
 Divendres, 4 de setembre de 2020 - Núm. 1.295«En les tenebres, la imaginació treballa més ac� vament que a plena llum.» (Immanuel Kant, fi lòsof prussià del s. XVIII).

LUNES A SÁBADO
9:30 -  13:30 Y  17:00 -   20:00 

REAPERTURA
INTERSPORT

RUBÍ
 Francesc Macia,10

4 SEPTIEMBRE

20%

DESCUENTO 
 

LA TIENDA
TODA
 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE

Prepárate para la
#VueltaAlCole

WWW.DIARIDERUBI.COMWWW.DIARIDERUBI.COMINFORMATIU SETMANAL INDEPENDENT I GRATUÏT  
IMPRÈS EN PAPER ECOLÒGIC 100% RECICLAT

WWW.DIARIDERUBI.COM

En els darrers dies s’han produit més de 100 nous casos posi� us

El risc de rebrot de covid-19 a 
Rubí con� nua sent molt elevat

L’ANC farà tres 
concentracions 

en diferents 
punts del centre 

per la Diada

Falta un mes 
perquè UE Rubí, 
Olímpic i Vein�  
facin rodar la 

pilota a la lliga
POLÍTICA - Pàgina 8 ESPORTS - Pàgina 15

Polèmica al 
voltant de la 
re� rada de 

fi brociment al 
Casino

Edició de 
butxaca de 

Sant Roc per 
la situació 
sanitària

ACTUALITAT - Pàgina 5 CULTURA - Pàgina 12

Pla de recuperació local per 
fer front a la crisi sanitària

Pàg. 3

Mul� tudinari 
adéu al 
fotògraf 

rubinenc Josep 
Maria Roset

ACTUALITAT - Pàgina 4ACTUALITAT - Pàgina 2Aj
un

ta
m

en
t-L

oc
al

pr
es



 Divendres, 4 de setembre de 2020 ACTUALITAT2

Pacte de Ciutat de 9 milions d’euros per 
traçar la recuperació de la pandèmia
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha 
presentat el Pacte de Ciutat 
per a la recuperació social 
i econòmica de la ciutat 
de Rubí post covid-19, un 
document que recull acci-
ons al voltant de cinc eixos 
(Persones, Compe� � vitat, 
Desenvolupament ODS, 
Valors i Ajuntament) per 
impulsar la recuperació 

de la ciutat i pal·liar les 
conseqüències socials i 
econòmiques de la pandè-
mia a Rubí. El document 
s’ha treballat internament 
durant els darrers mesos i 
ha comptat amb les apor-
tacions de totes les forces 
polítiques del consistori. 
“No hem volgut fer un 
document exclusivament 
polí� c, aquest és un docu-
ment treballat internament 

amb cadascun dels serveis 
municipals per concretar 
accions, calendaritzar-les i 
dotar-les de pressupost per 
acompanyar la ciutadania 
en la recuperació de la ciu-
tat”, ha explicat l’alcaldes-
sa, Ana M. Mar� nez.

El document descriu 
més d’un centenar d’acci-
ons, algunes de les quals ja 
s’han posat en marxa, totes 
elles avalades tècnicament 
i planifi cades a curt, mitjà 
o llarg termini. “La situació 
d’emergència sanitària ha 
obligat a posar en marxa 
mesures immediates per 
donar resposta a la crisi ini-
cial. Ara, després d’aquest 
primer impacte, hem de 
recuperar la ciutat”, argu-
menta l’alcaldessa.

Totes les mesures que 
detalla el pacte estan en 
consonància amb el pla 
de mandat i són coherents 
amb els Objec� us de De-
senvolupament Sostenible 
(ODS) i inclouen dotació 
pressupostària. En total, les 
accions estan valorades en 
gairebé 9 milions d’euros.

El pacte també inclou 
un decàleg de compro-
misos compartits entre 
totes les forces polí� ques 
amb representació al Ple 
municipal que defi neixen 
les prioritats de l’acció de 
govern: vetllar pel segui-
ment de la crisi sanitària, 
facilitar el retorn a l’escola 
i fer possible un inici de 
curs amb garan� es, comba-
tre la desigualtat, afavorir 
l’economia de proximitat, 

treballar perquè el Pla de 
Mobilitat Urbana s’execu�  
sota criteris de sostenibili-
tat, treballar per la igualtat 
entre dones i homes, ga-
ran� r el dret a l’habitatge, 
establir les estratègies de 
digitalització, obertura i 
democra� tzació de l’Ajun-
tament, situar Rubí al món, 
projectar accions i la marca 
de la identitat rubinen-
ca i treballar plegats per 
aconseguir aliances que 
facilitin l’assoliment dels 
objec� us d’aquest Pacte de 
Ciutat. “S’han obert espais 
de refl exió i consens entre 
les forces polítiques del 
consistori i hem vist que 
hi ha objec� us compar� ts 
sobre com sor� r d’aquesta 
crisi: donar suport a la po-
blació vulnerable, compen-
sar l’aturada econòmica i 
aprofi tar l’oportunitat per 
repensar la ciutat”, ha dit 
la segona � nent d’alcaldia, 
Ànnia García.

Tant l’alcaldessa com la 
regidora han coincidit tam-
bé a detallar que la situació 
d’emergència sanitària ha 
requerit donar respostes 
de manera immediata i 
efi caç i que, un cop la si-
tuació d’emergència s’ha 
controlat, és moment de 
repensar la ciutat i adaptar 
la planifi cació i l’acció de 
govern a les noves neces-
sitats sorgides després de 
l’aparició de la covid-19.

El document ha de ser 
aprovat pel Ple del consis-
tori, en una sessió progra-
mada per ahir al vespre.

Rubí impulsa un acord per treballar per la recuperació de la ciutat 
durant i després de l’epidèmia. / Ajuntament-Localpres

OBJECTIUS DEL PACTE DE CIUTAT
-Vetllar pel seguiment de la crisi sanitària
-Facilitar el retorn a l’escola
-Combatre la desigualtat
-Afavorir l’economia de proximitat
-Impulsar un Pla de Mobilitat amb criteris sostenibles
-Treballar per la igualtat entre homes i dones
-Garan� r el dret a l’habitatge
-Establir estratègies de digitalització, obertura i democra� tzació de 
l’administració local
-Situar Rubí al món i projectar la seva iden� tat
-Treballar plegats per aconseguir aliances per assolir els objec� us
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REDACCIÓ

La situació de la pandè-
mia de covid-19 a Rubí és 
lluny d’estar controlada. 
En els darrers dies, el risc 
de rebrot s’ha disparat  
a la ciutat i tot i que ara 
mateix la tendència és a la 
baixa con� nuen apareixent 
un nombre molt elevat de 
nous casos.

Entre el  24 i  e l  30 
d’agost, s’han produït a la 
ciutat 110 nous casos po-
sitius confirmats per una 
prova PCR, dels quals 10 
han necessitat ingrés hos-
pitalari. Això signifi ca que 
l’índex del risc de rebrot 
con� nua sent molt elevat, 
324, tot i que lluny del 
rècord que es va produir 
durant la segona setmana 
d’agost, quan va arribar 
fi ns a 505. El més alarmant 
és que precisament en 
aquests darrers dies s’han 
produït dos nous ingressos 
a la Unitat de Cures Inten-
sives (UCI), que se sumen al 

REDACCIÓ

L’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Mar� nez, la secretària 
general del Departament 
de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, Laura Pelay, i 
el director del Servei Català 
de la Salut, Adrià Comella, 
han signat un conveni de 
col·laboració per millorar la 
coordinació davant la situ-
ació d’emergència sanitària 
provocada per la covid-19 
en un context de control 
dels rebrots a tot el país. 

Amb l’acord, les tres 
administracions pretenen 
sumar les capacitats dels 
serveis públics sobre els 
quals tenen competències 
per millorar la resposta 
conjunta a la pandèmia, 
especialment la capacitat 
de seguiment de les perso-
nes afectades i d’aïllament 
de la població, quan sigui 
necessari. 

