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Rubí segueix amb la tendència a la baixa 
en la propagació del coronavirus
REDACCIÓ

A poc a poc, Rubí està acon-
seguint aplanar la corba de 
contagis de coronavirus i 
retornar a la situació que 
hi havia a principis d’agost, 
quan l’índex de rebrot es-
tava fregant el 100. Segons 
les darreres dades del De-
partament de Salut, l’índex 
de rebrot a Rubí és de 121 
i, per tant, s’apropa al nivell 

el 21 i el 27 de setembre, 
s’hagin produït 58 contagis, 
amb una taxa de transmis-
sió del virus de 0,77.

De totes les proves 
PCR que s’han fet durant 
aquests dies, únicament el 
4% han donat posi� u. Pel 
que fa a la situació actual, 
hi ha nou persones de la 
ciutat que es troben ingres-
sades per coronavirus, de 
les quals una està a l’UCI. 
Fins al moment, a Rubí 
han donat positiu 1.408 
persones i s’han registrat 
108 defuncions, les dues 
darreres al setembre.

Incidència a les escoles
Segons l’Ajuntament de 
Rubí, actualment hi ha di-
versos grups confi nats per 
posi� us de covid-19. Des de 

la setmana passada, hi ha 
grups confi nats a l’Escola 25 
de Setembre, l’Escola Ribas 
(2), l’Escola Montessori (2), 
a l’ins� tut La Serreta (2) i al 
Duc de Montblanc.

A més, dilluns es va co-
nèixer que un grup de l’es-
cola bressol La Lluna també 
havia estat confi nat.

Per la seva banda, el 
Departament d’Educació 
de la Generalitat, segons les 
úl� mes dades disponibles, 
també informa que hi ha 
un segon grup confinat a 
l’Escola 25 de Setembre i un 
tercer al Montessori. També 
reporta un grup tancat al JV 
Foix i un altre a L’Estatut.

El centre educa� u amb 
més posi� us és el Torrent 
dels Alous, on hi ha sis 
alumnes amb coronavirus.

Font: Generalitat de Catalunya. 

L’Ajuntament repar� rà 
8.000 mascaretes entre 
els escolars

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha 
començat a entregar avui 
8.000 mascaretes des� na-
des a l’alumnat de tots els 
centres educa� us de la ciu-
tat. Es tracta d’una inicia� va 
amb la qual el consistori 
pretén facilitar l’ús de les 
mascaretes a classe mentre 
duri l’obligatorietat de por-
tar-les per evitar el contagi 
de covid-19.

L’Ajuntament ha adquirit 
8.000 mascaretes a l’em-
presa rubinenca Robin Hat, 
l’empresa local que durant 
la pandèmia s’ha conver� t 
en un referent en la fabri-
cació de mascaretes i pel 
seu compromís solidari. Es 

tracta de mascaretes higi-
èniques reu� litzables que 
es poden rentar fi ns a 140 
vegades.

Els centres escolars co-
mençaran a rebre aquesta 
setmana una no� fi cació per 
recollir les mascaretes que 
els corresponen i distribuir-
les a les aules. Les mascare-
tes, que van acompanyades 
d’una carta de l’alcaldessa, 
van des� nades als alumnes 
entre 1r de Primària i 4t 
d’ESO.

Les mascaretes són obligatòries als centres educa� us. / Arxiu

Des de l’inici de 
l’epidèmia a Rubí 
han donat posi� u 
1.408 persones
de rebrot moderat.

El nivell de contagis a 
Rubí va tocar sostre a fi nals 
d’agost, quan l’índex va arri-
bar a superar el 500.

Aquesta situació es pro-
dueix després que entre 

Tots els alumnes 
rubinencs de 
Primària a ESO 
rebran una 
mascareta
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LARA LÓPEZ

Més d’un centenar de per-
sones es van concentrar 
dilluns al vespre a la plaça 
Pere Aguilera en suport 
al fins dilluns president 
de la Generalitat, Quim 
Torra, inhabilitat pel Tribu-
nal Suprem per no re� rar 
del Palau de la Generalitat 
una pancarta amb el lema 
‘Llibertat presos polítics i 
exiliats’ i un llaç groc durant 
la campanya electoral de 
les eleccions espanyoles de 
l’abril del 2019.

La inhabilitació de Tor-
ra s’ha confirmat aquest 
dilluns amb la sentència 
ferma del TS després d’un 
procediment judicial iniciat 
el 27 d’abril del 2019 amb 
una querella per desobe-
diència presentada per la 
Fiscalia. Per aquest mo� u, 
par� ts i plataformes sobira-
nistes van convocar ràpida-
ment concentracions arreu 
de Catalunya.

La Plataforma 1 d’Oc-
tubre, formada per l’ANC, 
Òmnium, el CDR, el Consell 

Més d’un centenar de rubinencs protesten 
contra la inhabilitació de Quim Torra

La inhabilitació del president Torra va provocar manifestacions arreu del país. / Lara López

Local per la República i els 
par� ts polí� cs Esquerra Re-
publicana, l’Alterna� va per 
la Unitat Popular i JxCAT, van 
convocar l’acte de protesta 
a Rubí. L’organització va 
demanar als manifestants 
el manteniment de la dis-
tància social marcada per 
la situació sanitària actual 
durant tot l’esdeveniment, 
que va durar poc més de 
10 minuts. ‘Mai podran in-
habilitar el poble’, ‘Llibertat 

presos polí� cs’ i ‘La repres-
sió no ens atura’ han estat 
els principals missatges que 
lluïen les pancartes.

Durant la concentra-
ció, el president d’Òmnium 
Rubí, Mar�  Pujol, va recor-
dar com alguns presidents 
de la Generalitat han estat 
“de� nguts, inhabilitats, exi-
liats o afusellats al llarg de 
la història, una història que 
estem intentant canviar”. 
A més, Pujol va reclamar 

“la unitat en la resposta a 
la sentència” per part de 
les forces independen� stes 
amb representació al Par-
lament.

A par� r de la inhabili-
tació de Torra, el vicepresi-
dent Pere Aragonès passa a 
ser president subs� tut, fi ns 
que el Parlament proposi 
un nou candidat a la inves-
� dura. En cas de no haver-hi 
acord, es podrien convocar 
eleccions.

Els par� ts independen� stes 
presentaran una moció
contra la inhabilitació
REDACCIÓ

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) i Junts per 
Catalunya (JxCAT) van expli-
car en una roda de premsa 
que presentaran al Ple una 
moció contra la inhabilitació 
de Quim Torra dictada pel 
Tribunal Suprem.

La decisió dels magis-
trats desposseeix Torra del 
seu càrrec després que la 
Fiscalia presentés una que-
rella per no re� rar una pan-
carta durant la campanya 
electoral del 2019 amb el 
lema ‘Llibertat presos polí-
� cs i exiliats’ i un llaç groc. 
En aquests moments, el vi-
cepresident del govern de la 
Generalitat, Pere Aragonès, 
assumeix les funcions de 
president subs� tut.

L’Alternativa d’Unitat 
Popular (AUP) també té pre-
vist donar suport a aquesta 
moció, tot i que no va voler 
par� cipar en la presentació 
conjunta de la moció entre 
els dos par� ts. La formació 
assembleària va considerar 

que en la presentació havien 
de par� cipar les en� tats cí-
viques i socials que donen 
suport a l’independen� sme 
i que s’ar� culen a través de 
la Plataforma 1 d’Octubre. 

Per aquest mo� u, l’AUP 
es va desmarcar de la 
presentació, però donarà 
suport a la moció en el 
Ple, que tindrà lloc el 29 
d’octubre.
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Homenatge ins� tucional als centenars de 
víc� mes de la tràgica rierada de 1962

L’acte va tenir lloc divendres passat a la tarda al Celler. / Ajuntament-Localpres

nit i va lloar l’esperit de superació 
que va impregna la vila durant les 
setmanes posteriors a la tragèdia: 
“Els veïns i veïnes de Rubí van 
entendre que el suport mutu, la 
solidaritat i saber sumar esforços 
era l’única manera de fer que la 

ferida es trenqués”. La primera 
edil també va voler traçar un 
paral·lelisme amb aquella història 
i la situació actual: “Espero que la 
ciutat sàpiga també sobreposar-
se avui a la pandèmia, a través de 
l’ajuda mútua i la solidaritat”.

Rubí recorda cada 
any la tràgica nit 
en què l’aigua es 
va endur el barri 
de l’Escardívol

L’Ofi cina d’Atenció a la Ciutadania 
(OAC) del centre ja ha recuperat 
la seva activitat després que la 
setmana passada va haver de 
tancar pel posi� u de covid-19 d’un 
treballador. El retorn a l’ac� vitat 
presencial serà esglaonat i pro-
gressiu i només seran ateses les 
persones que hagin demanat cita 
amb antelació. El servei seguirà 
l’horari habitual i les visites que 
no han pogut ser ateses arran del 
tancament seran reprogramades 
pels propers dies. 

