
Les ordenances 2020 bonifi caran els habitatges amb energies renovables

El Ple aprova una 
rebaixa de l’IBI de l’1%
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El govern aprova la 
proposta amb només 
quatre vots en contra
MARTA CABRERA

Amb només quatre vots en 
contra, l’execu� u local, for-
mat pel Par� t dels Socialistes 
de Catalunya (PSC) i En Comú 
Podem (ECP), va aprovar les 
ordenances fiscals per al 

“És una ciutat cara 
en relació qualitat-
preu i això és culpa 
de l’administració”

ROBERT 
MASALIAS

“La rebaixa de l’IBI 
és insufi cient i falten 
bonifi cacions pels 
pe� ts empresaris”

ROBERTO
MARTÍN

“No veiem necessària 
la reducció de l’IBI, 
perquè es fa sense 
cap criteri social”

BETLEM 
CAÑIZAR

“S’aprofi ten molts 
límits per la fi scalitat 
verda, tot i que hi ha 
mancances ”

ANDRÉS
MEDRANO

“És lamentable el 
nivell dels serveis 
amb aquesta pressió 
fi scal elevada”

TONI
GARCÍA

“Rebaixem la pressió 
fi scal i bonifi quem 
els que prenen cura 
del medi ambient”

M. CARMEN 
CEBRIÁN

2020. Ciutadans (Cs) i Veïns 
per Rubí (VR) van ser les 
dues formacions que hi van 
votar en contra, mentre que 
Esquerra Republicana de Ca-
talunya (ERC) i l’Alterna� va 
d’Unitat Popular (AUP) van 
optar per l’abstenció. Soci-
alistes i comuns van votar a 
favor per � rar endavant unes 
ordenances con� nuistes, es-
pecialment en el capítol de la 
rebaixa de l’Impost de Béns 
Immobles (IBI): “Rebaixem 
la pressió fi scal, bonifi quem 
els que prenen cura del medi 
ambient i seguim ajudant les 
famílies més necessitades”.

L’IBI va ser, precisament, 
el punt de confl icte amb els 
dos par� ts que van votar en 
contra. El portaveu de Cs, 
Roberto Mar� n, va retreure 
al govern que la seva forma-
ció polí� ca va donar suport 
a les ordenances del 2019 
perquè es van comprometre 
a rebaixar l’IBI un 2% el 2020, 
fet que no s’ha complert, ja 
que la rebaixa és de l’1%. 
“Tenint en compte el supe-
ràvit de l’Ajuntament i que 
el compromís era abaixar 
l’IBI un 2%, creiem que la 
rebaixa de l’IBI és insufi cient 
i que falten bonificacions 
per als pe� ts empresaris i 
emprenedors”. A més, Mar-
� n considera que els serveis 
que ofereix l’Ajuntament 

són “inefi cients, inefi caços 
i, a vegades, inexistents”. En 
aquest aspecte va coincidir 
el regidor de VR, Toni García, 
que cri� ca que Rubí és una 
ciutat cara: “És lamentable 
el nivell dels serveis amb 
aquesta pressió fiscal tan 
elevada”.

Robert Masalias, regi-
dor d’ERC, també va estar 
d’acord amb aquesta afir-
mació: “Rubí és una ciutat 
cara en relació qualitat-preu 
i això és culpa de l’adminis-
tració, que és qui ges� ona 
els serveis i els impostos”. 
Masalias va explicar alguna 
de les propostes d’Esquer-
ra, com bonifi car l’IBI a les 
masies o que les en� tats i 
par� ts polí� cs puguin u� lit-
zar equipaments públics de 
forma gratuïta dues vegades 
a l’any.

La regidora de l’AUP, Bet-
lem Cañizar, va posar l’accent 
en les múl� ples possibilitats 
que ofereixen les ordenan-
ces per “gravar els habitatges 
buits o promocionar la reha-
bilitació de pisos i cases”. A 
més, l’AUP no entén a què 
respon la rebaixa de l’IBI. 
“No veiem necessària la 
reducció de l’IBI, perquè no 
hi ha cap criteri social al qual 
vagi lligada, és un impost que 
afecta tothom per igual”, va 
apuntar.

El Ple es va reunir de forma extraordinària per aprovar les ordenances. / Ajuntament
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Les ordenances del 2020 contemplen la 
fi scalitat verda i una nova rebaixa de l’IBI
MARTA CABRERA

Poques hores abans del 
Ple extraordinari convocat 
per aprovar les ordenan-
ces fi scals de l’any vinent, 
l’equip de govern, format 
pel Par� t dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) i En Comú 
Podem (ECP), va presentar la 
proposta d’impostos, taxes i 
preus públics que es portava 
a debat.

Segons l’alcaldessa, Ana 
M. Mar� nez, les ordenances 
contemplen “bonifi car par� -
culars i empreses que apos-
� n per les energies renova-
bles, introduint una fi scalitat 
verda”. Així, es preveuen 
rebaixes del 50% en l’Impost 
de Béns Immobles (IBI) en 
aquells casos d’habitatges 
unifamiliars que tinguin 
sistemes d’autoconsum i en 
les comunitats de veïns que 
implan� n aquests sistemes. 
Pel que fa a les empreses, es 
bonifi carà amb un 50% en 
l’Impost d’Ac� vitats Econò-
miques (IAE) aquelles que 

apos� n per l’autoconsum.
D’altra banda, en relació 

amb els vehicles de tracció 
mecànica, el conegut com 
l’impost de la circulació, 
aplicarà bonifi cacions entre 
el 50% i el 75% en funció de 
si té un dis� n� u Eco o Zero.

Ajut als afectats per les 
pluges
El govern socialista i dels co-
muns aposta per con� nuar 
baixant l’IBI com ja ha vin-

vetats de les ordenances 
municipals, destaca una 
bonifi cació del 95% de l’Im-
post sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres en 
aquells habitatges que ha-
guessin patit danys per 
culpa de les pluges del 
2018, sempre que l’obra 
es� gui relacionada amb el 
temporal.

Impost sobre Béns Immobles (IBI)
Es rebaixa el � pus de gravamen de les fi nques 
rús� ques i urbanes fi ns al 0,677.
Noves bonifi cacions
-Habitatges que � nguin instal·lats sistemes per 
l’aprofi tament elèctric de l’energia solar.

Impost sobre Ac� vitats Econòmiques (IAE)
Es congela
Noves bonifi cacions
-Per increment de plantilla amb contracte 
indefi nit.
-Per la producció i aprofitament d’energies 
renovables.
-Per l’establiment d’un pla de transport pels 
treballadors.

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
Es congela.
Noves bonifi cacions
-Als vehicles matriculats a nom de persones 
amb discapacitat.
-Als qui produeixin menor impacte en el medi 
ambient. Vehicles amb dis� n� u ambiental Zero 
(75%) i Eco (50%).

Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres
Es congela
Noves bonifi cacions
-S’incrementa fi ns al 95% la bonifi cació per 
construccions, instal·lacions o obres que in-
corporin sistemes per a l’aprofi tament tèrmic 
o elèctric de l’energia solar. 

-Del 95% per a les obres relacionades amb la 
declaració d’emergència per catàstrofes mete-
orològiques.

Impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana (Plusvàlua)
Es congela

Taxes per a la recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus urbans
Es congela
Noves bonifi cacions
-Reducció de quota per aportacions a la dei-
xalleria municipal, per autocompostatge i per 
participació en les recollides porta a porta 
comercials. 

ORDENANCES 2020

gut fent en els darrers anys. 
La baixada de l’1% se suma 
a les produïdes en els tres 
darrers anys i deixa el tram 
en el 0,677. “És la xifra més 
baixa de l’IBI dels darrers 30 
anys, des del 2018 ho fem, 
perquè és possible fer-ho”, 
ha subratllat la màxima res-
ponsable municipal.

Pel que fa a les taxes i 
preus públics, continuen 
congelades un any més.

Per úl� m, entre les no-

L’enèsim intent de multar els 
habitatges que estan buits
Segons Ana M. Mar� nez, l’Ajuntament realitzarà durant 
el 2020 un cens d’habitatges buits amb la intenció de 
gravar aquells que no tenen inquilins. Es tracta d’una 
proposta que s’ha fet anteriorment en múl� ples ocasions 
i des de fa molts anys, però que mai no s’ha acabat de 
desenvolupar.

Ara, la intenció de l’execu� u és tenir llest el cens pel 
2021 i poder gravar amb un recàrrec del 50% aquells 
habitatges que estan buits de forma permanent. 
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LARA LÓPEZ

“La negociació de 9 mesos 
ha estat un procés molt 
llarg i dur, vivint amb inse-
guretat mentre pagàvem el 
nostre lloguer, però sense 
contracte”, afi rma Montse 
Flores. Ella és una de les 14 
inquilines de Sant Jordi Parc 
que acaben de tancar un 
acord col·lec� u amb Meda-
sil, el fons voltor propietari 
del seu bloc de pisos, que 
va imposar un increment 
de preu del lloguer de fi ns 
al 50%. Aquest percentatge 
hauria suposat uns 300 
euros d’augment mensual, 
preu que el veïnat i el Sin-
dicat del Lloguer conside-
raven abusiu.

Tot va començar fa gaire-
bé un any quan un grup de 
veïns i veïnes de l’avinguda 
Ferrer i Domingo van alertar 
el Sindicat del Lloguer de 
Rubí d’aquesta important 
pujada de preus en fi nalit-
zar els seus contractes de 
lloguer de 5 anys. A par� r 
d’aquí, es va crear una co-
missió de negociació, ja que 
Medasil Desarrollo y Pro-
mociones Lladero al principi 
no volien parlar amb les 
famílies afectades. Amb el 
pas del temps i les mobilit-

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí té pre-
vist fer obres de consolidació 
i reparació de la xemeneia 
de l’Escardívol a partir de 
la setmana vinent. Després 
de dos estudis elaborats per 
la Universitat Politècnica de 
Barcelona i l’enginyer rubi-
nenc Enric Xercavins, s’ha 
detectat que l’estructura 
presenta defi ciències, tot i 
que és estable. 

La xemeneia centenària 
data de la segona meitat de 
la dècada dels anys 20 i és 
un exemple de les xemene-
ies que es van construir a 
Catalunya durant el desen-
volupament industrial. La 
majoria dels maons estan 
en bon estat de conserva-
ció, però existeixen algunes 
esquerdes i fi ssures, algunes 
reparades amb anterioritat. 
Cal reforçar l’estructura te-
nint en compte un seguit 

Veïns i veïnes de Sant Jordi Parc arriben a un 
acord de lloguer amb el fons voltor Medasil

Obres per reforçar l’estructura de la xemeneia 
centenària del complex de l’Escardívol

zacions veïnals, l’empresa 
va asseure’s a negociar amb 
els llogaters, acompanyats 
pel Sindicat.

Carlos Águila, membre 
del Sindicat del Lloguer de 
Rubí, explica que l’acord li-
mita l’increment a un 0-11% 
i que els contractes nous 
s’allargaran fi ns a 7 anys. Al 
principi de les negociacions, 
l’empresa propietària dels 
pisos només volia renovar 
contractes per un any i, fi ns 
i tot, va amenaçar de des-

d’aspectes tècnics, com ara 
eliminar els elements d’acer 
inserits, reparar les fi ssures, 
tapar la sor� da exterior de 
la xemeneia o netejar la 
fàbrica de maó amb aigua 
a pressió. 

Les obres tenen una 
durada prevista de set set-
manes i tenen un pressupost 
de 72.202,99 euros. 

Història de la xemeneia
La xemeneia de l’Escardívol, 
de 20 metres d’alçada, és un 
dels elements que resten de 
l’important patrimoni indus-
trial conegut amb el nom 
de les Naus de l’Escardívol, 
que ara és un equipament 
cultural. 

El 1836 ja hi havia una 
fàbrica de fi latura de seda, 
propietat de la Societat 
Menard i Vall, un edifi ci del 
qual no se’n conserva cap 
tes� moni arquitectònic. El 
1888 va ser adquirida per 

nonar alguns veïns. Noelia 
Moreno ho va viure en la 
seva pell: “Medasil va � rar 
endavant amb la demanda 
de desnonament, tot i estar 
en procés de negociació 
i contacte amb nosaltres 
cada 2-3 setmanes. Tenir 
una demanda de desnona-
ment sobre la taula és dolo-
rós, és molt fàcil rendir-se”, 
sentencia la veïna.

Des del Sindicat agraei-
xen als veïns i, especialment, 
a la comissió de negociació, 

Pere Ribas, que va instal-
lar la popular ‘pelleteria’, 
una fàbrica de rentadors 
de llana. 

El 1918 els germans Arch 
van comprar el conjunt i 
van muntar una factoria 
d’aprestos, � nts i acabats. 
El 1921 es va formar la soci-
etat Rubí Industrial SA i van 
ampliar les instal·lacions. El 
1923, després d’un incendi, 
l’arquitecte Lluís Muncunill 
va dissenyar la nau nord. 

que s’hagin man� ngut units 
durant 8 mesos, tot i rebre 
ofertes individuals del fons 
voltor: “La clau és la unió. 
Si els veïns i veïnes van tots 
a una, amb treball constant 
i força al fi nal la lluita ser-
veix”, opina Carlos Águila.

Després d’uns mesos di-
� cils, tots els afectats estan 
molt satisfets per l’acord 
i per poder continuar als 
seus pisos. Ja s’han signat 
tots els contractes de llo-
guer i s’han resolt algunes 
problemàtiques de cara 
al futur: no es podran fer 
increments de preus de les 
parts no regulades de l’HPO, 
que és el que feien fi ns ara. 
Es tractava de pujades enco-
bertes de conceptes com el 
garatge, el traster, despeses 
de comunitat, etc. També 
s’ha acordat que només es 
pujarà l’IPC i que l’empresa 
i la comissió de veïns es 
reuniran anualment per 
controlar l’avançament de 
les accions de manteniment 
a l’immoble.

Segons els veïns, durant 
aquest procés no han rebut 
suport de les administra-
cions públiques, ni de la 
Generalitat ni de l’Ajunta-
ment, que podrien haver 
sancionat els propietaris.

L’empresa va deixar l’ac-
tivitat el 1936. Durant la 
Guerra Civil, la ges� ó va ser 
fi scalitzada per un comitè 
de control. Als any 40, el 
complex va ser adquirit per 
l’empresa Pich-Aguilera, que 
el va llogar a altres fi rmes, 
com Linden-Gerhard. 

Actualment, es conser-
ven la xemeneia i dues naus, 
ja que la Rierada del 1962 
va destruir les altres depen-
dències. 

Medasil volia imposar augment del lloguer als inquilins. / Arxiu

Actualment, del complex industrial de les Naus de l’Escardívol es 
conserven la xemeneia i dos edifi cis. / Ajuntament
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Actuacions de millora 
al camp de futbol 
del 25 de Setembre
REDACCIÓ

Ja ha arrencat la primera 
fase del projecte de millo-
ra del camp de futbol del 
25 de Setembre. L’objec-
tiu d’aquesta actuació és 
dotar aquesta instal·lació 
espor� va d’un nou edifi ci 
que aglutini els diferents 
serveis existents, que ara 
s’ubiquen en mòduls pre-
fabricats.

