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Rubí �ndrà un centre
d’urgències d’atenció primària

> A par�r del novembre, el CAP Mútua passarà a ser un CUAP
> Atendrà urgències vitals i d’alt risc i farà proves diagnòs�ques
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El govern decreta el tancament de bars i
restaurants per frenar els contagis
REDACCIÓ

Bars i restaurants tornaran a abaixar persianes quinze dies. / Arxiu

El govern de la Generalitat
ha adoptat noves mesures
per tal d’evitar la propagació del coronavirus en les
pròximes setmanes. Unes
mesures que han entrat en
vigor aquesta matinada i
que afecten sobretot el sector de l’hostaleria, que ja ha
anunciat que les recorrerà a
la jus�cia.

A Rubí han mort
cinc persones
durant aquest mes
per covid-19
El Procicat ha acordat
suspendre l’activitat presencial de bars i restaurants,
que només podran fer menjar per portar a casa durant
els pròxims quinze dies,
el temps que, en principi,

estaran en vigor les noves
mesures. A més, es redueix
a un 30% l’aforament dels
comerços i se suspenen
totes les compe�cions espor�ves d’àmbit català per
limitar la mobilitat.
En compensació, el govern ha anunciat un paquet d’ajudes de 40 milions
d’euros per compensar els
establiments més afectats i
una línia de crèdit de 12.000
milions d’euros.
S’enﬁla el risc de rebrot
Durant els darrers dies hi ha
hagut un repunt del risc de
rebrot a la ciutat, amb un índex de 329, tot i que encara
està per sota de la mitjana
catalana, que és de 378.
Entre el 5 i l’11 d’octubre,
a Rubí s’han detectat 117
casos posi�us de coronavirus i l’índex de transmissió
està per sobre de l’1, el que
indica que la malal�a està
en expansió.
L’altra dada destacable és que en només dues
setmanes d’octubre ja han

mort cinc persones per
covid-19, quan en tot el mes
de setembre van morir dues
persones. Actualment, hi ha
10 persones ingressades a
l’hospital, de les quals dues
són a l’UCI.
Des de l’inici de l’epidèmia, a la nostra ciutat
s’han registrat 1.744 casos
positius i 113 defuncions
per coronavirus.
Els ins�tuts, els més afectats
Pel que fa a les escoles
afectades pel tancament
de grups, segons les dades
de l’Ajuntament de Rubí,
hi ha grups tancats a l’Escola Montessori, al Pau
Casals (2), a Ca n’Alzamora,
a l’Escola Montserrat (4), a
Maristes, i als ins�tuts L’Estatut, Torrent dels Alous, JV
Foix i La Serreta (2) i també
a la llar d’infants Sol Solet
(3). A més, el Departament
d’Educació també informa
que hi ha un grup tancat al
Duc de Montblanc, dada no
corroborada pel consistori.

Arrenca la campanya de
vacunació de la grip
Els CAP Anton de Borja i
Sant Genís traslladaran part
de la vacunació de la grip
a diferents equipaments
municipals i locals veïnals,
mentre que el CAP Mútua
durà terme la campanya en
un ediﬁci annex. L’objec�u
d’aquesta gran novetat en
la campanya de la grip és
evitar la saturació dels centres sanitaris i prevenir el
contagi de covid-19.
Per vacunar-se en aques-

tes instal·lacions, a excepció
del CAP Anton de Borja, no
és necessari demanar cita
prèvia, només cal presentarse en l’horari es�pulat i dur
la targeta sanitària.
L’objec�u de la campanya de la grip és protegir la
ciutadania més vulnerable
a la grip, que en gran part
coincideix amb aquella més
vulnerable a la covid-19 i
contribuir així a reduir la
pressió assistencial. / DdR

EQUIPAMENTS I HORARIS DE LA VACUNACIÓ
USUARIS CAP ANTON BORJA
CAP Anton de Borja: cal demanar
cita prèvia.
Servei de Rehabilitació Comunitària (c. Pitàgores, 4): dilluns,
dimarts, dimecres i divendres,
de 15 a 19.30 h.
USUARIS CAP SANT GENÍS
CAP Sant Genís (entrada lateral):
del 19 d’octubre al 13 de novembre, de 10 a 13 h.
Ediﬁci Ressò (av. Can Tapis, 91,
Les Valls de Sant Muç): 19, 21, 26
i 28 d’octubre, de 15 a 19 h.
Local de l’AV Can Fatjó (av. Castellbisbal, 1): 20, 22, 27 i 29
d’octubre, de 15 a 19 h.
Local de l’AV Vallès Park (camí
d’Ullastrell, 413): 23 i 30 d’octubre, de 15 a 19 h.

USUARIS CAP MÚTUA
Ediﬁci annex al CAP (an�c SEM):
de dilluns a divendres de 10.30 a
13.30 h i de 15 a 19.30 h.
QUI S’HA DE VACUNAR?
-Persones de 60 anys o més
Embarassades
-Infants d’entre 6 mesos i 2 anys
prematurs
-Persones amb malalties cròniques
-Persones de centres per a la
gent gran o altres ins�tucions
tancades
-Persones amb obesitat mòrbida
-Persones cuidadores de collec�us esmentats o que hi estan
en contacte
-Professionals de la salut
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El CAP Mútua es transformarà en un
CUAP a par�r del mes de novembre
REDACCIÓ

Rubí �ndrà a par�r del mes
de novembre un Centre
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), segons ha
explicat la gerent de la Regió
Sanitària Metropolitana
Nord, Anna Arran. Al febrer
d’aquest any, el Departament de Salut ja es va comprometre a transformar el
CAP Mútua en un CUAP a
finals d’any o principis de
2021, i finalment serà al
novembre quan aquest projecte es faci realitat.
El CAP Mútua actualment és un centre d’atenció
continuada, ja que acull
urgències durant les 24 hores del dia, però amb la
transformació a CUAP podrà
oferir serveis i evitar desplaçaments dels rubinencs als
hospitals de referència, ubicats a Terrassa. Els CUAP, per
exemple, estan capacitats
per atendre pacients amb
urgències de risc vital i d’alt
risc. Segons ha explicat Anna
Arran, també s’instal·larà
un CUAP a Sant Cugat del

Mobilització aquest dissabte
per reivindicar millores en
la sanitat pública
REDACCIÓ

El CAP Mútua es transformarà en un Centre d’Urgències d’Atenció Primària. / Mariona López-Arxiu

Vallès i dos CUAP adjacents a
l’Hospital Mútua de Terrassa
i l’Hospital del Consorci Sanitari de Terrassa.
La notícia es va donar
en el marc del Consell d’Alcaldies del Vallès Occidental
per presentar el Pla d’enfortiment i transformació de
l’atenció primària i explicar
com es concretarà. Es tracta
d’un pla creat per potenciar
la sanitat primària i que
compta amb un pressupost
de 38,7 milions d’euros per
a la Regió Sanitària Metro-

politana Nord a executar en
tres anys.
El Pla inclou la contractació de diferents perfils
professionals que redeﬁniran les seves competències,
el suport a la cronicitat i el
reforç administra�u i tecnològic per potenciar l’atenció
telefònica i telemàtica. A
més, des del juliol s’han incorporat als CAP els gestors
covid i, des del setembre, els
referents escolars.
A la trobada també hi
va ser present el delegat

del govern a Barcelona,
Juli Fernàndez, qui va explicar que el nou pla és “un
canvi de model per poder
millorar l’accessibilitat de
la gent al sistema de salut i
donar resposta resolu�va i
eﬁcient, posant èmfasi en la
cronicitat, que necessita un
accés molt més reiterat de la
primària”. També va explicar
que en les properes setmanes està prevista la incorporació de 600 professionals
per reforçar els rastrejos i els
cribratges epidemiològics.