El document compro-
met a compar� r de forma 
immediata les dades de les 
persones diagnosticades 
amb covid-19 a Rubí i els 

Rubí suma més d’un centenar de nous
posi� us de covid-19 en els darrers dies

L’Ajuntament i Salut signen 
un acord per coordinar una millor  
resposta a la crisi sanitària

A Rubí el risc de rebrot és molt elevat des de fi nals de juliol. / Cedida

rubinenc que ja hi està des 
de mitjans d’agost. En total, 
ara mateix hi ha 13 perso-
nes de Rubí hospitalitzades 
amb covid-19.

Des que va començar 
l’epidèmia, a la ciutat hi 
ha hagut 1.057 positius i 
han mort 106 persones per 
coronavirus, l’úl� ma de les 
quals durant l’agost.

seus contactes per assegu-
rar una resposta tan àgil i 
efi cient com sigui possible 
per tallar la cadena de 
transmissió del virus. 

Els serveis municipals 
cooperaran en el segui-
ment individualitzat dels 
pacients i les seves cadenes 
de contacte i assumeixen el 
deure de mantenir infor-
mades la resta d’adminis-
tracions. 

CORONAVIRUS A RUBÍ

CASOS ACUMULATS DEFUNCIONS

INGRESSATS UCI

CASOS ÚLTIMS 7 DIES RISC DE REBROT

Dades: Generalitat de Catalunya (Actualització 02/09/2020)

1061.057

13 3

110 MOLT ALT

Tres rubinencs estan ingressats a l’UCI afectats per coronavirus
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REDACCIÓ

El rubinenc Josep Maria 
Roset, fotògraf de reco-
negut prestigi, va morir 
aquest dimarts als 88 anys. 
El funeral, que va tenir lloc 
aquest dijous a l’església 
de Sant Pere, va servir per 
donar l’úl� m adéu a una de 
les personalitats més des-
tacades de la ciutat i també 
de les més es� mades, com 
ho demostra la quantitat 
de gent que es va apropar a 
l’església. 

L’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Mar� nez, va expressar 
el condol de l’Ajuntament 
per la pèrdua del fotògraf, 
un dels homes il·lustres de 
la ciutat: “Ens deixa un lle-
gat immesurable, les seves 
imatges perduraran per 
sempre”. Mar� nez també va 
afegir que “és un orgull per 
a Rubí i una fi gura rellevant 
de la fotografi a contempo-
rània”.

Roset, que va néixer el 
1932, va comprar la seva 

Dol a la ciutat per la mort del fotògraf 
rubinenc Josep Maria Roset als 88 anys

La sèrie de la boda del xa de Pèrsia amb Fara Dibah, realitzada a Te-
heran el 1959, és una de les més destacades de Roset. / J.M. Roset

primera càmera de fotos 
amb només 15 anys i una 
dècada més tard va decidir 
muntar el seu propi negoci 
fotogràfi c. Amb 27 anys va 
marxar a Madrid per pros-
perar com a fotògraf i va 
acabar treballant a l’agència 
Europa Press fent algunes de 
les seves millors fotografi es. 
Seu és el reportatge fotogrà-
fi c que va publicar la revista 
Life en versió castellana 
sobre la mort del doctor 
Gregorio Marañón o la sèrie 
d’imatges de la boda del xa 
de Pèrsia, un dels esdeveni-
ments internacionals més 
importants de fi nals de la 
dècada dels anys 50.

A par� r del 1960, la Di-
recció General de Seguretat 
va començar a vetar la seva 
presència en alguns actes 
després de ser de� ngut per 
fotografiar l’escenari d’un 
atemptat, un fet que li va 
crear moltes difi cultats. Va 
tornar a Barcelona, on va 
retratar Carmen Amaya, 
Kubala i Tàpies, entre mol-

tes altres personalitats. Fi-
nalment, el 1961 Roset va 
decidir a marxar a França 
anhelant la llibertat que 
a Espanya, sota el règim 
franquista, no hi havia. Un 
any més tard, però, va ha-
ver de tornar per qües� ons 
familiars.

En el seu retorn va de-

cidir involucrar-se en la cul-
tura local i va fundar amb 
altres fotògrafs el Grup 64 
i posteriorment el Grup 
Fotogràfi c El Gra, juntament 
amb Ignasi Marroyo, un 
altre dels il·lustres fotògrafs 
de Rubí. També va par� cipar 
en la fundació de l’Escola de 
Belles Arts i sempre va estar 

lligat al Centre Excursionista 
de Rubí.

El 1966 Roset obrí una 
bo� ga amb estudi al carrer 
Cervantes, una època durant 
la qual va guanyar diversos 
concursos fotogràfics. Un 
d’ells va ser una sèrie foto-
gràfica sobre un part –les 
primeres imatges d’aquest 
tipus que es publicaven a 
l’estat– i que va suscitar 
certa polèmica.

El 1990, lamentable-
ment, perdé part del seu ar-
xiu quan s’ensorrà casa seva, 
un fet que el va afectar pro-
fundament. Vinculat sempre 
a l’Associació Sant Galderic, 
l’en� tat va aconseguir publi-
car el 2014 un llibre memo-
rable amb les seves millors 
fotografi es després de tota 
una vida darrera de la cà-
mera: Tal com jo ho he vist. 
Fotografi es de Josep Maria 
Roset. El 2018, el president 
de la Generalitat va lliurar al 
fotògraf rubinenc la Creu de 
Sant Jordi per la seva tasca 
d’inves� gació fotogràfi ca.

El fotògraf va rebre la Creu de Sant Jordi el 2018. / Arxiu

El funeral de Josep Maria Roset va ser mul� tudinari. / Lluïsa Aguilera
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Polèmica per la re� rada d’elements de 
fi brociment a les obres del Casino
REDACCIÓ

Veïns per Rubí (VR) i l’Al-
terna� va d’Unitat Popular 
(AUP) han alertat que a 
les obres del Casino els 
treballadors estarien re-
tirant fibrociment sense 
les mesures de seguretat 
adequades. 

La inhalació de fi broci-
ment, conegut popularment 
com a uralita, pot ser molt 
perjudicial per la salut, ja 
que conté par� cules d’ami-
ant i pot provocar fi brosi al 
pulmó o diferents � pus de 
càncer. Es tracta d’un ma-
terial que està prohibit des 
de fa anys, però que an� ga-
ment era molt u� litzat en la 
construcció i que per re� -
rar-lo es necessiten equips 
de protecció adequats i 
mesures de seguretat.

Veïns per Rubí, després 
de veure unes imatges a les 
xarxes socials amb un tre-
ballador manipulant el que 
podria ser fi brociment sen-
se cap mesura de protecció, 
ha demanat a l’Ajuntament 

explicacions sobre quina és 
l’empresa responsable de 
re� rar aquest material i ha 
posat el cas en coneixement 
dels Mossos d’Esquadra. Pel 
que fa a l’AUP, s’ha posat en 
contacte amb el veïnat de 
la zona i a través de docu-

ments gràfi cs assegura que 
ha pogut constatar que els 
dipòsits de fi brociment que 
formaven part de la casa 
que s’ha enderrocat estaven 
completament a l’aire lliure 
i que un dels treballadors 
ha manipulat aquest mate-
rial sense cap protecció. La 
formació polí� ca ha decidit 
posar una denúncia a Ins-
pecció de Treball.

Per la seva banda, l’Ajun-
tament ha dit que l’empresa 
que es fa càrrec de les obres 
del Casino ha subcontractat 
una empresa per fer la re� -
rada d’aquest material que 
està especialitzada precisa-
ment en aquesta tasca. El 
consistori també ha dit que 
s’estan complint totes les 
normes de seguretat i que 
de moment només s’han 
re� rat pe� tes peces d’ami-
ant, com ara canonades o 
dipòsits. La re� rada de la 
coberta de fi brociment es 

Un obrer re� ra amb les mans i sense protecció un panell de fi brociment. / AUP

farà a l’octubre. L’Ajunta-
ment també ha proporcio-
nat material gràfi c sobre la 
re� rada de la uralita, en el 
qual es veuen treballadors 
degudament equipats que 
re� ren i emmagatzemen els 
residus de forma segura.

