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Torna a augmentar l’índex de rebrot de 
coronavirus a la ciutat en els darrers dies
REDACCIÓ

En els darrers dies, l’índex 
de rebrot del contagi de 
coronavirus ha experimen-
tat un fort augment a Rubí, 
seguint la tendència de tota 
Catalunya.

Després de molts dies 
de tendència a la baixa a la 
ciutat, el nombre de posi-
� us ha tornat a créixer de 
forma considerable. Així, 

fi ns al 299, per sobre de la 
mitjana catalana, que és 
de 243.

A més, Rubí ha regis-
trat una nova defunció per 
covid-19, el passat 3 d’octu-
bre, i ja són 109 les persones 
mortes per coronavirus. 
L’augment del risc de rebrot 
també s’ha traduït amb una 
pujada del nombre de per-
sones ingressades a l’hospi-
tal, que ara és de 16, una de 
les quals està a l’UCI.

Des de l’inici de la pan-
dèmia, a Rubí s’han detectat 
1.621 casos positius de 
covid-19.

Més d’una desena de grups 
tancats
Durant els darrers dies tam-
bé s’han produït nous tan-
caments de grups per culpa 

dels contagis de coronavi-
rus. Segons les dades del 
Departament d’Educació, 
hi ha dos grups tancats al 
Pau Casals, tres al Maria 
Montessori, un a l’Escola 
del Bosc, cinc a l’ins� tut La 
Serreta, cinc al Torrent dels 
Alous i un a L’Estatut.

A més, segons l’Ajun-
tament de Rubí, també hi 
ha un grup tancat a la llar 
d’infants La Lluna, dos de 
l’Escola Torre de la Llebre, 
un a Maristes i un altre al 
Liceu Politècnic.

En total, segons el De-
partament d’Educació, s’han 
detectat 23 positius per 
coronavirus en els darrers 
deu dies entre membres 
de la comunitat educa� va i 
hi ha confi nats més de 400 
persones.

Diferents centres escolars tenen grups tancats. / Arxiu

Xerrada-debat virtual sobre 
com ha afectat la crisi de 
la covid-19 a les dones

L’Ajuntament de Rubí or-
ganitza una xerrada-debat 
telemàtic sobre l’impacte 
de la covid-19 en les dones. 
Es tracta d’una sessió que 
s’emmarca en el procés 
d’elaboració del Pla d’Igual-
tat Municipal i que s’estruc-
turarà en dues parts. En la 
primera, es presentaran 
les dades de dones ateses 
a Rubí pel Servei d’Igualtat 
des que va començar la crisi 
sanitària i les mesures que 
ha dut a terme el consistori. 
La presentació anirà a càr-
rec de l’alcaldessa, Ana M. 
Mar� nez, i després Blanca 
Moreno, del consultori MiT, 
explicarà com ha afectat les 
dones la crisi sanitària de 
la covid-19 i quines conse-
qüències � ndrà en el futur.

En la segona part, es pre-
sentarà el Protocol d’abor-

datge a la violència masclista 
de Rubí, amb la psicòloga 
del SIAD, Anna Calsina, i el 
procés d’elaboració del Pla 
d’Igualtat. Aquest document 
servirà per ordenar totes 
les accions que es realit-
zen al municipi en matèria 
d’igualtat de gènere a totes 
les polí� ques públiques de 
l’Ajuntament i ar� cularà les 
accions que es realitzen a 
la ciutat per promoure la 
igualtat. La sessió serà tele-
mà� ca i es desenvoluparà 
el 15 d’octubre a les 17 h 
a través de la plataforma 
Jitsi Meet. Va adreçada a 
membres d’en� tats de tota 
mena i a dones que hi pu-
guin estar interessades. Per 
rebre l’accés a la plataforma, 
cal inscriure’s a l’ac� vitat a 
través del correu igualtat@
ajrubi.cat. / DdR

La xerrada estarà enfocada en com ha afectat a les dones la pandèmia 
de coronavirus. / Cedida

Una nova defunció 
eleva a 109 les 
persones mortes 
per covid-19
entre el 28 de setembre i el 
4 d’octubre s’han detectat 
101 nous casos de posi� u de 
covid-19. Això, juntament 
amb l’augment de l’Rt (nú-
mero de reproducció) han 
fet elevar l’índex de rebrot 
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REDACCIÓ

Els fets delinqüencials han 
disminuït durant aquest 
any respecte al 2019 a la 
zona de Rubí, segons les 
dades del Departament 
d’Interior.

A l’Àrea Bàsica Policial 
de Rubí, que integra Rubí, 
Sant Cugat i Castellbisbal, 
s’han produït entre el gener 
i l’agost 4.860 fets delic-
� us, mentre que durant els 
mateixos mesos del 2019 
aquesta xifra va ser major, 
amb 5.705 delictes.

Així, la majoria de delic-
tes han experimentat una 
disminució respecte a l’any 
passat, però no tots. Per 
exemple, han augmentat els 
delictes sexuals en compara-
ció al 2019. Enguany, s’han 
registrat 25 casos d’abusos 
sexuals, mentre que el 2019 
se’n van produir 18. Pel que 
fa a les agressions sexuals, 
que són majoritàriament 
violacions, el 2020 se n’han 
produït 6, mentre que l’any 
passat només hi va haver 
una.

Disminució dels delictes de l’àrea 
bàsica policial de Rubí durant el 2020

Entre el gener i l’agost, s’han produït a Rubí 4.860 fets delic� us. / Arxiu

Altres delictes que tam-
bé han experimentat un 
augment són les tempta-
� ves d’homicidi, ja que se 
n’han produït 5, i els delic-
tes contra la salut pública, 
amb 21 aquest any.

Baixen els robatoris
En referència als delictes 
contra la propietat, ha dis-
minuït el nombre de roba-
toris (480) i també els furts 
(1.141), però en canvi han 
augmentat les ocupacions 
d’immobles (167), els roba-
toris a l’interior dels vehicles 
(397) i el robatori de vehicles 
(105). També han baixat els 
delictes de lesions (245), els 
de danys (609), les estafes 

(1.012) i els delictes relacio-
nats contra la llibertat (201). 
A més, s’han registrat quatre 
delictes d’incendi i tres vin-
culats a la pros� tució.

Segons les dades poli-
cials, també han � ngut lloc 
quatre detencions il·legals i 
sis delictes contra la Cons-
� tució, vinculats principal-
ment als delictes contra 
els drets fonamentals i les 
llibertats públiques.

Tres de� nguts per robar en 
aparcaments de zones 
comercials i supermercats
Els Mossos d’Esquadra van 
detenir dissabte tres per-
sones a Rubí acusades de 
pertànyer a una banda que 
robava en els aparcaments 
de supermercats i zones co-
mercials. Els de� nguts són 
tres homes de nacionalitat 
cubana i peruana, de 30, 33 
i 37 anys i veïns de Barcelo-
na, Cornellà i L’Hospitalet. 
També hi ha un quart de-
tingut en l’operació, de 
nacionalitat índia i 45 anys 
i propietari d’una bo� ga on 
revenien l’alcohol robat.

El modus operandi del 
grup en els aparcaments 
dels supermercats consis-
� a a confondre la víc� ma 
quan tornava al seu cotxe 
amb bosses de la compra. 
Mentre un dels membres 
llençava monedes a terra i 
interactuava amb la vícti-
ma, un dels seus companys 
accedia al vehicle i robava 
la bossa de mà. Segons els 
Mossos d’Esquadra, aquest 
� pus de furt el van realitzar 
a localitats com Esparregue-
ra, Martorell, Sant Andreu 

de la Barca, Mataró o Reus. 
El grup u� litzava posterior-
ment les targetes bancàries 
robades per comprar alco-
hol i revendre’l a una bo� ga 
de Barcelona. Els tres de� n-
guts a Rubí s’enfronten a un 
delicte de per� nença a grup 
criminal i a set casos de furt 
i estafa bancària. El bo� guer 
està acusat d’un delicte de 
recaptació. / DdR

Augmenten 
els casos d’abusos 
sexuals i les 
violacions 

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha 
instal·lat nous reductors 
de velocitat a l’avinguda 
de l’Estatut amb l’objec� u 
de pacificar el trànsit en 
l’eix viari, una actuació que 
s’emmarca en la direcció de 
reduir el pas de vehicles i la 
velocitat dels mateixos per 
aquesta via.