3

El Moviment per unes Pensions Dignes i Rubí Sanitat
han convocat a la ciutadania
aquest dissabte a participar en una manifestació
per reclamar millores en
la sanitat pública. Es tracta
d’una mobilització que es
fa arreu del territori català,
promoguda per la Coordinadora An�priva�tzació de
la Sanitat i per la Defensa
de la Sanitat Col·lec�va i que
arriba després que aquesta
setmana alguns sindicats
hagin convocat vagues a
l’atenció primària.
La manifestació tindrà
lloc a les 12 h a la plaça Pere
Aguilera i servirà per lliurar
les signatures que els dos
col·lec�us han estat recollint
durant els darrers dies. Unes
signatures que demanen
reforçar els recursos humans
dels centres d’assistència
primària de Rubí, amb més
metges de família, pediatres,
més infermeria i personal
d’administració. A més, de-

manen la reobertura dels
CAP de forma global i amb
atenció presencial, habilitant
espais segurs i circuits de
protecció per al personal i
els usuaris, i que els tres centres sanitaris de Rubí siguin
de gestió pública. També
reivindiquen una atenció
hospitalària de proximitat, a
través d’un hospital propi o
un CUAP de ges�ó pública.
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Dinàmic Crescendo inicia nova
etapa canviant d’espai

D

es d’aquest nou curs,
l’escola de Formació
Artística Dinàmic Crescendo, canvia d’espai,
oferint així, els seus serveis al
centre de Rubí.
Amb tres espais diferenciats,
Dinàmic Crescendo segueix
facilitant l’accés a la cultura
de forma segura. I és que, en
aquests temps on la prevenció és
essencial, necessitem demostrar
que la cultura segueix sent necessària i es pot portar a terme
amb seguretat.
Per tant, la segona planta de
l’Edifici Dau, una sala del CRAC
i el local de Logos i Dinàmic
Crescendo, a la Plaça Catalunya
15, seran els tres espais on es
desenvoluparan les activitats
artístiques que s’ofereixen.
Dinàmic Crescendo és una
escola artística especialitzada
en arts escèniques i centrada
a formar a futurs artistes de
Teatre Musical. A més compta
amb l’oferta de classes d’Il·lustració i Còmic per diferents
nivells i edats, ja que no es
tanca a una sola branca artística perquè aposten per formar
artistes multidisciplinaris i segurs
davant qualsevol de les arts més
comunes.
De fet, el Teatre Musical,
ja engloba 3 de les grans arts
escèniques, com són la Interpretació, la Dansa, i el Cant Modern
i en grup. Per tant, l’oferta de
disciplines que ofereixen no es
queda curta:
En la branca d’Interpretació,
per exemple, ofereixen les d’Interpretació Davant la Càmera,
que preparen a futurs intèrprets
per treballar davant una càmera
de cinema o televisió, així com
també organitzen Tallers de Teatre i Teatre Musical, que consisteixen en la preparació i muntatge d’espectacles per representar
davant un públic a un teatre, o
Oratòria, on treballen l’expressió
oral, així com la dicció, el control
de la respiració i nervis per portar
a terme monòlegs, presentacions
i conferències amb seguretat i
tranquil·litat.
El centre recalca la importància de la pràctica de la Interpretació, ja sigui Davant la Càmera,
Teatre, Teatre Musical i sobretot
Oratòria, com un enriquiment
imprescindible tant per a nens
o adults, però sobretot en adolescents, que s’estan preparant
per iniciar-se en el món laboral
i hauran de vèncer la timidesa.
Aprendre tècniques d’expressivitat i la interpretació, en qualsevol

d’aquests vessants, els donarà
totes les armes per anar molt
més segurs.
A la branca de Dansa, per
altra banda, es treballen les
activitats de Dansa Jazz, Dansa
Clàssica, Dansa Contemporània
i Comercial Dance, a més, i des
d’un vessant més lúdic, ofereixen
Cardiodance (per ballar i cremar
calories) i Clipdance (per gaudir
ballant els millors èxits de la música dels 80 fins ara).
I, a la branca de Música, hi
ha l’aprenentatge i la pràctica
d’Instruments musicals com el
piano, en format individual, i la
guitarra, en format individual o
en petits grups de dos o tres
alumnes per practicar els duets
o els trios.
L’elecció d’aquests instruments i el tipus de repertori que
es treballa va molt lligat a un
tipus d’aprenentatge present a la
filosofia que té l’escola. Volen que
les classes d’instrument siguin
engrescadores, motivadores i,
sobretot, que s’adaptin al que
necessiti cada alumne. A més,
es combinen classes de piano
o guitarra amb cant, per tal que
aprenguin a acompanyar-se
mentre canten els temes que
més els agraden, duent a terme,
així, un treball molt més complet
que els ajudarà a agafar confiança en ells mateixos.
També ofereixen classes de
Cant particular amb professors
que participen actualment a
espectacles de Teatre Musical
de la cartellera barcelonina i,
també com a novetat, presenten
els Grups Vocals (infantil, juvenil i
adults), on es treballarà repertori
de cançons de teatre musical,
pop, jazz i gospel, entre d’altres.
I finalment, dins la branca
d’arts plàstiques, compten amb
tres grups d’Il·lustració i Còmic,
on es donen els coneixements
necessaris per poder desenvolupar amb autonomia, la creació de
personatges i històries a mesura
que milloren la tècnica del dibuix,
color i volum.
Si esteu interessats en la
seva oferta, consulteu la seva
web www.dinamiccrescendo.
com o poseu-vos en contacte
amb l’escola a través del correu
info@dinamiccrescendo.com o
per telèfon al 93 588 79 03.
Les activitats van començar
el passat 5 d’octubre, complint
totes les mesures de prevenció
necessàries per garantir el desenvolupament de les classes
amb seguretat i demostrar, de
nou, que la #culturaéssegura.
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L’Ajuntament recorre al TSJC i al Suprem
la sentència contra el Pla d’Extrac�ves
El document és una eina per diﬁcultar l’obertura de nous abocadors
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha
decidit interposar dos recursos de cassació contra
la sentència del Tribunal
Suprem de Jus�cia de Catalunya (TSJC) que anul·la
el Pla d’Extrac�ves després
d’una denúncia presentada
pel Grupo Sánchez.
El consistori no està conforme amb aquesta decisió
judicial i per això ha decidit
recórrer al mateix TSJC i
també al Tribunal Suprem.
El govern va explicar aquest
nou pas judicial en la darrera Mesa d’abocadors,
que va tenir lloc la setmana
passada.
A ﬁnals del 2016, l’Ajuntament de Rubí va aprovar
el Pla especial urbanís�c de
regulació de les activitats
extrac�ves i la seva restauració, que va comptar amb
el suport de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona.
Una eina que pretenia posar
ordre a les ac�vitats extrac-

El Grupo Sánchez podria tornar a reac�var el Pla Especial Urbanís�c de Can Carreras i Can Balasc si els
tribunals li acaben donant la raó. / Arxiu-Mariona López

�ves i evitar que aquestes es
puguin conver�r en futurs
abocadors si no compleixen
unes mesures restric�ves.
De moment, la vigència
del Pla d’extrac�ves manté
en suspens la tramitació del
Pla Especial Urbanís�c dels
abocadors de Can Carreras
i Can Balasc, que el Grupo
Sánchez va presentar fa
uns anys per poder arrencar

l’ac�vitat a Can Balasc. Això
és així perquè, segons va
explicar el consistori, encara
que la sentència ha estat
desfavorable, la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona
ha optat per mantenir-lo
aturat.
La suspensió del PEU va
obligar al Grupo Sánchez, a
través de la ﬁlial AJK Inversiones Cantábricas y Portua-

Remodelen la comissaria de la Policia Local
per millorar l’atenció i la seguretat
REDACCIÓ

Les instal·lacions de la Policia Local s’han remodelat
durant l’es�u per millorar
l’atenció ciutadana i la seguretat de la comissaria,
així com la comoditat dels
agents, segons ha informat
l’Ajuntament.
Els treballs han consis�t
en la reforma i modernització de les dependències
de la recepció, la sala de
coordinació, els vestuaris,
la zona de custòdia i l’espai d’interlocució entre
detinguts i advocats. La
zona d’atenció al públic
s’ha redistribuït i això ha
permès ampliar la sala de
control, millorar els espais
de treball i els taulells de
recepció.
També s’han actualitzat
elements com el terra, el
sostre i les instal·lacions i
s’ha millorat la seguretat
de la zona de custòdia i
l’espai per a l’acompliment
dels drets de les persones
de�ngudes.
Els vestuaris s’han millorat amb un nou paviment

Imatge de les instal·lacions remodelades. / Ajuntament-Localpres

Les diverses
actuacions han
�ngut un cost de
205.000 euros
i la renovació de la zona de
dutxes.
La regidora de Seguretat Ciutadana, Marta Oliva,
aﬁrma que l’objec�u de les
reformes és “potenciar el
cos i facilitar que puguin fer
la seva feina com cal”.