Personal protegit desfent-se de fi brociment seguint la norma� va 
vigent. / Ajuntament de Rubí

Intensa fumarada per un foc en 
una empresa sense ac� vitat
Els Bombers de la Genera-
litat van ex� ngir el dimarts 
al vespre un incendi que va 
cremar la sala de distribu-
ció del costat d’un trans-
formador d’una empresa 
sense ac� vitat a la c-1413, 
al costat de l’empresa 
Casfer. Tres dotacions de 
Bombers van par� cipar en 
l’ex� nció del foc, que va 

generar molt de fum i va 
provocar una forta pudor 
en molts punts de Rubí. 
De fet, molts ciutadans a 
través de les xarxes socials 
van reportar que feia mala 
olor. 

El foc no va afectar 
l’interior de la nau i va po-
der ser apagat en poc més 
d’una hora i mitja. / DdR

Imatge de l’extenció de l’incendi. / Bombers
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El comerç i l’hostaleria 
afectats pel coronavirus ja 
poden demanar ajuts

REDACCIÓ

Els establiments comercials, 
de serveis i també la restau-
ració local que hagin pa� t els 
efectes de la crisi econòmica 
provocada per la pandèmia 
de covid-19 ja poden sol-
licitar ajudes econòmiques 
que arriben fins als 1.200 
euros. La sol·licitud es pot 
tramitar fi ns al 13 d’octubre 
de forma telemà� ca a través 
de la Seu Electrònica, o bé 
presencialment, a través de 
la Finestreta Única Empresa-
rial (FUER) amb cita prèvia. 
La línia d’ajuts posa a dispo-
sició del teixit comercial fi ns 
a 400.000 euros.

Les ajudes estan des� -
nades a fer front a despeses 
de personal, tributàries i 
materials. Les quan� tats a 

les quals poden optar els 
negocis varien en funció 
del personal contractat i la 
super� cie de l’establiment. 
L’objec� u de les subvencions 
és fomentar la continuïtat 
del teixit comercial local i 
de proximitat que s’ha vist 
afectat de manera especial 
pels efectes de la covid-19 
i l’aturada de l’ac� vitat eco-
nòmica.

Els negocis interessats a 
rebre la subvenció han d’es-
tar donats d’alta com a ac� -
vitat econòmica abans del 4 
de maig del 2020 i no han 
de tenir obert un expedient 
administra� u per infracció. 
Les bases de la convocatòria 
i la documentació requerida 
es poden consultar a l’apar-
tat de comerç de la web 
municipal.

Els comerciants, insa� sfets 
amb l’Ajuntament
Per la seva banda, l’Associa-
ció de Comerciants, Serveis 
i Hostaleria de Rubí ha fet 
pública una carta en què 
critica que, de moment, 
l’Ajuntament no està de-
senvolupant les mesures 
necessàries ni per reac� var 
el comerç a la ciutat ni per 
ajudar els comerços. 

El col·lec� u considera in-
sufi cient l’ajut, ja que la ma-
joria de negocis només po-
dran accedir a subvencions 
de 400-600 euros. Segons 
han explicat, els requisits per 
poder cobrar l’ajut de 1.200 
euros és tenir 6 treballadors 
i més de 60 m2 de super� -
cie, unes característiques 
que deixa fora la majoria de 
comerços. 

El comerç i l’hostaleria són dos dels sectors més afectats per la crisi. / Localpres-Ajuntament

Comença el termini perquè 
les en� tats sol·lici� n 
les subvencions del 2020
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha 
obert el termini perquè les 
en� tats i associacions locals 
puguin sol·licitar subvenci-
ons per als seus projectes.

Es tracta d’ajuts que 
tenen en compte les actu-
acions de promoció i dina-
mització de l’associacionis-
me ciutadà en els següents 
àmbits: veïnal, esportiu, 
cultural, d’educació en el 
temps de lleure, juvenil, 
socio-sanitari, de sensi-
bilització en matèria de 
cooperació internacional, 
d’acció social, de protecció 
i defensa del medi ambient 
i territori, i de protecció i 
defensa dels animals. 

L’actual convocatòria té 
com a gran novetat la intro-
ducció de tot un seguit de 
mesures de flexibilització 
amb les quals es vol facilitar 
al teixit associa� u el com-
pliment de la fi nalitat de la 
concessió en els casos en 
què els projectes, actuaci-

ons i ac� vitats objecte de la 
subvenció es vegin afectats 
per la covid-19 o per les 
mesures establertes per 
lluitar contra l’epidèmia. 
Per exemple, no es consi-
derarà incompliment impu-
table a l’en� tat benefi ciària 
l’ajornament o modifi cació 
del format de les ac� vitats 
a causa del coronavirus, 
sempre que s’acrediti de 
forma deguda.

D’altra banda, s’ha am-
pliat el termini per presen-
tar les sol·licituds per tal 
que les en� tats � nguin les 
màximes facilitats a l’hora 
de fer el tràmit, tant si 
opten per fer-lo telemà� -
cament a través de la Seu 
Electrònica o bé presenci-
alment a l’Ofi cina d’Atenció 
a la Ciutadania. En aquest 
darrer cas, cal demanar cita 
prèvia a través de la pàgina 
web de l’Ajuntament o de 
la mateixa Seu Electrònica. 
Les sol·licituds es poden 
presentar fi ns al 29 de se-
tembre. 

Les en� tats ja poden demanar els ajuts. / Localpres-Ajuntament
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REDACCIÓ

El passeig de La Riera, entre 
el camí de Sant Muç i el pont 
de Can Claverí i l’avinguda 
de La Llana, entre la plaça 
de la Verneda i el pont de 
Can Claverí, tornen a estar 
oberts al trànsit durant tot 
el dia. D’aquesta forma, el 
consistori vol facilitar als ru-
binencs els desplaçaments a 
la feina i a l’escola. 

Els dos trams de via es 
van tancar de forma tem-
poral al trànsit entre les 18 
h i les 23 h com a mesura 
excepcional mentre durés 
l’estat d’alarma per garan� r 
el passeig segur en una 
zona amb espais amples. 
La decisió tenia en compte 
que la circulació de vehi-
cles en dies laborals havia 
disminuït molt durant el 
confi nament. 

Àrees de convivència
L’Ajuntament ha explicat 

Es reobre el trànsit durant tot 
el dia a La Llana i el passeig 
de La Riera

Es reobren al trànsit els carrers que es tallaven entre les 18 h i les 23 h. / Ajuntament-Localpres

que afronta la mobilitat dels 
propers mesos a través de 
tres fronts: el transport pú-
blic, la reconversió de vies 
en carrers de convivència i 
l’ampliació de les voreres. 
Segons el consistori, s’han 
convertit 4 km de carrers 
en àrees de convivència 
amb prioritat per a vianants. 
Unes zones on els vehicles 
no podem superar els 20 
km/h i només poden estaci-
onar els cotxes en els espais 
habilitats i senyalitzats. 

D’altra banda, s’ha am-
pliat la zona dedicada a vo-
rera al carrer de Magallanes, 
entre els carrers de la Plana 
de Can Bertran i del Torrent 
de l’Alba (160 metres), i al 
carrer Sant Josep, entre els 
carrers Nou i de Sant Magí 
(25 metres). L’actuació ha 
permès guanyar amplada 
a la zona destinada a la 
mobilitat a peu en les dues 
vies per poder passejar de 
forma segura. 

Pel que fa al transport 
públic, RubíBus ha implan-
tat un sistema de neteja i 
desinfecció diari als seus 
combois des del primer 
dia de la declaració de l’es-
tat d’alarma. Mesures que 
s’han incrementat a mesura 
que s’ha anat recuperant el 
nombre d’usuaris. 