Segons ha explicat el 
consistori, d’aquesta forma 
s’incrementa la seguretat 
dels desplaçaments de la 
ciutadania i es millora la 
qualitat de vida a la zona: 
“Volem que l’avinguda de 
l’Estatut deixi de ser una 
via de pas entre ciutats. Tot 
i que con� nuarà havent-hi 
trànsit de vehicles, la nostra 
voluntat és que aquest sigui 
menor i que es redueixi la 
velocitat”, ha explicat el 
regidor de Mobilitat, Rafa-
el Güeto, que afirma que 
“l’objec� u és crear un espai 
més amable, on es prioritzi 
el passeig dels rubinencs i 
rubinenques”.

Els coixins berlinesos 

Instal·len reductors de velocitat 
a l’avinguda de l’Estatut

que s’han instal·lat obliguen 
els turismes a passar-hi 
per damunt, fet que força 
els conductors a reduir la 
velocitat fi ns als 30 km/h. 
En canvi, els autobusos 
circulen sense pa� r aquest 
efecte, per l’amplada dels 
vehicles.

Els nous elements s’ubi-
quen a prop de les confl u-
ències entre l’avinguda de 
l’Estatut i l’avinguda de les 

Olimpíades i els carrers Sa-
badell, Múrcia, de les Basses 
i Galícia en els dos sen� ts de 
la circulació.

Tall al carrer Cervantes
D’altra banda, a par� r del 13 
d’octubre es tallarà un tram 
del carrer Cervantes per la 
construcció d’una rasa. Els 
treballs � ndran una durada 
aproximada de deu dies, 
segons l’Ajuntament.

Els nous coixins berlinesos forçaran els conductors a reduir la 
velocitat. / Ajuntament  – Localpres
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Ja s’han sortejat les dues 
bicicletes del Mercat

El Mercat Municipal ja ha sortejat les dues bicicletes de la 
seva darrera campanya comercial. En aquesta ocasió, el 
sorteig de dues bicis es va fer en subs� tució de la tradicional 
Bicicletada del Mercat, que enguany no s’ha pogut fer pel 
coronavirus. Les dues guanyadores del sorteig són Carmen 
Sierra i Maribel Simón. / DdR

Arrenca la campanya de recollida 
de signatures per reclamar millores 
urgents de la sanitat a Rubí
REDACCIÓ

El Moviment per a unes 
Pensions Públiques Dignes 
i la plataforma Rubí Sanitat 
ha iniciat aquest dimecres 
la campanya de recollida 
de signatures per reclamar 
mesures que consideren 
urgents per a millorar la 
sanitat pública a la nostra 

mària de la ciutat, amb més 
metges de família, metges 
especialistes, com ara pedi-
atres, infermers i infermeres 
i personal d’administració.

A més, demanen la reo-
bertura dels CAP de manera 
global i amb atenció presen-
cial, habilitant espais segurs 
i circuits de protecció per al 
personal i els usuaris, i que 
els tres centres sanitaris 
siguin de ges� ó pública, per 
evitar el lucre privat.

També reivindiquen 
una atenció hospitalària 
de proximitat, a través d’un 
hospital propi o un CUAP de 
ges� ó pública, i que mentre 
això es fa realitat es facili�  
a la ciutadania el cost del 
transport i l’aparcament als 
hospitals de referència.

També s’exigeix a la Ge-
neralitat que des� ni el 25% 
del pressupost de Salut a 
l’atenció primària, seguint 
les recomanacions de l’Or-
ganització Mundial de la Sa-
lut i com fan a la majoria de 
països de la Unió Europea.

Totes les firmes reco-
llides es lliuraran a l’alcal-
dessa, Ana M. Mar� nez, el 
dia de la mobilització per 
tal que aquesta les traslladi 
a la Generalitat. Tant el 
Moviment de Pensionistes 
com Rubí Sanitat animen 
la ciutadania a sumar-se 
a les reivindicacions i a 
participar el dia 17 en la 
manifestació.

Alguns ciutadans signant les reivindicacions aquest dijous al CAP d’Anton de Borja. / C.D.

ciutat. El col·lec� u ha enge-
gat la recollida de signatures 
aquest dimecres de 9 h a 
11 h davant el CAP Mútua 
Terrassa, dijous ho va fer en 
el mateix horari davant el 
CAP Anton de Borja i aquest 
divendres estaran en el de 
Sant Genís.

Durant  l ’assemblea 
d’aquesta setmana, durant 
la qual s’ha preparat la mo-
bilització prevista per al prò-
xim 17 d’octubre a les 12 h a 
la plaça Pere Aguilera, s’ha 
acordat els llocs on s’han 
deixat impresos per recollir 
signatures i a on la ciutada-
nia pot adreçar-se si vol su-
mar-se a les reivindicacions. 
Es tracta de les associacions 
de veïns de Ca n’Oriol i Les 
Torres-Rubí 2000, el Centre 
Rubinenc d’Alterna� ves Cul-
turals (CRAC), la Sala Neus 
Català i el local de l’en� tat 
Associació de Solidaritat i 
Ajuda Veïnal (ASAV).

A més, del 13 al 16 d’oc-
tubre també instal·laran 
paradetes de recollida de 
signatures a la cantonada 
del passeig Francesc Macià 
amb el carrer Sant Cugat de 
les 17.30 h fi ns a les 19.30 
h i també a l’estació de Fer-
rocarrils.

Reivindicacions
Entre les demandes del col-
lec� u, hi ha la de reforçar 
els recursos humans dels 
centres d’assistència pri-

Les dues guanyadores amb les bicis del Mercat. / Cedida
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Talonari de Rubí
Quan facis servir una oferta o descompte d’aquest ta-
lonari, omple la part posterior del cupó de descompte 
amb el teu nom, telèfon i segell de l’establiment, dipo-
sita’l a l’urna que trobaràs a la botiga i entraràs en el 
sorteig d’un premi de 300 € en vals de compra. Com 
més cupons 
facis servir, més 
oportunitats 
tindràs! Fins al 
31 d’octubre de 
2020 pots be-
ne� ciar-te de totes 
aquestes ofertes.

Més informació i bases del concurs 
a www.diariderubi.com

31 d’octubre de 

ne� ciar-te de totes 
aquestes ofertes.

Més informació i bases del concurs 
a www.diariderubi.com
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Rubí celebrarà el 26 d’octubre un acte d’homenatge a la gent gran
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí està 
preparant un homenatge 
a fi nal de mes per a la gent 
gran coincidint amb el Dia 
Internacional de la Gent 
Gran, que es va celebrar 
l’1 d’octubre. L’acte està 
previst el 26 d’octubre a 
les 17.30 h als jardins de 
l’Ateneu i consistirà en la 
lectura d’un manifest del 
Consell Consul� u de la Gent 
Gran amb mo� u de la pan-
dèmia.

L’acte serà exclusiu per a 
persones majors de 60 anys 
amb un aforament limitat a 
90 par� cipants. Per assis� r-
hi, caldrà inscriure’s prèvia-
ment a través del 637 83 10 
92 o per correu electrònic a 
jdl@ajrubi.cat.

L’alcaldessa, Ana M. 
Mar� nez, ha explicat que 
aquesta és la cinquena 
vegada que la ciutat orga-
nitza aquest acte, però que 
“aquest any serà especial 
per la situació que viuen 
les persones a causa de la 

covid-19, són el col·lec� u 
més vulnerable i el que més 
pateix les conseqüències 
del virus en forma de malal-
� a, però també de solitud i 
aïllament”.

El manifest que es llegirà 
durant l’acte d’homenatge 
dona suport a les persones 
que treballen en sectors 
essencials i de forma espe-
cial al personal de les resi-
dències de la gent gran de 
Rubí que “tenen cura dels 
i les residents i que massa 
sovint han hagut de treba-

llar amb falta de recursos i 
pocs mitjans, la qual cosa 
fa pensar en el debat sobre 

la conveniència de canviar 
el model d’atenció a les 
persones grans”.

L’acte estarà des� nat exclusivament per a persones majors de 60 
anys. / Arxiu

L’Escola d’Art i Disseny crea unes mascaretes 
especials per celebrar el Mes de les Diversitats
REDACCIÓ

Rubí està celebrant durant 
tot el mes d’octubre el 
Mes de les Diversitats amb 
l’objec� u de combatre els 
estereo� ps i els prejudicis i 
reivindicar la diversitat com 
un valor posi� u i enriquidor. 
La proposta inclou especta-
cles, tallers, xerrades i ex-
posicions durant tot el mes 
i també unes mascaretes 
que ha dissenyat específi ca-
ment l’Escola d’Art i Disseny 
de Rubí (edRa).