Segons ha informat el 
consistori, la primera fase 
dels treballs, inclosa al Pla 
d’inversions fi nancerament 
sostenible (PIFS), consis-
teix a traslladar els actuals 
mòduls que acullen els 
ves� dors, els lavabos i el 
servei de bar a una altra 
zona del camp. 

Això permetrà alliberar 
l’espai que ocupen actual-
ment, on en un futur s’hi 
construirà el nou edifici, 
i a la vegada garantirà el 
correcte funcionament de 

les activitats actuals del 
camp. 

El consistori ha apun-
tat que la nova construc-
ció, a banda dels serveis 
existents, també acollirà 
una zona de gimnàs per 
complementar els entre-
naments del club, així com 
un local social per a servei 
de l’Associació de Veïns del 
Vint-i-cinc de Setembre.

Prèviament al trasllat 
dels mòduls, ara s’ha co-
mençat a realitzar una 
plataforma sobre el talús 
on s’ubicaran aquestes 
estructures de manera pro-
visional, amb l’objec� u de 
regularitzar el perímetre 
del camp i habilitar aquest 
espai eventual.

Les obres, que duu a 
terme l’empresa Iberland, 
Inmuebles y Reformas SL 
per un import total de 
181.765,93 euros, tenen 
un termini d’execució d’uns 
tres mesos.

Imatge vitual del futur edifi ci de serveis del camp de futbol del 25 de Setembre. / Ajuntament

Comencen les obres de
cobriment de les pistes de 
petanca de Cova Solera
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha iniciat 
aquest dilluns les obres de 
cobriment d’una part de les 
pistes de petanca de Cova 
Solera. Segons el consistori, 
el projecte respon a una 
demanda històrica de la 
Unió Petanca Les Torres i 
consisteix a tapar la zona 
anterior del local social amb 
una coberta tèx� l, � pus vol-
ta, amb tancaments laterals. 
Les façanes de la nova es-
tructura disposaran de lones 
corredisses que es podran 
plegar sobre els pilars, de 
manera que l’espai podrà 
ser obert o tancat a voluntat 
de les persones usuàries.

Amb aquesta actuació, 
l’espai es redistribuirà i es 
guanyaran dues 
pistes noves on 
ara n’hi ha vuit. 
Així doncs, el con-
junt de la instal-
lació passarà a te-
nir una trentena 
d’espais de joc, 
deu dels quals es-
taran coberts.

Un cop fi nalit-

zades les obres, les pistes de 
petanca de Cova Solera se-
ran una de les poques pistes 
cobertes que hi ha a Catalu-
nya, com les d’Avinyonet de 
Puigventós o Sant Feliu de 
Guíxols. Això possibilitarà 
que s’hi puguin celebrar 
competicions malgrat les 
inclemències meteorològi-
ques i, per tant, augmentarà 
les opcions perquè Rubí acu-
lli esdeveniments rellevants 
dins d’aquest esport.

Els treballs, inclosos al 
Pla d’inversions finance-
rament sostenibles (PIFS), 
tenen una durada prevista 
de tres mesos i van a càrrec 
de l’empresa B28 Construc-
cions, S.L. El seu pressupost 
d’execució és de 253.956,34 
euros. 

Imatge virtual del cobriment de les pistes 
de Cova Solera. / Cedida
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REDACCIÓ

Una professora de Maristes 
Rubí, Susana Guillén, ha 
estat nominada entre els 47 
millors docents al premi Mi-
llor Docent d’Espanya 2019 
impulsat per Educa i l’obra 
social d’Abanca. Es tracta 
d’un guardó en el qual són 
els alumnes qui proposen 
els professors, en el cas 
de Guillén, els alumnes de 
segon de Primària del curs 
2018-2019. En aquest curs, 
Susana Guillén és tutora 
del grup de cinquè de pri-
mària.

Els altres dos professors 
catalans nominats a aquest 
guardo són Carmen Albana, 
del col·legi Nuestra Señora 
de Montserrat, a Parets 
del Vallès, i Cris� an Olivé, 
de l’escola Joan Pelegrí, a 
Barcelona.

Els premis tenen diver-
ses categories, depenent 
de l’etapa formativa dels 
alumnes, i el guanyador de 
cadascuna d’elles s’endurà 
1.000 euros.

La llista amb els 10 fi -

Una professora de Rubí, entre 
els 50 millors docents d’Espanya

nalistes es publicarà el 5 de 
desembre després de la va-
loració d’un jurat d’experts 
que valoraran, fonamen-
talment, la qualitat de la 
docència i la sa� sfacció de 
l’alumnat, la inves� gació i 
la transferència del conei-
xement, i la projecció del 
docent en la societat.

El 10 de gener es co-
neixeran els guanyadors de 
les respec� ves categories: 
primària, secundària, infan-
� l, formació professional i 
universitat.

El 29 de febrer es lliura-
ran els premis als professors 
guanyadors en un acte a 
San� ago de Compostel·la.

Masdisseny organitza una 
exposició de disseny gràfi c

L’empresa rubinenca Mas-
disseny ha organitzat una 
mostra que porta per � tol 
‘Punt i a part. Més de 40 
anys dedicats a la comunica-
ció’. Es tracta d’una mostra 
que es podrà visitar a l’au-
ditori del Museu Vallhonrat 
a par� r del 17 d’octubre i 
fi ns al 27 del mateix mes. La 
inauguració � ndrà lloc el 17 
d’octubre a les 19.30 hores 
i l’accés es farà des de la 
plaça Montserrat Roig.

A l’exposició, es troba-

rà una petita mostra de 
projectes realitzats durant 
tots aquests anys, com 
ara imatges corporatives, 
anuncis, opuscles, catàlegs 
de producte, publicacions, 
exposicions o campanyes 
publicitàries.

L’exposició de Masdis-
seny no està ordenada de 
forma cronològica, sinó 
que agrupa els treballs per 
empreses o àmbits per tal 
d’oferir un punt de pedago-
gia i de reivindicació. / DdR

Oncolliga organitza 
ac� vitats per 
celebrar el Dia contra 
el càncer de mama
L’entitat rubinenca On-
colliga ha impulsat dues 
ac� vitats per commemorar 
el Dia mundial contra el 
càncer de mama. Es trac-
ta d’activitats que tenen 
per objec� u la prevenció 
d’aquest tumor, el més 
freqüent en dones.

El 16 d’octubre On-
colliga ha organitzat una 
conferència sobre alimen-
tació saludable, que anirà 
a càrrec de Montse Ibarra, 
die� sta i nutricionista de 
l’Hospital Mútua de Ter-
rassa. Tindrà lloc al Rubí 
Forma a les 18 hores.

La segona ac� vitat està 
programada pel 19 d’oc-
tubre, coincidint amb la 
celebració del Dia mundial 
contra el càncer de mama. 
En aquest cas, l’activitat 
durarà tot el dia, a par� r 
de les 9 i fi ns a les 20 hores 
i serà a la plaça del Doctor 
Guardiet. Durant tota la 
jornada, Oncolliga explicarà 
tot el que fa, quins serveis 
presta, oferirà tallers de 
manualitats i altres ac� vi-
tats lúdiques. / DdR

Font del Ferro incorpora dos 
usuaris al Servei d’Atenció Diürna
REDACCIÓ

Els Serveis d’Atenció Diürna 
de l’empresa municipal Font 
del Ferro han incorporat dos 
nous usuaris provinents del 
Centre d’Educació Especial 
de Ca n’Oriol i del Centre 
de Formació i Treball Flor de 
Maig de Cerdanyola.

Durant el mes de juliol, 
els dos usuaris van passar 
per un procés d’acollida i 
pràc� ques que van culminar 
al setembre amb la seva 
incorporació definitiva en 
un cas al Servei Ocupacional 
d’Inserció (SOI), i en l’altre al 
Servei de Teràpia Ocupacio-
nal (STO).

El SOI és un recurs adre-
çat a aquelles persones amb 
discapacitat intel·lectual 
que, tot i que tenen ap� -
tuds laborals i produc� ves, 
encara no es poden incor-
porar als centres especials 
de treball per la manca de 
formació laboral o d’oferta 
de treball. Les vuit persones 
usuàries del SOI no tenen 
contracte laboral ni perce-
ben salari.

Pel que fa al STO, pretén 
la integració de les per-
sones amb discapacitat 
intel·lectual que no poden 
incorporar-se al sistema de 
treball ordinari. A través de 
tallers i ac� vitats es treba-
llen aspectes relacionats 
amb el seu benestar emo-
cional, � sic i material. Font 
del Ferro acull 14 persones 
al STO ordinari i quatre al 
STO amb auxiliar.

A banda, Font del Ferro 
és també un Centre Especial 

de Treball que dona feina 
a 18 persones amb algun 
� pus de discapacitat intel-
lectual.

Alumna en pràc� ques
A banda, Font del Ferro ha 
rebut aquest mes una nova 
estudiant en pràc� ques dins 
del programa Eurodissea, 
que impulsa l’Assemblea 
de les Regions d’Europa. La 
jove, que prové de Bèlgica, 
s’ha incorporat als Serveis 
d’Atenció Diürna.

Font del Ferro compta amb 26 usuaris i 18 treballadors. / Arxiu

Susana Guillén dona classes al col·legi Maristes Rubí. / Cedida

Els dos socis de l’empresa local Masdisseny. / Cedida
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L’Aula Jove celebra 20 anys de vida 
acompanyant els joves en situació vulnerable
REDACCIÓ

L’Aula Jove, el servei de 
reforç educa� u per a joves 
impulsat per voluntaris de 
la ciutat, celebra el 20è 
aniversari. Per aquest mo-
tiu, dijous de la setmana 
passada es va celebrar un 
acte a la Biblioteca que va 
comptar amb l’assistèn-
cia del regidor d’Infància i 
Educació, Víctor García, i 
de la regidora de Joventut, 
Annabel Cuesta.

L’Aula Jove és un servei 
promogut per un equip 
de persones voluntàries 
que fan reforç educa� u a 
joves que cursen entre 1r i 
4t d’ESO i que viuen en un 
entorn socioeconòmic des-
favorable. D’aquesta forma, 

Aula Jove proporciona als 
joves un espai � sic adequat 
per estudiar, l’ambient i 
el context emocional que 
necessiten i un escenari de 
socialització i d’integració. 
Els usuaris del servei venen 
derivats pels seus profes-
sors o l’assistent social de 
l’Ajuntament, amb qui hi ha 
un contacte periòdic.

Josep Anton Cordero, 
president de l’en� tat, va ex-
plicar que molts joves “van 
començar amb un nivell 
molt limitat, però que han 
aconseguit rever� r la ten-
dència i aprofi tar molt més 
els estudis, a banda d’incre-
mentar la seva autoes� ma”. 
El principal objectiu del 
servei és que els joves se 
sen� n respectats, escoltats 

i acollits, per potenciar l’au-
tonomia personal, millorar 
el rendiment acadèmic i 
formar-los en valors.

Per la seva banda, el re-
gidor d’Infància i Educació, 
Víctor García, va felicitar 
l’en� tat per fer “una tasca 
forma� va molt important, 
i també de cohesió social”, 
i va destacar el fet que Aula 
Jove dona “una oportunitat 
a aquests joves”.

La celebració dels 20 
anys es va completar amb 
una xerrada de l’ac� vista i 
professor Arcadi Oliveras i 
de la professora universi-
tària Maria Padrós sobre 
l’educació com a eina de 
transformació social.

Al fi nal de l’acte, el pre-
sident de l’Aula Jove ha 
comunicat que propera-
ment el servei passarà a ser 
ges� onat per Càritas.

El regidor Víctor García, adreçant-se al públic assistent a l’acte de 
celebració. / Ajuntament-Localpres

Presentació del llibre 
de Jordi Cuixart 
‘Ho tornarem a fer’

Portada del llibre que Cuixart ha escrit des de la presó. / Cedida

Òmnium Rubí ha organitzat 
per aquest divendres a les 
19 hores la presentació del 
llibre ‘Ho tornarem a fer’, 
que � ndrà lloc a la Bibliote-
ca Mestre Mar�  Tauler. 

‘Ho tornarem a fer’ és el 
� tol del llibre que ha escrit 
Jordi Cuixart des de la presó. 
El president d’Òmnium, que 
porta en presó preven� va 
dos anys, utilitza aquesta 
obra per fer una crida a la 
mobilització permanent i no 
violenta. Es tracta d’un ma-

nifest personal i col·lec� u, 
polític, escrit després del 
judici al Tribunal Suprem, en 
el qual el líder independen-
� sta fa una crida a perdre la 
por i a exercir a consciència 
les llibertats fonamentals.

La presentació anirà a 
càrrec de Iolanda Fresnillo, 
membre de la junta naci-
onal d’Òmnium, i d’Esther 
Cuixart, germana de Jordi 
Cuixart. El moderador de 
l’acte serà el periodista Ro-
ger Cuar� elles. / DdR
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El Rubí Forma ofereix  més 
d’una desena de cursos gratuïts
REDacció

El Rubí Forma ofereix du-
rant el curs 2019-2020 fins 
a tretze accions formatives 
en el marc del programa 
Formació d’Oferta d’Accions 
Prioritàries (FOAP). Les di-
ferents propostes van adre-
çades prioritàriament a les 
persones en situació d’atur 
i inscrites al Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC). 

L’objectiu d’aquest programa 
és, a través d’una formació 
personalitzada subvencio-
nada, afavorir la qualificació 
i promoció de les persones 
sense feina i d’aquelles que 
estan ocupades.

Així, 186 persones ma-
jors de 16 anys es podran 
beneficar de forma gratuï-
ta d’aquesta formació que 
s’oferirà durant tot el curs. 
Segons ha explicat el regidor 
d’Ocupabilitat, Víctor Gar-
cía, “les accions formatives 
permeten obtenir un títol 
oficial” i destaca que són 
“7.610 hores de formació 
subvencionada per millorar 
les opcions de trobar feina 
dels rubinencs i rubinen-
ques”.

Els cursos són finançats 
pel SOC, el Ministeri de Tre-
ball i Seguretat Social i el 
Fons Social Europeu.

El Certificat de Professi-
onalitat que s’aconsegueix 
amb els cursos és vàlid a 
tot el territori espanyol i 
acredita les competències 
professionals de qui l’obté 
d’acord amb les exigències 
de la producció i l’ocupació. 
Els certificats estan classifi-
cats en tres nivells, segons 
la formació i experiència 
prèvia.