D’altra banda, l’OAC ha imple-
mentat un nou servei de videoas-
sistència per facilitar els tràmits 
i les gestions. Així, s’ha activat 
en fase de proves un servei que 
permet la realització de ges� ons a 
través de videotrucada que evitarà 
desplaçaments en els casos que 
no sigui imprescindible la ges� ó 
presencial.

El personal de l’OAC contactarà 
amb les persones que � nguin cita 
reservada i, en funció del mo� u de 
la reserva, s’oferirà la possibilitat 
de fer la ges� ó a través de video-
trucada. Si la persona interessada 
accedeix a la modalitat, rebrà un 
correu electrònic amb la informa-
ció detallada dels passos a seguir 
per accedir al servei. / DdR

L’OAC torna a obrir 
i impulsa un servei 
de videoassistència

8Temps va oferir un espectacle de dansa contemporània en homenatge a les víc-
� mes. / Ajuntament - Localpres

REDACCIÓ

La ciutat de Rubí va homenatjar 
aquest divendres les víctimes 
de la tragèdia del 
25 de setembre de 
1962, quan l’aigua 
es va endur el bar-
ri de l’Escardívol i 
centenars de vides 
humanes.

Fins ara, l’ho-
menatge es feia al 
barri 25 de Setembre, però a 
causa de la situació sanitària, es 
va replantejar el format i es va fer 

un acte al Celler, on van poder as-
sis� r una seixantena de persones. 
L’homenatge va arrencar amb la 
projecció de l’audiovisual ‘Tes� -

monis de la rierada 
25-S’, seguit d’una 
lectura drama� tza-
da d’un fragment 
del llibre ‘El hijo 
del aguacero’, de 
Josep M. Riera, i 
de la interpretació 
de dos ballarins de 

l’Escola 8 Temps.
L’alcaldessa, Ana M. Mar� nez, 

va recordar amb emoció la tràgica 
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REDACCIÓ

La Coordinadora An� priva-
� tzació de la Sanitat i per 
la Defensa de la Sanitat 
Col·lec� va ha convocat una 
manifestació per al pròxim 
17 d’octubre per defensar 
el sistema sanitari públic, 
universal i democràtic, a 
la qual s’ha adherit el Mo-
viment per unes Pensions 
Dignes de Rubí.

Així, el 17 d’octubre el 
col·lec� u es concentrarà a 
la plaça de Pere Aguilera per 
mobilitzar-se en un acte que 
servirà també perquè es 
lliurin les signatures recolli-
des amb les reivindicacions 
locals relacionades amb la 
mobilització, com ara un 
hospital a la ciutat. Les sig-
natures es recullen durant 
aquests dies a les associa-
cions de veïns, empreses, 
centres culturals i els CAP.

Entre altres, també de-
manen més inversió en 
la sanitat pública i millors 

El Moviment per unes Pensions Dignes 
de Rubí convoca una mobilització el 17 
d’octubre en suport a la sanitat pública

Imatge d’una de les manifestacions dels pensionistes de l’any passat en la qual també es reivindicava la 
sanitat pública. / Arxiu-Mariona López

condicions laborals pels 
professionals sanitaris.

Abans de la manifesta-

ció, els pensionistes es tor-
naran a trobar el 6 d’octubre 
a les 10.30 h a la plaça de 

Pere Aguilera per realitzar 
l’habitual assemblea set-
manal.

Rubí celebrarà l’Any 
Pàniker en record de 
l’ac� vista social i feminista
Rubí s’ha adherit a la com-
memoració de l’Any Pàniker 
en record del centenari 
del naixement el 1920 de 
l’activista social Mercè Pà-
niker, que va morir el 2012.
L’Ajuntament vol reconèixer 
així la importància de Pàniker 
en la defensa dels drets de les 
dones des de l’àmbit social i 
econòmic.

En l’àmbit empresarial, 
Pàniker va promoure la igual-
tat de drets de les dones i va 
defensar la seva indepen-
dència econòmica com a 
element clau per a la seva 
autonomia. També va par-
� cipar en l’organització del 
Primer Congrés Dona i Eco-
nomia i va ser cofundadora 
de FEMVISIO, una entitat 
dedicada a la promoció de la 
dona empresària. 

En l’àmbit assistencial, 
el 1998 va crear la Fundació 
Ramuni Pàniker, dedicada 
a la promoció de l’alumnat 
sense recursos econòmics.  
També va contribuir a la 
recuperació de la democrà-
cia i va donar suport en la 

creació i desenvolupament 
de l’Ins� tut Català de la Dona 
als anys 80. La seva feina ha 
estat reconeguda a escala 
europea pel Lobby Europeu 
de Dones i per ins� tucions 
mundials com les Nacions 
Unides. Mercè Pàniker va ser 
guardonada amb la Medalla 
d’Argent a la millor ciutadana 
europea de la Fonda� on du 
Mérite Européen. / DdR
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Rubí celebra el Mes de les diversitats, amb
ac� vitats per combatre prejudicis i estereo� ps
REDACCIÓ

El Servei de Ciutadania de 
l’Ajuntament ha organitzat 
el Mes de les diversitats, 
una programació d’activi-
tats que té com a objec� u 
combatre els estereo� ps i 
prejudicis i reivindicar la di-
versitat com un valor posi-
� u i enriquidor. La proposta, 
que � ndrà lloc entre el 2 i 
el 30 d’octubre, inclou es-
pectacles, tallers, xerrades 
i exposicions en diferents 
equipaments municipals.

Les diferents ac� vitats 
s’han treballat de manera 
transversal des de diversos 
serveis municipals i en col-
laboració amb les en� tats 
locals que treballen pel 
respecte i la tolerància. La 
programació, que arrenca 
el 2 d’octubre amb l’espec-
tacle infantil ‘Les ombres 
que conten contes’ (18 h 
a l’Ateneu), consta de di-
ferents propostes, algunes 
en línia i d’altres en format 
presencial, per fer visibles 
les infi nites diversitats exis-
tents: de gènere, funcional i 
d’origen, entre d’altres.

Per al regidor de Ciu-
tadania, Pau Navarro, “du-
rant aquest mes, parlarem 
de diversitats des de la 
transversalitat i posant de 
manifest que la diversitat 
és universal. Celebrarem 
les diversitats com a valor 
que fa avançar la societat i 
que engloba, d’una manera 
o l’altra, al conjunt de la 
població”.

Entre les diferents pro-
postes, destaquen el ci-
nefòrum al voltant de la 
pel·lícula ‘Inch’Allah’ que 
organitza Rubí Acull (15 
d’octubre a les 18.30 h a la 
Biblioteca) i la conferència 
‘Quiet’ a càrrec de l’es-
criptor Màrius Serra sobre 
l’experiència de ser pare 
d’un fi ll amb paràlisi cere-
bral que organitza l’Aula 
Extensió Universitària (29 
d’octubre a les 18 h a la 
Biblioteca). Dimecres 14 
d’octubre, la ciutadania 
podrà seguir un taller sobre 
prejudicis i estereo� ps que 
impar� rà en línia SOS Racis-
me i dimarts 20 d’octubre, 
el Servei de Mediació ha 
preparat un taller al voltant 

de les conseqüències dels 
prejudicis al Centre Cívic 
Cruïlla del Pinar.

Per tractar els prejudicis 
sobre la salut mental, el 
Servei de Rehabilitació Co-
munitària de Rubí del Con-
sorci Sanitari de Terrassa 
proposa un debat al voltant 
d’un vídeo on apareixen 
persones diagnosticades 
d’un problema de salut 
mental que expliquen la 
seva experiència (8 d’octu-
bre a les 17 h a l’Ateneu).

edRa també se suma a 
la inicia� va amb tres pro-
jectes ar� s� cs: Diversitat, 
Tal com soc i Identitats. 

Amb Diversitat, els i les 
estudiants volen fer visibles 
les diversitats mitjançant la 
combinació de rostres, tors 
i extremitats que donen lloc 
a diferents personatges i a 
Tal com soc la construcció 
de cubs de fang mostraran 
rostres diversos. 

Les dues exposicions es 
podran veure del 13 al 30 
d’octubre a l’aparador de 
la Biblioteca. Totes dues 
propostes tenen una versió 
en format audiovisual d’ani-
mació que juntament amb 
Iden� tats es podran veure a 
través de les xarxes socials i 
els tòtems municipals.

Els infants amb necessitats especials han pogut 
gaudir de dos casals al setembre
REDACCIÓ

Els infants amb diversitat fun-
cional van poder gaudir entre 
l’1 i el 10 de setembre de dos 
casals a Rubí. El primer esta-
va organitzat per l’AMPA del 
Centre d’Educació Especial 
de Ca n’Oriol i subvencionat 
per l’Ajuntament i va comptar 
amb la participació de 14 
infants i joves, que van fer 
tallers, excursions per l’en-

torn i sor� des a la piscina, 
entre altres.