El RACC instal·la a l’estació de 
FGC un punt d’autoreparació 
de bicicletes
El Reial Automòbil Club de 
Catalunya (RACC) està des-
plegant punts d’autorepa-
ració de bicicletes des del 
maig, un dels quals està 
ubicat a Rubí, concretament 
a l’estació de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya.

Es tracta d’una mesura 
que persegueix fomentar la 
mobilitat sostenible i contri-
buir a millorar l’experiència 
dels ciclistes. El punt d’au-

toreparació compta amb 
eines adequades per fer 
tasques de manteniment a la 
bicicleta, com ara tornavisos, 
un infl ador, desmuntadors i 
tota mena de claus.

El RACC també ha instal-
lat aquests punts a diverses 
estacions de Ferrocarrils de 
Barcelona, així com a les 
places Lluís Millet i Rotary 
Internacional de Sant Cugat. 
/ DdR



La manifestació de la Diada es farà davant 
del jutjat i a dues places del centre
REDACCIÓ

La situació sanitària deri-
vada de la pandèmia del 
coronavirus ha obligat a l’As-
semblea Nacional Catalana 
(ANC) a buscar una alter-
na� va a les manifestacions 
massives i mul� tudinàries 
que es feien cada any coin-
cidint amb la Diada de l’11 
de setembre per reivindicar 
la independència. 

L’en� tat independen� s-
ta ha decidit que cada mu-
nicipi organitzi pe� tes con-
centracions amb la intenció 
d’evitar desplaçaments i 
aglomeracions. 

La consigna enguany és 
encerclar els edificis que 
ges� ona l’estat i per aquest 
mo� u a Rubí la concentra-
ció es produirà davant dels 
jutjats, a la plaça de Pere 
Esmendia, tot i que l’edifi ci 
no es podrà encerclar, ja 
que els carrers no fan les 
mides reglamentàries per 
poder mantenir la distància 
de seguretat. Per aquest 
motiu, els organitzadors 

que tothom dugui posada 
la mascareta i man� ngui la 
distància de seguretat. 

D’altra banda, l’en� tat 
ha posat en marxa la cam-
panya #xarxaindependen-
cia.cat,  una xarxa solidària 
que pretén crear vincles 
entre persones, assemble-
es de base i blocs solidaris 
a través de codis QR. Amb 
cada codi es podrà realitzar 

han habilitat dos punts més 
de manifestació: la plaça 
de Catalunya i la plaça del 
Doctor Guardiet. Les tres 
concentracions es faran a 
par� r de les 17 h.

Els organitzadors han in-
sis� t que se seguiran en tot 
moment les recomanacions 
i mesures del PROCICAT i 
que les persones del servei 
d’ordre vetllaran per tal 

Membres de l’ANC de Rubí mostrant el lema de la manifestació 
d’enguany: ‘Construir un futur, ser independents’. / Cedida

una aportació econòmica a 
un dels quatre blocs: sani-
tat, social, medi ambient i 
llengua i cultura. Es tracta 
d’una inicia� va solidària i 
els diners que se n’ob� nguin 
aniran des� nats a fer front 
a l’emergència social i eco-
nòmica del país, segons han 
explicat els responsables de 
l’ANC.

Venda de samarretes
Com cada Diada des de fa 
anys, l’ANC dissenya per 
a l’ocasió una samarreta 
commemora� va de l’11 de 
setembre. La seva venda és 
una de les principals fonts 
d’ingressos de l’en� tat. Per 
aquest mo� u, l’Assemblea 
fa una crida als rubinencs 
per tal que s’acos� n a com-
prar la samarreta i el codi 
QR al local del carrer Lloba-
teras, 65. L’horari és de 18 
h a 21 h.

El codi QR té un cost 
de 2 euros, mentre que la 
samarreta val 15 euros per 
als adults i 8 euros per als 
infants. 
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Josep Pugiventós presenta 
la seva dimissió com a president 
del PDeCAT a Rubí
REDACCIÓ

El fins ara president del 
Partit Demòcrata Euro-
peu Català (PDeCAT) de 
Rubí, Josep Puigventós, ha 
anunciat la seva dimissió. 
Puigventós ha explicat que 
va dimi� r del càrrec el 13 
de juliol, però que no ha 
estat fins ara 
que ha decidit 
fer-ho públic. 
En els darrers 
dies, diversos 
consellers, així 
com l’expre-
sident Carles 
Puigdemont i 
els presos inde-
pendentistes, 
han estripat el carnet del 
PDeCAT, un fet que ha pro-
vocat un degoteig constant 
cap al nou par� t Junts per 
Catalunya. Alhora, dins el 
PDeCAT també s’ha produït 
una nova escissió, liderada 
per Marta Pascal, que ha 
creat el Par� t Nacionalista 
de Catalunya (PNC).

Puigventós ha explicat 

que la seva dimissió es deu 
als “moments convulsos i a 
les discrepàncies” que hi ha 
al si de la formació polí� ca, 
que va néixer per prendre 
el relleu a l’an� ga Conver-
gència Democrà� ca de Ca-
talunya (CDC). L’expresident 
del PDeCAT a Rubí retreu al 
par� t el fet que la militàn-

cia demanés a 
la direcció fa 
molt de temps 
la confluència 
cap a Junts per 
Catalunya, que 
finalment no 
s’ha produït 
per “interes-
sos personals 
d’uns i altres 

que s’han imposat als inte-
ressos del país”.

A més, Puigventós se 
sent “totalment” decebut 
del PDeCAT en l’àmbit lo-
cal, on considera que “han 
passat massa coses” amb 
les quals no està d’acord i 
ha explicat que s’ha sen� t 
“ignorat en la majoria de 
decisions importants”.

L’expresident 
del par� t es 

mostra decebut 
del PDeCAT 

tant a escala 
nacional com 

local



L’AUP demana al govern accions per intentar 
rebaixar la taxa de contagi a Rubí
REDACCIÓ

L’Alternativa d’Unitat Po-
pular (AUP) considera que 
el govern local no està fent 
tot el que pot per intentar 
baixar la taxa de contagi a 
Rubí, que s’ha disparat en 
els darrers dies tot i que 
ara segueix una tendència 
a la baixa.

En una nota de premsa 
anterior a la presentació 
del Pacte de recuperació 
de la ciutat, que ha � ngut 
lloc aquest mateix dijous, 
la formació afi rma que des 
que l’alcaldessa, Ana M. 
Mar� nez, va publicar a les 
xarxes una carta demanant 
solidaritat, col·laboració i 
responsabilitat ciutadana 
el 30 de juliol, “hi ha hagut 
un silenci interromput per 
comptades publicacions a 
les xarxes socials de l’alcal-
dessa o algun regidor”. 

En el comunicat, l’AUP 
insisteix que “cal una acció 
de govern decidida que vagi 
més enllà de la crida a l’ús 
de la mascareta, la higiene o 
la distància, però la realitat 

és que ni tan sols s’estan 
posant mitjans suficients 
per fer aquesta senzilla cri-
da”. Així, l’Alterna� va cri� ca 
que la tasca sensibilitzadora 
dels agents cívics i la Policia 
Local deixen fora part dels 
barris i les urbanitzacions, 
però també lamenten que 
no s’hagin engegat pro-
postes del govern, com 

En els darrers dies, el creixement de casos de covid-19 a Rubí s’ha disparat. / Arxiu
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tancats.
Per últim, la formació 

assembleària retreu al go-
vern que demani a la ciu-
tadania “responsabilitat i 
col·laboració” sense oferir 
“lideratge, presència, anàlisi 
transparent de la situació i 
propostes d’acció que com a 
ins� tució pública requereix 
una situació com l’actual”.

ara la sensibilització i el 
repar� ment de mascaretes 
descentralitzades als barris. 
L’AUP afi rma també que no 
s’han acceptat propostes de 
l’oposició com ara intensi-
fi car la sensibilització amb 
cartells o ampliar els espais 
públics a l’aire lliure per 
realitzar ac� vitats al carrer 
i evitar al màxim els espais 



Ens ha deixat el Josep Maria Roset, 
un fotògraf sensacional i una per-
sona amb una sensibilitat cultural 

i una estima a la ciutat molt especials. Des 
dels 15 anys, quan va poder comprar la seva 
primera càmera fotogràfi ca amb els diners 
que s’estalviava colant-se al tren quan anava 
a estudiar a Terrassa, el Josep Maria ja no va 
deixar mai de mirar el món a través d’una 
càmera de retratar.