Un dels àmbits on més
èmfasi s’ha posat ha estat
en la seguretat, millorant
els mecanismes de control
electrònic d’accés als diferents sectors, s’ha ampliat
el circuit intern i extern de
videovigilància i la protecció balís�ca dels espais.
El cost total de la inter venció ha estat de
205.102,82 euros i ha anat
a càrrec de l’empresa Construcciones Fertres.

rias, a presentar un Projecte
d’Actuació Específica més
restringit per obrir Can Balasc. Però el document va
ser tombat per l’Ajuntament
per manca de documentació. Ara, la suspensió del Pla
d’Extrac�ves podria suposar
una nova oportunitat per
l’empresa per reprendre
el projecte inicial per Can
Carreras i Can Balasc.
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Rubí vol crear una xarxa
an�rumors per millorar
la convivència intercultural
L’Ajuntament de Rubí impulsarà una xarxa an�rumors
integrada per rubinencs formats en la diversitat cultural i
el trencament d’estereo�ps.
La proposta s’emmarca en
l’eix de sensibilització vers
la diversitat intercultural del
Pla d’Acollida i Convivència.
La creació de la xarxa an�rumors serà la culminació
d’un programa de formació
en el trencament dels estereotips socials discriminatoris per raó d’origen,
cultura i religió obert a tota
la ciutadania i especialment
adreçat a les persones joves.
“Busquem erradicar la connotació nega�va de la persona migrant i promoure la
interculturalitat com a valor
enriquidor”, ha explicat el
regidor de Ciutadania, Pau
Navarro.
El desenvolupament
de diferents tallers entre
l’octubre i el desembre generarà la creació de la xarxa antirumors, que tindrà
com a objec�u afavorir la
convivència intercultural a
la ciutat i la promoció de

la diversitat com a factor
enriquidor per la societat.
El primer dels cinc tallers va
tenir lloc aquest dimecres i
les ac�vitats s’allargaran ﬁns
a ﬁnals de novembre. Les
persones que assisteixin als
tallers rebran un cer�ﬁcat
i conformaran la xarxa an�rumors amb col·laboració
amb les en�tats locals que
vulguin afegir-se a la inicia�va. / DdR
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L’Ajuntament recupera els Casals d’Infants Diaris
amb un màxim de 10 infants a cada grup
REDACCIÓ

El servei de Casals d’Infants
Diaris s’ofereix als nens
i nenes de 3 a 12 anys i
disposa de quaranta places
d’atenció diària. Aquest recurs té l’objec�u de donar
suport i es�mular el desenvolupament de cada infant,
i ajudar en la socialització i
l’adquisició dels aprenentatges bàsics.
La crisi sanitària de la
covid-19 va forçar a suspendre l’ac�vitat durant l’estat
d’alarma, de la mateixa
manera que es van deixar
d’oferir classes presencials.
Amb l’inici del curs 20202021, el consistori reprèn
també aquest recurs educa�u a par�r del 19 d’octubre a l’ins�tut escola Teresa
Altet amb les mesures de
prevenció de la covid-19
que dicten les autoritats
sanitàries.
Tots els grups del Casal Diari tindran com a
màxim deu infants que
funcionaran com a grups

Els Casals es realitzaran al Teresa Altet. / Carla Abril-Arxiu

estables. Per aquest mo�u,
i a diferència d’altres anys,
les inscripcions seran per
blocs i cada infant es podrà
inscriure només en una de
les tres opcions següents:
dilluns-dimecres-divendres
(30 euros al mes); dimartsdijous (20 euros al mes) o
bé un dia de la setmana a
escollir (10 euros al mes).
L’horari d’atenció del
servei serà de 17 h a 19 h,

amb entrades i sor�des esglaonades. Els infants que
siguin alumnes de l’ins�tut
escola Teresa Altet seran
recollits pels responsables
del Casal Diari a les 16.30
h i els acompanyaran directament a l’ac�vitat. La
relació amb les famílies
que ﬁns ara es duia a terme
presencialment al mateix
Casal es farà, d’ara endavant, de forma periòdica i

telemà�ca.
Les inscripcions ja es
poden formalitzar a través
de la Seu Electrònica de
l’Ajuntament. La petició
s’ha de presentar prioritàriament de manera telemà�ca en forma d’instància
genèrica. Per poder fer el
tràmit telemà�c, cal disposar del cer�ﬁcat electrònic
(idCAT o eDNI) o estar donats d’alta al servei idCAT
mòbil.
Només per a aquelles
famílies que tinguin dificultats per presentar la
sol·licitud telemà�cament,
el tràmit es podrà fer de
forma presencial a l’Oﬁcina
d’Atenció a la Ciutadania,
reservant la cita prèviament.
Les places són limitades i s’atorguen per ordre
d’arribada de la sol·licitud
d’inscripció. El consistori
informarà la família telefònicament de si ha ob�ngut
o no la plaça sol·licitada i
del dia que l’infant podrà
començar l’ac�vitat

L’Oﬁcina d’Atenció a la Diversitat Funcional oferirà
un nou punt de suport a Les Torres
REDACCIÓ

Des d’aquest dijous, 15 d’octubre, l’Oﬁcina d’Atenció a la
Diversitat Funcional (OADF)
de l’Ajuntament de Rubí
compta amb un nou punt
d’atenció a les dependències
municipals de la rambleta de
Joan Miró, on també tenen
la seva seu l’Oﬁcina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de
Les Torres i el Sector 2 dels
Serveis Socials.
L’OADF es va posar en

marxa a principis de 2017
amb l’objectiu de donar
una resposta centralitzada
a les persones rubinenques
amb diversitat funcional i a
les seves famílies. Des de
l’oﬁcina se’ls informa, assessora i ajuda en la tramitació
de recursos, prestacions i
serveis.
El nou punt d’atenció de
Les Torres amplia el servei
que ja s’estava oferint des de
l’equipament municipal del
carrer General Prim. Tem-

poralment, atesa la situació
d’emergència sanitària per
la covid-19, l’OADF oferirà
atenció presencial els dilluns
de 16 h a 19 h, al carrer General Prim, 33-35, 2a planta
i els dijous de 9 a 14 h, a la
rambleta Joan Miró, s/n.
Per rebre atenció presencial, és imprescindible
sol·licitar cita prèviament al
telèfon 637 83 10 56. A més,
l’equip de l’oficina ofereix
servei telefònic (637 83 10
56) els dilluns de 16 h a 19

h i de dimarts a divendres de
9 h a 14 h. També es poden
enviar consultes mitjançant
el correu electrònic oadf@
ajrubi.cat.
La regidora de Programes
Sectorials, Yolanda Ferrer, ha
destacat que l’obertura de
l’OADF a Les Torres “servirà
per apropar el servei a la
ciutadania i arribar més fàcilment a aquelles persones
que, pel moitu que sigui,
encara no el coneixen i no
saben com els pot ajudar”.

ACTUALITAT
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Desenes de rubinencs reclamen
acabar el tractament o la devolució
dels diners a la fallida Den�x
LARA LÓPEZ

La cadena de clíniques dentals Den�x, amb una sucursal a Rubí ubicada al passeig
Francesc Macià, ha presentat oﬁcialment un concurs
de creditors a principis
d’aquest mes d’octubre
per la “incertesa” del reﬁnançament del seu deute i
un “deteriorament constant
del negoci”. Així, Den�x ha
deixat de donar servei als
seus usuaris, alguns dels
quals tenen tractaments inacabats i préstecs de milers
d’euros. A Rubí s’ha creat
una plataforma d’afectats
per la fallida de Dentix a
Facebook, de la qual formen part una cinquantena
de persones.
Un dels afectats és el
rubinenc Iván Sánchez, qui
va començar el 2018 un
tractament per realitzar-se
una pròtesi híbrida a les
dents superiors i un implant
dental a les dents inferiors, pressupostat en 9.000
euros. Al principi li van dir
que el tractament duraria
un any, però aquest s’ha
anat allargant i des del març
encara té pendent l’implant
inferior. “Les vegades que
he anat a la clínica després
de la reobertura pel conﬁnament el tracte ha estat
vergonyós. El director de la
clínica no vol parlar amb els
usuaris ni donar cap explicació”, aﬁrma l’Iván.
La majoria d’usuaris
afectats expliquen que el
mètode de la clínica Den�x
a Rubí ha estat donar cita
i anul·lar-la en arribar el
mateix dia. L’Iván explica
que, fins i tot, un dia va
haver de demanar-se festa
a la feina per acudir a la cita