Les persones interessa-
des es poden inscriure a les 
diferents formacions a través 
del web del Rubí Forma o a 
l’edifici, ubicat a la rambleta 
Joan Miró, s/n.

accionS FoRmaTiVES
-Organització i gestió de magatzem (400h)
-Eficiència energètica d’edificis (960h)
-Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques 
(550h)
-Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d’instal·lacions 
d’energies renovables (580h)
-Mecanitzat per arrencament de ferritja (630h)
-Soldadura amb elèctrode revestit i Tig (720h)
-Soldadura oxigàs i soldadura mig/mag (640h)
-Muntatge i manteniment de sistemes d’automatització industrial 
(520h)
-Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques 
i de telecomunicacions en edificis (390h)
-Muntatge i manteniment d’instal·lacions de baixa tensió (390h)
-Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques (550h)
-Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials (250h)
-Operacions de fontaneria i calefacció. Climatització domèstica 
(490h)
-Anglès A1 (190h)
-Anglès A2 (190h)
-Anglès B1 (280h)

El Rubí Forma impulsa una 
nova edició del programa 
d’inserció laboral 30 Plus, 
destinat a persones en si-
tuació d’atur majors de 
30 anys en risc d’exclusió 
social. 

El consistori rubinenc 
ha rebut una subvenció de 
127.672,72 euros per posar 
en marxa la quarta edició 
del programa que combina 
la prospecció, l’orientació, 
l’acompanyament a la inser-
ció i la formació. A través del 
30 Plus, 30 persones de més 
de 30 anys que estiguin a 
l’atur podran trobar feina.

El programa identifi-
ca els llocs de treball que 
les empreses necessiten 
cobrir i ajusta la formació 
que s’ofereix a les persones 
demandants d’ocupació a 
les necessitats de les com-

panyies. D’aquesta manera, 
les persones reben orien-
tació i acompanyament en 
el procés de contractació 
i formació, i les empreses 
obtenen una subvenció 
equivalent al salari mínim 
interprofessional durant la 
duració del contracte, que 
podrà ser a mitja jornada 
o a jornada completa per 
un mínim de mig any i un 
màxim de 9 mesos.

Durant la darrera edició 
del 30 Plus a Rubí, tots els 
participants, que tenien 
una mitjana de 45 anys, 
van trobar feina en unes 20 
empreses.

El projecte està subven-
cionat pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) i pel Ser-
vei Públic de Treball Estatal 
en el marc del Programa 30 
Plus. / DdR

Es posa en marxa la 
quarta edició del 30 Plus

Els cursos van dirigits principalment a les persones desocupades.  / ajuntament-cèsar Font
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C/ Joaquim Blume, 28, 08191 Rubí  
(Complex cultural de l’Escardívol)

 Twitter / Instagram: @edradisseny / Facebook: escolaedra

PODREU TROBAR TOTA LA INFORMACIÓ
PER A PREINSCRIURE-US AL WEB

www.artedra.net

Il·lustració digital

Joguines d’artista
Pintura i gravat en relleu

Urban Sketching
...i molts més

Seminaris
(De 12 a 20 hores. Consulteu dates al web.)

Tallers
d’art 

Curs 2019-2020

edRa, escola d’art i disseny de Rubí

Si tens inquietuds artístiques 
i no saps per on començar 

o vols continuar el teu 
projecte artístic, vine  

apunta’t als nostres tallers 
d’art 2019-2020:

Dibuix i pintura
Escultura i modelatge

Ceràmica 
Dibuix amb model al natural

Monogràfics
(Matins o tardes,en sessions de 2 hores.) 

L’atur baixa en 40 persones al setembre 
i se situa en 4.613 desocupats
CRISTINA CARRASCO

El mes de setembre ha fi na-
litzat a la nostra ciutat amb 
40 persones menys a l’atur 
que al mes d’agost, situant 
la xifra de desocupats en 
els 4.613.

De fet, segons les dades 
de la Diputació de Barce-
lona, al setembre 83 rubi-
nencs i rubinenques van 
incorporar-se de nou al mer-
cat laboral, concretament 
en els sectors de serveis i 
indústria. Tot i això, 43 per-
sones es van apuntar a les 
llistes de l’atur, 6 perquè van 
perdre la feina al setembre 
(3 a l’agricultura i 3 al sector 
de la construcció) i 37 que 
no havien treballat mai amb 
anterioritat, és a dir, que 
busquen incorporar-se al 
mercat laboral per primera 
vegada. Tot plegat, ha origi-
nat que el nombre d’aturats 
s’hagi reduït en una quaran-
tena de persones.

Pel que fa al sexe, de les 
4.613 persones de la ciutat 
sense feina, 2.749 són do-
nes i 1.864 són homes. El 
col·lec� u femení con� nua 
sent el més castigat per 
l’atur i per les feines tem-
porals i precàries.

Per grups d’edat, la po-
blació entre 40 i 54 anys és 
la que més atur registra a 
Rubí, amb 1.640 desocu-
pats, seguit a prop pels ma-
jors de 54, amb 1.526 atu-
rats. En el col·lec� u de 25 a 
39 anys, els aturats sumen 
1.133 persones, mentre que 
els joves menors de 25 anys 
sense feina són 314.

La reducció de l’atur al 
mes de setembre ha estat 
general al conjunt de la co-
marca del Vallès Occidental, 
amb 814 desocupats menys. 
Actualment, hi ha a la co-
marca 49.397 desocupats.

Per poblacions, totes 
han vist reduir el nombre 
d’aturats excepte Palau-
Solità i Plegamans, on s’han 
registrat 3 nous desocupats. 
Terrassa (-169), Sabadell 
(-164), Sant Cugat del Vallès 
(-72) i Cerdanyola (-56) són 
les ciutats on més ha baixat 
l’atur.

La tendència a la baixa 
de l’atur a Rubí i al Vallès 
en general contrasta amb 
les dades de Catalunya, 
on el nombre d’aturats ha 
crescut en 1.205 persones 
i s’ha situat en 372.623 
desocupats.

El 40,5% de desocupats de la ciutat 
no rep cap � pus de prestació 

Segons l’Informe de prestacions per desocupació del primer 
semestre de 2019, elaborat per l’Observatori del Vallès Oc-
cidental, el 40,5% de les persones sense feina a la ciutat no 
reben cap mena de prestació per desocupació. Les dades 
apunten que dels 4.440 aturats que hi havia al tancament 
del semestre (juny), 1.959 no rebia cap prestació.

Pel que fa al � pus de prestacions, 1.349 de les persones 
desocupades reben prestacions contribu� ves i 1.122 pres-
tacions de caràcter assistencial. La resta, 171 persones, són 
benefi ciaris del programa de renda ac� va d’inserció.

L’estudi apunta que la cobertura de les prestacions a 
Rubí, que és del 59,5%, se situa en xifres similars a les de la 
comarca, que ronda el 58,9%. Cal destacar que el nivell de 
cobertura ha augmentat 4,9 punts respecte al desembre 
del 2018 i que per primer cop des de juny de 2015 la cober-
tura de les prestacions és superior al 55%, trencant així la 
dinàmica d’estancament dels úl� ms cinc anys. / DdR

Període Homes Dones Total
Gener 1.978 2.718 4.696
Febrer 1.891 2.725 4.616
Març 1.936 2.774 4.710
Abril 1.892 2.741 4.633
Maig 1.823 2.718 4.541
Juny 1.775 2.665 4.440
Juliol 1.788 2.720 4.508
Agost 1.857 2.796 4.653
Setembre 1.864 2.749 4.613

Evolució de l’atur a Rubí
Gener-Setembre 2019

L’empresa Vak Kimsa inaugura l’ampliació de 
les seves instal·lacions al Molí de la Bas� da
REDACCIÓ

L’empresa Vak Kimsa va in-
augurar divendres l’amplia-
ció de les seves instal·lacions 
al polígon del Molí de la 
Bas� da. La companyia, de-
dicada a la fabricació d’agi-
tadors, mescladors en línia 
i instal·lacions completes 
de mescla per als sectors 
alimentari, químic, cosmè� c, 
farmacèu� c i biotecnològic, 
ha passat a ocupar una su-
per� cie de 3.500 m2, fet que 
li ha permès millorar la seva 
capacitat produc� va i incor-
porar nous serveis adreçats 
als seus treballadors i treba-
lladores.

La trobada va reunir tres 
generacions de la família 
Torredefl ot, entre elles l’ac-
tual direcció de l’empresa, 
així com una àmplia repre-
sentació de la plan� lla.

Durant l’acte, es va fer 
un recorregut pel passat, 
present i futur de Vak Kimsa. 

Anna Torredeflot, directo-
ra financera i RRHH-CEO, 
va recordar el naixement 
de la companyia el 1972 a 
Barcelona de la mà d’Antoni 
Torredefl ot i Eulàlia Barru-
fet, el posterior trasllat al 
polígon Rubí Sud el 1997 per 
donar resposta a les seves 
necessitats de creixement 
i la ubicació definitiva al 
Molí de la Bas� da, deu anys 
després, per con� nuar amb 
el procés d’ampliació. Per a 

la direcció de la companyia, 
instal·lar-se a Rubí va sig-
nifi car una aposta decidida 
pel municipi i la seva gent: 
“Esdevenim rubinencs amb 
la voluntat de fer territori i 
d’incorporar col·laboradors 
que ens ajudin a fer créixer el 
nostre projecte. Avui en dia 
més del 50% de la plan� lla 
de Vak Kimsa és de Rubí”.

El regidor d’Ocupabilitat, 
Víctor García, qui va lloar 
la implicació de l’empresa 

amb la ciutat, i el regidor 
d’Obra Pública, Juan López 
Núñez, van assis� r a la in-
auguració, que també va 
comptar amb la presència de 
Ramon Tremosa, doctor en 
Economia i exeurodiputat; i 
representants de la Cambra 
de Comerç i Indústria de 
Terrassa i de Cecot.

A més, les persones assis-
tents van poder fer una visita 
guiada a les instal·lacions 
a càrrec dels mateixos tre-
balladors i treballadores. 
El recorregut va permetre 
conèixer alguns dels ser-
veis que s’han incorporat, 
com ara un gimnàs i un nou 
menjador, que se sumen a 
les millores realitzades en 
matèria de climatització i 
efi ciència energè� ca. L’ob-
jectiu és que tots aquests 
canvis ajudin l’empresa a 
mantenir-se líder del seu 
sector. Actualment, la com-
panyia té presència a més de 
40 països.

El regidor d’Ocupabilitat, durant la seva intervenció a la inauguració 
de l’ampliació de l’empresa. / Ajuntament 



E l Sindicat del Lloguer ha explicat 
aquesta setmana que fi nalment les 
comunitats de veïns de Sant Jordi 

Parc, que tenien obert un confl icte amb el 
fons voltor Medasil, han arribat a un acord. 
Aquests veïns estaven afectats pel que con-
sideraven increments abusius en el preu del 
lloguer dels seus habitatges, motiu pel qual 
es van plantar i van demanar una solució 
pactada. D’aquesta forma, l’empresa ha re-
plantejat la pujada i els augments han estat 
més moderats.

Els pisos, ubicats a l’avinguda Ferrer i 
Domingo, van ser construïts per dedicar-
los a la protecció ofi cial i actualment són 
gestionats per aquest fons voltor, que els va 
adquirir.

Precisament, la mala gestió d’aquestes 

promocions és la responsable, segons alguns 
experts, del fort increment en el lloguer dels 
habitatges. Durant la bombolla immobiliària 
es van impulsar moltes promocions d’habi-
tatge de protecció ofi cial, però moltes es van 
vendre i altres, com en el cas de la de Sant 
Jordi Parc, es van passar a una gestió privada 
que ni garanteix que les persones que hi viuen 

són les que estan més necessitades, ni tampoc 
que els preus dels lloguers siguin justos.

Tampoc ajuda a regular els preus el gran 
nombre de pisos buits que es calcula que 
hi ha a Rubí. De fet, tot i els esforços de 
l’Ajuntament per crear un cens de pisos buits, 
aquest encara no està fet. Una de les conse-
qüències d’això és que no es podrà aplicar 

un recàrrec del 50% de l’IBI als pisos buits, 
com si començaran a fer altres municipis. 
Una feina que no s’ha fet i que hagués ajudat 
a incentivar el lloguer dels pisos desocupats, 
que podrien arribar a ser 3.000 immobles.

Dit això, és complicat preveure que 
passarà en el futur. A Barcelona, el preu del 
lloguer va arribar al topall el 2018 i això va 
provocar que les ciutats del voltant comen-
cessin a replicar aquesta alça. Segons els por-
tals immobiliaris, els preus a Rubí continuen 
incrementant-se mes rere mes.

Després de tants anys de mala gestió de 
les administracions, com a mínim, cal dema-
nar dues coses: que no es repeteixin els errors 
comesos en el passat i que es comenci d’una 
vegada per totes a fer política d’habitatge 
activa i efi caç.

Mercat de lloguer
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana       10 d’octubre

edRa
@edradisseny

L’alumnat d’expressió 
crea� va ja es prepara 
per a la tardor creant 
elements decora� us 
per ambientar 
l’escola. #escolaedra 
#escoladar� disseny 
#rubicity #rubiciutat 
#tallers #drawing 
#tallersdart #plas� ca.

Memòria
Ens arriba la notícia que a 
París s’ha inaugurat un pas-
seig anomenat Neus Català 
en homenatge a la dona 
republicana que va lluitar 
a Espanya i França contra 
el feixisme i va acabar al 
camp de Rävensbruck. La 
vam conèixer a Rubí on va 
passar uns anys i on sem-
bla que també té pendent 
que se li assigni un carrer. 
També 4 ciutadans de Rubí 
van acabar a Mauthausen 

(Enric i Joaquim Arago-
nés Campderós, Joaquim 
Cardona Pareras i Joaquim 
Rusiñol Folch). Dos d’ells 
no van sobreviure.

Quants rubinencs co-
neixen aquests fets? Com és 
que no tenim ni una placa 
commemorativa per evitar 
l’oblit.

A Rubí la memòria “no 
brilla”.

Empar Alvarez i Auñon 
Antoni Gilabert i Senar 

Laia Gilabert i Alvarez
Pau Gilabert i Alvarez  

Montserrat Sanchez 
i Ayora

Jep Bogunya i Russiñol
Mireia Bogunya

 i Sanchez
Anna Maria Jose 

i Domingo
Ignasi Melo i Valls

Pilar Bel Cortes  
Llatzer Cañizar Alegre

Maria Isabel Batlló 
i Segura

Enric Xercavins i Valls  

Cartes de la Ciutadania

Ordenances 2020: una 
altra oportunitat perduda

Aquest dilluns es van apro-
var les ordenances fiscals 
en un Ple extraordinari. Hi 
havia pressa: el termini per 
a fer-ho acabava. Com en 
altres ocasions, a l’Ajunta-
ment de Rubí s’aproven les 
polítiques públiques sense 
espai i temps real perquè 
ni la ciutadania ni els grups 
municipals que som al Ple 
en puguem participar de 
debò.

Les ordenances fiscals 
són el text que marca els 
impostos i taxes que paga-
rem a Rubí tant les persones 
en l’àmbit individual, com 
les famílies, les entitats, els 
comerços o les empreses.