Va passar per Madrid, on a l’agència de 
notícies Europa Press va demostrar el seu 
talent com a fotoperiodista realitzant algu-
nes fotos històriques: com les de la mort del 
doctor Gregorio Marañón o la boda del xa 
de Pèrsia amb Farah Diva per posar només 

Adéu, Josep Maria
EDITORIAL
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dos exemples. Més tard va haver de marxar 
a França i després va retornar a Rubí, d’on 
ja no es va moure i on fi nalment va obrir un 
estudi fotogràfi c.

Roset va ser un fotògraf polifacètic, no 
només explorava la vida que l’envoltava 
immortalitzant escenes de crònica política 
i social, sinó que també feia retrats, foto-
grafi ava escenes quotidianes i té diverses 
col·leccions de fotografi a artística. A més, va 

participar molt activament de la vida cultural 
del poble, impulsant el Grup Fotogràfi c El 
Gra, formant part del Centre Excursionista i 
participant en l’Associació Sant Galderic.

La Creu de Sant Jordi que li va ser con-
cedida el 2018 va ser el punt més àlgid del 
reconeixement a aquest gran fotògraf . El seu 
llegat és immens i cal dignifi car la seva obra 
com es mereix. Això passa, també, perquè 
l’Ajuntament assumeixi d’una vegada el seu 

arxiu, que Roset va cedir a la ciutat el 1977, 
però que encara no s’ha mogut de casa seva. 
Precisament, fa només un any, un grup de 
persones van demanar per carta al consis-
tori que es fes càrrec de l’arxiu i dignifi qués 
la fi gura del Josep Maria Roset. Entre els 
signants hi havia múltiples personalitats 
rubinenques, entre les quals tres exalcaldes 
de la ciutat: Miquel Llugany, Eduard Pallejà 
i Núria Buenaventura, a més de l’exconseller 
de Cultura, Joan Manuel Tresserras.

Esperem que, més aviat que tard, això 
sigui possible i es posi a disposició de tothom 
totes aquestes imatges que són història i que 
han fet història. Fotografi es que ajuden a 
comprendre el món que ens envolta.

Cartes de la Ciutadania
Llibres
Estem als anys 50. No existeix la televisió 
i això obliga per sort als joves de l’època a 
llegir principalment els 
llibres prohibits que la 
censura era nefasta pels 
autors. I per més pro-
hibició que imperava 
també el jovent sabia 
on i com trobar-los 
per més “amagats” que 
fossin.
Entre els famosos au-
tors en citaré dos, que 
podríem dir que in-
tentaren esborrar-los 
de la cultura del país. 
Òbviament amb un 
fracàs total com els anys 
ha demostrat.
Per exemple, el valencià Vicente Blasco 
Ibáñez, que en tant eren prohibides les seves 

publicacions, en aquella època, la indústria 
cinematogràfi ca de Hollyvood fi lmava una 
darrera l’altra les millors pel·lícules dels 

seus llibres. Per citar-ne 
alguna: “Los cuatro ji-
netes del Apocalipsisis”, 
“Cañas y barro”, “La 
Catedral”, “La araña 
negra”, “Ente naranjos”, 
per citar-ne algunes. 
Quin va ser el motiu per 
intentar que fos oblida-
da aquesta persona? Pel 
sol fet de ser republicà. 
Així de simple. No obs-
tant avui dia hi ha gran 
quantitat de pobles i 
ciutats d’aquest país 
on el seu nom consta 
en la majoria dels no-

menclàtors.
L’altre gran autor que va intentar ser defe-

Segueix-nos a les xarxes socials

Visita’ns a www.diariderubi.com

L’HUMOR

nestrat, sense èxit òbviament, va ser Enrique 
Jardiel Poncela. Aquest, el motiu del seu pe-
cat va ser criticar l’església en general. Tenia 
la virtut de l’humor i acabada la guerra civil 
l’església no estava per bromes. Algunes de 
les seves obres van ser interpretades en el 
teatre de l’època sense que la censura pogués 
reaccionar a temps. Així anava la censura. 
Per citar-ne algun, podríem recordar com a 
principal llibre “La tournée de Dios”, on Déu 
torna a baixar a la terra, prop de Madrid, i 
allí .... en fi  s’ha de llegir. Altres són “Pero, 
hubo alguna vez once mil vírgenes?”, “Eloisa 
está debajo de un almendro”. Tot plegat d’un 
humor refi nat que ara ja no es porta.
Val la pena llegir-los, ja que estan tots a les 
biblioteques. Com la nostra, naturalment.

Albert Roma

Y ahora toca… en Catalunya
Después de haberse celebrado comicios au-
tonómicos en Galicia y País Vasco el pasado 

12 de julio, y debido a la situación de colapso 
económico, social y político en Catalunya 
(con coronavirus o sin coronavirus), es ur-
gente que se ponga ya fecha a los comicios 
autonómicos catalanes. ¿Es serio convocar 
elecciones (antes de la pandemia provocada 
por la covid-19) pero sin una fecha concreta? 
Pues no, y además, eso es jugar con la demo-
cracia que ostentamos todos, repito, todos los 
ciudadanos y ciudadanas de Catalunya, y sin 
exclusión alguna. El president Torra debe 
saber que Catalunya necesita la composición 
de un nuevo Parlament. Necesita iniciativas 
parlamentarias que den solución a las ne-
cesidades de sus ciudadanos en materia de 
sanidad, bienestar social y economía. Quim 
Torra fue inhabilitado como diputado y con-
vocó comicios sin fecha antes de la pandemia 
de coronavirus y posterior estado de alarma, 
por lo que a Catalunya le urge sin demora 
la fecha de sus comicios.

José Antonio Avila López  

El Tuit de la setmana                 2 de setembre

Josep Milà
@josepmila

No era senzill fer-li 
una foto Un record 
per la persona 
que va lluitar en 
èpoques di� cils i 
va ser un referent 
per la cultura a 
#Rubícity
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POSAR FOTO DEL CORBERA I DE LA QUERALT (LA FOTO DE LA TIA ESTÀ GUARDADA, L’ALTRE S’HA DE BSUCAR) Creus de debò que l’educació 
és un dret bàsic, universal 
i el pilar de qualsevol so-
cietat?  Doncs actuem en 
conseqüència. Sense aquest 
dret universal no hi ha fu-
tur. Els nostres fi lls aprenen 
compartint, experimentant, 
vivint, esforçant-se i es van 
fent grans anant a l’escola, 
a l’institut. El fet de com-

partir les seves experiències, 
vivències, il·lusions, pors i 
inquietuds entre ells és vital, 
és el que anomenem “apre-
nentatge signifi catiu entre 
iguals” i, a casa, aquest fet 
no es pot dur a terme com 
als centres educatius. 

Cap professió, cap tre-
ballador, ningú té garantit 
el risc zero de contraure la 
Covid. L’escola no està al 
marge d’aquesta incertesa, 
hem d’assumir-ho i posar 
els recursos necessaris per 
fer-hi front. Els països que 
aquests darrers dies hem 

estat seguint no han posat 
en dubte el retorn a l’escola. 
Les mesures anunciades a 
Catalunya van en la línia 
d’altres països com l’Estat 
Francès, Alemanya, Angla-
terra, Bèlgica, i fi ns i tot la 
Xina. De cada un d’aquests 
països s’ha incorporat alguna 
proposta, però cap país les fa 
totes, Catalunya n’aglutina 
moltes. Cal fer servir el sen-
tit comú, l’autoresponsabili-
tat, la proporcionalitat dels 
recursos destinats en funció 
de la capacitat fi nancera i la 
independència econòmica 

acompanyar-ho d’un debat 
que permeti tirar endavant 
sense posar pals a les rodes.