de tarda amb Den�x i es va
trobar la clínica tancada.
Una altra de les principals
preocupacions dels usuaris
de Den�x és que no saben
si tenen dret a reclamar
l’historial clínic i quina garantia tindran per poder
finalitzar el tractament a
una altra clínica.
Albert Rutllan, qui estava realitzant un tractament
d’ortodòncia de gairebé
2.000 euros, explica que va
demanar cita o l’historial
clínic i li “donen llargues o
anul·len les cites”. “El meu
tractament ha de tenir un
seguiment cada 4 o 6 setmanes i des de Den�x em
donen cita cada dos mesos”,
aﬁrma el rubinenc. Rutllan
va pagar el tractament en
metàl·lic per avançat i ara
està en contacte amb alguns membres de la plataforma d’afectats rubinencs
per fer una denúncia grupal
perquè consideren que
“junts són més forts i individualment no els farien gaire
cas”. Rutllan aﬁrma que, a
banda de la cinquantena de
persones que par�cipen en
la plataforma, hi ha molta
gent gran afectada amb
préstecs per tractaments
de Den�x que no estan ben
informades de la situació.
Sandra Miller és una
altra de les usuàries de
Den�x que té el tractament
a mitges, pendent d’uns
implants dentals. La clínica
li va dir que havia d’esperar
tres mesos per posar-se la
corona dental, una operació que es va quedar pendent amb el conﬁnament.
Aquest dimarts, segons
Miller, l’Oﬁcina Municipal
de Consum de Rubí (OMIC)
li ha comunicat que Den�x

A la façana hi ha pintades contra l’empresa. / A.M.

ha començat a tornar els
diners dels tractaments
no finalitzats pagats per
avançat i paralitzant els
finançaments encara en
procés, unes devolucions
que s’aniran fent a poc a
poc als usuaris. Els afectats
esperen una solució a la
incerta situació en la qual
es troben.

La sucursal de Den�x a Rubí està al passeig Francesc Macià. / A.M.
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Veïns per Rubí reclamarà al Ple que
la ciutat �ngui un hospital de referència
REDACCIÓ

La formació política Veïns
per Rubí (VR) portarà a la
sessió plenària corresponent al mes d’octubre una
moció per demanar un hospital de referència a Rubí,
ja sigui l’an�c projecte de
l’Hospital Vicente Ferrer
actualitzat a les necessitats
actuals o un nou projecte de
centre sanitari de referència
per a les poblacions de Rubí,
Castellbisbal o Sant Cugat.
La formació també demanarà que es reforci de
forma immediata els centres
sanitaris de referència de
Rubí, com són els hospitals Mútua de Terrassa i
l’Hospital de Terrassa, i els
centres d’atenció primària
amb més personal sanitari
i els mitjans tècnics necessaris. També reclama que la
ciutat pugui disposar d’un
servei de pediatria les 24
hores del dia.
La formació polí�ca considera que amb la situació
actual de pandèmia és quan
s’han fet més evidents les

La formació polí�ca reclama que es projec� de cara al futur un nou centre sanitari de referència a
l’entorn de Rubí. / Arxiu

conseqüències derivades de
les retallades en sanitat pública, amb falta de personal
sanitari i llistes d’espera que
consideren inacceptables
per fer proves diagnòs�ques
o operacions quirúrgiques.
Veïns per Rubí ha recor-

dat que fa quatre anys la
màxima responsable municipal, Ana M. Mar�nez, va
anunciar públicament que
disposava d’un inversor per
construir el nou hospital
a Rubí, però que mai més
s’ha sabut res d’aquest pro-

jecte.
També fa quatre anys
que el govern de la Generalitat va posar sobre la taula la
possibilitat d’adquirir l’Hospital General de Catalunya,
una opció que tampoc s’ha
concretat.

Manifestació a Rubí contra
el rei i la monarquia

L’acte va tenir lloc a la plaça Pere Aguilera. / J. A. Montoya

Prop d’unes cinquanta persones es van concentrar
dijous de la setmana passada a la plaça Pere Aguilera
coincidint amb la visita del
monarca Felip VI l’endemà a
Barcelona. La manifestació
estava convocada per l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC) i tenia com a objec�u
mostrar el rebuig de la societat catalana a la corona.
L’acte va consis�r en la
crema de diverses fotograﬁes del monarca i la lectura

d’un manifest, en què es va
recordar el discurs del rei el 3
d’octubre. També es va installar una guillo�na simbòlica al
costat del lema ‘Catalunya no
té rei’. L’acte va ﬁnalitzar amb
el Cant dels Segadors.
El rei Felip VI va visitar
divendres Barcelona entre
fortes mesures de seguretat
per assis�r juntament amb
el president del govern al
lliurament de premis del
Barcelona New Economy
Week. / DdR

ECONOMIA

Aprovades les ordenances ﬁscals, que congelen
els impostos i amplien les boniﬁcacions
dora socialista M. Carmen
Cebrián.

REDACCIÓ

El Ple de l’Ajuntament va
aprovar dimarts a la tarda
les ordenances ﬁscals 2021
amb els vots favorables
dels dos socis de govern,
el Par�t dels Socialistes de
Catalunya (PSC) i En Comú
Podem (ECP).
La proposta que es va
portar a aprovació congela
la majoria d’impostos, com
ara l’IBI, que con�nua amb
el �pus imposi�u del 0,677,
i afegeix noves condicions. A
l’IBI i l’IAE, s’ha introduït una
boniﬁcació ﬁscal del 60% relacionada amb la instal·lació
de plaques fotovoltaiques.
A més, a l’IBI també s’ha
imposat un recàrrec del 50%
en aquells habitatges que
es�guin buits amb caràcter
permanent i una boniﬁcació
del 60% per a les persones
que posin l’habitatge en la
borsa de lloguer municipal:
“Volem recuperar habitatge
privat en desús, fa molt de
temps que esperàvem poder aplicar aquestes mesures”, va explicar la regidora
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La zona blava passarà a ser aparcament rotatori. / C.M.

Desapareix la zona
blava, que passarà
a ser aparcament
rotatori al centre
d’ECP, Ànnia García.
Pel que fa a les taxes,
s’ha derogat la zona blava
per transformar-la en zona
d’estacionament de rotació gratuïta; també la taxa
del mercat no sedentari,

que està suspesa, i la taxa
d’ocupació de via pública de
taules i cadires, que afecta
directament a l’hostaleria:
“Volem ajudar els col·lec�us
socials més vulnerables amb
una disminució de la pressió
ﬁscal a través de boniﬁcacions, especialment en l’IBI i
l’IAE amb les plaques fotovoltaiques, complint amb
el compromís de l’Agenda
2030”, va explicar la regi-

Abstenció majoritària de
l’oposició
La proposta va �rar endavant sense el vot favorable
de cap partit de l’oposició. Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC), Veïns
per Rubí (VR) i l’Alterna�va
d’Unitat Popular (AUP) es
van abstenir, mentre que
Ciutadans (Cs) va votar en
contra.
El cap de l’oposició, Xavier Corbera, va cri�car la
manca de documentació en
relació amb el pressupost
per poder fer una valoració
més àmplia de la proposta,
crí�ca que van subscriure
tots els par�ts. A més, va cri�car l’eliminació de la zona
blava, perquè “fomenta la
u�lització del vehicle privat”
i perquè “l’Ajuntament no
té capacitat per controlar la
zona taronja”.
En canvi, el portaveu
de Cs es va mostrar a favor
d’aquesta mesura i va recordar que és una proposta del

seu par�t. No va estar tant
d’acord amb el recàrrec del
50% de l’IBI als habitatges
buits i va insis�r que l’IBI
que es paga a Rubí és “insultantment car”. També
va cri�car durament la poca
voluntat del govern per
negociar les ordenances:
“Els conec molt bé i sé que
els hi importa un rave el
que pensi o pugui aportar
l’oposició”.
Pel que fa al portaveu de
Veïns per Rubí, Toni García,
va aﬁrmar que els impostos
que es paguen a Rubí “són
elevats i no es tradueixen
en serveis de qualitat” i va
tornar a insis�r que moltes
famílies es queden fora dels
ajuts a l’IBI pels criteris de
renda establerts.
Per últim, la portaveu
de l’AUP, Betlem Cañizar, va
reconèixer que no són unes
males ordenances, però que
manquen algunes propostes, com ara l’eliminació
de la taxa de pagament
de l’ús dels equipaments
municipals per a les en�tats
locals.