El segon casal era inclu-
siu i estava organitzat per 
l’Ajuntament a l’Escola Teresa 
Altet, obert a tots els infants 
rubinencs entre 3 i 12 anys. 
Dels 23 infants par� cipants, 
tres tenien necessitats es-
pecials. La proposta va con-
sis� r en ac� vitats lúdiques i 
educa� ves en espais exteri-
ors i disposava de servei de 

menjador.
A més, durant el juliol 

es van fer també dos ca-
sals adreçats específi cament 
a persones amb diversitat 
funcional, el que cada any 
organitza l’AMPA del Centre 
d’Educació Especial de Ca 
n’Oriol i una nova proposta 
de l’en� tat APDIR dirigida a 
les persones adultes. Tots 
dos casals van tenir lloc a les 
instal·lacions de l’Escola Ca 

n’Alzamora.
La regidora de Programes 

Sectorials, Yolanda Ferrer, 
s’ha felicitat pel fet que els 
casals s’hagin pogut desen-
volupar amb seguretat i sen-
se incidències i considera 
que es tracta d’un servei 
fonamental per aquestes 
famílies: “En� tats i Ajunta-
ment hem fet un esforç per 
no deixar d’oferir un servei 
que considerem vital”.

La programació vol fer visibles les diferents diversitats existents.
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Posen en marxa l’edició nadalenca de 
la campanya de recollida de joguines 
‘Encara poden donar molt de joc’

Taller d’es� mulació cogni� va
online per a persones afectades 
per càncer de mama

REDACCIÓ

L’Ajuntament anima a la 
ciutadania a par� cipar en 
la campanya ‘Encara poden 
donar molt de joc!’, per 
recollir joguines per a les 
famílies de la ciutat més 
afectades per la crisi de la 
covid-19 de cara a les festes 
de Nadal. Els rubinencs i 
rubinenques que hi vulguin 
participar poden portar 
joguines que ja no fan ser-
vir, preferiblement gairebé 
noves o en molt bon estat, a 
la deixalleria de Cova Solera 
o a qualsevol punt de la 
Deixalleria mòbil fi ns al 14 
de desembre.

Tal com es va fer en la 
primera edició de la cam-
panya, les joguines recolli-
des arribaran a les famílies 
que més ho necessiten a 
través de l’Associació de 
Solidaritat i Ajuda Veïnal 
(ASAV) i l’esplai Eixam. Se-
gons el regidor de Medi 
Ambient, Andrés Medrano, 
“la solidaritat és una cons-
trucció col·lec� va i a Rubí 
tenim molta gent implicada 
que, en el cas d’aquesta 

REDACCIÓ

L’Associació Vallès d’Amics 
de la Neurologia (AVAN) 
ha posat en marxa un ta-
ller per internet gratuït 
d’es� mulació cogni� va per 
a persones afectades per 
càncer de mama. Entre 
el col·lectiu de persones 
afectades per aquesta 
malal� a ha augmentat la 
preocupació per la pèrdua 
de memòria, que té una re-
lació directa segons alguns 
estudis amb el tractament 
farmacològic per tractar la 
malal� a.

Segons AVAN, les per-
sones afectades per càncer 
de mama poden tenir difi -
cultats per fer dues tasques 
de forma simultània, poden 
trigar més estona en fer 
algunes feines, poden tenir 
problemes per recordar 
cites o per aprendre coses 
noves i poden experimen-

A l’es� u, es van recollir 470 kg de joguines. / Ajuntament

inicia� va, fa possible una 
acció per a les famílies 
més necessitades i, alhora, 
redueix els residus que es 
generen a la ciutat”.

Amb mo� u de la covid-
19, les donacions es des-
infectaran degudament 
abans de ser entregades a 
les famílies. Per raons sani-
tàries, no s’acceptaran pe-
luixos, ninots amb cabell o 
roba, o altres joguines fetes 
amb material tèx� l. Tampoc 
s’acceptaran joguines de 
caràcter bèl·lic o sexista.

Personal voluntari re-
visarà cadascuna de les 
donacions abans del seu 
lliurament per comprovar 
que la joguina es� gui com-
pleta i, per facilitar aquest 
procés, no s’acceptaran 
puzles o joguines amb 
molts components que no 
es puguin revisar amb faci-
litat. A l’es� u, es va detectar 
que les famílies sol·licitaven 
especialment joguines ro-
dades per primera infància 
(motos i cotxes per a nens 
i nenes d’1 a 5 anys), pa-
� nets, bicicletes i jocs de 
construcció.

tar problemes de lectura. 
Tot plegat repercuteix de 
forma directa sobre la seva 
qualitat de vida especial-
ment quan s’han de rein-
corporar al món laboral.

El taller que ha orga-
nitzat AVAN està conduït 
per un neuropsicòleg de 
l’en� tat i consisteix en un 
entrenament combinat, en 
el qual s’empraran exercicis 
amb diferents tècniques 
i estratègies per optimit-
zar els recursos cogni� us 
existents i minimitzar els 
errors. Consta de 10 ses-
sions grupals i dues indivi-
duals i s’ofereixen dos dies 
i horaris disponibles per 
adequar-se a les necessi-
tats de cadascú.

El curs començarà a 
principis d’octubre i per 
inscriure’s cal trucar al 93 
715 64 85 o escriure un 
correu electrònic a spache-
co@avan.cat.

‘Encara poden donar 
molt de joc!’ és una pro-
posta solidària impulsada 
pel Servei Educa� u de Re-
sidus de l’Ajuntament de 
Rubí que, a més de tenir 
un vessant solidari, evita 
que recursos que encara 
tenen vida ú� l vagin a parar 
a l’abocador. La primera 

edició de la campanya es va 
tancar a l’es� u amb un total 
de 470 kg de joguines re-
collides, que es van lliurar, 
a través d’ASAV a aquelles 
famílies rubinenques més 
afectades per la crisi de la 
covid-19. Les joguines es 
van entregar a 55 nens i 
nenes d’entre 2 i 10 anys.
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L’ampliació de l’skatepark de Can 
Sant Joan ja està gairebé fi nalitzada

REDACCIÓ

Les obres de l’ampliació de 
l’skatepart de Can Sant Joan 
ja estan gairebé enlles� des. 
Dimarts, l’alcaldessa, Ana 
M. Mar� nez i altres regidors 
van visitar les obres acom-
panyats per membres de 
l’en� tat La Skateboarding.
Està previst que el nou equi-

pament s’obri pròximament 
a la ciutadania, ja que en-
cara no es pot accedir al re-
cinte perquè l’obra no està 
completament acabada.

L’obra ha permès con-
servar l’skatepark, fer-hi 
actuacions de manteniment 
i dissenyar un nou circuit de 
diferents nivells. D’aquesta 
forma, l’equipament espor-

� u podrà celebrar tornejos 
o altres esdeveniments si-
milars.

També s’han creat es-
pais d’estada inclusius, per-
què persones alienes a la 
pràctica de les diverses 
disciplines espor� ves rela-
cionades amb la instal·lació 
també puguin gaudir de 
l’equipament.

En concret, els treballs 
han consis� t a enderrocar 
el paviment existent, ade-
quar el terreny, realitzar els 
elements de l’skatepark i 
pavimentar la zona de pa-
� natge. Amb el nou circuit, 
es busca defugir la idea 
d’skatepark com a instal-
lació de formigó aliena al 
seu entorn i per això s’han 
habilitat recorreguts per 
pa� nar en espais vers i les 
zones d’estada.

Ara, l’skatepark té dos 
accessos des de la vorera i 
aprofi ta el suau pendent del 
terreny per generar impul-
sos als pa� nadors en punts 
estratègics. El circuit dispo-
sa de quatre línies diferen-
ciades amb diferents nivells 
d’exigència en l’skate.

Els treballs s’han inclòs 
al Pla d’Inversions fi nance-
rament sostenibles i com-
pleixen tres objec� us: aug-
mentar la super� cie des� -
nada a la pràc� ca espor� va, 
dissenyar un circuit pensat 
per a diferents nivells i crear 
zones d’estada.

Les obres de l’skatepark estan gairebé fi nal� zades. / Ajuntament-Localpres



El debat sobre l’ocupació 
d’immobles va centrar el Ple 
Municipal de setembre
rEDACCIÓ

El Ple de setembre, que va 
tenir lloc dijous de la setma-
na passada, va arrencar amb 
un emotiu discurs de Mila-
gros Calleja, que ha deixat 
la Sindicatura de Greuges 
de Rubí després de quatre 
anys exercint aquesta tasca. 
En el seu discurs, la ja antiga 
síndica va lamentar “la falta 
de suport administratiu” a la 
sindicatura, a més de donar 
compte de la seva tasca feta 
durant el 2019 i el primer 
semestre del 2020. Els grups 
municipals van agrair a Ca-
lleja la seva tasca i alguns 
partits de l’oposició van 
lamentar que la institució 
no hagi donat prou suport 
a la seva feina.

Perspectiva de gènere als 
pressupostos
D’altra banda, el govern va 
donar compte de la incor-
poració de la perspectiva 
de gènere als pressupostos 
municipals i va aprovar una 
modificació de l’organigra-
ma per avançar en l’àmbit 
de la transparència, la par-
ticipació i les dades obertes. 
Així, l’executiu va dir que 
s’han iniciat els treballs per 
redactar un Pla estratègic 
local de govern obert.