No ens podem perme-
tre com a societat deixar 
tota una generació sense 
escola. Els futurs universi-
taris necessiten la formació 
adequada per accedir-hi i 
els alumnes de formació pro-
fessional han d’afrontar amb 
garanties la incorporació en 
un mercat de laboral en crisi, 
en un món globalitzat que 
no s’atura.

Com a pares no volem 
ni pensar que els nostres 

fi lls perdin gairebé dos anys 
d’escola i com a mestres es-
tem orgullosos dels nostres 
companys i companyes que 
en moments extraordinaris 
com aquest posen en valor 
la seva vocació. Entenent 
que aquest servei essencial 
passa per davant de tot, com 
ho han fet els professionals 
de la salut, començant pels 
zeladors i el personal de 
la neteja fins al personal 
d’infermeria i els metges o 
com totes les treballadores 
i treballadors que ho fan de 
cara al públic. 

Estem davant d ’una 
emergència educativa que 
ajunta la sanitària i la peda-
gògica, d’atenció a l’alumnat. 
No tots els alumnes tenen 
els mateixos recursos ni la 
mateixa atenció familiar i, 
per tant, estem davant del 
risc de patir una bretxa social 
encara més gran, tenim el 
perill d’agreujar la segregació 
escolar i, si no formem bé els 
nostres joves i infants, la crisi 
serà llarga i estructural. 

No hi ha alternativa a 
l’escola, no n’hi ha. Ara és 
l’hora de l’escola.

El 28 d’agost es va publicar 
al web de l’Ajuntament de 
Rubí la línia de subvenci-
ons pels petits comerços 
per fer front a la davallada 
econòmica conseqüència de 
la pandèmia. Com que des 
de la Junta de l’Associació 
de Comerciants de Rubí 
veiem que s’ha concretat 
amb aquesta subvenció la 
resposta a tot allò que hem 
anat parlant i demanant 
a l’Ajuntament des dels 
primers moments del tanca-
ment dels comerços a meitat 
de març, volem puntualitzar 
i concretar alguns temes. 
Abans de res volem explicar 
que normalment aquests 
comentaris no els fem pú-
blics perquè creiem que la 
manera normal de parlar 
i negociar és en reunions 
i trobades de treball entre 

Ara és l’hora de l’escola!

L’Ajuntament no contesta ‘de moment’

Queralt Francisco

Xavier Corbera

representants dels comerci-
ants i representants polítics 
i tècnics, si ara hem decidit 
fer-ho així és perquè estem 
tips d’endarreriments i dila-
cions en les reunions i de no 
tenir resposta a les nostres 
demandes concretes, de mo-
ment no ens contesten.

Si donem una ullada 
a la nota de premsa del 
propi Ajuntament de Rubí 
publicada l’1/04/2020 on 
es detallava el pla per im-
pulsar l’activitat econòmi-
ca destinada inicialment 
amb 600.000 euros, podem 
veure i analitzar algunes 
de les coses que es deien i 
els resultats que tenim: la 
compensació de la taxa de 
les escombraries, de l’impost 
de circulació i de les taxes de 
les terrasses de moment no 
l’hem vist.

En l’àmbit de la di-
namització econòmica es 
parlava de 250.000 euros 
per ajudes en despeses de 

lloguers i altres per un im-
port d’uns 2.000 euros pel 
comerç: ara es publica la 
línia de subvencions amb 
els ajuts, 5 mesos després de 
la nota de premsa, amb uns 
requisits per accedir al mà-
xim de 1.200 euros de tenir 
com a mínim 6 treballadors 
i més de 60 m2, és a dir que 
la immensa majoria dels 
comerços ens podem quedar 

amb una subvenció de 400-
600 euros, no sé si amb això, 
que segurament cobrarem a 
fi nals d’any, podrem pagar 
gaires rebuts de lloguer, de 
moment tenim això.

A més, es parlava d’un 
Pla de dinamització de 
l’activitat econòmica que 
reactivi la demanda interna. 
Repetidament hem parlat 
des de l’Associació amb els 

tècnics de Comerç de dife-
rents iniciatives: una cam-
panya de vals de compra en 
el petit Comerç, posada en 
marxa de servei a domicili, 
campanya de comunicació 
a través d’elements comu-
nicatius i comercials com 
bosses... moltes d’aques-
tes propostes hem vist els 
darrers mesos com s’enge-
gaven a poblacions prope-

res. Altres administracions 
han respòs d’una manera 
molts més ràpida engegant 
campanyes i avançant de 
manera excepcional ajuts i 
convenis que habitualment 
es cobraven més tard, tot per 
donar resposta a un moment 
excepcional. A Rubí de mo-
ment no ho tenim.

En defi nitiva, les mesu-
res econòmiques i de reacti-
vació per a ajudar als petits 
comerciants en un moment 
tan difícil com el d’ara, cre-
iem des de l’Associació, que 
haurien d’haver estat ràpi-
des i sobretot consensuades: 
nosaltres estem acostumats 
a treballar amb l’administra-
ció municipal amb acords i 
treball previ intentant que 
se’ns escolti en les decisions 
que ens afecten directament, 
i darrerament i de moment 
això no és el que ens trobem. 
Estem segurs que en el fu-
tur podem millorar, així ho 
desitgem.

Associació de 
comerciants, serveis i 
restauració de Rubí
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Festa de Sant Roc de format molt reduït 
per mantenir viva la cultura popular

REDACCIÓ

L’Ajuntament i les en� tats 
de la Taula de Cultura Po-
pular i Tradicional Catalana 
han decidit mantenir la 
Festa Major pe� ta de Sant 
Roc adaptant-la a la situació 
sanitària actual i evitant que 
els actes siguin mul� tudi-
naris per no posar en risc la 

salut comunitària.
Per aquest motiu, en-

guany Sant Roc tindrà un 
programa insòlit, amb molt 
poques ac� vitats que � n-
dran lloc divendres i diu-
menge a l’Ateneu. La confe-
rència ‘Cultura popular en 
temps de covid’, a càrrec 
del gestor cultural David Ro-
selló, encetarà els actes de 

Sant Roc aquest divendres 
a les 19 h. Posteriorment, 
a par� r de les 20.30 h, es 
podrà visitar a l’Ateneu una 
exposició amb la nova ves-
� menta dels capgrossos de 
la ciutat.

El diumenge 6 de setem-
bre es faran dos concerts als 
jardins de l’Ateneu. La Cobla 
Mediterrània oferirà una 

audició de sardanes a les 
18.30 h, mentre que la for-
mació Son de l’Havana farà 
una cantada d’havaneres 
a par� r de les 20.45 h. Per 
evitar cues i aglomeracions, 
no hi haurà rom cremat.

A excepció de la visita a 
l’exposició de capgrossos, 
les altres tres ac� vitats –la 
conferència, les sardanes i 

les havaneres– requeriran 
inscripció prèvia, que s’hau-
rà de fer a través del portal 
h� ps://cursos.ajuntamen-
trubi.cat. També s’haurà 
de dur una signatura de 
declaració responsable so-
bre l’estat de salut. Durant 
les activitats, caldrà dur 
mascareta i mantenir una 
distància de seguretat.

Una de les poques ac� vitats que s’han pogut mantenir són les havaneres. / Localpres-Ajuntament

Fotograma de ‘Joker’.

PROGRAMACIÓ D’ESTIU

Reprogramat el concert de Quantum 
Blues i la projecció de ‘Joker’
REDACCIÓ

El concert de Quantum Blu-
es i la projecció del fi lm Jo-
ker han estat reprogramats 
per aquest cap de setmana 
després que l’Ajuntament 
decidís suspendre les dues 
ac� vitats –previstes pel cap 
de setmana passat– per 
l’avís de fortes pluges. 