Rubí serà present
a la 18a Sertmana
Europea de les
Regions i les Ciutats
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí i l’Associa�on of European Border
Regions (AEBR) organitzen
el taller ‘Acció climà�ca local
i regional’, que �ndrà lloc el
20 d’octubre dins de la 18a
Setmana Europea de les
Regions i Ciutats. En el marc
d’aquest acte, l’alcaldessa,
Ana M. Mar�nez, presentarà
l’experiència del Rubí Brilla.
Es tracta de la cita anual
més important en l’àmbit de
la polí�ca regional a escala
europea i per la situació
sanitària serà una edició
plenament digital. Rubí hi
serà present per segon any
consecu�u impulsant aquest
taller d’experiències locals
i regionals en l’àmbit de
l’acció climà�ca juntament
amb les ciutats de Colònia
i Lappeenranta i la regió
d’Odessa.
El taller es podrà seguir
en directe el 20 d’octubre
entre les 14.30 h i les 16 h
a través de la plataforma
interac�va de la Setmana de
les Regions i Ciutats.

Trobada de les ins�tucions amb el comitè Nova edició del programa de suport a
d’empresa de Con�nental
l’ocupació per a persones amb discapacitat
Representants de l’Ajuntament de Rubí, de l’Ajuntament de Terrassa i del
Consell Comarcal del Vallès
Occidental (CCVO) es van reunir el passat divendres amb
els representants del comitè
d’empresa de les plantes de
Rubí Plàs�cs i Rubí Electrònics, del grup Con�nental.
La trobada va girar al voltant de la reindustrialització
de les empreses ubicades
a Rubí i el futur dels seus
treballadors. La cita va servir

per posar en comú la situació
actual i les possibilitats de
reinversió en aquestes plantes arran de la intenció de
Con�nental de tancar la seva
ac�vitat a la ciutat. Les tres
administracions van refermar
el seu compromís de treballar per trobar una sortida
que garanteixi la con�nuïtat
dels llocs de treball.
La presidenta del Comitè
d’Empresa de Rubí Electronics, Núria Requena, va
explicar que con�nua oberta

l’opció de la reindustrialització: “Pensem que les administracions del territori ens
poden ajudar en el camí de la
reindustrialització i si aquesta
no �ra endavant ens poden
ajudar a recol·locar la gent
al territori”.
L’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, va explicar que si no
s’aconsegueix la industrialització, Rubí posarà els serveis
d’ocupació municipals a disposició dels treballadors que
es quedin sense feina. / DdR

L’Ajuntament de Rubí, a
través de Rubí Forma i del
Servei de Diversitat Funcional, impulsa una nova
edició del programa Serveis
Integrals d’Orientació Acompanyament i Suport (SIOAS),
subvencionat per la Generalitat i el Fons Social Europeu. Aquest facilita atenció
individualitzada i orientació
a persones amb discapacitat
�sica, intel·lectual o sensorial, o amb algun trastorn
mental, amb l’objec�u que

trobin feina. El programa es
concreta a Rubí a través d’un
conveni amb la Fundació
Grupo Hada, que ges�ona
projectes d’inserció laboral
i formació ocupacional per a
persones amb discapacitat.
Com a novetat, enguany el
programa s’amplia a persones amb un 65% o més
de grau de discapacitat. A
l’anterior edició, s’adreçava
a ciutadania amb un límit
de discapacitat entre el 33%
i el 65%.

Per beneficiar-se de la
inicia�va, cal fer la demanda
a través de l’Oﬁcina d’Atenció a la Diversitat Funcional,
el servei de Primera Acollida
de Rubí Forma o el Servei
d’Ocupació de Catalunya de
Rubí. El proper divendres
23 d’octubre, a les 9.30 h,
�ndrà lloc una sessió informativa sobre el programa
a l’edifici Rubí Forma. Per
assis�r-hi, cal reservar plaça
prèviament trucant al 637
83 10 56. / DdR
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L

a pandèmia de coronavirus continua
fuetejant el món sencer. A casa nostra,
per la velocitat de la transmissió, la
situació continua sent de risc molt alt. És un
moment clau per intentar controlar l’epidèmia,
abans que arribi l’hivern i s’afegeixen malalties
com la grip, col·lapsant de nou un sistema
sanitari que no se sap si podrà fer front amb
garanties una segona onada de la covid-19.
És el moment de prendre mesures si no
es vol arribar a un nou confinament absolut com el de març i abril. Fer una mica de
marxa enrere, per evitar tornar al punt de
sortida. El govern ha estat contundent i ha
anunciat el tancament fins a final de mes de
bars i restaurants, espais de relació social molt
importants en la nostra societat, i la suspensió

Marta Esparza
Regidora d’Esquerra
Republicana (ERC)- Rubí
Escoltant la ràdio aquesta setmana, m’esgarrifo amb el testimoni d’un noi que va
patir assetjament sexual per part del seu
professor de bateria quan era adolescent.
Recorda com l’envaïa l’angoixa quan veia al
professor aparèixer per la cantonada ...
L’Arrufat, emet un comunicat on acusa
de mentider al periodista que assegura que
aquest diputat, va exercir assetjament sexual quan era portaveu al Parlament. La CUP
reconeix que es donen casos d’agressions
en el si de l’organització. Tal qual ... Ara
recordo el cas de l’exalcalde d’Argentona.
Tot això, cert o no, passa en entorns
culturals i progres. Dones i nens víctimes
del masclisme més malaltís i denigrant.

EDITORIAL

Marxa enrere

de competicions esportives que no siguin les
professionals, aforament limitat al 30% en el
comerç, suspensió de fires i congressos, tancament de parcs i jardins a les 20 h o classes
universitàries virtuals.
Són mesures que suposen un dur cop per
a sectors econòmics com el de la restauració,
que necessitaran ajuts de l’administració per
intentar refer-se, però que cal fer si es vol evitar
un nou confinament.
Evidentment, el paper de la ciutadania és

clau en aquesta pandèmia i cal que tothom
sigui responsable i s’impliqui en la lluita per
frenar la covid més enllà de les mesures i
restriccions que pugui adoptar el govern, que
ha assegurat que, si és necessari, demanarà
l’estat d’alarma.
El virus ha vingut per quedar-se i, fins i tot
quan ja hi hagi vacuna, haurem d’aprendre a
conviure amb ell, però no ens podem permetre
noves onades amb centenars de morts diaris,
sinó que els rebrots han d’estar focalitzats i

En som responsables

Símptomes d’una societat malsana.
Davant d’aquests fets em plantejo què
podem fer, des de la nostra posició- sigui
quina sigui?-. A priori sembla que la cosa
no va amb nosaltres, que, són situacions
provocades per persones malaltisses, que
no es pot controlar.
Doncs sabeu què? Tothom tenim part
de responsabilitat davant d’aquesta mena
de situacions. TOTHOM!
La lluita és on és. Comencem pel
començament. Banalitzar les situacions,
és molt perillós. No hem de permetre que
els ambients que freqüentem, es creïn i
adeqüin per a què un possible assetjament,
quedi impune. Treballem l’entorn.
Analitzem els espais i conceptes que,
tradicionalment s’han considerat com a
neutres. El disseny de l’espai urbà n’és un
exemple. A priori ni beneficia ni afecta cap

El Tuit de la setmana

13 d’octubre

Jordi Milà
@jordi_mila
Jo em pregunto, si ara amb els bars oberts, quan arribo
a certes hores de la nit em trobo sempre amb ‘botellons’
q passarà a par�t de la propera setmana? #COVID19
#coronavirus #rubicity