Tenen un marc normatiu 
que limita la possibilitat 
d’acció dels ajuntaments, 
però malgrat això, permeten 
que, a través dels impostos 
o dels preus dels serveis 
públics (escola de música, 
escoles bressol, piscina, accés 
a sales de reunions, etc.) es 
potenciï un futur o altre per 

la nostra ciutat.
Un exemple clar: Rubí 

ha declarat, en el ple de 
setembre, l’Emergència Cli-
màtica. Les ordenances per-
meten fomentar la reducció 
de residus, el reciclatge, la 
implantació d’energia verda 
o d’empreses sostenibles. El 
govern del PSC i En Comú 
Podem diuen que tenim 
unes ordenances amb una 
fi scalitat verda. Però la rea-
litat és que l’abast d’allò que 
es podria fer a través de les 
ordenances és molt més gran 
del què se’ns està proposant. 
Cal, però, establir mecanis-
mes d’inspecció com per 
exemple, per assegurar que 
comerços o restaurants se-
parin els residus, i bonifi car a 
qui ho fa. I aquí topem amb 
un dels problemes més greus 
que té aquest ajuntament: 
la manca de capacitat del 
govern per a organitzar la 
plantilla municipal, dotar-
la dels recursos necessaris i 
poder liderar així polítiques 
valentes per a transformar 
la ciutat.

Ens diuen que són unes 

ordenances més verdes i més 
socials. I si, s’han introduït 
petites millores. Però no dei-
xen de ser unes ordenances 
de continuïtat que desapro-
fi ten la seva potencialitat.

A escala social, per exem-
ple, baixen un 1% l’IBI per a 
totes i tots (és igual si tens 
10 propietats o vius en un 
mini pis), però no han pogut 
establir, encara, una tarifació 
social per afavorir l’accés 
de la població a l’Escola de 
Música, la piscina municipal 
o tants d’altres serveis.

Pel que fa a les entitats, 
les ordenances continuen 
establint taxes per a utilitzar 
els equipaments públics, en 
lloc de facilitar espais per a 
les reunions i activitats.

I mentrestant, el nostre 
Ajuntament té superàvit, 
però no perquè tingui una 
gran capacitat recaptatòria, 
sinó per la insufi cient in-
versió en recursos públics i 
infraestructures.

Una altra oportunitat 
perduda. Esperem que, en 
les ordenances del 2021, es 
refl ecteixin canvis de debò.

Betlem Cañizar Bel
Regidora de l’AUP



de l’autoproducció d’energia.
L’Habitatge és una altra de les 

àrees de responsabilitat que assumim, 
amb la voluntat de dissenyar i imple-
mentar polítiques que garanteixin 
el dret de totes les persones a un 
habitatge digne. I evidentment fent 
front a l’emergència habitacional 
que segons les previsions tornarà 
a una situació crítica els propers 
mesos. En Comú Podem assumeix 
el compromís d’augmentar el parc 
públic d’habitatges de l’Ajuntament; 
fer créixer la borsa d’habitatges de 
lloguer a preu assequible; i crear 
estratègies que ens permetin donar 
resposta a les moltes i diferents situ-
acions d’emergència.

L’àmbit de Ciutadania, de la seva 
banda treballarà incansablement 
per assolir un Rubí cohesionat i on 
la convivència sigui un dels grans 
valors de ciutat, perquè en l’ADN de 
la nostra ciutat portem la sensibilitat 
i la solidaritat d’un poble d’acollida 
i acollidor, obert al món i que ha 
d’esdevenir garant dels drets socials, 
Drets Humans i drets fonamentals, 
al costat d’aquelles persones i enti-
tats que aporten també un valor en 
aquest àmbit.

I farem molt més. Perquè ens 
hem compromès a posar en valor 
Ràdio Rubí i a portar-la a tots els 
racons de la ciutat. Perquè volem ser 
proactius com ajuntament en la cre-
ació d’una comunitat animal, on les 
mascotes i els seus propietaris puguin 
exercir drets i obligacions. I farem 
una administració més transparent i 
participativa, amb procediments que 
millorin la relació entre la ciutadania 
i l’Ajuntament.

Des del grup municipal d’En 
Comú Podem ens plantegem aquest 
mandat com un repte, i sobretot, com 
una responsabilitat: la de portar a la 
pràctica tot allò que la nostra gent, 
la gent de Rubí, va pensar i proposar 
per a la ciutat. I ara, us imagineu que 
sí que es pugui?
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El passat 26 de setembre, el grup 
municipal d’En Comú Podem va 
entrar a formar part del govern de 
la ciutat, a través d’un acord amb el 
PSC. I ara, als regidors i regidora 
del grup, ens toca agafar aire i refl e-
xionar, passades les exigències de la 
negociació, sobre el què, el com i el 
per a què.

Què volem fer? Volem trans-
formar la societat. Hi ha multitud 
d’espais, eines per a fer-ho. Una 
d’elles és la política institucional, 
o dit d’altra manera, governar. És 
imprescindible que les voluntats, 
necessitats i avenços de la societat 
trobin complicitat en els governs. I 
és des d’aquesta òptica que, posant 
per endavant les possibilitats de 
millorar la ciutat, hem pogut acordar 
un govern de coalició.

Com ho volem fer? D’entrada, 
amb transparència i participació. 
Transparència per apropar el dia a 
dia de l’administració a les persones 
de la nostra ciutat, oferint dades i 
informació útil i de qualitat, de forma 
transparent i accessible, que permetin 
entendre gran part de la realitat del 
treball que es realitza a la institució 
i de la que els veïns i veïnes han de 
sentir que són partícips, i potenciar i 
desplegar nous canals de participació 
per a que la ciutat formi part activa de 
la transformació de la ciutat.

I ara ve el més important, per a 
què? Des de l’àrea de Medi Ambient, 
Transició Ecològica i Benestar Ani-
mal tenim l’encàrrec de donar respos-
ta a la situació d’emergència climàtica 
fent una ciutat més sostenible i salu-
dable. Millorant els espais naturals, 
els camins i les rieres, fent un Rubí 
més verd i amable. Tot reduint els 
residus i millorant la seva gestió i re-
ciclatge i apostant de forma decidida 
per un nou model energètic basat en 
l’estalvi i la implantació progressiva 

Una responsabilitat 
i un repte

En Comú Podem Rubí

A la nostra població, al llarg del 
segle XX, pel que sabem hi ha 
hagut almenys dues promocions 
d’edifi car el que coneixem popu-
larment com a “cases barates” o 
habitatges destinats a famílies de 
no molts recursos.

La primera va tenir lloc el 
1928. Concretament el 25 de 
gener d’aquell any es va crear la 
Societat de la Cooperativa Urba-
na. La comissió organitzadora era 
encapçalada per Manuel Molina, 
Lluís Duran i J. Martret. El seu 
objectiu era proporcionar als socis 
terrenys a fi  que poguessin edifi car 
cases familiars que acabarien sent 
propietat seva. Pagaven una pesseta 
al mes i una quota d’entrada de 25 
pessetes. La Cooperativa, a part 
de la construcció d’aquests habi-
tatges, també tenia la intenció de 
crear institucions de cultura física 
i educació, mutualitats, etc.

El terreny que es va destinar a 
l’edifi cació d’aquestes cases estava 
situat a la part est del nucli urbà 
de Rubí, entre l’actual carretera de 
Sant Cugat i el carrer de Joan Ma-
ragall fi ns a l’avinguda de l’Estatut, 
que com és obvi, no existia en aque-
lla època. Eren terrenys adquirits a 
la família Viver, propietària de Ca 
n’Oriol i estaven al costat del petit 
barri que es va crear al costat de les 
Escoles Ribes anomenat “darrere 
dels col·legis”.

El 1928 ja tenien terra per a 
poder edifi car 27 habitatges fa-
miliars i hi havia uns equips que 
treballaven de manera voluntària. 
Cal dir que aquest mateix any, entre 
els actuals carrers de Joan Maragall 
i de Joan Ramón Jiménez (plaça 
d’Ernest Lluch) es va instal·lar 
la popular font dels Enamorats o 
“dels Petons”. Finalment, el 1934 
es va realitzar el sorteig de poder 

EL RUBÍ D’ABANS

Les ‘cases barates’
Jordi Vilalta
GCMR-CER

construir la primera casa: el soci 
número 1 va escollir en primer lloc 
una parcel·la i posteriorment es va 
fer el sorteig entre la resta.

S’accedia a aquest nou barri 
per un pont que sortia del carrer 
de Llobateras, existent encara a la 
dècada dels anys 60. De les “cases 
barates” d’aquesta zona no resta 
avui en dia pràcticament cap, ja que 
la zona fou urbanitzada amb grans 
blocs de pisos als anys 70.

En segon lloc parlarem de la 
promoció de “cases barates” dels 
anys 50, creada per iniciativa de 
l’Ajuntament dirigit per l’alcalde 
Josep Fortino i l’Obra Sindical 
del Hogar. Segons informació 
facilitada per Joan Calaf, al qual 

agraïm, el projecte es concretà en 
l’edifi cació d’un conjunt de cases 
(entre 50 i 60, segons ens ha co-
mentat Andrés Méndez) les quals 
encara podem veure una trentena 
als carrers de Lepanto, Sagunt, 
Covadonga i Numància (a la part 
nord del nucli urbà, prop de la 
comissaria dels Mossos) destinades 
a persones amb pocs recursos i sub-
vencionades amb 50.000 pessetes. 
Consten de planta baixa i un petit 
altell triangular.

L’expansió urbanística de Rubí, 
amb la construcció massiva de 
blocs d’habitatges als anys 70 ha 
deixat enrere aquestes iniciatives, 
que foren en el seu temps un no-
table avanç social.
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Bar Restaurante La Diada, las 
mejores hamburguesas entre amigos

En nuestra carta pensando en el tiempo de otoño 
presentamos una amplia variedad de hamburgue-
sas… ¡muy bien acompañadas! 

Servimos nuestras burguers gourmet con pa-
tatas fritas, lechuga, tomate y otros ingredientes al 
gusto como cebolla caramelizada, queso de cabra 
o miel mostaza. 

¿Una recomendación de éxito seguro? La Espe-
cial de Buey, por ejemplo, una suculenta hambur-
guesa de 220 gramos de la mejor carne de buey, 
acompañada de huevo frito, bacon, pepinillo y, 
como no, tomate, lechuga y patatas fritas. 

También las servimos a la medida y al gusto de 

los peques, que pueden pedirse también deliciosos 
nuggets de pollo, croquetas o frankfurts, entre otros 
alimentos que les encantan. 

Una propuesta para compartir entre amigos y en 
ambiente de familia. 

Te esperamos también en las grandes citas de-
portivas del Barça, los partidos de Liga y de Cham-
pions, junto a los aficionados al fútbol, para seguir a 
tus equipos en pantalla grande.
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Restaurante                    renovado 
y con toda su esencia desde 1982

Arrocería, brasería y pizzería

Hemos creado un nuevo espacio, donde podrás 
venir a degustar nuestros platos de siempre, exqui-
sitas carnes a la brasa, nuestras deliciosas pizzas 
al horno de leña y todos los arroces que te puedas 
imaginar en un ambiente cálido y acogedor ‘muy 
vintage’. 

Evocando al antiguo Don Peppone de hace ya 
varias décadas, hemos cambiado de ubicación 
para poder ofrecer la máxima satisfacción con nue-
vos servicios y comodidades, con el objetivo de se-
guir compartiendo nuestra gran oferta culinaria, con 
nuestros clientes.

Somos conscientes que los principios no han 
sido fáciles y ha sido un gran reto para todo el equi-
po poner en marcha este nuevo proyecto, lamenta-

mos cualquier desajuste por problemas técnicos y 
ajenos a nuestra voluntad.

Nos hemos trasladado para iniciar una nueva an-
dadura en un nuevo local con grandes ventanales y 
mucha luz, una zona ajardinada y agradable, con 
fácil aparcamiento, acceso a minusválidos, etc…

Siempre con el afán de seguir siendo un referen-
te en la zona y ofrecer lo mejor de nosotros.

Una buena mesa donde relajarte y disfrutar de 
un buen servicio, una buena bodega y una gran 
oferta de platos, basada en productos de máxima 
calidad. Cocina mediterránea y de mercado.
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FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

A. MONTSERRAT  Sant Jordi, 25  Zona La Serreta  93 699 02 91 
ARUMÍ M.  Magí Ramentol, 7  Zona Mercat Municipal  93 697 34 56 
BARADAD  Av. Barcelona, 55  A prop de l’Estació  93 699 09 53 
BATALLÉ  Francesc Macià, 23  Carrer Major  93 699 04 30 
BATLLORI  Milà i Fontanals, 5  Davant la Floristeria Martínez  93 699 03 88 
BLANCA  Ntra. Sra. de Lourdes, 73  Zona Ca n’Oriol  93 699 55 08 
CA N’ORIOL  Ntra. Sra. de Lourdes, 35  Zona Ca n’Oriol  93 699 22 81 
CONDAL  Calderón de la Barca, 11  Mercadona-Biblioteca  93 699 87 09 
CUYÀS  Milà i Fontanals, 43  Avinguda L’Estatut  93 269 51 03 
ESPERT Francesc Macià, 86  Zona Casino  93 699 13 43
GARCÍA  Segòvia, 1  Zona alta Ca n’Oriol  93 697 49 42 
GIBERT  Torres Oriol, 4  Zona Col·legi Maristas  93 699 68 99 
HIDALGO-MOSCARDÓ  Sabadell, 79  Zona La Serreta  93 697 36 40 
KRONOS  Passatge Cronos, 9-11  Zona Rubí 2000  93 586 06 26 
LOZANO  Passeig Les Torres  Zona Les Torres  93 699 10 72 
MAS  Torres Oriol, 4  Zona Col·legi Maristes 93 699 43 98
ORIOL  Sa� r, 28  Zona Can Fatjó  93 699 43 98 
PARRILLA Xercavins, 2  Zona església de Sant Pere  93 699 13 05 
PIERA  Plaça Josep Sapés, 4  Zona Sant Jordi Parc  93 697 71 63 
PROGRÉS  Verge de Fàtima, 13  Davant congelats La Sirena  93 697 79 93 
RUIZ  Ctra. Sabadell, 95  Zona Nord  93 699 50 12 
SANSI  Ctra. de Terrassa, 16-18  Zona Centre  93 697 62 73 
SCHMID  Riera, 12  Zona Església Sant Pere 93 699 13 05
XAPELLI  Víctor Català, 22  Les Torres  93 588 07 08 

GUÀRDIES NOCTURNES

OCTUBRE 2019

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

FARMÀCIES OBERTES TOTS ELS DIES DE L’ANY
Farmàcia Kronos: obert de 9h a 22h tots els dies de l’any
Farmàcia Xapellí: obert de 9h a 21h tots els dies de l’any

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25. 
26.
27.
28.
29.
30.
31.

CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28

MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3

ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

A. MONTSE. - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25

SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12

PROGRÉS - 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79

CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11

PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4

SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23

ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86

A. MONTSE. - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28

MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3

Com cuidar les lenti lles
Les lents de contacte són 
molt fràgils i necessiten 
cures especials per no fer-
se malbé.

