz i Williams Cano va 
fer el mateix contra Albert 
Martí nez.

D’altra banda, l’1 d’oc-
tubre, es va disputar a 
Pallejà la Copa Territorial 
de Barcelona, amb molts 
bons resultats per part dels 
jugadors locals, que van 
parti cipar en la competi ció 
en les categories Sub-8, 
Sub-12, Sub-14 i Sub-18.

Finalment, el diumen-
ge es va disputar a l’Espai 
Cultural Francesc Alujas la 
segona jornada del qua-
drangular per equips de la 
Rubinenca, formada per 
Hilario, Gerardo, Muñoz, 
Sierra, Bienvenido, J. Arcas, 
J. Anton i Jan, que van gua-
nyar al Pineda de Mar per 
5-3. / AER

PETANCA | LLIGA

Nou triomf del Femení del Cent Pati ns a Madrid

Primeres victòries pel primer equip de la UP Las Torres

El Sènior Femení del Cent 
Pati ns va aconseguir una 
plàcida victòria a Madrid 
en el desplaçament per 
jugar contra el CPL Ma-
drid. Les jugadores de 
Marcus Fajardo van fer 
el seu joc, pressionant 
a tota la pista, ofegant 
l’equip rival i aconseguint 
un resultat final de 0-4 
que podria haver estat 
més gran. Els gols del Cent 
Pati ns van ser de Náyade, 
Mireia Fernández, Lucia 
Moreno i Juliana. 

Per la seva part, el Sènior 
Masculí del Cent Pati ns, que 
també es va desplaçar fi ns 
a Madrid, en aquest cas 
per jugar contra el CHL Las 
Rozas, va caure derrotat per 
4-2. Els jugadors rubinencs 
no van fer un bon parti t, no 
van tenir ocasions de gol ni 
es van senti r còmodes sobre 
la pista en cap moment i 
van marxar a casa amb una 
derrota. 

L’equip de Rubí jugarà el 
proper parti t contra el PC 
Tres Cantos. / HCREl Sènior Masculí va perdre contra el CHL Las Rozas. / Cedida

Membre de la UP. / Cedida

Després d’un inici de lliga 
irregular, el primer equip de 
la Unió Petanca Les Torres 
Rubí va aconseguir dues 
victòries. La primera en el 
parti t ajornat contra L’Hos-
pitalet, equip al qual van 
guanyar 2-7. I la segona 
contra La Palmera de Sant 
Martí , a qui van guanyar per 
un ajustat 4-5.

L’equip femení, per la 
seva banda, van tornar a 
perdre, aquesta vegada a 

casa contra el Polinyà 4-5. 
El segon equip masculí sí 
que va assolir el triomf, 
contra el Montcada a casa. 
Els rubinencs no van donar 
opcions i es van imposar 11-
5, sumant la tercera victòria 
consecuti va.

D’altra banda, cal des-
tacar que el rubinenc Nito 
Rodríguez va guanyar el 
Torneo Nacional Cantabria 
amb la selecció catalana. A 
més, la tripleta formada pels 

jugadors de la UP Antonio 
Copado, Francesc Gallego 
i José Antonio Melero van 
obtenir el primer lloc al Tor-
neo Nacional Torre del Mar, 
a Màlaga. Finalment, els 
jugadors del primer equip 
de l’enti tat Carlos Martí nez 
i Sergio García van ser se-
leccionats per la Federació 
Catalana per disputar el II 
Torneo Costa Cálida de Múr-
cia, on van acabar en segona 
posició. / UP Las Torres
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El Balmes aconsegueix sis medalles 
en el primer torneig de la temporada

TAEKWONDO | TORNEIG

Parti cipants del Balmes a l’Obert de Malgrat de Mar. / Cedida

El Balmes Rubí va arren-
car la nova temporada de 
taekwondo parti cipant en el 
I Obert de Malgrat de Mar, 
amb 10 representants locals 
de les categories cadet, júni-
or i sènior. En total, el club va 
obtenir dues plates, dos ors 
i dos bronzes.

En categoria cadet, Jan 
Esteve va penjar-se la me-
dalla de plata i Daniel Pa-

rada va caure als quarts 
de final. Sandra Gázquez, 
en júnior, va imposar-se a 
totes les rivals i va guanyar 
l’or, mentre que Ana Merino 
va aconseguir el bronze. 
En categoria sènior, Unai 
Flores va penjar-se l’or des-
prés de mostrar un nivell 
molt superior als seus rivals. 
Nadir va guanyar la plata i 
Alan Moral, que va mostrar 

la seva evolució, va caure 
derrotat a semifi nals i es va 
endur el bronze. Marc Gó-
mez va haver d’abandonar 
la competi ció per una acció 
invàlida del seu rival, però 
va mostrar una bona pre-
paració. Alejandro Gómez i 
Aleix Berengueras van estar 
molt igualats als seus rivals 
i van caure a quarts de fi nal. 
/ Balmes Rubí

MOTOCICLISME | CAMPIONAT D’ESPANYA

Bona cursa d’Izan Domínguez 
en  el Campionat d’Espanya 
KTM Cup 390 R4C

El pilot rubinenc Izan Do-
mínguez va disputar el pas-
sat cap de setmana el cam-
pionat d’Andalusia, vàlid pel 
Campionat d’Espanya KTM 
CUP 390 R4C, al qual ha 
estat convidat després de 
proclamar-se matemàti ca-
ment campió de Catalunya 
en Open2. 

Les sensacions pel jove 
pilot van ser bones i va rea-
litzar una bona cursa. 

En la primera mànega, 
Izan Domínguez va quedar 
en vuitè lloc, mentre que a 
la segona tot i fer una bona 
sorti da va tenir problemes 
mecànics, tot i que va poder 
acabar la cursa. / DdR

Izan Domínguez, a Jerez. / Cedida

BÀSQUET | LLIGA ACELL

La Lliga Catalana 
de Bàsquet ACELL 
arrencarà el 15 
d’octubre

Club Balmes-Rubí, Carretera de Terrassa 55, local bajo B 
Tel. 696 579 909 / 639 358 487

Ja s’ha fet la jornada de va-
loració dels equips inscrits 
en les diferents categories 
de la Lliga Catalana de Bàs-
quet de la Federació ACELL. 
La valoració, que es va fer 
dissabte, serveix per confi -
gurar en quines categories 
s’enquadren els diferents 
parti cipants de la lliga que 
començarà el 15 d’octubre.

Durant la jornada, es van 
disputar els diferents parti ts 
en el pavelló Mundet de 
Barcelona. Un dels partits 
més renyits va ser el que 
van enfrontar el CE Horitzó 
A i la Penya Barcelonista de 
Vilassar de Mar. Va ser un 
parti t amb diverses alterna-
ti ves i molt igualat que es va 
endur l’Horitzó (28-26). Per 
l’equip que aquest any diri-
geix David López van jugar J. 
A. Pareja (8), Toni Torres (8), 
Pablo Plaza (6), José Roldán 
(6), Efrain Escalona, Cristo-
bal, Galan, Helena Corbella, 
Isaac Martí nez, Darek Vera i 
Alexandra Farré. / CE Horitzó

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí



Amb més pàgines,
nou disseny,
més opinió,
reportatges,
entrevistes, 
i noves seccions

A www.diariderubi.cat continuaràs trobant tota 
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c/ Lluís Ribas, 6 (Esq. Bartrina)
Teléfono 93 699 93 51

¡Ven a visitarnos!

Ya tenemos
la nueva

temporada
otoño/invierno 

Primeras puestas
para bebé y 

ropa chulísima 
para niño/a

¡Os esperamos!
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