Visita’ns a www.diariderubi.com
Segueix-nos a les xarxes socials

col·lectiu en particular. La realitat, però,
ens porta a la nostra pròpia ciutat, Rubí,
on hi predomina un urbanisme androcèntric que prioritza tot allò relacionat amb
la masculinitat hegemònica, excloent en
realitat a la majoria de la població: dones,
LGTBI, infants, persones migrades,...
Això, a banda de la deixadesa a què estem
sotmesos de ja fa molts anys, fruit de la
manca de planificació d’un equip de govern
incapaç de gestionar la ciutat. Treballem
un urbanisme que posi al centre les persones humanes, treballem un urbanisme
feminista i just.
Què me’n dieu dels mitjans de comunicació? En les dades que llença el
Monitoratge Global de mitjans en el seu
últim informe -2015-, les dones només
representem el 28% del total de subjectes
i fonts a les notícies de premsa i als in-

controlats. Avançar de mica en mica pot ser
la diferència entre arribar lluny o quedar-se
a mig camí per haver de retrocedir en les
mesures.
La situació no és fàcil i els esforços són
durs i difícils, però el coronavirus no és cap
broma i la ciutadania ha de tenir sempre
present i recordar que cal tallar les cadenes
de transmissió per salvar vides. Cal recordar
que només a Rubí en els darrers deu dies han
mort cinc persones amb covid-19.
L’hivern arriba, la campanya de vacunació
de la grip està a punt de començar i tot són
incerteses sobre el que pot passar durant els
propers mesos: esperem que amb els esforços
de tots n’hi hagi prou per contenir la segona
onada.

formatius de ràdio i televisió. Aclamem a
la responsabilitat dels mitjans de comunicació locals i nacionals per a despertar
aquesta part de la consciència social, per
a fer d’altaveu de l’opinió femenina. Sigui
Feminista o no.
Cal explicar que la violència masclista
inclou totes les expressions de dominació
patriarcal i no només les més extremes.
Sembla que part d’aquesta societat,
entri en un estat narcotitzant “Una dona
més assassinada...” “no s’entén...”. Sortim
d’aquí! No és un cas més, no ens hi hem
d’acostumar. NO ens hi volem avesar. Són
crims molt greus i ens hem d’escandalitzar,
rebel·lar-nos-hi. Cal posar-hi remei.
Torno a la notícia del mestre pedòfil.
Sóc mare, seria massa arriscat no arriscarme per a un futur millor per al meu fill i,
també per al de les vostres filles.

L’HUMOR
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EL RUBÍ D’ABANS

Els orígens del polígon
industrial de Can Jardí

Jordi Vilalta
GCMR-CER

L’actual polígon industrial
de Can Jardí deu el seu nom,
com tants d’altres, a una
masia que s’hi ubicava i que
posseïa les seves terres. En
aquest cas, can Jardí no era
a Rubí sinó al terme de Sant
Cugat del Vallès, concretament entre la banda esquerra
de la riera i la carretera que
mena a Molins de Rei, en
un lloc ara ocupat per una
nau fabril. No obstant això,
la majoria de les seves terres
eren al terme de Rubí, a la
dreta de la riera, al lloc que
tradicionalment era anomenat “l’Infern”, potser per les
terres vermelloses existents o
bé per la gran insolació que
s’hi patia als mesos d’estiu.
Qui sap.
La rierada va acabar amb
la tradicional producció agrària de la masia, que a més
va restar molt malmesa per
l’embat de les aigües. El seu
propietari d’aleshores, Juan
García Jiménez, que també
ho era de can Domènech,

de can Calopa i del Molí
dels Bessons (aquest, per
cert, també molt afectat per
aquell tràgic esdeveniment),
va decidir vendre els terrenys
i així va néixer el polígon
industrial, un dels primers
de Rubí, i que comptà amb
els ajuts del Ministerio de
Obras Públicas y Vivienda.
El govern espanyol va donar
moltes facilitats per a la
instal·lació de naus fabrils
a la zona, ja que el nou polígon es destinaria a un ús
exclusivament industrial.
D’aquesta manera, entre
1965 i 1966 ja es va edificar
la primera de les naus: la gran
fàbrica d’electrodomèstics
de Vicente Campos (vegeu
fotografia), que, segons dades
de 1971, donaria feina a 286
treballadors i treballadores.
El mateix 1966 també es
construí el pont que enllaçaria la zona amb la carretera
de Molins de Rei a l’alçada
de can Vallhonrat.
Com a data curiosa recalquem que el 1970, entre
els polígons de Can Jardí i
el de Cova Solera es va in-

L’apocalipsi

Ens trobem davant d’una
situació apocalíptica, sense
cap tipus de precedents en la
història de la humanitat. Les
vides de milers de milions
de persones negativament
afectades, que no han pogut
fer la seva vida normal, amb
les seves relacions familiars i
socials malmeses, sotmeses
a confinaments domiciliaris,
que atempten contra els drets
humans, inculcant la por per
alienar a una societat borregada i submisa.
És una situació insòlita i
cal preguntar-se qui són els
responsables. Alguns ho atribueixen als governs, amb una
classe política i uns experts
amb un no complet coneixement sobre el virus i la seva
transmissió, que en cada país,
amb més o menys encert, han
intentat capejar el temporal,
quina solució se’ls hi escapa,
procurant sobreviure enmig
de tant desconcert i alarma.

Potser d’aquí a uns mesos
o anys, es podrà recuperar una
nova normalitat, que mai serà
la perduda. Més endavant, cal
esperar que la història, ens
acabarà explicant el veritable
origen del virus, la seva difusió, els seus nocius efectes i les
grans oportunitats de canvis
socials que hagi pogut acabar
generant.
El confinament obligat ha servit per despertar
consciències, obrint-les al
descobriment de la veritat.
L’apocalipsi no significa la fi
del món, sinó la fi de la civilització actual i el naixement
d’una nova. Desapareix la
civilització depredadora, liderada pel competitiu homo
sapiens, sota la lògica de la
cobdícia, que dona pas a la
civilització altruista liderada
per l’homo liber, sota la lògica de l’amor i la llibertat.
Cal només, donar temps al
temps.

augurar un forn municipal
per cremar residus, que va
durar poc temps, possiblement pel seu gran consum
de fuel, i que després seria la
seu de la Brigada d’Obres de
l’Ajuntament. Per finalitzar
direm que el 1975 el polígon
de Can Jardí ja tenia 65 Ha
dedicades a l’ús industrial.

La gran fàbrica d’electrodomèstics Vicente Campo, ubicada a Can Jardí als anys 60-70. / Foto SACE
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El Centro Aragonés celebra el
Pilar amb l’ofrena i la missa
Tot i que l’actual situació
sanitària ha impedit moltes
de les ac�vitats que habitualment organitza el Centro Aragonés de Rubí amb mo�u de
la celebració del Pilar, sí que
ha pogut realitzar dos dels
actes centrals de la fes�vitat:
la tradicional ofrena ﬂoral a
la verge i la solemne missa a
l’església de Sant Pere.

CULTURA
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Enguany, no s’ha pogut
oferir el popular fes�val de
jotes a La Sala, però l’en�tat
va decidir preparar un recopilatori d’altres anys que va
retransmetre per YouTube a
la tarda, així com les salutacions i brindis per als socis.
Posteriorment, també va
tenir lloc una sessió de jocs
en línia. / DdR

El Centro Aragonés va celebrar el dia de la patrona. / J.A. Montoya

EXCURSIONISME

Rubí d’Arrel i el CER organitzen
sor�des per l’entorn natural

La pintora local Carme Llop
inaugura el 20 d’octubre a
les 19.30 h una exposició
a l’Auditori Municipal de
Montcada i Reixac. La mostra es podrà veure fins al
15 de novembre de dimarts
a dissabte de 17 h a 21 h i
diumenges d’11 h a 14 h.
L’exposició, titulada
Paisatge interior, estarà
composta per una trentena
de quadres, on el protagonisme és per la llum, les
ombres i el color. / DdR

REDACCIÓ

Les en�tats locals Rubí d’Arrel i el Centre Excursionista
de Rubí (CER) han organitzat
cinc sor�des per conèixer
millor i gaudir de l’entorn
natural i històric de Rubí.
Algunes d’aquestes sortides recorren els camins
de la Xarxa d’I�neraris de
Rubí, ideada per les dues
en�tats i que compta amb
senyalització.
Les excursions tindran
un límit de 30 par�cipants
i serà necessari seguir les
normes per prevenir el contagi de coronavirus. També
es demana als par�cipants
que no puguin assis�r a les
sor�des que ho comuniquin
a través del formulari que
està habilitat per fer la inscripció prèvia: h�ps://forms.
gle/7MTrYGyAm8NPdvme6.
Les sor�des són gratuïtes i començaran aquest 18
d’octubre amb una excursió
amb punt d’inici a l’ermita
de Sant Muç i que seguirà