Cures abans de col·locar-se 
les lents de contacte
És necessari rentar-se bé 
les mans abans de mani-
pular-les. D’altra banda, la 
tovallola no ha de despren-
dre partícules. S’han de 
mantenir les ungles curtes 
per evitar fer malbé la lent 
o a la vista en col·locar-les o 
treure-les.

Cures tenint les lents po-
sades
És vital minimitzar el con-
tacte amb l’aigua, ja sigui 
per una dutxa calenta, per 
anar a nedar o per un dia 
de molta pluja. El mateix 
passa amb els ambients 
amb molta pols i on fa molta 
calor o fred per l’ús de cale-
facció o aire condicionat. En 
aquest darrer cas, podem 
uti litzar llàgrimes arti fi cials 
o col·liris. Les persones que 
es maquillen han de fer-ho 
després de tenir les lents 

posades. Per desmaquillar-
se, primer s’han de reti rar 
les lentilles per després 
aplicar les locions.

Cures treient-se les lents
Les lents s’han de netejar i 
desinfectar amb el mateix 
líquid que s’uti litza per al 
seu emmagatzematge. Hi 

ha alguns productes addi-
cionals per a neteges més 
a fons, que s’uti litzen una 
vegada a la setmana, cada 
quinzena o cada mes, se-
gons ho especifi qui el metge 
o especialista.

Per Redacció / AMIC
comohacerpara.com

Llavors de cànem, incorpora proteïnes al teu cos
Les llavors de cànem 
són uti litzades per la 
medicina xinesa per 
les seves múltiples 
funcions per millorar 
la salut. El cànem el 
podem trobar com 
llavors de cànem amb 
pell, llavors pelades, 
en formes d’oli o les 
proteïnes en pols. Però 
les més habituals són 
les llavors, que poden 
afegir-se a molts plats:  a les amanides, 
sopes, al iogurt, a les postres...

Les llavors de cànem contenen múlti -
ples benefi cis, però pel que més destaca 

és per tenir unes pro-
pietats altes en proteï-
nes, a més de ser molt 
digestives. Són una 
bona font d’omega 3, 
magnesi calci, ferro 
i zinc.

És un aliment amb 
propietats antioxi-
dants i anti infl amatò-
ries, que beneficien 
especialment el cor i 
el cervell. A més, pos-

seeix una gran quanti tat de vitamina E 
que protegeix les cèl·lules i els teixits de 
l’envelliment.

Per AMIC (Alba Martos)
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Vols 
que la teva 

mascota
 aparegui 
al Diari 

de Rubí?
Envia’ns una fotografi a 

amb una breu descripció a: 
diariderubi

@diariderubi.cat

Les mascotes 

de Rubí

Fiona, amb rodetes però feliç

Les mascotes de RubíViu la prehistòria a Catalunya 
de la mà dels dinosaures
Fa més de 66 milions d’anys 
al territori que observem 
avui dia es trobava un pai-
satge molt diferent del que 
estem habituats, doncs 
en aquest espai habitaven 
els darrers dinosaures que 
van existir a Europa. Fes 
un recorregut pels dife-
rents museus, miradors, 
jaciments prehistòrics i 
centres d’interpretació que 
et presenta el territori i des-
cobreix les últi mes passes 
que van fer els dinosaures 
a Catalunya.
 
1. Dinosfera
A Coll de Nargó (Lleida) està 
Dinosfera, un espectacular 
centre de divulgació que 
et permetrà fer un viatge 
de 70 milions d’anys per 
conèixer com es reproduïen 
els dinosaures. Gràcies a 
l’estudi dels seus fòssils i, es-
pecialment, dels recuperats 
a Coll de Nargó, Dinosfera 
està considerat un dels ja-
ciments més importants del 
món d’ous i nius de dinosau-

re. A més, el centre també 
ofereix visites guiades als 
llocs on s’han dut a terme 
els estudis cientí fi cs.

2. Dinosaures de Fumanya
Dinosaures Fumanya, si-
tuat al terme municipal 
de Fígols, és un jaciment 
paleontològic declarat Bé 
Cultural d’Interès Nacional 
l’any 2014.  Aquest jaciment 
està considerat un impres-
sionant espectacle de la 
naturalesa, ja que compta 
amb més de 3.500 emprem-
tes de dinosaures de més 
de 65 milions d’anys. Sens 
dubte, una visita obligatòria 

per descobrir l’època pre-
històrica.

3. Museu de la Conca Dellà
El Museu de la Conca Dellà, 
situat a Isona, és l’únic de 
temàti ca de ciències natu-
rals dels 10 museus regis-
trats a Lleida. Allà s’exhibeix 
una rèplica a mida real de 
Pararhabdodon isonensis, 
un hadrosaure que es va 
descobrir al Pallars. A més, 
també trobaràs col·leccions 
paleontològiques de dino-
saures del Prepirineu i res-
tes d’ossos de dinosaures i 
altres vertebrats del Cretaci 
superior.

4. Mirador del Cretaci
Situat a l’Alt Urgell, concre-
tament a la vall del riu Sa-
llent, el Mirador del Cretaci 
és el jaciment de niuades 
de dinosaure més impor-
tant de tota Europa. Des 
d’allà es pot observar un 
espai natural des d’on es 
poden observar petjades, 
nius i ous de dinosaure i 
algunes restes fòssils de 
vegetals.
 
5. El Museu de l’Institut 
Català de Paleontologia
El Museu de l’Insti tut Català 
de Paleontologia Miquel 
Crusafont, que es troba a 
Sabadell (Barcelona), és la 
base del centre de recerca 
dels estudis del Mesozoic a 
Catalunya. A més, l’exhibi-
ció paleontològica acull una 
exposició interactiva que 
permet al visitant senti r-se 
com un investi gador sobre 
casos de recerca paleon-
tològica.

Per Maria Moya / AMIC
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ALQUILO hab. 610.467.363

LLOGUER 
I VENDA

SRA. SERIA Y RESPONSABLE 
busca trabajo de limpieza y cui-
dado ancianos. 681.173.424
CHICA SE OFRECE para lim-
pieza y cuidado de ancianos. 
633.378.509

OFERTES I 
DEMANDES

SE VENDE cocina seminueva de 
gas y butano. 659.853.929
VENDO MESA comedor y de 
salita. 93.588.56.52

DIVERSOS
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La importancia 
del diseño en las 

mamparas de baño
En 2019 las tendencias decorativas en mam-
paras de baño pondrán el foco en una belleza 
basada en el minimalismo, en la pureza de 
líneas y en la armonía visual con la estética 
del conjunto.

La mampara de ducha debe aportar 
ligereza visual y armonizar el espacio del 
baño, arquitectos de interiores y decoradores 
saben que su importancia dentro de la esté-

tica global del baño es enorme y apuestan 
por escoger al detalle los acabados de la 
mampara e instalar en cada proyecto de 
interiorismo o reforma.

La mampara casi cederá el protagonismo 
al espacio gracias a una discreción exquisita 
cargada de gran elegancia atemporal.

Reforma T 360
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art

El Full Colors aplegarà 35 grafiters 
arribats de diferents països europeus
m. Cabrera

La plaça Josep Tarradellas 
tornarà a ser l’escenari d’una 
nova edició del Full Colors, 
el festival de grafits de Rubí, 
que arriba a la tercera edició. 
El 12 i 13 d’octubre, més 
d’una trentena de grafiters, 
alguns de prestigi internaci-
onal, es donaran cita a la ciu-
tat per repintar el mural de la 
plaça ubicada a la Zona Nord, 
un festival que impulsa Peta-
dos Crew i que es nodrirà de 
diverses activitats paral·leles 
gràcies a la col·laboració de 
la Skateboarding Rubí i La 
Sonik.

Noms molt destacats del 
panorama grafiter europeu 
com l’alemany Hombre, els 
barcelonins Conse i Buble-
gum o els espanyols Ysen 
o Sher, compartiran espai 
amb 11 rubinencs que també 
deixaran la seva empremta 
en forma de grafit a la gran 
paret de la plaça Josep Tar-
radellas. En total, seran 35 
artistes que redecoraran 
aquest espai: “Volem donar 
valor artístic a espais buits 

de la ciutat, donar-los color, 
evitar els grisos”, ha explicat 
la regidora de Joventut, An-
nabel Cuesta, que també ha 
destacat que hi haurà grafi-
ters de diverses nacionalitats 
europees.

Els grafits que es realitzin 
durant el Full Colors seran 
d’estil lliure, ja que segons 
ha explicat Kets, de Petados 
Crew, “la intenció és no con-

dicionar-los perquè facin una 
cosa concreta, l’estil lliure és 
més creatiu”.

Els grafiters començaran 
a crear les seves obres d’art 
el 12 i 13 d’octubre a partir 
de les 10 hores del matí, però 
com el procés de creació és 
lent per les dimensions dels 
dibuixos, els organitzadors 
han programat moltes ac-
tivitats paral·leles. Així, els 

Organitzadors i col·laboradors de l’activitat, amb la regidora de Joventut al centre. / M.C.

··················································
DiVENDRES 11 d’octubre

tearte: ‘¡Gallego!’
A càrrec de Tiamat Teatre. A les 17h 
a La Sala. Recollida d’entrades al c. 
General Prim, 33-35.

Presentació del llibre ‘adolescents i 
lectura: el binomi fantàstic’
A les 18h a l’Espai de Llibres, Lectors 
al tren. 

Presentació del llibre ‘Ho tornarem 
a fer’
A les 19h a la Biblioteca. A càrrec 
de Iolanda Fresnillo, d’Òmnium, i 
d’Esther Cuixart, germana de Jordi 
Cuixart. Org.: Òmnium Rubí. 

recital de viola
A les 20h a l’Ateneu. A càrrec de 
Mónica Cruzata. 

revetlla de les Festes del Pilar
Sopar popular i llançament de coets. 
A les 21h a la seu del Centro Arago-
nés de Rubí. 

Nits d’observacions astronòmi-
ques
A càrrec de l’Associació d’Amics 
de l’Astronomia TRI-A Rubí. A les 

AgENDA ExpoSicioNS
Punt i a part. més de 40 anys de-
dicats a la comunicació. A càrrec 
de Masdisseny. Inauguració 17 
d’octubre a les 19.30h. A l’auditori 
del Museu Vallhornat fins al 27 
d’octubre.

Colere. Cultura. Cultiu. 25 anys de 
la Fira d’Art i Pagesia de Sant Galde-
ric. Al Celler fins al 27 d’octubre.

il·lustracions de marta montañá. 
A l’Espai de Llibres, Lectors al 
tren. 

Som diferents i compartim. Re-
trats, treballs, olis i aquarel·les de 
Mujeres Creativas del Vallès. Fins a 
l’1 de desembre a la Biblioteca. 

Homenatge a Santiago Rusiñol. 
Exposició del taller d’alumnes d’An-
na Tamayo. Fins al 2 de novembre 
a l’Aula Cultural. 

Fotografia de moda. Maria Illa 
Gumà. L’alta costura a Rubí. Fins 
al 15 de desembre al Museu Mu-
nicipal Castell.

21.30h a l’Ateneu.

··················································
DiSSABTE 12 d’octubre

Sessió de taitxí
A les 9h a la pl. Onze de Setembre. 
A càrrec de Pere Bel. Org.: Centre 
Cultura de Raja Ioga. 

Full Colors
De 10h a 21h a la pl. Josep Tarrade-
llas. Org.: Petados Crew.

la trocalleria
A les 10.30h a la pl. Nova del Mer-
cat.

Festes del Pilar
A les 11.30h ofrena i missa a l’es-
glésia de Sant Pere. A les 14h dinar 
popular al restaurant Can Ramón. A 
les 18h jocs aragonesos al local del 
Centre Aragonés de Rubí. 

··················································
DiumENgE 13 d’octubre

Full Colors
De 10h a 17h a la pl. Josep Tarrade-
llas. Org.: Petados Crew.

Concert: Chino&the bigbet mer-
cedes moore
A les 12h al Celler. Org.: Societat del 
Blues de Rubí. 

ball al Casal
A càrrec de Tago-Mago. A les 16.30h 
al Casal de la Gent Gran de Rubí. 

Concert: Swing rubig band
A les 18.30h a La Sala. Preu: 3€. Org.: 
Associació Jazz Rubí. 

Jam Blues
De 19h a 22h a l’Espai de la pl. An-
selm Clavé. Org.: Societat de Blues 
de Rubí. 

··················································
DilluNS 14 d’octubre

Presentació del llibre ‘Fugir era el 
més bell que teníem’
A càrrec de Marta Martín-Dòmine. 
A les 19.30h al Racó del Llibre.

··················································
DimARTS 15 d’octubre

Hora del conte 
A càrrec de La maleta de la Lili. A les 
18.15h a la Biblioteca. Per a infants 
d’1 a 4 anys.

··················································
DimEcRES 16 d’octubre

Conferència sobre alimentació 
saludable
A càrrec de Montse Ibarra, dietista-
nutricionista. A les 18h al Rubí 

Forma. Org.: Oncolliga.

‘La Constitució espanyola, 40 anys 
després’
A càrrec de Manuel Gerpe, cate-
dràtic de Dret Constitucional. A les 
19h a la Biblioteca. Org.: Associació 
Amics de la UAB.

··················································
DijouS 17 d’octubre

Sortida guiada a Sant Antoni
A les 9,15h a FGC. Preu: 20€/24€. 
Org.: AEUR.

Presentació del llibre ‘Elements de 
botànica popular’
A càrrec de Joan Cadevall, profes-
sor botànic i grògraf. A les 19h a 
la Biblioteca. Org.: Fundació Torre 
del Palau. 

‘turandot de Puccini’
A càrrec de M. José Anglés, musicò-
loga. A les 19h a l’Ateneu. Inscripció 
prèvia. 

Jam Session
A les 19 h a l’Associació Espai l’Au-
rora.

dos dies d’11 a 14 hores hi 
haurà activitats artístiques 
destinades als infants, i a les 
12.30 hores vermut musical 
amb l’animació dels dj de La 
Sonik. El dissabte a les 17.30 
hores hi haurà una batalla 
de galls i posteriorment hi 
haurà més animació musical. 
Pel que fa al diumenge, a les 
16.30 hores està previst un 
concurs d’skate.

Cinema

‘Green Book’ o ‘Me llamo Violeta’ 
alguns dels títols del nou cicle 
reDaCCió

La Sala ha programat un nou 
cicle de cinema de tardor, 
que inclou una desena de 
produccions audiovisuals, 
entre les quals destaquen 
el documental ‘Me llamo 
Violeta’, el clàssic ‘Cinema 
Paradiso’ o la guardonada 
‘Green Book’.