L’Ajuntament ha volgut 
vincular aquesta campanya 
de la diversitat a la campa-
nya de colors de la ciutat: 
“Volem que Rubí sigui una 
ciutat plena de colors i quan 
dic això el primer que em 
ve al cap és la diversitat”, 
ha explicat l’alcaldessa de 
Rubí, Ana M. Mar� nez.

Amb aquest esperit, 
edRa ha dissenyat una 
mascareta amb hexàgons 
caracterís� cs u� litzant di-
ferents colors. Pel regidor 
de Ciutadania, Pau Navarro, 
“Rubí és una ciutat que està 

formada per tota mena 
de perfi ls, que està plena 
d’aquest color de què par-
làvem” i considera que “la 
col·laboració amb edRa és 
un altre exemple d’aquesta 
diversitat, que traslladem 
al vessant intercultural, que 
volem potenciar perquè la 
ciutadania en � ngui conei-
xement”.

Navarro també ha vol-
gut destacar el treball trans-

versal que s’ha realitzat 
per impulsar el Mes de les 
Diversitats.

Ac� vitats
Entre les diferents propos-
tes programades a l’octu-
bre, destaquen el cinefòrum 
al voltant de la pel·lícula 
Inch’Allah, organitzat per 
Rubí Acull el 15 d’octubre, 
i la conferència ‘Quiet’, a 
càrrec de l’escriptor Màrius 

Serra, sobre l’experiència 
de ser pare d’un fill amb 
paràlisi cerebral, que orga-
nitza l’Aula d’Extensió Uni-
versitària el 29 d’octubre.

El 14 d’octubre, la ciuta-
dania podrà seguir en línia 
un taller sobre prejudicis i 
estereotips que impartirà 
l’entitat SOS Racisme i el 
20 d’octubre el Servei de 
Mediació ha preparat un 
taller al voltant de les con-
seqüències dels prejudicis. 
D’altra banda, el Servei de 
Rehabilitació Comunitària 
del Consorci Sanitari de Ter-
rassa proposa el 8 d’octubre 
un debat sobre l’audiovisual 
‘Tenim molt a dir: en prime-
ra persona, obrint camins’, 
on apareixen persones di-
agnos� cades amb proble-
mes de salut mental.

A banda, edRa ofereix 
una exposició de diversos 
projectes ar� s� cs de dife-
rents disciplines entre el 13 
i el 30 d’octubre a l’apara-
dor de la Biblioteca.

Totes les ac� vitats ne-
cessiten inscripció prèvia, ja 
que l’aforament és limitat.

Ana M. Mar� nez i Pau Navarro van presentar la inicia� va. /  Ajun-
tament  – Localpres

L’Associació de Solidaritat i 
Ajuda Veïnal (ASAV), amb 
l’ajut dels artistes locals 
Anna Tamayo i Pep Borràs, 
ha impulsat una subhasta 
d’art per ajudar els rubi-
nencs que estan en situació 
de pobresa.

Tamayo ha lliurat a l’en-
� tat la seva obra Paisatges 
al·lucinants. Es tracta d’una 
obra de 70x70 cm, del 2004, 
realitzada sobre tela i treba-
llada amb una tècnica mixta 
de pintura a l’oli, vernís 
i cera. L’obra forma part 
d’un treball de sis peces del 
mateix format i aquesta és 
l’única que encara no havia 

ASAV subhasta obres de Pep Borràs 
i Anna Tamayo per ajudar les 
persones en situació de pobresa

venut. Pel que fa a l’ar� sta 
Pep Borràs, ha donat la seva 
escultura Retrat.

La subhasta es fa per 
aconseguir fons per des� -
nar-los a cobrir l’alimentació 
de les persones en situació 
vulnerable a Rubí.

E s  p o t  p a r t i c i p a r 
en la subhasta a través 
dels següents enllaços: 
https://www.catawik i .
com/l/41186667-anna-ta-
mayo-paisajes-alucinantes 
(per l’obra de Tamayo) i 
h� ps://www.catawiki.com/
l/41186363-pep-borras-re-
trato (per l’obra de Borràs). 
/ DdR

Les obres cedides per Borràs i Tamayo. / Cedida
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Més de 200 persones commemoren 
el 3r aniversari de l’1 d’Octubre

lleuger descens de l’atur a la ciutat: 163 
persones troben feina al setembre
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Terrassa Sabadell Rubí Sant Cugat Cerdanyola del Vallès Ripollet

Atur a les principals ciutats de la comarca

lArA lópez
 

L’1 d’octubre de 2020, el 
moviment independentista 
va celebrar el tercer aniver-
sari del referèndum d’in-
dependència de Catalunya 
arreu del territori. A Rubí, 
la plataforma 1 d’Octubre, 
formada per entitats, par-
tits i persones sobiranistes, 
va commemorar aquest 
aniversari amb petits actes 
simbòlics adaptats a les 
restriccions sanitàries per 
la covid-19.

A primera hora del matí, 
desenes d’integrants de la 
plataforma es van reunir 
amb pancartes commemo-
ratives i urnes de votació 
als instituts, el CAP Anton 
de Borja i el casal d’avis que 
van exercir com a col·legis 
electorals durant l’1-O.

Al vespre, es va celebrar 
una concentració a la plaça 
de la Nova Estació, reba-
tejada per la plataforma 
com a Plaça 1 d’Octubre. 
Gairebé unes 200 persones 
van participar en l’acte, on 

reDAcció

Rubí compta amb 163 perso-
nes menys sense feina que el 
passat mes d’agost, ja que 79 
rubinencs i 84 rubinenques 
han aconseguit reincorpo-
rar-se al món laboral durant 
el setembre. Segons les da-
des del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), al tanca-
ment del mes de setembre el 
nombre d’aturats a la nostra 
ciutat era de 5.550 persones, 
de les quals 3.220 són dones 
i 2.330 homes.

En aquest sentit, es man-
té la tendència a una tímida 
recuperació de l’ocupació 
que es va iniciar al juny, no-
més alterada al mes d’agost, 
període en el qual l’atur va 
pujar. Tot i això, les xifres de 
desocupats continuen lluny 
de les que hi havia a l’inici 
de la pandèmia de covid. De 
fet, al gener d’aquest 2020, 
just abans que esclatés la 
crisi sanitària, l’atur a Rubí 
era de 4.513 persones, lluny 
de les 5.550 que hi ha actu-
alment.

la concentració va tenir lloc a la plaça de la Nova estació, rebatejada 
pel col·lectiu com a plaça 1 d’Octubre. / L.L.

Font: Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

es van repartir pancartes 
amb les cares dels líders 
independentistes exiliats o 
empresonats i altres amb 
el missatge ‘Llibertat presos 
polítics’. Des de l’organitza-
ció, es va recorar a l’inici de 
la manifestació estàtica el 
manteniment de la distàn-
cia de seguretat entre els 
assistents.

Per grups d’edats, els 
més afectats són les per-
sones entre 40 i 54 anys 
(2.007), seguit dels majors 
de 55 (1.640) i les persones 
entre 25 i 39 (1.466). Els 
menors de 25 anys són els 
menys afectats (437).

Pel que fa als grans sec-
tors, el sector terciari, el de 
serveis és el més afectat per 
l’atur, amb 3.882 persones 
que no troben feina. La in-
dústria es manté en segon 

Abans de començar, 
integrants de la plataforma 
van restaurar una de les 
plaques amb el nom ‘Plaça 
1 d’octubre’, que havia estat 
retirada poc després. Mont-
se Flores, professora de 
l’institut Duc de Montblanc, 
va ser l’encarregada de lle-
gir el manifest unitari.

Al text es remarcava 

lloc (822), mentre que creix 
el nombre de persones que 
volen incorporar-se per pri-
mera vegada al món laboral 
(420). Finalment, del sector 
de la construcció hi ha 397 
persones sense feina i en 
l’agricultura es mantenen les 
29 que ja hi havia al juliol.

Al conjunt de la comarca 
del Vallès Occidental s’ha 
vist una tendència similar, 
amb un descens del nom-
bre de persones a l’atur. La 

Els propietaris d’establi-
ments comercials o de res-
tauració tenen temps fins al 
13 d’octubre per optar a les 
subvencions per al comerç 
urbà, l’hostaleria i els ser-
veis de proximitat afectats 
per la covid-19.