AGENDA

·········································
DISSABTE 17 D’OCTUBRE

-Espai literari: Arriba la tardor
A càrrec de La maleta de la Lili.
A les 10 h a la Biblioteca.
-Taller de caligraﬁa crea�va
A càrrec de La Xàldiga. A les 11 h
a la Biblioteca. Per a infants de 7
a 12 anys. Inscripció prèvia.
-El Carnaval dels animals
A càrrec de M. José Anglés. A
les 11 h i a les 12 h a l’Ateneu.
Inscripció prèvia.
-Visita guiada de La Nuu
A càrrec de Carles Mercader.
A les 11.30 h a l’An�ga Estació.
Inscripció prèvia.
-Teatre: ‘Rey Lear’

PINTURA
Carme Llop exposa
‘Paisatge interior’
a Montacada i
Reixac

Imatge d’una de les sor�des organitzades a l’es�u. / Cedida

l’itinerari IT07-Can Guilera. La segona sor�da, per
l’IT08-Castellnou, serà el 24
d’octubre des del JV Foix.
Al novembre hi haurà
dues sor�des més, una el 7
per l’IT11-Can Balasc, que
sor�rà des de la plaça Doctor Guardiet; i una altra el
dia 21, per l’IT09 Can Tapis

amb sor�da des de la Masia
de Can Xercavins. La darrera
excursió, el 5 de desembre,
combinarà els itineraris
IT02-IT03 Ca n’Oriol-Sant
Feliuet i sortirà des de la
plaça Doctor Guardiet.
Tots els recorreguts tenen una distància d’entre 7
km i 11 km.

A càrrec de la cia. Atalaya de Sevilla. A les 21 h a La Sala. Preu: 20€.

majors de 18 anys. Inscripció
prèvia.

·········································

·········································

-Taller d’argila
A càrrec de Jumping Clay. A les
12 h al Castell. Per a infants de 3
a 12 anys. Inscripció prèvia.
-Dansa: ‘A vore’
A càrrec de la Sònia Gómez i
Ramon Balagué. A les 18.30 h a
La Sala. Preu: 15€.

-Hora del conte: ‘Tiki �ki tembo, seràs músic’
A càrrec de Marta Esmarats. A les
18 h a la Biblioteca. Per a infants
de 4 a 8 anys. Inscripció prèvia.

·········································

-Conferència: ‘Del crac del 1929
a John Hammond i l’adveniment del swing’
A càrrec d’Andreu Fàbregas. A
les 19.30 h a l’Ateneu. Inscripció
prèvia.

DIUMENGE 18 D’OCTUBRE

DIMARTS 20 D’OCTUBRE

-Taller: ‘Saps allò que diuen...’
A càrrec del Servei de Mediació.
A les 18.30 h a La Cruïlla. Per a

DIMECRES 21 D’OCTUBRE

·········································
DIJOUS 22 D’OCTUBRE

‘Colors de tardor’ és una de les
obres exposades. / Cedida

EXPOSICIONS
-Rubí Rock
Fotografies de Joan Díez.
Fins al 20 de desembre al
Castell.
-Variacions sobre Vincent
Van Gogh
Taller d’alumnes d’Anna Tamayo Ymbert. Fins al 31
d’octubre a l’Aula Cultural.
-La vibración del alma
Obres de Blanca Sanz,
Carmen L. Madrid, Juana
Sánchez, Pilar Arraz, Malud Alcázar, Nuria Espinosa,
Aketzaly Fernández, Nancy
Carrillo, Montse Nogueira i
Carlos Pinheiro. A la Biblioteca. Fins al 31 de novembre.

CULTURA
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ART URBÀ

El Full Colors es diversiﬁca
per diferents racons de Rubí
La quarta mostra de graﬁt
i art urbà Full Colors �ndrà
lloc aquest cap de setmana
a diferents espais de la ciutat i serà descentralitzada
amb l’objectiu d’arribar a
més racons de Rubí. Així,
el Full Colors amplia el seu
escenari habitual ─la plaça
de Josep Tarradellas, on es
pintaran dos murals─ i s’estén a cinc ubicacions més:
l’aparcament situat al darrere del Rubí Forma, el Club
Frontennis Rubí, La Cruïlla,
la plaça de Pla i Pallejà i la
pista Francesc Calvo.
A causa de l’actual situació sanitària, s’ha optat per

convidar graﬁters de la província que ja havien par�cipat en anteriors edicions. Els
noms conﬁrmats són Leim,
Emak, Musa, Harry Bones,
Maga, Kram, Zurik i Kets,
Axia, Mala, Baie i Urih.
A més, en aquesta edició el Full Colors incorpora
el Fem Graff, una pintada
exclusiva de graﬁteres sota
el lema ‘Les dones pintem
molt’, amb la participació
de Rosa Roselló, Megui, San,
Nataxa Ruzafa, Paola Lujjan
i Mònica Rivas. Les ar�stes
seran les encarregades de
pintar a la pista Francesc
Calvo. / DdR

El fes�val serà aquest cap de setmana. / Ajuntament-Localpres

DANSA

La dansa contemporània arriba a
La Sala amb l’espectacle ‘A vore’

Fotograﬁa de l’espectacle, guardonat el 2018 en els Premis Butaca. / Cedida

El teatre municipal La Sala
acull aquest cap de setmana l’espectacle de dansa
‘A vore’, de la mà de Sònia
Gómez i Ramon Balagué i
amb la par�cipació de Pau
Puig, Carme Balagué, San�
Serratosa, Arecio Smith i
San� Careta. Es tracta d’un
muntatge arriscat, vitalista
i diver�t que va guanyar el
2018 el Premi Butaca al Millor Espectacle de Dansa.
L’espectacle ofereix un
malabarisme entre la crea�vitat performa�va de Sònia
Gómez, el llibre de Joan Mo-

reria sobre el folklore tortosí,
cants i melodies restaurades per Ramon Balagué, la
dolçaina polivalent de Pau
Puig, els moviments tradicionals de Carme Balagué i la
contundència i improvisació
dels Astrio.
‘A vore’ s’estrenarà a Rubí
el 18 d’octubre a les 18.30 h i
el preu de les entrades, que
es poden comprar per internet, és de 15 euros.
Shakespeare a Rubí
L’altre espectacle que es
representarà aquest cap de

setmana al teatre municipal
és l’obra de William Shakespeare ‘El rey Lear’, a càrrec
de la companyia Atalaya de
Sevilla. Es tracta d’un espectacle en llengua castellana
dirigit per Ricardo Iniesta
que no ubica l’acció en un
temps determinat, ja que
les històries del dramaturg
anglès giren al voltant de
passions i ins�nts humans
que estan sempre vigents. El
muntatge es representarà el
17 d’octubre a les 21 h a La
Sala i el preu de les entrades
és de 20 euros. / DdR

LITERATURA

Mar� Gironell presenta ‘Paraula de jueu’ a Rubí
La Carpa del Racó del Llibre va acollir la setmana
passada la presentació
de la nova novel·la de
Martí Gironell, ‘Paraula de
jueu’, editada per Columna
Edicions. Es tracta de la
continuació del llibre El
pont dels jueus, que va ser
tot un èxit.
Després de la presentació del llibre, Gironell, que
a més d’escriptor també és
periodista, va signar exemplars del seu llibre. / DdR

L’escriptor, signant un exemplar del seu nou llibre. / J.A. Montoya

El club de lectura Veus de Dona
prepara una nova temporada
El club de lectura Veus de
Dona, un dels més populars
de la comarca, està preparant una nova temporada. Dirigit per Gracia Pérez,
Veus de Dona suma ja deu
temporades i compta amb
més d’una quarantena de
par�cipants.
Per arrencar aquesta
nova temporada ja s’han
programat diverses activitats, com un espectacle de

connexions poè�ques amb
Lluís Fortuny i un audiovisual
al voltant del desè aniversari
del club. El club de lectura
Veus de Dona es divideix en
dos grups i és una ac�vitat
des�nada a un públic lector
interessat a compar�r experiències al voltant de lectures
de temà�ca d’autores o protagonistes femenines. Es fa
un dijous al mes a les 19 h a
la Biblioteca. / DdR
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POESIA
Recital poè�c al
nou espai cultural
Francesc Alujas