La primera pel·lícula que 
es projectarà serà ‘El vende-
dor de tabaco’ (18/10), una 
producció austríaca ambi-
entada a la Viena del 1937 i 
protagonitzada per un vene-
dor de tabac que té Sigmund 
Freud entre els seus clients. 
Una setmana més tard, es 
podrà veure el documental 
‘Me llamo Violeta’ (25/10), 
que tracta l’experiència de 
joves transgènere, entre 
altres, del cas del rubinenc 
Alan Montoliu.

El novembre es projectarà 
‘Varda por Agnès’ (01/11), un 
documental que repassa les 
vivències de la directora fran-
cesa Agnès Varda; ‘La casa 
de verano’ (08/11), un film 
tragicòmic de Valeria Bruni 
i ‘La vida sense Sara Amat’ 
(15/11), sobre una noia de 

13 anys que desapareix sense 
deixar rastre. La programació 
mensual es completarà amb 
‘El cocinero de los últimos 
deseos’ (21/11), de la direc-
tora japonesa Yōjirō Takita; i 
la guanyadora de tres Oscars 
‘Green Book’ (29/11), prota-
gonitzada per Viggo Morten-
sen i Mahershala Ali.

Pel desembre hi ha pro-
gramades tres sessions més 
de cinema. La primera és ‘El 
peral salvaje’ (06/12), una 
producció turca d’un aspirant 
a escriptor angoixat pels deu-
tes i els problemes familiars. 
També es podrà veure el 
clàssic dels anys 80 ‘Cinema 
Paradiso’ (13/12), de Gui-
seppe Tornatore. Tancarà el 
cicle el film ‘Litus’ (20/12), un 
llargmetratge de Dani de la 
Orden sobre el retrobament 
d’un grup d’amics després del 
suïcidi d’un d’ells.

Totes les pel·lícules es 
projectaran a La Sala a partir 
de les 21 hores a un preu de 3 
euros, a excepció de ‘La vida 
sense Sara Amat’ i ‘Litus’, que 
estan incloses dins del cicle 
Gaudí i que tenen un cost de 
4,50 euros i de 3 euros amb 
descompte. 
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natura i patrimoni

tradicions

Més d’un miler de persones gaudeixen 
d’una caminada nocturna reivindicativa

arrenca la Fira de Sant Galderic, 
que celebra enguany la 25a edició 

Marta Cabrera

Un any més, Rubí d’Arrel i 
el Centre Excursionista de 
Rubí han organitzat, amb la 
col·laboració de més d’una 
quinzena d’entitats i el suport 
d’un centenar de voluntaris, 
la caminada nocturna, una 
activitat que combina la na-
tura, el patrimoni i la cultura 
i que enguany també tenia 

CriStina CarraSCo

Amb la inauguració d’una 
exposició al Celler i l’inici 
de la ruta ‘De tapes per la 
fira’, que es posarà en marxa 
aquest dijous, ha arrencat la 
popular Fira de Sant Galderic, 
impulsada per l’Associació 
Sant Galderic, que enguany 
celebra la seva 25a edició 
i que presenta algunes no-
vetats.

La mostra ‘Colere. Cul-
tura. Cultiu. 25 anys de la 
Fira d’Art i Pagesia de Sant 
Galeric’, inaugurada dijous de 
la setmana passada, és una 
exposició commemorativa 
dels 25 anys de vida de la 
fira. La mostra consta de dues 
parts. A la Sala de Tines, s’ex-
posen cartells de les diferents 
edicions de la fira, fotografies 
i altre material de l’arxiu his-
tòric de l’Associació; una sèrie 
d’escultures creades pels 
usuaris dels serveis diürns de 
la Font del Ferro i es projecta 
el documental ‘Sant Galderic. 
Parades de pas’.

La segona part de la mos-

un caire reivindicatiu. Part de 
l’itinerari de la dotzena edició 
de la Nocturna va creuar el 
camp de golf de Can Sant 
Joan, actualment abandonat 
i que tant l’Ajuntament de 
Rubí com el de Sant Cugat 
reclamen que passi a ser un 
gran parc urbà per al gaudi 
de tots els ciutadans.

La caminada, que va sor-
tir el dissabte al vespre des 

tra, ubicada a la sala Cèsar 
Martinell, consta d’una col·
lecció d’obra artística dels 
socis de l’entitat.

Durant la inauguració, 
es va presentar una de les 
novetats d’aquesta edició: 
els galderics, uns dolços fets 
a base de merenga, xocolata 
i panses que s’han creat amb 
la col·laboració de les pastis-
series Sant Jordi, La Lyone-
sa i Dic Bo. Es pot adquirir 
una bossa amb 8 unitats en 

A la imatge de dalt, un grup de participants, amb edats compreses 
entre els 5 i els 80 anys. A baix, imatge de la botifarrada que va ser 
amenitzada per la banda de rubí. / J.a. Montoya

de l’escola Teresa Altet, va 
congregar més de 1.200 
persones, que podien optar 
pel recorregut curt de 5,6 
km o un més llarg de 13 km. 
A més de passar pel camp 
de golf abandonat, que té 
una extensió aproximada de 
més de 80 hectàrees, el re-
corregut creuava l’antic camí 
de Can Tiraïres i el coll de 
Penjallops i, pels que optaven 

aquests tres establiments 
al preu de 4 euros. La idea 
és que, si agraden al públic, 
s’ofereixin durant tot l’any i es 
converteixin en unes postres 
típiques de la ciutat.

De tapes per la fira
Aquest dijous arrenca una 
altra de les activitats prèvies 
de la fira: la ruta ‘De tapes per 
la fira’, una proposta que per-
met gaudir de tapa i beguda 
per 2,5 euros i on cada bar o 

per l’itinerari llarg, creuava 
la Serra dels Galliners fins al 
turó de Can Camps per tornar 
pel camí del torrent de Can 
Barata.

Durant el recorregut hi 
havia diversos punts d’inte-
rès històric, teatral i artístic, 
a més d’un avituallament. La 
Nocturna va acabar al pati de 
l’escola Teresa Altet, on els 
caminants van poder gaudir 
d’un sopar de botifarra amb 
l’acompanyament musical de 
la banda Rubí Musical S. XXI 
i els dj de La Sonik. L’activitat 
va finalitzar sense cap inci-
dència destacable.

Projecte solidari
Per cada inscripció a la ca-
minada nocturna, els orga-
nitzadors destinen un euro 
a un projecte solidari, que 
serà escollit en un concurs 
de propostes. Les entitats 
locals podran presentar els 
seus projectes entre l’1 i el 
30 de novembre per aconse-
guir els més de 1.200 euros 
de subvenció. Els projectes 
s’hauran de presentar al web 
www.rubicer.cat.

restaurant participant pre-
senta la seva particular cre-
ació gastronòmica. Enguany 
hi participen 28 restauradors, 
entre els quals hi ha alguns 
nous com Villa Malquerida o 
La Pruna.

Com cada any, la ciuta-
dania podrà votar les millors 
tapes de la ruta. Els tres es-
tabliments més votats rebran 
un reconeixement i entre els 
votants se sortejarà un sopar 
valorat en 60 euros. L’any 

La caminada ha tornat a ser un èxit de participació. / J.A. Montoya

La nova edició de la Fira s’ha presentat al restaurant Villa Malquerida, un dels nous participants de la 
ruta de tapes. / ajuntament-localpres

passat es van vendre més de 
21.000 tapes durant els 10 
dies que dura la proposta.

la Fira, el 19 d’octubre
Dissabte 19 d’octubre serà el 
dia de la Fira, quan les places 
Catalunya i Doctor Guardiet 
i part del passeig Francesc 
Macià s’ompliran amb les 
parades d’artistes, artesans 
i pagesos. Enguany, també 
s’ha fet una proposta per par-
ticipar a joves creadors.

La plaça Salvador Allende 
acollirà la 16a Fira Retro Clàs-
sic, organitzada pels Amics 
dels Automòbils Antics, i la 
plaça Catalunya la 25a Troba-
da de Puntaires de Rubí. Du-
rant tota la jornada, s’oferiran 
activitats d’animació, moltes 
amb la participació d’entitats 
de cultura popular i tradici-
onal de la ciutat. “La fira no 
seria possible sense totes 

les entitats que ens ajuden 
a fer·la”, ha apuntat Ariadna 
Benavides, presidenta de l’As-
sociació Sant Galderic.

Així, hi participaran l’Es-
cola de Municipal de Música, 
l’Escola d’Art i Disseny edRa 
i l’Associació d’Adjudicataris 
del Mercat. També hi han 
preparat activitats l’Esbart 
Dansaire, l’Escola de Sarda-
nes Flor de Neu, Foment de 
la Sardana, Castellers de Rubí 
i la Societat de Sant Antoni 
Abat, entre altres. A més, es 
farà una visita guiada per la 
mostra del festival La Nuu, 
hi haurà jornada de portes 
obertes al Museu Etnogràfic 
Vallhonrat i s’organitzarà el 
recapte d’aliments davant del 
Condis Mariona.

El cartell d’aquesta edició 
és obra d’Albert Cardona i 
està dedicat al 25è aniversari 
de la Fira.

l’exposició es pot visitar al Celler. / J. a. Montoya
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La Hermandad Virgen de la Luna celebra 
a Rubí la 50a romeria a Catalunya 
REDACCIÓ

L’Hermandad Virgen de la 
Luna va celebrar diumen-
ge a la nostra ciutat el 50è 
pelegrinatge a Catalunya 
en honor a la Virgen de la 
Luna, patrona de les localitats 
cordoveses de Villanueva de 
Córdoba i Pozoblanco. Amb 
mo� u de les cinc dècades de 
celebració, aquesta edició ha 
comptat amb l’assistència de 
l’alcaldessa de Villanueva de 
Córdoba, Dolores Sánchez, 
com a convidada especial.

L’edil andalusa va signar 
dissabte el llibre d’honor 
de la ciutat en una recepció 
ins� tucional a la sala de plens 
de l’Ajuntament de Rubí, 
presidida per l’alcaldessa Ana 
M. Mar� nez. Les dues alcal-
desses van intercanviar regals 
dels municipis respec� us.

Diumenge, va con� nuar 
la celebració amb una missa 
a l’església de Sant Pere pre-
sidida pel bisbe de la diòcesi 
de Terrassa, José Ángel Saiz, 
i el rector de la parròquia, 
Joaquim Messeguer. L’ofi ci va 
comptar amb la par� cipació 

del cor de l’Asociación Roci-
era de Rubí. Tot seguit es va 
iniciar la romeria fi ns al bosc 
de Ca n’Oriol. La desfilada 
va estar animada per l’As-
sociació Rubí Musical Segle 
XXI, que va posar música a la 
caminada.

Un cop a Ca n’Oriol, van 
tenir lloc diferents parla-
ments. El popular presenta-
dor de ràdio Justo Molinero, 
originari de Villanueva de 

Córdoba, és un assistent 
habitual a la romeria de la 
Virgen de a Luna. Molinero 
no va faltar en aquesta edició 
i durant la seva intervenció va 
animar a mantenir aquesta 
tradició a Rubí i als dos mu-
nicipis a estrènyer la relació 
agermanant-se.

Per la seva banda, Ana 
M. Mar� nez va destacar que 
“és tot un honor que el 50è 
romiatge de la Virgen de la 

FESTES REGIONALS

Luna a Catalunya sigui a Rubí. 
Vull felicitar la Hermandad i 
l’alcaldessa de Villanueva de 
Córdoba, a més de tots els 
veïns i veïnes de Rubí que 
senten aquesta celebració 
com a pròpia”.

Amb motiu del pelegri-
natge, diverses en� tats an-
daluses locals i d’altres punts 
de Catalunya van gaudir a 
Ca n’Oriol d’una jornada de 
convivència i celebració.

La romeria de la Virgen de la Luna ja és una tradició a Rubí. / J.A Montoya

El MMUC i el Celler programen 
noves ac� vitats familiars
REDACCIÓ

El Museu Municipal Castell 
(MMUC) i el Celler han reprès 
aquest mes la seva progra-
mació d’activitats familiars. 
Les diferents propostes tenen 
lloc el cap de setmana i són 
d’accés gratuït, però d’afo-
rament limitat. Diumenge 
passat el MMUC va acollir 
un taller de sabó enfeltrat 
adreçat a infants de 3 a 12 
anys. En aquesta activitat, 
els infants van experimentar 
com realitzar diferents sabons 
enfeltrats amb gran quan� tat 
de colors.

La propera proposta al 
Castell � ndrà lloc el diumenge 
10 de novembre, també a par-
� r de les 12 hores, i consis� rà 
en un taller de terrissa i pin-
tura dirigit pel mestre artesà 
Llucià Pou. En aquest cas, els 
infants podran conèixer el pro-
cés de treball de la ceràmica i 
aplicar-lo en la creació d’un 
objecte propi, que acabaran 
pintant ells mateixos.

Pel que fa a la programa-
ció familiar del Celler, s’ha 
dissenyat tenint en compte 

el passat vinícola de l’edifi ci. 
Les ac� vitats arrencaran el 19 
d’octubre a les 12 hores amb 
la proposta ‘Fem most! La mà-
gica transformació del raïm’. El 
taller reservarà un espai a la 
producció amb tècniques tra-
dicionals de premsa i procedi-
ments moderns d’extracció, i 
també oferirà la possibilitat de 
fer un tast a cegues.

El dissabte 16 de novem-
bre, també a les 12 hores, 
� ndrà lloc l’ac� vitat ‘Un viatge 
en la història del raïm. Posa’t 

a la pell dels masovers i maso-
veres’. A través de disfresses 
i d’una dinàmica teatral, els 
nens i nenes es posaran a la 
pell de diferents personatges 
lligats a l’agricultura, la pro-
ducció i la transformació del 
raïm al Vallès. 

Finalment, el 14 de març 
a les 12 hores, es farà el taller 
teatralitzat ‘El poder de l’al-
químia’, que mostrarà com es 
transformen alguns productes 
per al seu ús alimentari, cos-
mè� c o medicinal. / DdR. 

EQUIPAMENTS

L’ac� vitat ‘Fem most! La màgica transformació del raïm’ � ndrà lloc 
al Celler el 19 d’octubre. / Cedida

Una xerrada sobre la pobresa 
dona el tret de sor� da 
al nou seminari de l’AEUR
L’Aula d’Extensió Universi-
tària de Rubí va engegar di-
jous de la setmana passada 
el seu seminari trimestral, 
� tulat ‘Problemà� ques de 
la nostra societat: una altra 
Catalunya és possible?’, 
amb una conferència sobre 
la dimensió de la pobresa i 
processos d’inclusió. 

La xerrada va anar a 
càrrec de Xavier Mar� nez, 
diplomat en Treball Social 
i màster en Gerontologia 
Social, i un nombrós públic 
va omplir la sala de l’Ateneu 
per assis� r-hi.

Mar� nez va aclarir ter-
mes com el concepte de 
pobresa, sovint emprat de 
manera poc precisa per ins-
� tucions polí� ques, en� tats 
socials, mitjans de comuni-
cació i la població en gene-
ral. El ponent va fer un repàs 
de la crisi i el seu impacte a 
Catalunya i de la seva evolu-

ció fi ns ara. També va oferir 
dades sobre el llindar de la 
pobresa, manifestant que 
per primera vegada, més 
de la meitat de catalans, un 
52,7%, manifesten molta 
o una certa dificultat per 
arribar a fi nal de mes. 