Fins ara, 278 establi-
ments comercials de la 
ciutat han tramitat la sol-
licitud per obtenir ajudes 
que poden arribar als 1.200 
euros.

La sol·licitud es pot fer 
de manera telemàtica a 
través de la Seu Electrònica 
omplint aquest formulari, o 
bé presencialment a través 
de la Finestreta Única Em-

presarial amb cita prèvia.
Les ajudes estan desti-

nades a fer front a despeses 
de personal, tributàries i 
materials. Això inclou la taxa 
d’ocupació de les terrasses i 
l’Impost d’Activitats Econò-
miques, entre molts altres.

L’objectiu de les subven-
cions és fomentar la conti-
nuïtat del teixit comercial i 
de proximitat. La línia d’ajuts 
té un pressupost de 400.000 
euros i com a requisit els 
negocis han d’estar donats 
d’alta com a activitat econò-
mica abans del 4 de maig del 
2020 i no han de tenir obert 
un expedient administratiu 
per infracció. / DdR

Últims dies per optar a 
les subvencions 2020 per al 
comerç urbà i l’hostaleria

El sector comercial intenta recuperar-se de la pandèmia. / Ajunta-
ment

com l’1 d’Octubre va ser 
una data especial “en la 
lluita per la construcció de 
la República Catalana”, ja 
que aquell dia “van confiar 
els uns en els altres, van 
treballar braç a braç per de-
safiar un estat demofòbic i 
van demostrar coratge amb 
resistència pacífica a una 
acció policial pròpia d’un 
estat autoritari”. Flores va 
recordar les 2.850 persones 
independentistes represa-
liades per l’estat espanyol 
des de la celebració del re-
ferèndum. “Hem de seguir 
perseverant, treballant amb 
fermesa i coratge com l’1 
d’Octubre. Amb la unitat de 
tots els actors polítics i de la 
societat civil”, sentenciava 
el manifest.

El tercer aniversari del 
referèndum d’autodetermi-
nació de Catalunya va estar 
marcat per la inhabilitació 
de Quim Torra com a pre-
sident de la Generalitat, 
dilluns de la setmana pas-
sada en una sentència del 
Tribunal Suprem.

disminució ha estat de 1.457 
treballadors, el que rebaixa 
les xifres a 60.103 vallesans 
sense feina. En tots els muni-
cipis de la comarca, excepte 
a Rellinars, s’ha reduït el 
nombre d’aturats.

A Catalunya, la dinàmica 
és semblant. L’atur registrat 
va baixar aquest setembre 
en 2.441 persones respecte 
al mes anterior, fins a les 
478.201 persones que bus-
quen feina.

L’Ajuntament participa en
una trobada estatal de ciutats 
intel·ligents i sostenibles
L’Ajuntament de Rubí va par-
ticipar la setmana passada 
al fòrum Greencities, una 
trobada en l’àmbit estatal 
de construcció de ciutats 
intel·ligents i sostenibles. 
L’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Martínez, acompanyada dels 
regidors Rafael Güeto i Moi-
sés Rodríguez, van viatjar 
fins a Màlaga per participar 
en aquest esdeveniment.

Els eixos centrals del 
fòrum són la tecnologia i la 
sostenibilitat i hi participen 
institucions, administraci-
ons públiques, empreses i 
professionals per projectar 
les ciutats del futur. Es trac-
ta d’un esdeveniment que 
ofereix una bona oportunitat 
per fer networking entre em-
preses i ciutats per dissenyar 
el futur.

L’edició d’enguany del 
fòrum pretenia establir les 
línies de futur i aprofundir en 
un nou full de ruta, d’acord 
amb els Objectius de Desen-
volupament Sostenible mar-
cats per l’agenda 2030 de les 
Nacions Unides: erradicar la 

pobresa, protegir el planeta 
i assegurar la prosperitat per 
a tothom a través del desen-
volupament sostenible.

Martínez ha explicat que 
l’assistència a l’esdeveni-
ment és una oportunitat 
per compartir experiències 
sobre el futur de les ciutats: 
“Hem cregut convenient 
assistir a Greencities per 
poder compartir experièn-
cies i inquietuds amb altres 
administracions i empreses 
sobre el futur de les ciutats: 
cal que, tots plegats, cami-
nen en aquesta direcció, 
buscant la sostenibilitat i 
l’eficiència”.

Un dels grans temes que 
va abordar el fòrum va ser 
el de la mobilitat urbana en 
la recerca de fórmules més 
sostenibles. Aquest aspecte 
és especialment important 
actualment, quan les ciu-
tats estan buscant noves 
fórmules per donar resposta 
als reptes en matèria de 
mobilitat que plantegen les 
mesures per frenar la covid-
19. / DdR
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L ’avinguda de l’Estatut és el nom 
amb el qual es coneix a la ciutat 
el tram urbà de la BP-1513 al seu 

pas per Rubí. Aquesta via es va construir 
als anys 70 com a circumval·lació del nucli 
urbà de Rubí. El creixement demogràfi c que 
ha viscut la ciutat va provocar que aquesta 
variant hagi acabat quedant integrada a la 
trama urbana del municipi. L’alt volum de 
trànsit de l’avinguda de l’Estatut origina 
molèsties als veïns, contaminació acústica i 
ambiental, nombrosos accidents i malaura-
dament també ha deixat víctimes mortals. 

La pacifi cació d’aquesta via ha estat una 
reclamació constant del municipi i especi-
alment del veïnat, ja que es va convertir en 
una ferida oberta a la ciutat. I aquesta no 

Avinguda de l’Estatut
EDITORIAL
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és natural, com la Riera. Després d’anys de 
lluita, l’any passat la Generalitat va acordar 
cedir la titularitat de la via a l’Ajuntament, 
una cessió que s’ha fet realitat aquest ma-
teix 2020. 

Aquesta setmana l’Ajuntament ha 
instal·lat nous elements reductors a l’avin-
guda de l’Estatut amb l’objectiu de pacifi car 
el trànsit en aquest eix viari i seguir avan-
çant en la conversió d’aquesta avinguda en 
una via urbana. Segons el consistori, amb 

l’actuació, s’incrementa la seguretat dels 
desplaçaments de la ciutadania, sigui a peu 
o circulant, i es millora la qualitat de vida 
dels veïns de la zona. 

És un primer pas, però cal continuar 
avançant. Altres mesures plantejades pels 
veïns continuen sobre la taula: la conversió 
de la via en zona 30, la prohibició de pas 
per a camions i vehicles de gran tonatge 
i fi ns i tot radars fi xos, que ajuden a fer 
entendre a segons quins conductors quines 

són les diferències entre una via urbana i 
una carretera. I l’avinguda de l’Estatut ja 
no és una carretera. 

Per descomptat, també està el tema de 
la gratuïtat del peatge de Les Fonts, a la 
C-16, ja que els descomptes existents són, 
com bé coneixen els veïns de l’avinguda 
de l’Estatut, insufi cients per a motivar els 
conductors a fer servir la C-16 com a via 
alternativa. 

Benvingudes doncs aquesta mesura 
d’instal·lar elements reductors de la veloci-
tat a la via. És un primer pas per convertir 
l’avinguda en una via plenament urbana, 
tot i això queda camí per recórrer i que 
aquesta sigui considerada com un carrer 
més de la ciutat.  

Segueix-nos a les xarxes socials

Visita’ns a www.diariderubi.com

El Tuit de la setmana                       8 d’octubre

Cart
@llopvc

#COVID19 tras detectarse posi� vo y hacer cuarentena, volvemos 
el grupo burbuja a clase  25 niños y ningún contagiado. Qué 
alegría más grande, tu!!
#rubicity
#confi namientodeclase

Les terrasses dels bars a l’avinguda Barce-
lona
El proper mes de novembre farà un any que 
vaig publicar una nota en aquest setmanari, 
on expressava la meva preocupació sobre el 
control que, per part de l’organisme correspo-
nent, es feia en relació a l’espai de vorera que 
podien ocupar les terrasses dels bars i altres 
establiments, així com la quantitat de taules 
i cadires que hi podien posar, l’absència de 
la corresponent autorització administrativa 
a la vista i/o l’espai que poden ocupar asse-
nyalat al terra.

Si l’ordenança municipal 24/03 és tan 
clara... per què alguns la compleixen i altres 
no? Les normes són per a tothom iguals, 
oi?