Així, el concert de Quan-

tum Blues serà el 5 de se-
tembre a les 21 h als jar-
dins de l’Ateneu. El duo de 
guitarra i veu oferirà el seu 
repertori de rhytm & blu-
es, amb tocs d’estàndards 
populars de la música jazz 
i contemporània. Les en-
trades s’han de reservar i 
l’accés s’obre a les 20 h.

Pel que fa al cinema, la 
projecció de Joker � ndrà lloc 

el 6 de setembre a les 22 h 
a la pista del Parc de la Pau 
i la Natura, al barri del 25 de 
setembre. L’accés s’obrirà a 
par� r de les 21 h i per entrar 
cal reservar una entrada. 
Joker, un film destinat al 
públic adult i protagonitzat 
per Joaquin Phenix, és un 
thriller de suspens i drama 
psicològic ambientat als 
Estats Units. 

També hi haurà un concert de sardanes a l’Ateneu. /  Arxiu
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PINTURA EQUIPAMENT

Una de les obres de Sergi Marcos que es podrà veure a l’exposició. / Arxiu

Sergi Marcos exposa a Badalona 
la seva obra inspirada en Margarit

El CRAC posa en marxa 
els cursos i tallers amb un 
gran ventall de novetats

REDACCIÓ

L’artista rubinenc Sergi 
Marcos enceta una nova 
temporada exposi� va amb 
la mostra ‘Una immersió 
pictòrica inspirada en l’obra 
poè� ca de Joan Margarit’. 
L’exposició es podrà veure 
a l’Espai Betúlia, a Badalo-
na, coincidint amb el 10è 
aniversari d’aquest centre 
cultural.

La mostra consta de 27 
pintures de l’ar� sta de Rubí 
inspirades en l’obra poè� ca 
de Joan Margarit i acompa-
nyades de diversos treballs 
previs de cadascuna de les 
obres. La inauguració serà el 
9 de setembre a les 19 h i hi 
haurà una visita comentada 
el 23 de setembre a les 19 
h. També està programada 
pel 22 d’octubre a les 19 h 
l’ac� vitat ‘Pep Planas llegeix 
Joan Margarit’. La mostra 
es podrà visitar fi ns al 30 
d’octubre.

Marcos ja va exposar 
aquesta col·lecció a Rubí, de 

la qual fi ns i tot se n’ha fet 
un llibre que recull les obres 

i els poemes de Margarit 
en els quals es va inspirar 

per fer les composicions 
ar� s� ques.

REDACCIÓ

El Centre Rubinenc d’Alter-
na� ves Culturals (CRAC) ha 
presentat els nous cursos 
i tallers que es faran du-
rant el primer trimestre del 
curs 2020-2021, prop d’una 
quarantena d’ac� vitats. Les 
inscripcions es 
poden fer fi ns al 
20 de setembre 
i la matrícula té 
un cost de 12 
euros a l’any, a 
excepció de les 
persones sòcies 
de l’entitat. Les 
classes s’ompli-
ran per ordre d’inscripció i 
està previst l’ús de mascare-
tes i de gel hidroalcohòlic en 
les ac� vitats. 

Com sempre, l’equipa-
ment cultural té diferents 
àmbits que engloben dife-
rents cursos: art i expressió, 
salut i benestar, música, 
cultura digital, recursos i hu-
manitats, infan� l i acompa-
nyament a les maternitats. 

Pel que fa als cursos nous 
que s’implementen aquesta 
temporada hi ha ‘Còmic, 
manga i concept art’, ‘Tècni-
ques crea� ves’, ‘Manualitats 
artístiques’, ‘Ball en línia’, 
‘Running i més’, ‘Ukelele’, ‘A 
cop de click: una altra mi-
rada sobre la ciutat’, ‘Retoc 

i dibuix digital’, 
‘Llenguatge au-
diovisual: desxi-
frant el cinema’, 
‘Iniciació al cas-
tellà’, ‘Llengua de 
signes catalana’, 
‘Iniciació al cata-
là’, ‘Amigurumi, 
croche i punt de 

creu’, ‘Disseny de moda up-
cycling: reu� lització crea� va’, 
‘Àrab inicial’, ‘Pensament i 
cinema: idees i conceptes 
fi losòfi cs al setè art, ‘Teatre 
infan� l’, ‘Predansa: inici a la 
dansa i dansa crea� va per in-
fants’, ‘Descobriment i inici-
ació a la música per infants’, 
‘Entrenament grupal durant 
l’embaràs’ i ‘Entrenament 
grupal durant el postpart’. 

El centre 
cultural ofereix 

gairebé una 
quarantena 
de cursos 
diferents

MEMÒRIA HISTÒRICA

Exposició de les Stopersteine a la Biblioteca

Les pedres es poden veure a la Biblioteca. / Ajuntament-Localpres

La Biblioteca mostra fi ns al 
18 de setembre les onze Sto-
persteine que es col·locaran 
el 21 de setembre als carrers 
de Rubí. Es tracta de pe� tes 
pedres monumentals que 
honoren la memòria dels 
deportats rubinencs durant 
el nazisme: Enric Aragonès, 
Joaquim Aragonès, Francesc 
Bartroli, Gregorio Beltran, Jo-
aquim Cardona, Jesús Mon-
troig, Antoni Òdena, Antoni 
Pereña, Joaquim Rusiñol, 

Andreu Vidal i José López de 
Letona.

La ciutadania podrà con-
templar aquestes llambordes 
de l’ar� sta alemany Gunter 
Demnig uns dies abans que 
s’instal·lin. L’autor havia de 
visitar Rubí el 9 d’abril per col-
locar les pedres, un acte que 
es va haver de posposar pel 
coronavirus. La nova data de 
col·locació és el 21 de setem-
bre, tot i que Demnig tampoc 
hi podrà estar. / DdR
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Espectacle sobre la 
violència masclista a 
càrrec de 8 Temps
La companyia de teatre 
i dansa 8 Temps ofereix 
l’11 de setembre a les 21 
h l’espectacle Día 016, de 
Federico Roca i dirigida per 
Toni Cas� llo. Es tracta d’una 
obra sobre la violència mas-
clista que arrenca amb una 
trucada al 016, que és el 
punt de par� da de diverses 
històries reals que la gent 

no s’atreveix a explicar. 
L’espectacle, destinat 

per a un públic adult i que 
es representarà a l’Ateneu, 
està protagonitzat per Eu-
gènia Foz, Susana Ibáñez, 
Eva Jiménez i Es� baliz Rivas 
i funcionarà amb un siste-
ma de taquilla inversa. La 
durada de l’obra serà de 45 
minuts. / DdR

TEATRE

Cartell promocional de l’espectacle.

·········································
DIVENDRES 
4 DE SETEMBRE

SANT ROC
Conferència: ‘La cultura po-
pular en temps de covid’
A càrrec de David Roselló. A 
les 19h a l’Ateneu. Inscripció 
prèvia. 

Presentació del nou vestu-
ari dels capgrossos
A les 20.30h a l’Ateneu. 

·········································
DISSABTE 
5 DE SETEMBRE

Concert: Quantum Blues
A les 21 h al Jardí de l’Ate-
neu.

·········································
DIUMENGE 
6 DE SETEMBRE

SANT ROC
Concert de sardanes amb la 
Cobla Mediterrània
A les 18.30h a l’Ateneu. 
Inscripció prèvia. 

Concert d’havaneres amb 

AGENDA
Cent anys d’història del 
Celler Coopera� u
Mostra vinculada a l’ac-
� vitat vinícola i la reha-
bilitació en equipament 
cultural de l’an� c Celler 
Cooperatiu. També es 
pot veure un díp� c en 
gran format d’Anna Ta-
mayo per commemorar 
el centenari de l’equi-
pament.
Fins al 20 de desembre 
al Celler*.
Horaris: De dijous a dis-
sabte d’11 a 14 h i de 
17 h a 20 h i diumenges 
d’11 h a 14 h.