A més, va apuntar que 
els menors de 16 anys con-
� nuen sent el col·lec� u que 
més pateix la pobresa, tot i 
que on més creix és entre 
les persones de més de 65 
anys. I especialment dones, 
perquè la pobresa té cara de 
dona: una de cada quatre 
àvies és pobra.

La pròxima conferència 
del seminari serà el 7 de 
novembre, a càrrec d’Itziar 
González, i tractarà sobre 
habitatge. Per assis� r-hi, es 
requereix inscripció prèvia, 
que es pot fer a través de 
la web de l’Aula d’Extensió 
Universitària. / DdR

BREUS
Sor� da del 
GCMR-CER a Súria 
i el seu entorn
El Grup de Col·laboradors 
del Museu de Rubí-Centre 
d’Estudis Rubinencs (GCMR-
CER) organitza una sor� da a 
Súria dins del cicle ‘Conèixer 
Catalunya’ el 20 d’octubre. 
La sor� da inclourà una visita 
a Súria i el seu castell, així 
com al conjunt medieval de 
Coaner, on hi ha el castell, 
l’església de Sant Julià i el 
santuari de la Mare de Déu 
de Coaner. Després de dinar, 
es visitaran les pe� tes colò-
nies industrials Valls i Palà de 
Torroella. La sor� da es farà a 
les 9 hores des de l’Escardí-
vol. Per a més informació, es 
pot enviar un correu a gcmr.
cer@gmail.com o trucar al 
600793022. / DdR

PATRIMONI

Emo� u pregó de Jordi Peiró 
per donar el tret de sor� da 
a les Festes del Pilar

El Centro Aragonés va donar 
el tret de sor� da a les Festes 
del Pilar el dissabte passat 
a l’auditori del Museu Va-
llhonrat amb el pregó, que 
va anar a càrrec de Jordi Pei-
ró. L’en� tat rubinenca havia 
tractat amb l’exregidor i va 
decidir que era la figura 
indicada per protagonitzar 
l’inici de la festa: “Va ser 
un discurs molt agradable 
i sen� mental, a la gent li va 
agradar molt, perquè va ser 
molt emo� u”, ha explicat el 
president de l’en� tat, Fran-
cisco Gracia. 

A més del pregó, també 
es va efectuar l’entrega de 
les bandes a les reines i es 
va presentar una exposició 
de pintura d’Isabel Gallart, 

que encara es pot visitar. 
La propera ac� vitat de 

l’en� tat serà l’11 d’octubre, 
amb un sopar popular i el 
llançament de coets a la seu 
del Centro Aragonés a par� r 
de les 21 hores. 

Pel que fa al 12 d’octu-
bre, està prevista la missa 
a l’església de Sant Pere a 
par� r de les 11.30 hores, 
que anirà seguida d’un dinar 
de germanor a les 14 hores 
al restaurant Can Ramón. 
A les 18 hores, hi haurà 
jocs aragonesos al local de 
l’en� tat. 

Per tancar els actes del 
Pilar, l’associació ha organit-
zat un Fes� val de Jotas el 26 
d’octubre a les 18 hores a La 
Sala. / DdR

El Museu Vallhonrat va acollir l’ac� vitat. / J.A. Montoya

Carrers de Súria. / Cedida
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La conferència inaugural de 
La Nuu omple l’auditori del Castell
REDACCIÓ

L’alcaldessa, Ana M. Mar� nez, 
va presidir divendres passat 
la inauguració ofi cial del Fes-
tival de Fotografia de Rubí 
La Nuu. L’auditori del Museu 
Municipal Castell (MMUC) 
es va omplir per seguir la 
conferència d’obertura del 
director de l’esdeveniment, 
Carles Mercader, i el poste-
rior recital poè� c a càrrec de 
Miriam Reyes.

A la seva intervenció, 
l’alcaldessa va destacar el 
format singular de La Nuu 
com una de les claus del seu 
èxit: “El fet que les fotografi es 
exposades no res� n tancades 
en un espai tradicional d’art 
fa que aquest festival sigui 
un esdeveniment compar-
� t”. Per Mar� nez, el fes� val, 
durant aquests cinc anys, 
s’ha fet un nom en el món de 
la fotografi a. “Ara cal que la 
família de La Nuu s’ampliï una 
mica més i que els rubinencs 
i rubinenques acabin de fer 
seu el fes� val”, va afegir.

Per la seva banda, Carles 

Mercader va descriure el 
fes� val com una experiència 
ín� mament lligada a la ciutat. 
“M’agrada imaginar que el 
millor viatge del món és pas-
sejar per Rubí i contemplar 
les fotografi es d’aquests ar� s-
tes, un viatge que és geogràfi c 
però també mental”. El fotò-
graf rubinenc va insistir en 
aquesta voluntat de provocar 
una refl exió entre el públic, 
tot afi rmant que “avui dia la 
fotografi a s’està desmateria-
litzant, no es fa per tenir un 
diàleg amb el passat sinó per 

tenir un diàleg constant amb 
el present, fem una foto i la 
compar� m, es mira i s’oblida 
[...]. La Nuu recupera la soli-
desa de la imatge i regala un 
temps de contemplació”.

Les obres dels 13 ar� stes 
par� cipants, d’arreu del món, 
ocupen diversos espais a l’aire 
lliure: la plaça de la Nova 
Estació, l’Antiga Estació, la 
plaça d’Anselm Clavé, la plaça 
del Doctor Guardiet, el carrer 
de Justícia, diversos punts 
de l’Escardívol, el Celler, la 
Biblioteca Mestre Mar�  Tau-

FOTOGRAFIA

ler, la fàbrica Pich Aguilera 
i, per primer cop, la façana 
del pavelló de l’escola Regina 
Carmeli.

L’exposició d’aquestes 
obres es completa amb un 
programa d’activitats que 
va arrencar dimecres passat 
amb la inauguració de l’ex-
posició ‘Efímers’, a càrrec 
de l’alumnat d’edRa, i que 
va seguir dissabte amb una 
sessió de photocall lighpain-
ting organitzada pel Grup 
Fotogràfi c El Gra.

Aquest dijous, la Bibliote-
ca va acollir una conferència 
de Juan Naranjo sobre l’obra 
de Pere Formiguera, un dels 
fotògrafs que exposen a l’edi-
ció d’enguany, i el dia 18 a les 
20 hores, � ndrà lloc al Celler 
el lliurament del premi Scre-
en de fotografia en format 
mul� mèdia, convocat per l’as-
sociació cultural Ull per Ull. 
Mentre duri l’esdeveniment, 
a més, es faran les habituals 
visites guiades a l’exposició. 
La primera es va fer dissabte 
i es repe� ran els dies 12, 19 i 
26 d’octubre.

La conferència inaugural de La Nuu va tenir lloc al Castell. / Ajun-
tament-Localpres

MÚSICA

LITERATURA

Els rubinencs Empty Cage publiquen el 
seu segon disc: ‘Moneda de tres cares’

Imatge promocional del disc. 

El grup musical Empty Cage, 
format pels rubinencs Sergi 
Estella i Gerard Tort, han 
publicat el seu segon àlbum: 
‘Moneda de tres cares’. El 
projecte musical va néixer 
el 2011 amb la veu i guitarra 
d’Estella i la bateria de Gerard 
Tort i va guanyar el concurs 
Sona 9 a la millor banda nova 
de l’any.

Després de la publicació 

el 2013 de ‘Tal com raja’, arri-
ba aquest nou disc que torna 
a tenir el hard rock com a gran 
protagonista. El single que 
han publicat és ‘Úl� m batec’ i 
el videoclip –un homenatge al 
fi lm Reservoir Dogs– el signa 
la productora rubinenca La 
Lombarda. El disc està format 
per 10 cançons gravades a 
l’estudi Ultramarinos Costa 
Brava. / DdR

Concert de Chino & The
BigBet Mercedes Moore
La Societat del Blues de Rubí 
ha organitzat per aquest 
diumenge 13 d’octubre un 
concert de Chino & The Big-
Bet Mercedes Moore. 

Moore és una reconeguda 
cantant que ve directament 
des de Califòrnia i que estarà 
acompanyada de l’especta-
cular Chino, a més de la Big-
Bet. Moore oferirà al públic 
assistent un repàs del seu 
repertori de blues vintage, 

soul, R&B, gospel i rock’n’roll. 
El concert, que serà gratuït, 
� ndrà lloc diumenge a les 12 
hores al Celler.

D’altra banda, tornen les 
Jam Blues a l’espai ubicat a 
la plaça Anselm Clavé, a càr-
rec de Víctor Puertas i Balta 
Bordoy. Les sessions estan 
previstes pels dies 13 i 27 
d’octubre, 10 i 24 de novem-
bre i 8 i 22 de desembre de 
19 a 22 hores. / DdR

Arrenca el Club de Lectura 
del Racó del Llibre amb 
Marta Marín-Dòmine
L’escriptora catalana re-
sident a Canadà Marta 
Marín-Dòmine és l’en-
carregada d’inaugurar 
el Club de Lectura del 
Racó del Llibre, el 14 
d’octubre a les 19.30 
hores.

L’autora presentarà 
la seva obra ‘Fugir era 
el més bell que teníem’, 
una novel·la que ha 
estat menció especial 
del Premi Llibreter d’en-
guany. Marín-Dòmine 
és, a més d’escriptora, re-
alitzadora de documentals 
i instal·lacions artístiques, 
traductora i professora de 
literatura i cultura peninsular 
espanyola. El llibre es gesta 

a par� r d’uns escrits que va 
deixar el seu pare, Joaquim 
Marín, narrant el periple que 
el va dur fi ns al Canadà i el 
procés d’integració dins d’una 
societat diferent. / DdR

Presentació del llibre ‘Elements 
de botànica popular’ a la Biblioteca
La Biblioteca acollirà el 17 d’octubre la presentació del llibre 
‘Elements de botànica popular’, una obra del professor 
botànic i geògraf Joan Cadevall. Es tracta d’un llibre que 
recull 500 fi gures tretes de plantes de Catalunya i que edi-
ta Fundació Torre del Palau. La presentació del llibre està 
programada per les 19 hores. / DdR

Marta Marín-Dòmine. / Cedida
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Golejada de l’olímpic al Cercle 
sabadellés amb ‘hat-trick’ d’Aitor
José VErDE

Segona golejada consecutiva 
de l’Olímpic en camp contrari, 
en aquesta ocasió contra el 
Cercle Sabadellés (0-6). El 
conjunt de Can Fatjó ja és 
l’equip més golejador del grup 
amb 24 gols a favor i només 6 
en contra en només 5 jorna-
des de competició i se situa 
segon a la classificació.

El Cercle es va veure supe-
rat pels homes de Juan Carlos 
Rodríguez des del minut 5, 
quan Aitor, després d’una 
bona jugada, va aconseguir 
el primer gol. En poc temps, 
Claudio va fer el 0-2 en un 
llançament des de fora de 

l’àrea. Els locals no van arribar 
amb perill a la porteria de 
Rafa, el nou porter titular de 
l’Olímpic, i amb aquest resul-
tat es va arribar al descans.

Ja a la segona meitat, Ma-

CERCLE SABADELLÉS - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ        0-6

cercle SabaDellÉS: Albert, Biel (Deu), Rodriguez, Ser-
gi, James, Alejandro (Balmes, Victor, Marc, Raluy, Farrés, 
Aguilera. Técnic: Humberto Velasco. 
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Rafa, Matías, Pol (O. Molina), 
Rubén, Juancho (Manel), Gustavo (C. Gómez), Claudio 
(Agus), Aitor, Roger, Maymó, Fode (Roberto). Técnic: Juan 
Carlos Rodriguez.  
Àrbitre: Edgar Vacas Navalón  (Bé).
Gols:  0-1 Aitor (5´) 0-2 Claudio (11´) 0-3 Manel (50´) 0-4 
Aitor (66´) 0-5 Aitor (73´) 0-6 Manel (75´). 
targetes: Biel, James, Aguilera; Matías, Gustavo, Claudio. 

futbol | PRIMERA CATALANA

El palamós mostra el seu poder 
a Can rosés i s’imposa al rubí 

1a Catalana Grup 1 J Pts.
1 PALAMÓS CF 5 15
2 GIRONA FC B 5 13
3 EF MATARÓ CE 5 11
4 MOLLET UE CF 5 9
5 VIC UEC 5 9
6 SABADELL NORD CF 4 9
7 FUNDACIÓ E. GRAMA 5 7
8 EE GUINEUETA CF 5 7
9 L'ESCALA FC 5 6

10 LLORET CF 4 6
11 UE RUBÍ 4 6
12 MANLLEU AEC 5 6
13 JÚPITER 4 4
14 TONA UE 5 4
15 LLAGOSTERA UE B 5 3
16 LA JONQUERA UE 5 3
17 PARETS CF 5 1
18 REUS DEPORTIU CF B 1 0

 

El sènior Femení 
guanya un torneig 
a ripollet
El Sènior Femení del Ju-
ventud 25 de Septiembre, 
entrenat per José Sancho, 
va participar en el Torneig de 
veteranes de l’EFB Ripollet, 
competició que el Veinti va 
aconseguir guanyar. L’equip 
va néixer com un grup de 
mares de jugadors del club, 
però a poc a poc s’ha anat 
consolidant i aquest any dis-
putarà la Lliga del Vallès per 
a jugadores no federades.

El Sènior Femení del Juventud 25 de Septiembre, amb el trofeu del 
torneig de ripollet. / Cedida

nel va substituir Juancho i les 
seves entrades per la banda 
van crear molt perill. De fet, 
Manel va fer el 0-3 en el minut 
50. L’entrada de Cristian Gó-
mez i Agus va reforçar l’atac 
rubinenc i en el 66, Aitor va 
fer el quart gol de l’Olímpic. 
Només set minuts després el 
mateix Aitor feia el 0-5 i el seu 
particular ‘hat-trick’. I ja en el 
75, Manel va culminar la gole-
jada amb el 0-6 definitiu.

En la propera jornada, 
l’Olímpic rebrà la visita del 
CD Can Parellada de Terrassa. 
El partit serà diumenge a les 
12 hores al Municipal de Can 
Fatjó.

José Luis pérEz

Molt bon partit el disputat 
entre la UE Rubí i el Palamós 
CF diumenge a Can Rosés. Els 
rubinencs van merèixer un mi-
llor resultat perquè van tenir 
fins a nou ocasions molt clares 
de gol que no es van concretar 
o bé pel porter Quintí o bé per 
falta d’encert. Per contra, els 
visitants es van mostrar molt 
efectius de cara al gol, amb 
cinc arribades a la meta de 
Juanmi, de les quals tres van 
pujar al marcador.