Aquest és el Rubí que vol l’ajuntament?
La meva preocupació segueix sent la 

mateixa i el desordre també.
Anton Roca Nunell

Cartes de la ciutadania
Fa 2.500 anys, el fi lòsof Plató va escriure 
el mite de la caverna, que avui dia té plena 
actualitat. Es tracta d’un grup de presoners, 
que es troben encadenats des del seu 
naixement darrere d’un mur, dins d’una 
caverna. Allà, un foc il·lumina l’altre costat 
del mur. Els presoners veuen les ombres 
projectades per objectes, que es troben sobre 
aquest mur, els quals són manipulats per 
altres persones que passen per darrere.

Els presoners creuen que allò que 
observen és el món real, sense adonar-se 
que són només les aparences de les ombres 
d’aquests objectes. Un dia, un dels presoners 
aconsegueix alliberar-se de les seves cadenes 
i sortir de la caverna, quedant encegat per 
la forta llum de l’exterior. A poc a poc, 
s’hi acostuma, observant astorat una nova 
realitat, tan diferent i meravellosa, que vol 

donar conèixer als presoners, que no se’l 
creuen i l’acaben matant.

Plató crea aquest mite per mostrar en 
sentit fi guratiu que ens trobem encadenats 
dins d’una caverna, des que naixem, i 
com les ombres que veiem refl ectides a la 
paret componen allò que considerem real. 
Pretén explicar com és possible superar 
l’actual ignorància, sortint de la caverna 
d’una societat alienada, en la que la gent 
enganyada arriba a sentir-se còmoda en la 
seva ignorància i pot oposar-se, fi ns i tot 
violentament, als que intenten ajudar-los 
a canviar. Creuen que allò que observen 
és el món real, sense adonar-se que són 
només les aparences de les ombres d’aquests 
objectes. L’apocalipsi generada, per la més 
que dubtosa estranya pandèmia, ens obliga 
a sortir de la caverna. FEM-HO!

Mil gracias al rubinense Víctor Sánchez
Ya estamos inmersos en una nueva temporada 
futbolística caracterizada por el coronavirus, 
y en consecuencia, sin público en los estadios. 
El club de mi corazón, el RCD Espanyol de 
Barcelona, juega en Segunda División (me 
duele, lo asumo, pero soy perico hasta la 
médula), y si comprueban quiénes forman la 
plantilla blanquiazul en esta nueva andadura, 
verán que no se encuentra un nombre clave 
de los últimos tiempos: el rubinense Víctor 
Sánchez. En este nuevo proyecto no han 
contado con él, pero Víctor ha demostrado 
ser un señor: ningún reproche, sólo agradeci-
miento… Desde estás líneas quiero desearle 
un buen futuro personal y profesional… 
Desde aquí, mostrarle mi enorme aprecio 
como persona, y mil gracias por su esfuerzo 
y entrega al servicio del club de mis amores: 
el RCD Espanyol.

José Antonio Avila López

El mite de la caverna
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·········································
DIVENDRES 9 D’OCTUBRE

Vespres de jazz i lletres
Amb Montse Flores, Ruth Au-
rín i el col·lec� u de jazz. A les 
19.30 h als jardins de l’Ateneu. 
Inscripció prèvia. 

Cinema: ‘El meu germà perse-
gueix dinosaures’
Cicle Gaudí. A les 21 h a La Sala. 
Preu: 4,5€/3€. 

·········································
DISSABTE 10 D’OCTUBRE

Bibliolab: ‘Microplàs� cs’
A càrrec de Sandra Uve. A les 
11 h a la Biblioteca. Per a in-
fants de 6 a 16 anys. Inscripció 
prèvia. 

Visita guiada de La Nuu
A càrrec de Carles Mercader. 
A les 11.30 h a l’An� ga Estació. 
Inscripció prèvia. 

·········································
DIUMENGE 11 D’OCTUBRE

Taller de creació d’espelmes
A les 12 h al Castell. Per a 
infants entre 3 i 12 anys. Ins-
cripció prèvia. 

·········································
DIMARTS 13 D’OCTUBRE

Cicle de literatura: ‘Charlo� e 
Brönte’
A càrrec de Marina Porras. A 
les 19 h a l’Ateneu. Inscripció 
prèvia.  

·········································
DIMECRES 14 D’OCTUBRE

Manteniment i reparació de 
rentadores i rentaplats
A les 18 h a través de la pla-
taforma Jitsi Meet. Inscripció 
prèvia. 

Taller de prejudicis i estere-
o� ps
A càrrec de SOS Racisme. A les 
18.30 h en línia. Per a majors de 
18 anys. Inscripció prèvia. 

AGENDA
·········································
DIJOUS
15 D’OCTUBRE

Cinefòrum: ‘Inch’Allá’
A les 18.30 h a la Biblioteca. 
Org.: Rubí Acull. Inscripció 
prèvia. 

Conta’m una òpera: ‘Don Gio-
vanni, de W.A. Mozart’
A càrrec de M. José Anglés. A 
les 19 h a l’Ateneu. Inscripció 
prèvia. 

Fes� val La Nuu
Fotografi es de gran format 
a l’aire lliure. Fins al 31 
d’octubre.

Rubí Rock
Mostra fotogràfi ca 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 
pintora rubinenca Anna 
Tamayo Ymbert reinterpre-
ta l’obra del genial ar� sta. 
Fins al 31 d’octubre a l’Aula 
Cultural.

La vibración del alma 
Obres de Blanca Sanz, 
Carmen L. Madrid, Juana 
Sánchez, Pilar Arraz, Malud 
Alcázar, Nuria Espinosa, 
Aketzaly Fernández, Nancy 
Carrillo, Montse Noguei-
ra i Carlos Pinheiro. A la 
Biblioteca. Fins al 31 de 
novembre.

Cent anys d’història del 
Celler Coopera� u
Mostra vinculada a l’ac� vi-
tat vinícola i la rehabilitació 
en equipament cultural de 
l’antic Celler Cooperatiu. 
Fins al 20 de desembre al 
Celler.

EXPOSICIONS

COMUNICACIÓ MÚSICA

Ràdio Rubí arrenca una nova temporada 
amb l’estrena d’una pàgina web

L’AEUR comença 
el nou curs amb 
una conferència 
sobre òpera

L’Obrador Coral 
reprèn els seus 
assajos per poder 
fer concerts

REDACCIÓ

L’emissora municipal Rà-
dio Rubí va donar dijous 
passat el tret de sor� da a 
la temporada 2020-2021 i 
durant els propers mesos 
haurà d’afrontar una etapa 
plena de canvis, entre els 
quals destaquen la confi-
guració d’una programació 
adaptada a l’actual context 
d’emergència sanitària, l’es-
trena d’una pàgina web més 
moderna i operativa i la 
reforma de les instal·lacions 
per fer-les més accessibles.

La ràdio pública va haver 
d’aturar la seva activitat 
regular al març per prevenir 
els contagis de coronavirus, 
ja que per l’emissora pas-
sen cada dia desenes de 
persones col·laboradores i 
convidades. La programació 
va quedar limitada al tracta-
ment de l’actualitat a través 
de butlletins horaris, així 
com publicacions a la web i 
a les xarxes socials. 

Amb l’inici de la nova 
temporada, Ràdio Rubí 
recupera la programació 
regular i ho fa prestant 
especial atenció als sectors 
afectats per la covid-19. Les 
emissions arrenquen amb 
el magazín Rubí al Dia, que 
amplia horari per cobrir la 
franja de 9 h a 12 h i inclou 
noves seccions dedicades 
a l’actual situació. El pro-
grama presentat per Toni 
Bravo segueix comptat amb 
un espai de tertúlia conduït 
per Lídia Juste (9.30 h), però 
el nombre de persones con-
vidades a l’estudi es redueix 
a dues per garan� r les dis-
tàncies de seguretat.

En la nova etapa, la in-
formació segueix vertebrant 

L’Aula d’Extensió Università-
ria de Rubí (AEUR) ha arren-
cat el nou curs 2020-2021 
amb un acte inaugural que 
va anar a càrrec de Marcelo 
Gorgori, que va oferir la 
conferència ‘Els recursos de 
comunicació dels cantants 
d’òpera’. L’acte va tenir lloc 
el dijous de la setmana pas-
sada a l’auditori del Museu 
Vallhonrat i és la primera 
ac� vitat de l’AEUR. 