EXPOSICIONS

* L’aforament és limitat. 

Son de l’Havana
A les 20.45h a l’Ateneu. 
Inscripció prèvia. 

Cinema: ‘Joker’
A les 22h a la pista del Parc 
de la Pau i la Natura. Reser-
va prèvia.

·········································
DIVENDRES 
11 DE SETEMBRE

-XIX Jornades de Jazz de 
Rubí: concert de Benet 
Palet Quartet i de Susana 
Sheiman
A les 12.30h a l’Ateneu. 
Inscripció prèvia.

-Espectacle: ‘Dia 061’
A càrrec de 8Temps. A les 
21h a l’Ateneu. Taquilla 
inversa.

·········································
DISSABTE 
12 DE SETEMBRE

XIX Jornades de Jazz de 
Rubí: concert de Charlie 
Parker Centennial i de Ca-
ribbean Jazz Project
A les 12h a l’Ateneu. Inscrip-

EQUIPAMENT

L’Ateneu torna a l’ac� vitat aquest 
setembre amb concerts, cinema i 
teatre

REDACCIÓ

Després de l’aturada per les 
vacances, la programació 
de l’Ateneu arrenca aquest 
setembre amb algunes pro-
postes culturals interessants 
i molt diverses de cara a 
aquest mes. De fet, l’equi-
pament cultural ha estat 
escollit seu de les ac� vitats 
previstes per Sant Roc: el 
concert d’havaneres i el 
concert de sardanes del 6 

L’equipament acull diverses ac� vitats durant aquest mes. / Arxiu

de setembre.
L’espai també acollirà les 

XIX Jornades de Jazz a Rubí, 
que habitualment es fan co-
incidint amb la Festa Major 
i que enguany es van haver 
de posposar per la situació 
sanitària. Entre l’11 i el 13 de 
setembre, l’espai acollirà di-
versos concerts organitzats 
per l’Associació Jazz Rubí. 
A més, l’11 de setembre hi 
haurà l’espectacle ‘Dia 016’, 
de Federico Roca, a càrrec 

de la companyia rubinenca 
8 Temps.

També retorna a la pro-
gramació de l’Ateneu el cicle 
el Documental del Mes, 
que es projectarà el 25 de 
setembre amb Honeyland 
com a llargmetratge pro-
tagonista, un fi lm sobre la 
darrera dona recol·lectora 
d’abelles a Europa. Per tan-
car el mes, l’Ateneu acollirà 
el concert de Larry Walters 
Organ Trio.

ció prèvia.

·········································
DIUMENGE 
13 DE SETEMBRE

-XIX Jornades de Jazz de 
Rubí: Jam Session de l’As-
sociació de Jazz Rubí
A les 12h a l’Ateneu. Inscrip-
ció prèvia.
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REDACCIÓ

El futbol amateur ja té calen-
dari per arrencar la compe� -
ció. La Federació Catalana de 
Futbol ha marcat el 3 i 4 d’oc-
tubre com a data d’inici de 
les compe� cions de futbol 
a les categories de Primera, 
Segona i Tercera Catalana, 
gairebé amb un mes de 
retard respecte a les dates 
d’inici de lliga habituals. 

El primer equip de la 
Unió Espor� va Rubí, que ja 
ha arrencat la pretempora-
da, ha quedat enquadrat en 
el subgrup 1B, en una lliga 
reduïda de 10 equips que 
es resoldrà en dues fases. A 
par� r del febrer, els quatre 
primers classifi cats de cada 
subgrup participaran en 
una nova lliga per l’ascens, 
mentre que els altres sis 
jugaran una altra lliga que re-
soldrà els tres descensos. Els 
blanc-i-vermells es veuran 
les cares amb Les Franque-
ses, el Sant Cugat, l’Escola de 

FUTBOL | LLIGA CATALANA

Futbol Mataró, el Júpiter, el 
Sabadell Nord, la Unifi cació 
Llefi à, l’Escola Espor� va Gui-
neueta, el Parets i el Mollet. 
El primer rival del conjunt 
rubinenc serà el Júpiter en 
un par� t que es disputarà 
el 4 d’octubre a Can Rosés 
a les 12 h.

Pel que fa a l’Olímpic, 

El futbol amateur reprendrà la 
compe� ció de lliga el 3 d’octubre

serà contra el Sant Andreu 
de la Barca a domicili el 4 
d’octubre a les 12 h. 

En el cas de Segona Divi-
sió, els tres primers jugaran 
una lligueta per l’ascens, 
mentre que la resta es juga-
ran el descens. 

Pel que fa a Tercera Ca-
talana, el Juventud 25 de 
Sep� embre i el Rubí B han 
quedat enquadrats en el 
grup 8, juntament amb 16 
equips més: Esparreguera, 
Sant Esteve Sesrovires, Mira-
sol Baco Unión, Abrera, Cor-
bera, Penya Recrea� va Sant 
Feliu, Pallejà, Júnior, Incresa 
Atlè� c, La Palma de Cerve-
lló, Castellbisbal, Cervelló, 
Levante Las Planas, Papiol, 
Sant Andreu de la Barca i 
Olesa de Montserrat.

El Juventud 25 de Sep-
� embre debutarà el 3 d’oc-
tubre a les 16.30 h al camp 
de l’Esparreguera, mentre 
que el Rubí B ho farà el 3 
d’octubre a casa a les 19.30 
h contra el Cervelló.

L’equip de futbol 7 de 
l’Horitzó-Can Mir ha reprès 
els seus entrenaments per 
començar a preparar la 
temporada 2020-2021 amb 
l’equip compe� nt a Primera 
Divisió després d’aconseguir 
l’ascens la passada tempora-
da. L’1 de setembre, mentre 
els jugadors es retrobaven 
amb l’equip tècnic, dirigit 
per Xavier Mas, va tenir lloc 
una reunió amb els familiars 
per tal d’explicar com serà 
aquesta nova temporada. 

El primer entrenament 
va ser tàc� c per culpa de 
la pluja i es va dur a terme 
amb estrictes mesures de 
seguretat: mascaretes, gel 
hidroalcohòlic, distància de 
seguretat, desinfecció del 
material, etc. 

Una de les  novetats per 
aquesta temporada és la 
intenció del club de crear un 
segon equip, que compe� -
ria a la Segona Divisió. Les 
inscripcions ja estan ober-
tes. / Horitzó-Can Mir

ESPORT ADAPTAT | FUTBOL 7

TIR AMB ARC | CAMPIONAT 

Albert Torres i Carles Sabatés 
par� cipen al Campionat d’Espanya

ha quedat enquadrat en el 
subgrup 3B de Segona Ca-
talana on es veurà les cares 
amb l’Òdena, el San Mauro, 
el Marianao, el Valldoreix, 
l’Atlètic Júnior, l’Almeda, 
el Fontsanta Fatjó, el Sant 
Andreu de la Barca, el Sant 
Joan Despí i el Molins de Rei. 
El debut dels de Can Fatjó 

La UE debutarà contra el Júpiter a Can Rosés. / Cedida

Imatge d’un entrenament de l’Horitzó-Can Mir. / Cedida

Els � radors Albert Torres i Carles Sabatés, 
d’Arquers Rubí, van par� cipar entre el 28 
i el 30 d’agost en el Campionat d’Espanya 
d’Aire Lliure que va tenir lloc a Madrid.

Torres, que compe� a en la modalitat 
d’arc ins� n� u sènior, va superar la ronda 
classifi catòria, va caure eliminat a vuitens 
de fi nal i va acabar en 15a posició. Per la 
seva banda, Sabatés, que compe� a en 
arc nu sènior, també va superar la ronda 
classifi catòria i va aconseguir quedar en 
desena posició. / Arquers de Rubí

L’equip de futbol 7 de 
l’Horitzó-Can Mir reprèn 
els entrenaments

Els arquers rubinencs van fer un bon torneig. / Cedida
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