En l’apartat de mocions, 
la proposta de Ciutadans 
d’impulsar un pla contra 
les ocupacions no va ser 
aprovada, però va provocar 
un llarg debat en el Ple. El 
portaveu de Cs, Roberto 
Martín, va defensar que 
“cal protegir i acompanyar 
des de la institució a les 
persones que s’han trobat 
amb un problema que els 
costa, en algunes ocasions, 
la vida”, motiu pel qual 
considera que “cal un pla 
contra aquestes màfies i de-
linqüents que es dediquen a 
l’ocupació il·legal”.

La formació política no 
va trobar el suport de cap 
més partit en aquesta qües-
tió. El portaveu de Veïns per 
Rubí, Toni García, va recor-
dar que “és l’administració 
la qui ha de garantir un 
habitatge digne i no ho fa” i 
va demanar que “se separin 
les famílies vulnerables de 
les activitats criminals”.

La resta de partits, el 

PSC, ERC, ECP i l’AUP, hi van 
votar en contra. La regido-
ra de l’Alternativa, Betlem 
Cañizar, va afirmar que la 
moció estava plena de dades 
errònies i va explicar que a 
Rubí hi ha 850 pisos ocupats, 
dels quals només 51 són de 
propietat privada, ja que la 
resta són d’entitats finance-
res o grans tenidors: “S’ha 
de diferenciar entre la gent 
que necessita una casa i els 
qui delinqueixen, en aquest 
darrer cas ja hi ha estratègies 
i eines legals”, va qualificar 
de “perversa” la moció i va 
subratllar que a Barcelona, 
durant el 2019, només es 
van fer tres ocupacions de 
primera residència.

El portaveu d’ERC, Xa-
vier Corbera, va criticar la 

Les ocupacions d’immobles són un fenomen que ha augmentat 
durant els darrers anys. / Arxiu
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moció perquè “estigmatitza 
tothom” i va insistir que “qui 
més pateix les ocupacions 
són els grans tenidors i els 
bancs i aquí hi ha molts 
interessos polítics”. Corbera 
va reconèixer que existeix 
un problema d’ocupació de 
petits propietaris, però va 
dir que és “minoritari”.

Pel que fa al govern, 
la regidora Ànnia García 
va explicar que la situació 
d’ocupació d’immobles es 
deriva “d’una situació de 
desigualtat social” i que 
“l’Ajuntament ha de prote-
gir la població vulnerable”. 
Pel que fa a les ocupacions 
que deriven en actuacions 
criminals, García va dir que 
és la justícia qui se n’ha 
d’encarregar.

ALTrES MOCIONS
Tots els grups van estar a fa-
vor de la proposta d’ERC de 
crear una Taula de Benestar 
Animal a Rubí, que també 
preveu estudiar la ubicació 
a Rubí d’un Centre d’Acollida 
d’Animals de Companyia. 
Una altra moció de Junta de 
Portaveus va ser la que va 
presentar l’AUP per reforçar 
el servei de salut mental. 
També va ser aprovada per 
Junta de Portaveus la pro-
posta de Veïns per Rubí de 
redactar i executar el Pla 
d’accessibilitat local i la mo-
ció de Cs per demanar que 
es distribueixin mascaretes 
transparents entre el per-
sonal de l’Ajuntament que 
treballa de cara al públic, 
els comerços i els centres 
educatius. Aquesta acció 

pretén ajudar a les perso-
nes que tenen discapacitat 
auditiva i necessiten llegir 
els llavis per entendre el seu 
interlocutor.

D’altra banda, l’AUP va 
presentar una moció per 
promocionar els usos agrí-
coles, forestals i ramaders, 
que va ser aprovada per 
unanimitat.

En canvi, el Ple no va 
aprovar una moció d’ERC 
que demanava recursos tèc-
nics per desenvolupar la Llei 
de regulació dels lloguers 
que es va aprovar al Parla-
ment fa només uns dies. El 
bloc del PSC i Cs, els únics 
que hi van votar en contra, 
van argumentar que la llei 
aprovada és inconstitucio-
nal i no es podrà aplicar.



L a ciutat va reprenent lentament el seu 
ritme dins d’aquesta nova normalitat 
o nova realitat en la qual ens hem vist 

abocats davant l’epidèmia de coronavirus que 
està sacsejant el món. Un dels sectors que en 
aquestes setmanes ha començat a recuperar 
força és el cultural. Rubí és una localitat amb 
nombroses entitats culturals que setmana rere 
setmana organitzaven, amb més o menys 
èxit, múltiples propostes culturals. L’aturada 
per la pandèmia va ser un cop molt fort per 
a tots els sectors, i pel cultural, no va ser una 
excepció. 

Malgrat que es van organitzar activitats 
com concerts o representacions que la gent 
podia seguir per internet, no és el mateix. La 
cultura és per viure-la, sentir-la i gaudir-la. 

Cultura
EDITORIAL
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A poc a poc, han anat retornant les activitats 
presencials, tot i que adaptant-se a la nova re-
alitat i a les mesures sanitàries obligatòries per 
evitar més la propagació del maleït virus. 

Les entitats locals han estat capaces 
d’adaptar formats a les estrictes restriccions, 
de reinventar-se si ha fet falta, i amb la 
mateixa o més il·lusió que sempre, s’estan 
recuperant moltes d’aquestes activitats. Va 
ser el cas del festival de blues, o de l’Aplec 
de la Sardana, que davant la impossibilitat 

d’agafar-se de les mans per dansar plegats, 
s’ha presentat en format de dos concerts amb 
les millors cobles del moment. 

Passejar per la ciutat aquesta setmana, 
observant tothom amb les seves mascaretes 
i sense grans aglomeracions, ha permès molts 
rubinencs descobrir que també ha tornat el 
Festival Internacional de Fotografi a La Nuu. 
Grans imatges de fotògrafs de tot el món es 
poden contemplar a les façanes de diferents 
edifi cis del municipi, com altres anys. És 

cert que hi haurà activitats online, però el 
Festival s’ha adaptat i ha pogut continuar 
una edició més. 

El teatre ha tornat a obrir portes amb 
espectacles per a tot tipus de públic, amb 
aforament limitat i certes mesures, però la 
màgia de les arts escèniques torna a ser pos-
sible, continuen les presentacions de llibres, 
el cicle de cinema i activitats infantils, entre 
altres. 

I aprofi tem per recordar al gran Quino, 
que ens ha deixat aquesta setmana, creador de 
la incombustible Mafalda, aquella nena que 
va arribar a Espanya fa 50 anys i a la qual la 
censura va titllar de massa transgressora. Ja 
deia Mafalda que ella de gran el que volia 
tenir era molta cultura.  

Segueix-nos a les xarxes socials

Visita’ns a www.diariderubi.com

El Tuit de la setmana                 30 de setembre

Comunitat educa� va Pau Casals
@Ampa_Pau_Casals

Donem valor a les aules exteriors.
Infants de 3r fan anglès amb 
la Núria al pa� .Treballen les 
parts del cos jugant, movent-se, 
equivocant-se, rient, compar� nt.... 
aprenen a aprendre. #rubicity @
aliancesmagnet @fi lmotecacat @
crp_rubi @educaciocat

Avenida de l’Estatut: ¿pacifi cada 4 horas o 
ya indefi nidamente?
El pasado domingo 20 de septiembre, Rubí 
se sumaba a la Semana Europea de la Movi-
lidad Sostenible y Segura cerrando durante 
4 h un tramo del tráfi co rodado de la Avda. 
de l’Estatut (Plaça de l’Agricultura-Carrer 
Basses/Galícia).

Rubí, histórica y largamente ha llevado, 
lleva y llevará una constante lucha porque 
esa vía (BP 1503) deje de ser un continuo 
peligro tanto para la vida como para la plena 
salubridad de sus ciudadanos.

A estas alturas y tras tantos lamentables 
como dramáticos hechos vividos en el asfal-
to de esa infernal, lesiva y divisoria calzada, 
sobran argumentos para volver a insistir en 
la necesidad urgente de convertirla en una 
calle más de la ciudad.

En 2016, la Policía Local de Rubí infor-
maba que la Avda. de l’Estatut era la vía de 
la ciudad con más multas por velocidad.

Cartes de la ciutadania
En pleno municipal de abril-17, se 

votaba por unanimidad la intención del 
Ayuntamiento de Rubí de PACIFICAR 
la Avda. de l’Estatut.

Es inadmisible que en tantos años no 
se haya adecuado la vía a un uso urbano: 
los constantes accidentes incluso mortales, 
el tránsito de camiones, la separación del 
barrio y la contaminación ambiental y 
acústica. La Avenida de l’Estatut es una 
cicatriz abierta y lesiva que lleva décadas 
reclamando una solución. 

En mayo del 2019, el director general 
de Infraestructuras de Movilidad de la 
Generalitat de Catalunya acordaba ceder a 
titularidad municipal esa vía.

Ese cambio de titularidad abría la 
puerta al cambio de consideración de esa 
vía de carretera a la de calle, que permiti-
ría un cambio radical en su tratamiento y 
uso adoptando medidas y restauraciones 
encaminadas a pacificar el tráfico en la 

zona e incluirla decentemente dentro de la 
urbanística y red viaria rubinense.