La segona de les ac� vi-
tats va tenir lloc ahir i va ser 
una conferència sobre el mo-
dernisme i les avantguardes 
a Catalunya, que va tenir com 
a protagonistes a San� ago 
Rusiñol i Ramon Casas. L’11 
d’octubre hi haurà una tertú-
lia sobre l’urbanisme a Rubí 
a l’Ateneu i el 22 d’octubre 
es farà una sor� da cultural a 
Barcelona, concretament als 
voltants del Liceu.

La resta d’activitats 
d’aquest octubre seran una 
conferència sobre el dret civil 
vigent a Catalunya el 26 d’oc-
tubre i la conferència ‘Quiet’, 
a càrrec de Màrius Serra el 29 
d’octubre. Aquestes dues ac-
� vitats seran a la Biblioteca. 
Totes les ac� vitats necessiten 
inscripció prèvia. / DdR

L’Obrador Coral ha començat 
els seus assajos després d’un 
període d’inac� vitat obligat 
a causa de la pandèmia. 
L’en� tat rubinenca ha reprès 
l’activitat amb la intenció 
d’oferir properament con-
certs.

L’Obrador Coral ha ela-
borat un extens protocol 
de normes d’obligat compli-
ment per a tots els cantaires, 
consensuat amb el servei 
de Cultura de l’Ajuntament i 
amb l’Escola de Música Pere 
Burés. A més, l’en� tat està 
posant en marxa un sistema 
perquè aquells cantaires 
que no se sen� n prou segurs 
assis� nt als assajos presen-
cials, els puguin seguir en 
directe des de casa a través 
de la xarxa. L’entitat local 
convida a qualsevol persona 
que � ngui ganes de cantar 
a participar. Al web www.
obradorcoral.cat es pot tro-
bar més informació. / DdR

bona part de la programa-
ció, amb butlle� ns horaris 
de 8 h a 24 h i un informa� u 
a les 14 h, l’espai setmanal 
Els grups municipals opinen 
i el programa Parlem amb 
l’alcaldessa. El seguiment 
de l’actualitat es completa 
amb la publicació de no� ci-
es i vídeos a la pàgina web, 
l’emissió del Ple municipal 
en streaming i les actualitza-
cions a les xarxes socials.

En l’àmbit espor� u, es 
mantenen les transmissions 
del programa A peu de camp 
tots els diumenges, així com 
l’espai informa� u diari a les 
14.15 h i les publicacions a 
www.radiorubi.fm.

Pel que fa a la programa-
ció a càrrec de persones col-
laboradores, es reconfi gura 
per adaptar-se a la situació 
actual de pandèmia. Alguns 
espais es deixen d’emetre 
de moment, però altres es 
mantenen com els musicals 
Bluebeats FM, Long play o 
Jazz per a nictàlopes, i se 
n’incorporen de nous com 
Country club o Descubre Top 
Playlist. També segueixen 
programes de contingut 
social com Desbocats o 5 
lati dos i espais històrics com 
Ara i sempre o els cedits a 

les comunitats religioses de 
la ciutat.

Nova web
L’inici de la temporada co-
incideix amb l’estrena d’una 
nova web més opera� va i 
accessible. El portal recollirà 
les notícies diàries, però 
també els podcasts dels pro-
grames, vídeos, reportatges 
i informació detallada de la 
programació. Entre altres, 
el nou disseny permetrà 
una millor vinculació dels 
con� nguts amb les xarxes 
socials. L’aplicació per a 
dispositius mòbils també 
garan� rà un accés àgil al dia 
a dia de l’emissora.

D’altra banda, l’emis-
sora ha adaptat les seves 
instal·lacions per encarar la 
nova etapa amb les màxi-
mes garan� es de seguretat. 
S’han instal·lat mampares 
de vidres als estudis i a 
la zona de redacció, s’ha 
incrementat la neteja i de-
sinfecció dels diferents es-
pais. També s’han renovat 
les instal·lacions per fer-les 
accessibles i pròximament 
s’instal·larà una plataforma 
elevadora perquè tothom 
pugui accedir als estudis de 
l’emissora.

Els estudis de Ràdio Rubí s’han adaptat a la situació de pandèmia 
actual. / Ajuntament
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Tornen els espectacles de jazz i 
poesia als jardins de l’Ateneu
Els jardins de l’Ateneu de 
Rubí acolliran aquest diven-
dres a les 19.30 h el primer 
espectacle del cicle de jazz i 
poesia que ja es va fer durant 
el curs anterior. Es tracta 
d’una cita mensual que ofe-
reix un concepte diferent a 
l’hora de gaudir de la música 
i la poesia.

En aquesta ocasió, el 
cicle portarà per � tol Ves-

pres de jazz i lletres i aquest 
divendres anirà a càrrec de 
Montse Flores, que pre-
sentarà el seu poemari Vo-
làti l. A més, la il·lustradora 
i ar� sta gràfi ca Ruth Aurin 
construirà una obra plàs� ca 
in situ basada en la poesia de 
l’escriptora.

C o m  a  co nt ra p u nt 
d’aquests dos vessants ar-
� s� cs, un trio de jazz format 

pel pianista Edu Fernández, 
el contrabaix Álvaro Taborda 
i el saxofonista Wenceslao 
Galán, oferiran estàndards 
de jazz.

Per assis� r a l’espectacle 
cal inscriure’s de forma prè-
via. Vespres de jazz i lletres 
ha impulsat una pàgina a 
Facebook per tal d’informar 
a la ciutadania sobre les ac-
� vitats que realitzarà. / DdR

La Torre Bassas torna a oferir 
les ac� vitats dirigides als joves

El fotògraf Joan Díez exposa a
Ripoll una mostra sobre Egipte

El Cicle Gaudí torna a La Sala amb 
un fi lm sobre la Síndrome de Down

REDACCIÓ

El fotògraf rubinenc Joan 
Díez, membre del Grup 
Fotogràfi c ‘El Gra’ exposa el 
seu treball In Sha’ Allah a la 
sala Josep Maria Anglada de 
la Biblioteca Lambert Mata 
de Ripoll. Es tracta d’una 
exposició d’imatges sobre 
Egipte que es pot visitar du-
rant tot el mes d’octubre. 

La mostra consta d’unes 
trenta imatges sobre un vi-
atge que l’ar� sta de Rubí va 
fer a Egipte el 2004 i que ja 
es va estrenar a Sant Cugat 
del Vallès fa alguns anys. El 
� tol de la mostra, In Sha’ 
Allah, correspon a una frase 
feta que u� litzen els egipcis 

REDACCIÓ

El Cicle Gaudí torna a la 
ciutat i ho fa amb el film 

REDACCIÓ

L’Espai Jove Torre Bassas 
reprèn aquesta tardor les 
propostes forma� ves, d’oci 
i assessorament dirigides a 
les persones joves d’entre 
12 i 29 anys. La programació 
es desenvoluparà entre els 
mesos d’octubre i desembre 
i està subjecta a l’evolució 
epidemiològica de la covid-
19. L’assistència a qualsevol 
activitat requerirà reserva 
prèvia i una declaració auto-
responsable signada.

Un dels canvis introduïts 
és que les assessories en ter-
mes de formació, treball, ha-
bitatge, oci i salut es podran 
dur a terme telefònicament, 
per correu electrònic, per 
videotrucada o presencial-
ment. La reserva d’hora per 
a les assessories cal fer-la a 
través de rubijove@rubijo-
ve.cat, enviant un missatge 
de WhatsApp o trucant al 
mòbil de Rubí Jove (630 766 
379). El consultori sexual i 
de parella oferirà en línia les 

dues primeres sessions: el 
dimarts 6 i 20 d’octubre.

Tallers i formació
L’oferta forma� va per aques-
ta tardor inclou un curs de 
monitor d’ac� vitats de dina-
mitzador en l’àmbit polies-
por� u i un curs d’assistència 
sanitària immediata. Les 
inscripcions als cursos s’han 
de fer telemà� cament abans 

del 7 d’octubre al web de 
Rubí Jove.

Pel que fa als tallers, els 
joves poden assis� r a les ses-
sions del curs ‘English pi� n-
glish’ els dilluns, ‘Il·lustració 
i còmic’ els dimarts, futbol 
freestyle els dimarts, teatre 
els dimecres, K-pop els di-
mecres, skate els dimarts i 
twerk els divendres. Totes les 
ac� vitats són gratuïtes.

La Torre Bassas recupera la seva ac� vitat durant aquests mesos de 
tardor. / Mariona López-Arxiu

molt habitualment quan els 
hi demanes alguna cosa. 