A l’inici del partit, el Rubí 
va comptar amb dues oportu-
nitats a través d’Óscar Uroz, 
neutralitzades pel porter del 
Palamós en dues grans in-
tervencions. Una errada en 
el mig camp va fer que en el 
minut 3, l’exjugador del Rubí 
Dani Muelas fes el 0-1 per 
als visitants. El Rubí no es va 
arronsar, però es va trobar 
davant un conjunt molt ben 
posicionat, amb ofici, ràpid i 
físicament poderós.

Després del descans, en 
només tres minuts, una nova 
errada del Rubí va ser aprofita-

da de nou per Muelas per fer 
el 0-2. Va ser un cop dur per 
als d’Alberto Fernández, però 
van seguir lluitant. Un clar 
penal sobre Sergi Estrada va 
ser transformat en gol pel ma-
teix jugador i el marcador va 
quedar 1-2. El Rubí continuava 
dominant, però el Palamòs es 
va mantenir ferm i en el minut 
75, en una gran jugada, Rosell 
va fer l’1-3 definitiu.

Tot i la derrota, el Rubí va 
deixar molt bones sensacions, 
mentre que el rival va de-
mostrar perquè està invicte. 
Aquest dissabte a les 16.45 
hores, el Rubí visitarà la UE La 
Jonquera.

D’altra banda, el segon 
equip del club va guanyar 
2-3 el Matadepera. Dissabte 
jugarà a Can Rosés a les 18.15 
hores davant el Castellar.

UE RUBÍ-PALAMÓS CF                  1-3

UE RUBÍ: Juanmi, Mur, Aitor Torres, Raventós, Manu, Ville-
gas (Charly 71’), Omar, Tino ( Marc Gracia 56’), Óscar Uroz, 
Enric(Raul 56’) i Sergi Estrada.
PALAMÓS CF: Quinti, Cano, Ayoub, Joel (Biel 90’), Espuña 
(Nahum 88’), Guillem Cornella, Sergio Gonzalez, Vergara, 
Dani Muelas (German 80’), Adri Salas (Rosell 71’) i Sanku 
(Fran Perez 71’).
Àrbitre: Martinez Navarro.
Gols: 0-1 Dani Muelas  (3´), 0-2 Dani Muelas  (48´), 1-2 Sergi 
Estrada (66’) (Penalti), 1-3 Rosell  (75´).
targetes: Mendoza i Sergi Estrada; Ayoub i Sergio Gonzalez.

futbol | tercera catalana

Tres de tres del ‘Veinti’ fora de casa
JAViEr GonzáLEz

El CF Juventud 25 de Septi-
embre va disputar diumenge 
la 5a jornada del grup 6 de 
Tercera Catalana, al camp 
del Castellbisbal. I com en 
les dues anteriors sortides, 
va aconseguir emportar-se 
els tres punts. Després d’un 
inici de partit amb respecte 
entre els dos conjunts, abans 
del descans l’equip de Gabriel 
Bravo va aconseguir un im-
portant avantatge posant el 

0-2 al marcador.
A la represa, el ‘Veinti’ va 

continuar dominant i a quinze 
minuts del final va sentenciar 
el partit amb el tercer gol, 
obra de Xavi Muñoz.

Amb aquesta victòria, 
el conjunt rubinenc se situa 
tercer a la taula a tres punts 
del líder.

Diumenge vinent, a partir 
de les 12.05 hores, jugarà 
a casa davant el Can Rull i 
intentarà trobar-se amb la 
victòria com a local.

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 CASTELLAR UE 5 15
2 OLÍMPIC CAN FATJÓ 5 13
3 JUV.25 SEPTIEMBRE 5 12
4 CAN RULL RT CFU 5 10
5 PD PAJARIL 5 10
6 MARINA-C. GAMBÚS CE 5 10
7 UE RUBÍ B 5 9
8 LLANO SABADELL CD 5 9
9 CAN PARELLADA CD 5 8

10 BADIA DEL VALLÈS CD 5 6
11 MIRASOL-BU CF 5 5
12 SAN LORENZO UD 5 4
13 LA ROMANICA CF 5 4
14 EF PLANADEU 5 4
15 CASTELLBISBAL UE 5 3
16 JUAN XXIII CS 5 2
17 C. SABADELLÉS 1856 5 1
18 MATADEPERA FC 5 0

L’olímpic no va tenir problemes contra els de sabadell. / J.A Montoya

boxa | TORNEIg

La seu del Club Boxa Rubí, 
a Cova Solera, es va omplir 
dissabte en una nova vet-
llada esportiva solidària. La 
cita, que comptava amb el 
suport de l’Ajuntament, va 
servir per recollir fons a favor 
de l’Associació Vallès Amics 
de la Neurologia (AVAN). Les 
persones assistents van abo-
nar una entrada d’entre 13 i 
15 euros, dels quals 3 es van 
destinar a l’entitat que dona 

El Club Boxa rubí recull 350 euros 
pels Amics de la neurologia del 
Vallès en una vetllada solidàriaHiginio Gómez va ser el guanyador de la cronoescalada anual 

que organitza el Club Ciclista Rubí. El podi es va completar amb 
Luis Linares, que va ser segon, 
i David Aranda que va quedar 
tercer. 

Pel que fa a les sortides set-
manals, aquest diumenge a les 
8 hores el grup A farà una ruta 
de 100 km fins a Sant Vicenç de 
Castellet i tornada, mentre que 
el grup B realitzarà un recorre-
gut de 90 km fins a Castelldefels, 
i el C pedalejarà per un itinerari 
de 80 km fins a La Bauma i tor-
nada a la ciutat. / DdR

CICLISME | ruta

Higinio Gómez guanya la cronoescalada 
anual del Club Ciclista rubí 

podi de la cronoescalada anual 
de Ciclistes rubí. / Cedida

suport a persones afectades 
per malalties neurològiques. 
En total, el torneig va recollir 
350 euros.

La vetllada va oferir 13 
combats, 10 masculins i 3 
femenins. També va oferir un 
únic combat professional entre 
dues púgils femenines: la rubi-
nenca Burcha El Quaissi ‘Bussy’ 
i Shelia Garcia ‘La Mexicana’, de 
Puertollano. La local va vèncer 
per punts en un combat molt 

La vetllada solidària també va servir per promocionar aquest 
esport. / Cedida

intens. Amb aquesta victòria, 
Bussy certifica la seva classifi-
cació pel Campionat d’Espanya 
de la seva categoria. La resta 
de combats van ser amateurs.

La jornada va comptar amb 

la presència de l’alcaldessa 
Ana M. Martínez, el regidor 
d’Esports, Juan López, i  la res-
ponsable del Pla de Promoció 
de l’Esport Femení, Marta 
Oliva. / DdR
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Els tres equips sèniors de wa-
terpolo del Club Natació Rubí 
(CNR) van començar dissabte 
la temporada de lliga.

El Sènior Femení, que 
competeix a Divisió d’Honor, 
va jugar contra el CN Sant 
Feliu, però no va poder amb 
l’equip del Llobregat i va per-
dre per un ajustat 10-12.

El Sènior Masculí A, que 
juga a Primera Nacional, 
tampoc va guanyar. En un 
par� t molt igualat i disputat 
va caure per la mínima (11-
12), també contra el CN Sant 
Feliu.

En canvi, el Sènior Mas-
culí B, que es va desplaçar 
fi ns a Banyoles i els jugadors 
de Dani Gómez es van impo-
sar per un clar 8-18.

Aquest dissabte, tot i ser 
fes� u, els dos primers equips 
tenen compe� ció. El Femení 
visita la sempre di� cil piscina 
del CN Sabadell, mentre que 

WATERPOLO | LLIGA

Debut amb derrota del Sènior Femení 
i Masculí del Club Natació Rubí 

El Sènior Femení va perdre contra el CN Sant Feliu per un ajustat 10-12. / Cedida

el masculí anirà a jugar a 
Molins de Rei.

Natació
Dissabte es va disputar la 
primera prova de natació, 
en concret la de fons i es� ls 
en les categories absoluta, 
júnior i infan� l. Quatre ne-
dadores i tres nedadors del 
Natació Rubí van compe� r a 
Manresa en aquesta primera 
cita del calendari espor� u.

Diumenge va ser el torn 
dels més pe� ts, els preben-
jamins, que van compe� r a 
Sant Esteve Sesrovires en la 
primera jornada de la lliga 
per equips. En total van ser 
18 nedadores i nedadors 
del club rubinenc els que 
van participar per primera 
vegada en una competició 
ofi cial.

Triatló
També el dissabte passat es 

va disputar el XII Aquatló de 
Platja d’Aro, amb la par� cipa-
ció de sis espor� stes del CN 
Rubí, una en categoria feme-
nina i cinc en la masculina. 
La representant femenina, 
Marisol Almeida, va fer un 
molt bon paper assolint la 
3a posició en la categoria de 
V2 i quedant 29a a la general. 
En categoria masculina els re-
sultats van ser: Edu Gonzalez 
5è (Sub-23) i 37è a la general, 
Francesc Riudaura 13è (abso-
luta) i 44è a la general, Nico 
Fricou 14è (absoluta) i 50è a 
la general, Juan José Sanchez 
8è (V2) i 55è a la general, i 
Ricard Valenzuela 9è (V2) i 
58è a la general.

Finalment, aquest dissab-
te està previst que es dispu�  
el Campionat del món Iron-
man a Kona (Hawaii), amb la 
par� cipació del triatleta del 
Club Natació Rubí Fernando 
Garrocho. / CNR

PETANCA | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Els rubinencs Víctor Ruiz, de 
la Unió Petanca Las Torres-
Rubí, i Aitana Benzal, del 
Santa Rosa, van aconseguir 
proclamar-se subcampions 
de Catalunya juvenil en el 
campionat que es va celebrar 
el dissabte a les pistes de Cova 
Solera, a Rubí. La tripleta de 
la qual formaven part va fer 
un campionat pràc� cament 
perfecte i només va perdre 
davant la tripleta campiona 
d’Espanya.

També cal destacar el bon 
paper que va realitzar Lucía 
Izquierdo, que amb la seva 
tripleta va quedar en terce-

Dos rubinencs es proclamen subcampions 
juvenils de Catalunya de petanca

D’esquerra a dreta, Lucía Izquiedo, Óscar Zamorano, Izan Reyes i 
Víctor Ruiz. / Cedida

ra posició. En canvi, Óscar 
Zamorano, que disputava el 
seu darrer campionat com 
a juvenil, no va tenir sort, 
ni tampoc Izan Reyes, que 
debutava.

Derrota en lliga del primer 
equip
D’altra banda, el primer equip 
de la UP Las Torres-Rubí es va 
veure sorprès pel Badalona, 
un dels equips clàssics de la 
petanca catalana. El par� t es 
va iniciar amb una primera 
ronda favorable als visitants 
i encara que els rubinencs 
van aconseguir empatar el 

par� t no van poder frenar els 
badalonins, que van endur-se 
el triomf per 4-5.

Pel que fa al segon equip, 
va aconseguir la primera 
victòria de la temporada, pre-
cisament contra el Badalona. 
Els de Rubí es van imposar 
aviat en el joc i no van donar 
cap opció de joc als visitants. 
El par� t va acabar 11-5. El ter-
cer equip es va desplaçar fi ns 
a les pistes de La Concòrdia, 
de Sabadell. Van completar el 
millor par� t de la temporada 
imposant-se des de l’inici als 
locals. La seva superioritat 
es va veure refl ec� da en el 
marcador final, que va ser 
de 4-12.

En relació amb el quart 
equip, con� nua imbatut des-
prés de quatre jornades des-
prés d’aconseguir la victòria 
contra el Palau de Plegamans. 
Fidels al seu es� l de joc, van 
aconseguir el triomf per 4-12, 
un resultat que els col·loca 
en segona posició a la clas-
sifi cació.

L’equip femení va descan-
sar. / UP Las Torres-Rubí

La Unió Atlè� ca Rubí (UAR) 
va portar un gran nombre 
d’atletes a la primera jornada 
del Campionat de Catalunya 
de tardor, que es va celebrar 
dissabte passat a Can Rosés. 
El campionat és de les cate-
gories de promoció i consta 
de quatre jornades més. Les 
properes � ndran lloc aquest 
dissabte, el 26 d’octubre i el 9 
de novembre. La jornada fi nal, 
on es classifi quen els vuit atle-
tes millors classifi cats de cada 
prova en cada jornada, � ndrà 
lloc el 16 de novembre. 

En categoria femenina, en 
els 60 m llisos hi van par� ci-
par Mar� na Capel, que es va 
classifi car per la fi nal, Merit-
xell Llort, Abril Segovia, Mar 
Jiménez, Erin Mar� n, Emma 
Dublino i Paula Gombau. En la 
prova dels 150 m llisos, hi van 
par� cipar Gemma Velázquez i 
Paula Haba.

Als 1.000 m llisos, Noelia 
Valera va quedar quarta i 
va aconseguir el passi a la 
fi nal. En la prova de llargada, 
va participar Marina Capel, 
Meritxell Llort, Erin Guerrero, 
Abril Segovia, Emma Dublino, 
Paula Gombau i Mar Jiménez. 
Pel que fa al llançament de 
disc, van par� cipar Gemma 
Velázquez, que va quedar on-

ATLETISME | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Una trentena d’atletes de la UAR par� cipen 
en el Campionat de Catalunya de tardor

zena. En llançament de pilota, 
Ana Chia va ser sisena i es va 
classifi car per la fi nal i Noelia 
Valera, vuitena.

Pel que fa a la categoria 
masculina, en la prova dels 
60 m llisos hi van par� cipar 
Axel Fernández i Juan García, 
que van classifi car-se per la 
fi nal, mentre que Ali Amraoui 
es va quedar a les portes. Als 
150 m llisos hi van par� cipar 
Adrián Rueda i Andrés Agui-
lera, que van quedar quart i 
cinquè i es van classifi car per 
la fi nal. Mauro Serrano i David 
Colchón, en canvi, es van que-
dar fora, mentre que Adam 
Daadi també va aconseguir el 
passi per la fi nal.

En la prova dels 2.000 m 
llisos, Ivan Molina va acon-
seguir accedir a la fi nal, però 

Xavi Borrella no. Als 3.000 m 
llisos, Adrián Macías va quedar 
segon i per tant, va aconseguir 
la classifi cació. Juan García i 
Dídac Vila, en la prova de llar-
gada, van aconseguir accedir 
a la fi nal, però Ivan Molina es 
va quedar a les portes.

Mauro Serrano i David 
Colchón van aconseguir l’accés 
a la fi nal en llançament d’arte-
facte, però es van quedar fora 
Andrés Aguilera i Arnau Ruiz. 
Per últim, Martí Ardévol va 
par� cipar en la prova de disc 
i va quedar catorzè, mentre 
que en llançament de martell 
va aconseguir la classifi cació 
després de quedar quart.

La segona jornada del 
Campionat de Catalunya de 
tardor � ndrà lloc aquest dis-
sabte a Can Rosés. / UAR

Alguns dels atletes ja s’han classifi cat per la fi nal. / Cedida
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