Siempre ha sido un punto en dónde bus-
car votos en programas electoralistas, cada 
cuatro años. Y siempre lo mismo.  Parece 
que actualmente se “está trabajando para 
pacifi car en un futuro” de la ya calle nuestra, 
Avda. de l’Estatut.  Al menos, necesitamos 
creerlo. 

El olvido y la desidia de los políticos 
municipales los hace responsables de la 
degradación y el abandono de un barrio, 
cada día más marginado y maltratado. 

Los vecinos y rubinenses están hartos 
de promesas incumplidas y que se demore 
sine die la prolongación del bulevar y la 
pacifi cación defi nitiva de la vía. 

No obstante, y como es históricamente 
conocido, se mantienen los consabidos va-
rios accidentes semanales. Quizás por esa 

Fotodenúncia
JV Foix: situación desde 
hace años a la entrada y 
salida de los niños del ins-
tituto
A este instituto, debido a su 
localización, la mayoría de 
los alumnos se desplazan a 
diario con sus familiares, lo 
que genera un gran volu-
men de vehículos durante 
la entrada (7.45 a 8.05 am), 
y salida (14.15 a 14.40) 
del alumnado. Los niños 
y niñas tienen que subir a 
sus vehículos, sorteando un 
gran número de coches, que 
nos encontramos esperando, en su mayo-
ría aparcados. Pero cada día se producen 
situaciones de alto riesgo, con la aparición 
de camiones de gran tonelaje, que sortean 
los coches particulares en un intento de 
ir hasta el vertedero que hay desde hace 
años al lado del colegio. La situación es 
altamente peligrosa y denunciada en mu-
chas ocasiones a través del instituto, pero 
sin obtener una solución que regule el 
tráfi co rodado de gran volumen durante el 
tiempo que dura la entrada y salida de los 
alumnos, sin presencia policial o bien una 

regulación que impida que los camiones 
circulen en ese horario. Todos los padres y 
familiares que llevamos a los niños sufrimos 
el temor diario a que uno de nuestros hijos 
sea atropellado, en los momentos de caos y 
peligro que se dan cada día. Los camiones 
NO generan más que caos y peligro en su 
intento de sortear coches y personas. 

Espero que esta denuncia ayude a 
evitar una desgracia que con toda proba-
bilidad sucederá algún día, para desgracia 
de todos. 

Nacho Hidalgo

interpretación inconsciente de los vecinos, 
ese domingo 20 fue su asfalto tan poco 
pisado tanto por peatones como por dos 
ruedas.  Se llama miedo histórico a esa vía, 
enraizado en el interior de muchos de sus 
vecinos y otros rubinenses. Algunos al no 
contar ya con algún querido suyo. Espere-
mos que ni uno más.

Mientras tanto, sería prudente, merito-
rio y aplaudible su conversión en zona 30, 
colocación de bandas reductoras, prohibir 
la circulación de vehículos de más de 7,5 
toneladas y colocación de radares fi jos en 
ambos sentidos. 

Medidas transitorias hasta poder disfru-
tar de forma indefi nida y no solo 4 horas, de 
esa ya ahora merecida calle nuestra Avda. 
de l’Estatut. Deuda histórica del Ayunta-
miento con sus ciudadanos.

Jesús A. Mairal
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Fins a la rierada del 1962, en 
què fou destruïda per l’embat 
de les aigües, va estar activa 
aquesta fàbrica situada ofi ci-
alment al carrer de la Riera, 
15, i dedicada a la producció 
tèxtil.

Però, abans de tot, per què 
va rebre aquest curiós nom si 
oficialment era l’empresa 
de Miquel Villà? Segons 
ens havien explicat sempre 
la gent més gran, aquest 
fabricant, que a partir de 
1921 comprà i revitalitzà un 
antic edifi ci industrial aturat 

EL RUBÍ D’ABANS

La fàbrica de “cal Mosques”
al costat de la riera mercès 
a les obres dels paletes de 
la societat Marcet-Muxí, la 
gent de Rubí hi acudirien a 
prestar els seus serveis labo-
rals “com a mosques”, i d’aquí 
la denominació popular.

Ja en un principi, quan 
Villà aconseguí donar treball 
a 100 obrers i obreres (sobre 
tot obreres perquè les dones 
eren el principal gruix de la 
plantilla) sota la direcció de 
Paulino Galzeran, l’activitat 
es dedicà a la fabricació de 
teixits de seda i de cotó, en-
cara que el producte “estrella” 
eren els matalassos.

A la planta baixa de les 

instal·lacions estaven els te-
lers; al primer pis, les bitlles, 
les ordidores, els rodets i les 
nuadores, mentre que la se-
gona planta feia les funcions 
de golfes. També hauríem 
d’afegir que des de la fàbrica 
de Miquel Villà partia una 
resclosa que recollia l’aigua 
de la riera per conduir-la a 
les indústries establertes al 
Vapor Vell (ca n’Alzamora) 
i que unes naus de cal Mos-

ques allotjaren una fàbrica 
de pells regentada pels Ribó 
(pare i fi ll), si fem cas d’allò 
que escriu Josep Sapès al seu 
llibre “El Rubí d’ara fa cin-
quanta, seixanta anys...”

Durant els anys 20 fou 
una de les indústries més 
importants de Rubí i a mit-
jans dels 30 s’hi va afegir una 
nova construcció per tal de 
col·locar-hi vint telers au-
tomàtics procedents d’Ale-

manya. No obstant el 1934, 
un any de gran confl ictivitat 
social a arreu, sabem que 
van esclatar algunes tensions 
amb els obrers i obreres de 
la fàbrica.

Durant la guerra es va 
col·lectivitzar cal Mosques i 
tenim la curiosa dada apor-
tada per l’arxiu del Comitè 
Local de Milícies Antifei-
xistes que els obrers de la 
fàbrica, a més de treballar-la, 
també cultivaven terres dis-
sabtes a la tarda a les també 
incautades terres de la masia 
de Can Fatjó per proveir 
d’aliments a la població.

Encara que no hem tro-

bat res escrit a la bibliografi a 
que hem consultat sobre el 
que va passar després de la 
guerra (caldria un estudi a 
fons investigant i cercant 
dades de l’Arxiu Munici-
pal), és molt possible que les 
noves autoritats la tornessin 
als antics propietaris, proba-
blement el mateix Miquel 
Villà o el seu fi ll. De totes 
maneres, com la majoria de 
fàbriques, va tornar a dedi-
car-se a la producció tèxtil, 
fi ns que el 1962 la rierada la 
va fer desaparèixer, com tam-
bé tantes altres instal·lacions 
situades a les immediacions 
de la riera.

Jordi Vilalta
GCMR-CER

Arribem a un nou 1 d’octu-
bre travessat per la crisi de la 
Covid19 i la inhabilitació del 
President Torra.

A Rubí, també, marcat 
per la detenció aleatòria 
d’un rubinenc a Barcelona 
el dilluns 28 de setembre, 
tot just després de les con-
centracions de protesta per 
la inhabilitació del President. 
El motiu: que calia omplir la 
quota de detencions. Amb 
quatre persones més, el van 
fer passar la nit a comissa-
ria i declarar l’endemà a la 
Ciutat de la Justícia. Alerta 
Solidària té ja entre mans la 
defensa de les cinc persones, 
acusades d’aldarulls. Amb 
ells, la nostra solidaritat, el 
nostre suport.

Amb el President de la 
Generalitat Quim Torra i 
Pla va també, per descomp-
tat, la nostra solidaritat anti-
repressiva. Inhabilitar durant 
un any i mig un president 
escollit democràticament 
per penjar una pancarta és 
un atac clar contra la llibertat 
d’expressió i la nostra sobira-
nia com a poble.

No estem parlant de 
corrupció. No estem parlant 
d’una pancarta amb procla-
mes contra els drets humans. 
Estem parlant d’expressar 
que es vol el retorn de les 
persones exiliades per mo-
tius polítics i l’alliberament 
de les preses. Només això. 
Fer d’aquest fet una batalla, 
com n’ha fet Ciutadans, com 

Arriba un nou 1 
d’octubre

Betlem Cañizar
Regidora de l’AUP

n’han fet els tribunals, denota 
l’essència autoritària de part 
del nostre funcionament 
democràtic.

Tota la legislatura ha es-
tat marcada per la intromis-
sió de l’Estat en el desenvo-
lupament del govern català, 
però també pels desacords 
entre partits independentis-
tes, entre partits de govern, 
entre partits i entitats. Els 
darrers mesos, a més, i de 
forma molt dura, també per 
la crisi de la Covid.

Acabem el setembre 
amb el judici de Tamara 
Carrasco i la inhabilitació 
del President. Hi ha 2855 
persones represaliades per 
motius polítics relacionats 
amb l’independentisme. I 
cal dir prou.

Si els anys 70 es cridava 
Llibertat, Amnistia i Estatut 
d’Autonomia, ara el clam de 
bona part de la població és 
Llibertat, Amnistia i Auto-
determinació.