A més d’aquesta ex-
posició, Díez també està 
exposant ara mateix Rubí de 

El meu germà persegueix 
dinosaures, de producció 
catalana i dirigit per Stefano 
Cipiani. La pel·lícula, que 

Rock al Castell de Rubí, una 
mostra amb fotografi es de 
bandes de rock relaciona-
des amb la ciutat durant la 
dècada dels 80.

està basada en la història 
real de Giacomo Mazzariol, 
que va escriure el llibre Jack, 
explica com un nen de cinc 
anys està molt emocionat 
perquè � ndrà un germà es-
pecial amb qui poder jugar. 
Amb el pas del temps, però, 
Jack, el protagonista de la 
història, començar a refusar 
i a avergonyir-se del seu 
germà perquè té Síndrome 
de Down.

La pel·lícula, que compta 
amb la interpretació d’Ales-
sandro Gassmann, Isabella 
Ragonese i Rossy de Palma, 
es projectarà aquest diven-
dres a La Sala a les 21 h i el 
preu de l’entrada és de 4,50 
euros i de 3 euros amb el 
Carnet de la Biblioteca.Fotograma de la pel·lícula.

Una de les imatges que es pot contemplar a la mostra. / Cedida
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JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó va acon-
seguir un empat a Sant 
Andreu de la Barca en la 
primera jornada d’aquesta 
lliga 2020-2021. El conjunt 
rubinenc va fer un bon 
partit, però davant tenia 
un di� cil Sant Andreu que, 
des de l’inici, va jugar amb 
defensa de cinc i un mig del 
camp amb acumulació de 
jugadors. De fet, a l’atac, en 
solitari, només hi era l’exju-
gador de l’Olímpic Samu.

Els de Can Fatjó van 
buscar amb insistència la 
porteria contrària, però, 
tot i tenir ocasions, no van 
aconseguir el gol. Els lo-
cals també van arribar a 
la porteria defensada per 
Menárguez, que va haver 
de treballar de valent per 
evitar que l’esfèrica entrés 
entre els tres pals.

Amb l’empat a zero ini-
cial es va arribar al fi nal de 
la primera part. A la segona, 
el tècnic Juan Carlos Rodrí-
guez va canviar Mauri pel 

JOSÉ LUÍS PÉREZ

Després de 7 mesos sense 
futbol de compe� ció a Can 
Rosés, l’estadi municipal va 
viure diumenge un espec-
tacular par� t entre la Unió 
Espor� va Rubí i el CE Júpiter. 
En els primers minuts de joc, 
la possessió va ser pel con-
junt de la Verneda i al minut 
13 Corzo, el seu jugador més 
perillós, va enviar la pilota al 
pal. Pocs minuts més tard, 
el mateix jugador va fer una 
gran jugada per la banda 
esquerra que va culminar 
amb una passada cap enrere 
que Juan va rematar per fer 
el 0-1.

El gol no va descom-
pondre la Unió Esportiva, 
que des d’aquest moment 
va començar a fer una gran 
pressió sobre l’equip visitant. 
Al minut 23, va obtenir el 
seu premi, quan Raúl Pérez 
va empatar després de fer 
un magnífi c xut des de dins 
de l’àrea. Els de Carlos López 
van aconseguir dominar el 
partit, però en la sortida 

El Cent Pa� ns ha retornat 
a la compe� ció aquest cap 
de setmana després de 
mesos d’aturada per la crisi 
sanitària. 

El Sènior Masculí de la 
Lliga Elit va rebre la visita 
dels Tsunamis de Barcelona, 
equip al qual van aconseguir 
superar per 5-2. L’equip de 
Fajardo va plantejar un par-
� t molt ofensiu, però no va 
ser fi ns a la segona part que 

jove Eric, mentre que a les 
fi les del Sant Andreu es va 
mantenir l’onze inicial.

En el segon temps, els 
dos conjunts van poder 
inaugurar el marcador amb 
contracops i els pals van 
jugar un paper important, 
evitant el gol. En el 76, 
Claudio va veure una se-
gona targeta groga i va ser 
expulsat, per la qual cosa 
l’Olímpic va jugar els úl� ms 
17 minuts amb un home 

d’una falta i després de di-
verses pilotes refusades del 
porter visitant, es van tornar 
a avançar els visitants en el 
minut 36. El Rubí, tot i el 
contratemps, va con� nuar 
igual i en el minut 44 el cen-
tral Àlex Ruiz va aconseguir 
l’empat a dos. 

La segona part va arren-
car amb una jugada clau, 
al minut 50, quan el porter 
visitant va ser expulsat i Car-

L’Olímpic aconsegueix un punt en la 
visita a Sant Andreu de la Barca

Espectacular victòria del Rubí després 
de sis mesos sense compe� ció

El Sènior Masculí del Cent Pa� ns 
comença la lliga amb victòria

menys.
L’entrada al camp de 

Manolo, Bryan i Albert va 
donar més força als de Can 
Fatjó, que va crear més 
perill. Quan faltaven dos 
minuts pel final, l’àrbitre 
va anul·lar un gol dels rubi-
nencs per considerar que hi 
havia fora de joc. Es van dis-
putar cinc minuts de temps 
afegits, molt emocionants, 
però el marcador ja no es va 
moure i el par� t va fi nalitzar 
amb 0-0 en el marcador.

En la pròxima jornada, 
l’Olímpic rebrà a les 12 h en 
el Municipal de Can Fatjó a 
l’Spor� ng Gavà, un equip 
que s’ha incorporat a la 
categoria per la re� rada del 
Sant Joan Despí.

les Montoro va transformar 
un penal en gol per avançar 
l’equip rubinenc. Ortega en 
pròpia porta i Iván Rodríguez 
van acabar de completar 
el marcador, que va ser de 
5-2.

 La Unió Esportiva tor-
narà a jugar l’11 d’octubre 
a les 12 h a Mollet contra la 
UE Mollet.

Per la seva banda, el fi lial 
del Rubí també va arrencar la 
lliga aquest cap de setmana 
guanyant a Can Rosés el CD 
Cervelló per 2-0. En la pro-
pera jornada, el conjunt ru-
binenc disputarà el seu par� t 
l’11 d’octubre a les 12.15 h a 
Corbera de Llobregat.

ST ANDREU DE LA BARCA – OLÍMPIC CAN FATJÓ      0-0

SANT ANDREU DE LA BARCA: Robert, Pol (Lele), Uri, Raid, Vega 
(Troncoso), Donovan, Lalo (Toño), Isaac, Periañez (Dani), Cala i 
Samu. 
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Menarguez, Cristian, Pol, Peña, Andreu, 
Jonathan, Pau (Bryan), Marc A. (Manolo), Claudio, Aitor (Albert) i 
Eric (Mauri). 
Àrbitre: Juan Francisco Bueno (Bé).
Targetes: Uri, Raid, Lalo, Isaac, Cala, Samu i Toño / Cristian, Jonat-
han, Marc A., Mauri i Claudio (2).

UE RUBÍ – CE JÚPTIER                                                               5-2

UE RUBÍ: Iván Fuentes, Aitor Torres, Iván Rodríguez, Ivan Caballero 
(Silvestre), Álex Ruiz, Pesky, Raúl Pérez (Anouar), Masip, Óscar Uroz 
(Sergi Estrada), Héctor (Burgos) i Carles Montoro (Joan Poch).
CE JÚPITER : Luque, Izan, Ahu�i, Alba, Escudero, Riky (Iván), Àlex 
Gil (Olid), Patrik, Juan (Ortega), Eric i Corzo (Javi Ruiz).
Àrbitre: Fons Alabau.
Gols: 0-1 Juan 17’; 1-1 Raúl Pérez 23’; 1-2 Escudero 36’; 2-1 Álex 
Ruiz 44’; 3-2 (p) Carles Montoro 54’; 4-2 (pp) Ortega 76’; 5-2 Iván 
Rodríguez 84’.
Targetes: Aitor Torres, Raúl Pérez, Óscar Uroz, Iván Caballero, 
Pesky, Burgos i Anouar (V) / Ahu�i, Riky, Olid i Escudero (V). 

el par� t va quedar senten-
ciat. Es tracta d’una victòria 
important per aspirar a les 
dues primeres places que 
donen accés al play-off . Cal 
destacar el retorn d’Arnau 
Morral i els nous fi txatges, el 
porter Luengo i el colombià 
Triviño. El par� t es va poder 
seguir en directe pel canal 
de Youtube del Cent Pa� ns 
davant la impossibilitat d’as-
sis� r a la graderia. 