Així, mentre treballem 
per resoldre les disputes 
polítiques, és fonamental que 
no deixem ningú enrere. Re-
prenem amb força el projecte 
per l’autodeterminació i per 
la independència, fem-ho 
afrontant la crisi econòmica 
i social, fem-ho des dels drets 
socials, des del desenvolupa-
ment dels serveis públics, des 
de la solidaritat entre pobles, 
entre veïns i veïnes.

Que el coronavirus no 
aturi el camí perquè puguem 
exercir la nostra sobirania. 
Amb la distància que calgui, 
sortim al carrer!
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teatre 
Els espectacles familiars tornen al 
teatre municipal amb ‘Oops!’

Fata Morgana 
obrirà el Festival 
de Comèdia de 
Sabadell 
Després de començar la 
nova temporada teatral el 
19 de setembre a Montbrió 
del Camp amb l’obra ‘És el 
nostre secret’, la compa-
nyia rubinenca Fata Morga-
na estrena una nova obra 
aquest divendres 2 d’octubre 
a Sabadell. Serà una repre-
sentació que inaugurarà el 
Primer Festival de Comèdia 
de Sabadell, el Parapariures, 
organitzat per Paparapà 
Entertainment. L’obra, que 
es titula ‘Comèdia Romana 
Simplificada’, està escrita i 
dirigida per Pol Borrell Falcó 
i interpretada per Alexandra 
Arnold, Carolina Blanco, Ro-
ger Buendia, Sandra Cohen-
batch, Míriam Lladó, Gerard 
Morcillo, Paula Solano, així 
com el mateix Borrell.

Fata Morgana oferirà 
dues representacions, a les 
19.45 h i a les 20.45 h, i 
l’accés és gratuït, amb taqui-
lla inversa. Es pot reservar 
entrada a través parapapa.
entreteniment@gmail.com. 
/ DdR

De la mà de La Xarxa, els 
espectacles familiars tornen 
a La Sala a partir d’aquesta 
tardor. La primera repre-
sentació serà ‘Oops!’, de 
la companyia Teatre Mò-
bil, que tindrà lloc aquest 
diumenge a les 12 h i que 
serveix per arrencar la tem-
porada.

Es tracta d’un espectacle 
en el qual tres cuiners amb 
tres cassoles creen un món 
de pots i olles i on tam-

bé tres cantants melòdics 
perden el compàs darrere 
d’un micròfon rebel. ‘Oops!’ 
combina la música i la màgia 
amb altes dosis d’imagina-
ció i molt d’humor i pretén 
ser un cant a l’optimisme i 
a la seducció per les petites 
coses i els detalls.

El preu de l’espectacle  
‘Oops!’ és de 6 euros per al 
públic general i de 5 euros 
per a aquelles persones sò-
cies de La Xarxa. / DdR

teatre

tallers, contes i espectacles, noves 
activitats al Celler i al MMUC
Equipaments culturals com 
el Celler o el Museu Mu-
nicipal Castell ofereixen 
activitats familiars els caps 
de setmana, com ara ta-
llers, contes teatralitzats o 
espectacles.

En el cas del Celler, 
aquest dissabte 3 d’octubre 
a les 12 hores s’oferirà el 
conte teatralitzat ‘La màgia 
d’una llavor’, a càrrec de la 
cooperativa L’Ortiga, mentre 
que el 14 de novembre tam-
bé a les 12 h hi haurà una 
activitat per descobrir l’hort 
a través dels cinc sentits: 
sabors, formes i colors de 
les hortalisses.

Per la seva banda, al 
MMUC s’han programat 
diversos tallers com el de 
creació d’espelmes (11 d’oc-
tubre, 12 h), el taller d’argila 
(18 d’octubre, 12 h) i el taller 
de planetes curiosos (8 de 
novembre, 12 h). A més, el 
29 de novembre a les 12 h 
es representarà l’espectacle 
de titelles ‘El viatge dels tres 
porquets’.

Totes les activitats fa-
miliars estan recomanades 
per a infants de 3 a 12 anys. 
Són gratuïtes però cal fer la 
inscripció prèviament a mu-
seu@ajrubi.cat o al telèfon 
93 588 75 74. / DdR

pintura
El taller d’alumnes d’anna tamayo 
exposa ‘Variacions’ sobre Vincent 
Van Gogh a l’aula Cultural

El taller d’alumnes de l’artista 
local Anna Tamayo ha inau-
gurat una exposició a l’Espai 
Expositiu Aula Cultural. Es 
tracta de ‘Variacions sobre 
Vincent Van Gogh’, 21 obres 
en què s’interpreten, a tall 
d’homenatge, les pintures 
més conegudes de l’artista 
holandès. La mostra es podrà 
visitar fins al 31 d’octubre.

Des de la perspectiva 
dels alumnes de Tamayo, les 
obres exposades neixen de 
la investigació de l’obra de 
Van Gogh, amb motius com 
cels, estels, corbs negres, 
taules i cadires d’un cafè, 

entre altres.
A més d’aquesta exposi-

ció, a la ciutat es pot visitar 
la mostra ‘Rubí de Rock. Re-
trospectiva dels 80’ al Museu 
Municipal Castell i l’exposició 
‘Cent anys d’història del Ce-
ller Cooperatiu 1920-2020’.

A la programació d’expo-
sicions d’aquest any, també 
figuren els ‘Diorames de 
Nadal’ de l’Associació de 
Pessebristes de Rubí, que es 
podran veure a partir del 13 
de desembre a l’Aula Cultu-
ral, i una mostra que encara 
està per confirmar a l’Antiga 
Estació. / DdR

la Sala acull ‘36+1’, una obra 
sobre la guerra i la postguerra
rEDaCCIÓ

La programació estable de 
La Sala representarà aquest 
diumenge a les 19 h l’es-
pectacle ‘36+1’, una obra 
basada en l’escriptor Ricard 
Creus, escrita, protagonit-
zada i dirigida per Maria Pla 
i amb la participació de la 
companyia Inútils Mots. 

La dramaturga, directora 
i actriu Maria Pla s’ha servit 
del poema de Ricard Creus 
‘36 poemes a partir del 36’ 
per elaborar un monòleg so-
bre aquesta obra de l’escrip-
tor i poeta de Barcelona. 

La representació suposa 
una visió íntima i en primera 
persona dels fets i conse-
qüències que Creus va patir 
durant la Guerra Civil espa-
nyola i durant la postguerra, 
així com en la lluita posterior 
per la recuperació de les lli-
bertats democràtiques.

A més, l’espectacle in-
clou un tribut al cantautor 
alcoià Ovidi Montllor, amb 
la revisió d’un dels seus 

textos. 
L’espectacle té un preu 

de 10 euros i de 7,50 eu-
ros amb descompte. Les 
entrades s’han de comprar 

per internet al web https://
teatrelasalarubi.koobin.cat 
o bé el dijous o divendres 
a la tarda a la taquilla de 
La Sala. 

la dramaturga, directora i actriu Maria Pla ha construït un espectacle 
al voltant de l’obra de ricard Creus. / Cedida

Els alumnes han fet recreacions de les obres de Van Gogh. / Cedida

·········································
DIVENDrES 
2 D’OCtubrE

Teatre per a la petita infància: 
‘les ombres que conten contes’
A càrrec del Gecko con botas. 
A les 18h a l’Ateneu. Inscripció 
prèvia. 

·········································
DISSabtE 
3 D’OCtubrE

taller de cuina semifreda
A càrrec de Montse Deza. A les 
11h a la Biblioteca. Inscripció 
prèvia. 

Art i creativitat: ‘Experimentem 
amb el frottage’
A les 11.30 h a l’Ateneu. Activitat 
per a infants a partir de 6 anys. 
Inscripció prèvia. 

Conte teatralitzat: ‘La màgia 
d’una llavor’
A càrrec de L’Ortiga. A les 12h al 
Celler. Inscripció prèvia. 

Mostra de titelles de petit for-
mat: ‘Roulletes’
A càrrec de la cia. eLe. A les 
18.30h i a les 19.30h a l’Ateneu. 
Inscripció prèvia. Org.: La Xarxa.

·········································
DIuMENGE 
4 D’OCtubrE

Espectacle familiar: ‘Oops!’
A càrrec de la cia. Teatre Mòbil. 
A les 12h a La Sala. Preu: 6€/5€   
socis. Org.: La Xarxa.

Teatre: ‘36+1’
Amb Ricard Creus, Maria Pla 
i la cia. Inútils Mots. A les 19h 
a La Sala. Preu: 10€/7,50 amb 
descompte.

·········································
DIMartS
6 D’OCtubrE

Hora del conte: ‘Gianni Rodari 
dins el cabàs’
A càrrec de La Maleta de Lili. A 
les 18.15h a la Biblioteca. Acti-

AgendA
vitat per a infants d’1 a 4 anys. 
Inscripció prèvia. 

·········································
DIMECrES
7 D’OCtubrE

Conferència: ‘Enginys invisi-
bles’
A càrrec de Núria Salan. A les 19h 
a la Biblioteca. Org.: Amics de la 
UAB. Inscripció prèvia. 

·········································
DIJOuS
8 D’OCtubrE

Debat: ‘En primera persona, 
obrint camins’
Projecció d’un audiovisual i debat 
a càrrec del Servei de Rehabilita-
ció Comunitària de Terrassa. A les 
17h a l’Ateneu. Inscripció prèvia. 

rubí rock
Mostra fotogràfica de Joan 
Díez sobre grups de rock 
dels anys 80 relacionats amb 
Rubí. Fins al 20 de desembre 
al Castell. 

Variacions sobre Vincent 
Van Gogh
El taller d’alumnes de la pin-
tora rubinenca Anna Tamayo 
Ymbert reinterpreta l’obra 
del genial artista. Fins al 31 
d’octubre a l’Aula Cultural.

la vibración del alma 
Obres de Blanca Sanz, 
Carmen L. Madrid, Juana 
Sánchez, Pilar Arraz, Ma-
lud Alcázar, Nuria Espinosa, 
Aketzaly Fernández, Nancy 
Carrillo, Montse Nogueira i 
Carlos Pinheiro. A la Bibliote-
ca. Fins al 31 de novembre.

Cent anys d’història del 
Celler Cooperatiu
Mostra vinculada a l’activitat 
vinícola i la rehabilitació en 
equipament cultural de l’an-
tic Celler Cooperatiu. Fins al 
20 de desembre al Celler.

exposicions

tallers

L’Ortiga oferirà un taller aquest dissabte al Celler. / Cedida
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FOTOGRAFIA SARDANES

Elisa Lucas, Pere Sarrate i Adriana Gómez guanyen 
els concursos socials de fotos del Gra
El Grup Fotogràfi c ‘El Gra’ 
organitza cada any diversos 
concursos fotogràfi cs socials 
entre els membres de l’en-
titat. Enguany, per la crisi 
sanitària, no s’han pogut 
lliurar els premis del 2019 
fi ns ara.

En la categoria de foto 

individual hi ha hagut un 
empat en la primera posició 
i per tant hi ha dos guanya-
dors: Elisa Lucas i Pere Sarra-
te. El segon lloc ha estat per 
Josep Lluís Bernal i el tercer 
per Mayte Cor� na.

Pel que fa al concurs de 
col·lecció, la guanyadora 

ha estat també Elisa Lucas. 
Mayte Cor� na ha estat sego-
na i Joaquim Ferrer, tercer. I 
en relació al concurs ‘Anem 
a caminar’, la vencedora ha 
estat Adriana Gómez, men-
tre que Pere Farré ha quedat 
segon i Mayte Cor� na, terce-
ra. / DdR

Una dotzena d’ar� stes exposen 
al Fes� val de Fotografi a La Nuu

Un centenar de persones, en el concert del 22è Aplec 

REDACCIÓ

El Fes� val de Fotografi a de La 
Nuu, organitzat per l’Ajunta-
ment i dirigit pel fotògraf local 
Carles Mercader, obre aques-
ta setmana la seva sisena 
edició sota el lema ‘Cos i pe-
dra. Espais disponibles’. Una 
dotzena d’ar� stes de pres� gi 
internacional participen a 
l’esdeveniment mostrant 
les seves obres a diverses 
façanes de la ciutat. Des de 
diferents es� ls i tècniques, 
tots els treballs seleccionats 
conviden el públic a refl exi-
onar sobre les relacions que 
manté l’ésser humà amb el 
seu entorn material.

Els autors que par� cipen 
al fes� val són Alberto Giuliani 
a la plaça del Doctor Guar-
diet, Stefanie Zofi a al Celler, 
Irene Zó� ola a la plaça de la 
Nova Estació, Michal Chelbin 
a l’Escardívol, Yurian Quinta-
nas all Bullidor, Chen Xiaoyi 
a l’An� ga Estació, Ruth Erdt 
a la plaça d’Anselm Clavé, 
Fernando Criollo al Bullidor, 
Jon Cazenave a la Biblioteca, 
Piotr Zbierski al carrer de 
Doctor Robert i Román Yñán 
a la plaça de la Nova Estació, 
així com el rubinenc Víctor 
Baladoch, que exposa a Pich 
Aguilera.

Un centenar de persones 
van assis� r dissabte passat 
al primer concert del 22è 
Aplec Sardanista de Rubí, a 
càrrec de les cobles Ciutat 
de Girona i La Principal del 
Llobregat. Un Aplec a� pic 
a causa de l’epidèmia de 
coronavirus que va impedir 
ballar les sardanes interpre-

La present edició de La Nuu 
arriba marcada per la situ-
ació de pandèmia, que ha 
obligat a suspendre algunes 
de les ac� vitats i a adaptar-ne 
altres al format digital. Tot i 
això, es manté la mostra de 
fotografi es al carrer, així com 
les visites guiades dels dissab-
tes a càrrec del director del 
fes� val, amb les restriccions 
sanitàries vigents.

 A més, s’han programat 
tres xerrades i col·loquis en 
línia: el 15 d’octubre, la fotò-
grafa Irene Zó� ola impar� rà 
la conferència ‘El vol d’Ícar. 
Fotografi a i materialitat’; el 
22 d’octubre, Román Yñán 
oferirà ‘Estratègies quo� di-
anes’; i el 29 d’octubre, se 
celebrarà el col·loqui ‘Les ge-

ografi es fragmentades sobre 
el concepte de frontera’.

Per par� cipar tant a les 
visites guiades com a les ac-
� vitats en línia, cal enviar un 
correu a info@lanuu.cat. 

Carles Mercader, director 
del fes� val, ha explicat que la 
pròpia � pologia exposi� va de 
La Nuu i la seva aposta per 
omplir els carrers de la ciutat 
d’imatges fotogràfi ques han 
permès la celebració d’aques-
ta edició. 

L’organització ha volgut 
dedicar aquesta sisena edició 
al fotògraf rubinenc Josep 
Maria Roset Camps, mort 
el passat 1 de setembre, en 
reconeixement a la seva tra-
jectòria i gran contribució al 
món de la fotografi a.

Les imatges es poden veure en diferents punts de la ciutat. / C.N.

LITERATURA

Jordi Nopca obre el VIII Club de Lectura de L’Ombra

La Carpa del Racó acollirà dijous la presentació de
‘Paraula de jueu’, la darrera novel·la de Mar�  Gironell

Per vuitè any consecu� u, la lli-
breria l’Ombra engega el seu 
club de lectura amb el mateix 
esperit de sempre: gaudir 
amb la lectura i apropar a la 
ciutadania els millors escrip-
tors catalans del moment. En 

aquesta ocasió, Jordi Nopca, 
escriptor i periodista del diari 
Ara, obrirà la VIII edició del 
club de lectura el dimarts 6 
d’octubre a les 19 h. Aquesta 
trobada girarà al voltant de la 
seva novel·la ‘La teva ombra’  

(Proa). Amb aquesta obra, 
en què s’explica el procés de 
maduració i de destrucció 
de dos germans que creixen 
aliens l’un de l’altre, Nopca 
va guanyar el I Premi Proa de 
novel·la. / DdR

La Carpa del Racó, ubicada 
davant la llibreria El Racó del 
Llibre, acollirà dijous vinent 
8 d’octubre a les 19.30 h la 
presentació de la darrera 
novel·la de l’escriptor Mar�  
Gironell, ‘Paraula de jueu’, 
l’esperada continuació de 
l’èxit ‘El pont dels jueus’. 
L’obra és una aventura me-

dieval i vital que protagonit-
zen en Kim i l’Ester, una noia 
cris� ana que treballa entre 
l’hospital de l’Almoina de 
Barcelona i el call jueu. Ju-
eus i cris� ans viuen la seva 
complexa realitat mentre el 
lector s’endinsa en els cos-
tums del segle xiv. El poder 
de les paraules, la força de 

les conviccions, l’amor i el 
respecte com a ingredients 
bàsics per aixecar un pont 
d’entesa entre les dues 
religions. 

Una empresa que no 
serà gens fàcil perquè tro-
baran persones d’un costat i 
de l’altre que estan disposa-
des a impedir-ho. / DdR

EQUIPAMENT
L’AEUR i la Fundació del Museu Etnogràfi c Vallhonrat 
signen un acord de col·laboració 
La Fundació del Museu 
Etnogràfi c Vallhonrat de 
Rubí i l’Aula d’Extensió 
Universitària de la ciutat 
(AEUR) van signar un 
conveni de col·laboració 
el 15 de setembre, pel 
qual l’AEUR organitzarà 
noves ac� vitats culturals 
dins les dependències 
de l’auditori Vallhornat. 
L’acord va ser signat pel 

responsable de la Fun-
dació del Museu Etno-
gràfic Vallhonrat, Pere 
Vallhonrat, i els mem-
bres de l’Aula d’Extensió 
Universitària Rosa M. 
Andrés, Rafael Rusiñol i 
Lluís Bogunyà.

La Fundació resta 
oberta a col·laborar ac� -
vament amb les en� tats 
locals. / Núria Julià

tades i que va obligar els 
organitzadors a replantejar 
el format conver� nt-lo en 
dos concerts i traslladant-
lo al Castell per garan� r la 
distància de seguretat entre 
el públic. Uns assistents 
que van haver d’inscriure’s 
prèviament i omplir una 
declaració de responsabili-

tat. Tot i això, el públic va 
poder gaudir de la música 
de les dues cobles de més 
pres� gi. 