D’altra banda, el Sènior 
Masculí de la Lliga Or va 
perdre a casa contra els 
Hornets de Castellbisbal. 
Va ser un partit amb es-
casses oportunitats per 
als rubinencs, que no van 
ser capaços d’aprofi tar les 
ocasions clares. En canvi, 
els seus rivals van estar 
molt encertats en atac i 
van deixar el marcador en 
0-11. / HCR

TIR AMB ARC | CAMPIONAT D’ESPANYA

La rubinenca Eva Iglesias, 
d’Arquers Rubí, va aconse-
guir la segona posició en el 
Campionat d’Espanya de 
camp de � r amb arc que es 
va disputar a Ávila el 26 i 27 
de setembre. El dissabte va 
haver de disputar la ronda 
classifi catòria, que consis� a 
en un circuit amb 24 dianes. 
Iglesias, que compe� a a la 
modalitat d’arc ins� n� u, va 
aconseguir la segona posició, 

Eva Iglesias guanya la medalla de plata 
al Campionat d’Espanya de camp

amb 203 punts i es va classi-
fi car directament per la se-
mifi nal, on va aconseguir un 
resultat favorable de 37-33. 
A la fi nal, no va poder supe-
rar la seva contrincant, però 
va fer una gran compe� ció i 
va poder recollir la medalla 
de plata.

Per la seva banda, Carles 
Sabatés també va par� cipar 
en el campionat, en el seu 
cas en la modalitat d’arc nu. 

El � rador d’Arquers Rubí va 
aconseguir classifi car-se el 
dissabte per la següent ron-
da després d’aconseguir 281 
punts. Per la gran quan� tat 
de par� cipants, Sabatés va 
haver de par� cipar en una 
ronda eliminatòria i no va 
poder accedir a les elimina-
tòries fi nals, que van tenir 
molt nivell. D’aquesta forma, 
l’arquer rubinenc va aconse-
guir un 14è lloc. / AR

Pos Equip J G E P Pts.
1 UE RUBÍ 1 1 0 0 3
2 MOLLET 1 1 0 0 3
3 EE GUINEUETA 1 1 0 0 3
4 EF MATARÓ 1 1 0 0 3
5 LES FRANQUESES 1 0 1 0 1
6 SANT CUGAT 1 0 1 0 1
7 UNIFICACIÓN LLEFIÀ 1 0 0 1 0
8 PARETS 1 0 0 1 0
9 JÚPITER 1 0 0 1 0

10 SABADELL NORD 1 0 0 1 0

Total

Pos Equip J G E P Pts.
1 SAN MAURO 1 1 0 0 3
2 ALMEDA 1 1 0 0 3
3 MOLINS DE REI 1 1 0 0 3
4 MARIANAO POBLET 1 0 1 0 1
5 VALLDOREIX 1 0 1 0 1
6 OLÍMPIC CAN FATJÓ 1 0 1 0 1
7 SANT ANDREU DE LA BARCA1 0 1 0 1
8 FONTSANTA FATJÓ 1 0 0 1 0
9 SPORTING GAVÀ 1 0 0 1 0

10 ÒDENA 1 0 0 1 0
11 ATLÈTIC JÚNIOR 0 0 0 0 0

Total
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El Sènior Femení del Club 
Natació Rubí (CNR) ha que-
dat eliminat a quarts de 
fi nal de la Copa Catalunya, 
un torneig que ha servit per 
poder tornar a la compe� -
ció ofi cial després de mesos 
d’aturada per la covid-19.

El Club Natació Rubí va 
haver de jugar en la primera 
fase contra la UE Horta, a la 
qual va superar 9-21, contra 
el CN Sant Feliu, equip al 
qual va superar per 10-9, 
contra el CN Mataró, amb 
derrota de les rubinenques 
per 20-6 i contra el CE Me-
diterrani, que va acabar 
amb una nova derrota per 
12-21. L’equip va fi nalitzar 
la fase en tercera posició 
i va haver de disputar els 
quarts de fi nal a doble par-
� t contra el CN Terrassa. Les 
rubinenques no van tenir 
res a fer contra el conjunt 
egarenc i van perdre 9-17 
a l’anada i 26-13 a la tor-
nada.

El Sènior Femení co-
mençarà la lliga a Primera 
Divisió el 17 d’octubre. 

La Unió Atlè� ca Rubí (UAR) 
va aconseguir uns bons 
resultats en el Campionat 
de Catalunya Sub-10, Sub-
12, Sub-14 i Sub-16 d’aire 
lliure disputats aquest cap 
de setmana a Lleida. 

En la categoria Sub-14, 
cal destacar que Iván García 
es va proclamar campió de 
Catalunya de salt de llarga-
da igualant la seva millor 
marca personal (MMP), de 
5,55 m en dues ocasions. A 
més, Mar� na Capel va ser 
tercera de Catalunya de 
triple salt amb la MMP de 
9,94 m. També és destaca-
ble la sisena posició de Pau-
la Haba en triple salt, amb 
una millor marca personal 
de 9,55 m. 

Pel que fa a la categoria 
Sub-16, Ona Gombau va 
quedar tercera de Catalu-
nya en llançament de jave-
lina amb 29,70 m. A més, 
Adrián Macias va aconse-
guir la cinquena posició en 

JAIRO LORENZO

Cap de setmana intens 
d’emocions en el Campionat 
d’Espanya Sub-20, que es va 
disputar a l’estadi Municipal 
Vallehermoso, a la ciutat de 
Madrid. En representació 
de la Unió Atlè� ca de Rubí, 
David Jiménez va protago-
nitzar la par� cipació de les 
proves de velocitat de 100 
i 200 m llisos.

A les llistes d’inscripci-
ons compareixia a la posi-
ció 12 i 13 dels 100 i 200, 

Pel que fa al Sènior 
Masculí encara està dispu-
tant la Copa Catalunya. En 
la primera fase l’equip va 
quedar enquadrat amb el 
CN Vallirana, el CN Terrassa, 
el CN Granollers i el CN Ca-
talunya. Els rubinencs van 
guanyar el CN Vallirana per 
10-15 i el CN Granollers per 

els 3.000 m, amb un temps 
de 10’17”58 i Aketza Sumell 
va ser el sisè en salt d’alçada 
amb una marca d’1,65 m. 

Finalment, Martí Ar-
dèvol va ser setè en llan-
çament de disc amb una 

respectivament, però les 
ganes, la il·lusió i la lluita 
van fer que en la seva se-
mifinal es classifiqués en 
segona posició, aconseguint 
un passatge directe a la 
fi nal, amb una millor marca 
personal d’11.05. El vent 
nega� u d’1,5 m/s no li va 
permetre baixar de la tan 
anhelada barrera dels 11 
segons.

A la fi nal, va poder acon-
seguir una molt merescuda 
cinquena posició amb un 
temps d’11.14 i un vent 

El Femení del CNR cau eliminat a la 
Copa Catalunya a quarts de fi nal

Iván García es proclama campió 
de Catalunya en salt de llargada

Gran paper de David Jiménez 
en el Campionat d’Espanya Sub-20

10-17. En canvi, van perdre 
contra el CN Terrassa per 
9-14 i contra el CN Catalu-
nya per 8-15. Ara mateix, 
el conjunt rubinenc està 
esperant quin serà el seu 
rival a quarts de fi nal. 
El conjunt masculí arrenca-
rà la lliga a Segona Divisió el 
31 d’octubre.

millor marca personal de 
28,76 m i Estefany Ba va 
quedar vuitena en el llan-
çament de disc amb 24,63 
metres. També va ser vui-
tena en llançament de pes 
amb 9,10 m. / UAR

nega� u de 2 m/s. Jiménez 
també va córrer la semifi nal 
dels 200 m, aconseguint 
també una segona posició 
que tornava a facilitar-li 
accés directe a la fi nal.

El rubinenc va plantar 
cara i cames a l’esgotament 
acumulat, sor� nt a deixar-
se la pell a la pista. Des del 
carrer 8 i amb cap referència 
externa, l’objec� u ja estava 
complert. Jiménez va que-
dar en sisena posició amb 
un temps 22,17 i la seva 
millor marca personal. 

El Femení guanyarà la lliga el 17 d’octubre. / Cedida

Iván García es va proclamar campió de Catalunya. / Cedida
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