Pròximament es farà el 
segon concert de sardanes 
que completarà el 22è Aplec 
de Rubí i que anirà a càrrec 
de la cobla Jovenívola de 
Sabadell. / DdR

Anna i Pere Vallhonrat, Núria Julià, Rafael 
Rusiñol, Rosa Ma. Andrés i Lluís Bogunyà, 
durant la signatura. / Cedida
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MOTOCICLISME | SUPERBIKE TIR AMB ARC | CAMPIONAT D’ESPANYA

Doble victòria de Jordi Torres a
Jerez en el Campionat d’Espanya 
de Superbike

Els arquers rubinencs es queden
a les portes de la fi nal en 
el Campionat d’Espanya de bosc

El pilot rubinenc Jordi Torres 
ha aconseguit aquest cap de 
setmana una doble victòria 
al Campionat d’Espanya 
de Superbike (ESBK) que 
s’ha disputat al circuit de 
Jerez. Torres, que aquesta 
temporada combina la seva 
par� cipació en el Mundial 
de MotoE amb l’ESBK, va 
tenir un cap de setmana 
rodó al circuit andalús amb 
la seva Honda.

Torres es va imposar en 
les dues curses i va acon-
seguir sumar 50 punts en 

El Campionat d’Espanya 
de bosc de tir amb arc, 
que va tenir lloc el 19 i 20 
de setembre a Badajoz, va 
comptar amb la par� cipació 
de quatre membres d’Ar-
quers Rubí: Josep Armen-
tano, que va par� cipar en 
longbow sènior, Eva Iglesias 
i Alicia Cas� llo, en ins� n� u 
sènior, i Carles Sabatés, en 
nu sènior.  

Els arquers rubinencs 
van tenir una bona jornada 
el dissabte. Eva Iglesias i 
Alicia Cas� llo van passar el 
tall i van accedir a les fi nals. 
Iglesias va sumar 555 punts 
i va quedar sisena, mentre 
que Cas� llo va sumar 418 
punts per col·locar-se de-
sena. Armentano va quedar 
en 31è lloc amb 460 punts 
i Sabatés va ser setè amb 
819 punts. Tots es van clas-
sifi car per seguir compe� nt 
el diumenge, però cap d’ells 
va poder classifi car-se per la 
ronda fi nal. Així, fi nalment 
Cas� llo va ser setena i Igle-
sias, vuitena, mentre que 
Sabatés va aconseguir la 

la classifi cació general per 
situar-se en la sisena po-
sició. Cal tenir en compte, 
però, que el pilot de Rubí 
no va poder par� cipar ni a la 
prova de Navarra ni a la de 
València i per tant fi ns ara 
només havia pujat a la moto 
en el Campionat d’Espanya 
de Superbike al circuit de 
Barcelona, on va aconseguir 
un segon lloc en una de les 
dues curses.

La propera cursa d’ESBK 
serà el 18 d’octubre al cir-
cuit de Navarra.

cinquena posició. D’aquesta 
forma, es posa punt fi nal a 
la compe� ció de lliga bosc.

D’altra banda, l’arquer 
rubinenc Albert Torres va 
aconseguir la medalla de 
plata en el XLI Verge del Pilar 
i XVI Trofeu IberCaja-Ciutat 
de Saragossa. La prova es va 
disputar entre el 19 i 20 de 
setembre i consis� a en un 
Round 1440. Torres va par-
� cipar en la modalitat d’arc 
instintiu i va aconseguir 
quedar en segona posició. Jordi Torres, celebrant la seva victòria a Jerez. / ESBK

TRIATLÓ | PROVA

Albert Bueno aconsegueix entrar 
al top-10 en la triatló llarga de Sant 
Joan de Pla de Corts
L’Optims Club Triatló s’ha 
retrobat amb la compe� ció 
després de mesos d’atura-
da per culpa de la situació 
sanitària. Quatre triatletes 
del club es van desplaçar 
fi ns a la localitat francesa 
de Sant Joan de Pla de Corts 
per par� cipar en una de les 
proves més dures del calen-

dari internacional de triatló 
de llarga distància. Es tracta 
d’una prova amb molt des-
nivell posi� u en el sector de 
la bicicleta i la cursa a peu i 
no té avituallaments. 

En la prova de llarga dis-
tància, de format iron man 
(3,8 km de natació, 180 km 
de bicicleta i 42 km a peu), 
Albert Bueno va arribar a la 
meta en una gran novena 
posició després d’acabar 
en 13h 18’. Bueno va estar 
en posició de podi durant el 
sector de bicicleta. Vicente 
Blasco, per la seva banda, 
va aconseguir la 12a posi-
ció, amb un temps de 13h 
29’ després de fer una gran 
remuntada amb la bicicleta 
i en la cursa a peu. Santi 
Sánchez, en canvi, no va 
poder fi nalitzar la prova per 
problemes � sics en la cursa 
a peu. 

Pel que fa a la prova de 
mitja distància, la half, Frank 
García va fi nalitzar en una 
excel·lent 26a posició de la 
general, amb un temps de 
6h 49’. / Op� ms CT

Els triatletes d’Op� ms Club Tri-
atló. / Cedida

El campionat va tenir lloc a Ba-
dajoc. / Cedida
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JOSÉ VERDE

Bon balanç per l’Olímpic 
Can Fatjó en els amistosos 
que ha disputat durant 
la pretemporada, ja que 
aquesta ha fi nalitzat sense 
conèixer la derrota. En el 
darrer partit, disputat el 
passat cap de setmana, el 
conjunt rubinenc va golejar 
5-0 a la UE Sabadellenca en 
el Municipal de Can Fatjó.

Va ser un partit en el 
qual l’Olímpic va tornar a 
demostrar que té molta 
pólvora a la línia atacant: en 
els cinc amistosos disputats 
ha marcat 16 gols, el que 
suposa una mitjana de 3,2 
gols per par� t. Mauri (6), 
Éric (4), Claudio (3), Aitor, 
Albert i Manolo han estat 
els golejadors.

Davant la Sabadellenca, 
els de Can Fatjó van con-
� nuar amb el seu es� l de 
tocs i força xuts a porta. La 
bona forma � sica de l’equip 
va quedar patent davant 
la Sabadellenca, ja que 
la segona part del partit 

REDACCIÓ

Després de cinc setmanes, 
el primer equip de la Unió 
Espor� va Rubí posa fi  a una 
pretemporada a� pica per la 
crisi sanitària. Això però, no 
ha impedit que Carlos López 
i la resta del cos tècnic hagin 
pogut treballar a fons amb 
els jugadors per arribar a 
l’inici del campionat de lliga 
en bones condicions.

Durant els set partits 
amistosos, l’equip ha de-
mostrat que competeix bé, 
que la seva línia defensiva 
és forta i, a banda del pri-
mer par� t contra un rival 
de categoria superior i més 
rodat, ha quedat palès que 
el centre del camp treballa 
molt, tot i que falta cohesió 
amb els davanters i que 
la davantera és potser la 
part del conjunt blanc-i-
vermell que ha � ngut més 
difi cultats. Tot i això, per la 
qualitat dels seus jugadors, 
el Rubí hauria de tenir un 
bon nivell ofensiu durant 
la temporada. També han 

la va dominar clarament 
l’Olímpic, mentre que els 
visitants no van inquietar 
en absolut Mohamed, que 
va subs� tuir Menarguez al 
descans.

Així doncs, tot està a 
punt per a l’inici de la com-
pe� ció a Segona Catalana, 
on l’Olímpic ha quedat 
englobat en el grup 3B i on 
té l’objectiu de situar-se 

demostrat tenir un bon 
nivell els dos porters de 
l’en� tat.

Els set partits que ha 
disputat la Unió Espor� va 
han tingut circumstànci-
es molt diferents, ja que 
alguns han estat a porta 
tancada, però altres no; en 
alguns casos hi ha hagut 
ves� dors disponibles i en al-

L’Olímpic fi nalitza la preparació de 
la lliga sense conèixer la derrota 

La UE Rubí tanca la pretemporada 
amb bones sensacions

entre els tres primers per 
poder disputar la fase d’as-
cens a Primera Catalana. 
En el primer par� t de lliga, 
visitarà el Sant Andreu de 
la Barca en el Municipal 
IEM Can Salvi, un rival que 
la passada temporada va 
quedar sisè amb 37 punts, 
11 victòries, 4 empats i 8 
derrotes, amb 38 gols a 
favor i 25 en contra.

tres no. Aquesta situació es 
deu al fet que en tractar-se 
d’equipaments municipals, 
cada Ajuntament té el seu 
propi criteri.

La UE Rubí arrencarà la 
lliga aquest diumenge a les 
12 h al Municipal de Can 
Rosés contra el Júpiter, en 
un par� t que es disputarà 
a porta tancada.

La UE Rubí debutarà aquest diumenge a la lliga. / Cedida
Mohammed i Menárguez són els dos porters de l’equip. / Cedida
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