El nou espai cultural Francesc
Alujas, situat al carrer Jus�cia, 6, acollirà el 16 d’octubre
a les 19 h una lectura poè�ca
sota el �tol ‘Poesia Hora 0’.
L’acte anirà a càrrec de tres
poetes, la salvadorenya Tania
Pleitez, l’alemanya Kathrin
Schedt i el català Sandro
Luna.
També tindrà un caire
literari el segon acte que acollirà l’espai i que �ndrà per
�tol ‘Inves�gació i literatura’,
el 23 d’octubre a les 19 h. En
aquest cas, anirà a càrrec de
l’escriptor i divulgador històric Pere Cardona i l’escriptor
Carlos Ernesto García. / DdR

FILOSOFIA
En marxa un
club de lectures
de Filosoﬁa
Contemporània
L’Ateneu posa en marxa un
club de lectures de Filosoﬁa
Contemporània dirigit per
Wenceslao Galán. Es tracta
d’un espai per llegir, debatre
i valorar textos cabdals del
pensament. L’acte inicial
serà el 20 d’octubre a les
19.30 h i per par�cipar cal
inscripció prèvia. Les primeres lectures de l’espai
seran L’assaig com a forma,
d’Adorno; L’ull i l’esperit, de
Merleau-Ponty i lectures
dels filòsofs Nietzsche i
Foucault. / DdR
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MOTOCICLISME | MOTOE

El rubinenc Jordi Torres guanya
el �tol del Mundial de MotoE
El pilot rubinenc Jordi Torres
ha aconseguit proclamar-se
campió del món de MotoE,
la competició de motos
elèctriques impulsada per
la Federació Internacional
de Motociclisme.
Torres va arribar al circuit de Le Mans amb opcions d’aconseguir el �tol,
però va ser sobretot després de la primera cursa

que el campionat se li va
posar relativament fàcil.
En aquesta primera prova,
el de Rubí va quedar en
primer lloc i el seu principal rival, Ma�eo Ferrari, va
caure. A més, un altre dels
seus rivals, Dominique Aegerter, va creuar la línia de
meta en el darrer lloc. Això
li va permetre guanyar el
mundial quedant en sisena

Jordi Torres, celebrant la seva victòria. / MotoGP

posició en la segona cursa, disputada diumenge al
mateix circuit francès. Tot i
això, no va ser fàcil, perquè
Jordi Torres va estar a punt
de caure, però ﬁnalment va
aconseguir sumar els punts
necessaris per aixecar el
�tol de campió del món.
Torres s’ha proclamat
campió amb 114 punts amb
la seva moto elèctrica Kalex
de l’equip Pons Racing 40. El
segon ha estat Ma�eo Ferrari, de l’equip Tren�no Gresini, amb 97 punts, empatat
amb Dominique Aegerter,
del Dynavolt Intact.
El pilot rubinenc compe�a per primera vegada
en aquesta categoria, que
combina durant la temporada amb el Campionat
d’Espanya de Superbikes.
Aquest és el primer campionat del món que suma
Jordi Torres, que el 2013 va
aconseguir guanyar el Gran
Premi d’Alemanya de Moto2 i el 2015 va aconseguir
la victòria en el Gran Premi
de Qatar en la categoria de
Superbikes.

BÀSQUET | EUROLLIGA

Sergi Mar�nez disputa els seus primers
minuts a l’Eurolliga amb el Barça
El rubinenc Sergi Martínez va debutar dimarts
a l’Eurolliga de la mà del
tècnic blaugrana, Sarunas
Jasikevicius. L’aler de Rubí,
que va jugar a les categories inferiors del CEB Sant
Jordi abans de fitxar pel
Barça, va jugar 2’27” sobre
el parquet de la Fonteta
en la victòria que el Barça
va aconseguir davant del

València per 66-71.
L’absència de Nikola Miro�c, que ha donat posi�u
en covid-19 i la manca de
rodatge de Kyle Kuric, van
ajudar al fet que el jugador
rubinenc pogués disputar
els seus primers minuts en
aquesta compe�ció.
Tot i que Mar�nez no
va tenir massa presència
ofensiva, sí que va comple-

tar un bon treball defensiu
i va poder ajudar en la segona victòria de l’equip en
la compe�ció con�nental.
El jugador rubinenc ja
va debutar la passada temporada a l’ACB i en aquest
curs, tot i que encara no
té dorsal del primer equip,
entrena i par�cipa com un
jugador més del primer
equip blaugrana. / DdR

ATLETISME | CAMPIONAT D’ESPANYA

Jairo Lorenzo, subcampió
d’Espanya màster en 110
m tanques

Jairo Lozano va quedar en segon lloc al campionat. / Cedida

L’atleta i entrenador de la
Unió Atlètica Rubí (UAR)
Jairo Lorenzo ha quedat
subcampió en el Campionat
d’Espanya màster en la categoria de 110 m tanques. El
corredor local va viatjar ﬁns
a Cadis per disputar aquest
cap de setmana la competició, on va aconseguir el
segon lloc amb un temps de
17.75. També va par�cipar
en el salt de llargada, prova
en la qual va quedar sisè.
D’altra banda, la UAR
va par�cipar amb diversos
atletes al Campionat de
Catalunya Absolut que es va
disputar a Igualada. Gerard
Puig va par�cipar en el salt
de llargada amb un registre
de 6.44 que li va permetre
quedar desè.
David Jiménez i David
Guerrero van disputar la
mateixa sèrie ﬁnalista i més
ràpida dels 100 m, amb
un temps d’11.08 i 11.58,
acabant en segona i onzena
posició respec�vament.
En la prova de relleus
de 4x100, que va comptar

amb la par�cipació de David
Guerrero, Gerard Puig, David Jiménez i el jove sub-16
Jan Vila, l’equip rubinenc
va aconseguir la medalla
de plata amb un temps de
43.75, registrant la quarta
millor marca de tots els
temps del club.
També es va disputar la
prova dels 200 m, en la qual
David Jiménez va tornar a
pujar al podi amb la tercera
posició amb un temps de
22.40. David Guerrero, que
també va par�cipar, es va
haver de conformar amb la
dotzena posició i un temps
de 23.54.
Ignasi Melo, 9è en marxa
D’altra banda, Ignasi Melo,
de la UAR, va quedar en novena posició en el Campionat de Catalunya Absolut en
la prova de 5.000 m marxa
amb un temps de 26’34”.
Melo, de 67 anys, con�nua
sent un corredor molt lluitador capaç de competir
contra atletes molt més
joves. / UAR

ESPORTS
FUTBOL | PRIMERA CATALANA

El Rubí empata amb el Mollet en un
par�t agredolç per als rubinencs
JOSÉ LUÍS PÉREZ

La Unió Espor�va Rubí va
empatar 3-3 davant el CF
Mollet en un partit en el
qual el conjunt rubinenc va
oferir dos temps totalment
diferents. En la primera part,
35 minuts extraordinaris
del Rubí van fer possible
col·locar al marcador un
esperançador 0-3. El par�t
semblava la continuació
del duel de la setmana
anterior davant el Júpiter,
amb pressió i joc ràpid que
van permetre que els blancs
i vermells dominessin
l’enfrontament.
En el minut 35, el Mollet
va realitzar dos canvis i el joc
va començar a equilibrar-se.
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CF MOLLET-UE RUBÍ

3-3

CF MOLLET: Pol, Múrcia (Noel López), Vallcorba, Martí Garcia
(Nabil), David Sánchez, Josua (González), Fortuny, Alexis Garcia,
Velasco, Sergio Jiménez (Sergio Sánchez) i Suárez (Novo).
UE RUBÍ: Iván Fuentes, Aitor Torres (Silvestre), Iván Caballero, Àlex
Ruiz, Iván Rodríguez, Jordi Masip, Peski, Héctor (Sergi Estrada), Raúl
Pérez, Óscar Uroz (Joan Poch) i Carles Montoro (Burgos).
Àrbitre: Moreno Martínez.
Gols: 0-1 Àlex Ruiz 1’; 0-2 Oscar Uroz 15’; 0-3 Carles Montoro 28’;
1-3 Nabil 41’; 2-3 Alexis Garcia 72’; 3-3 Alexis Garcia 89’ (p).
Targetes: Sergio Jiménez, Suárez, Velasco, González i David
Sánchez/Jordi Masip, Burgos, Iván Rodríguez, Iván Fuentes, Carlos
López (entrenador) (V) i Iván Rodríguez (V).
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Equip
EF MATARÓ
SANT CUGAT
UE RUBÍ
MOLLET
EE GUINEUETA
LES FRANQUESES
SABADELL NORD
JÚPITER
PARETS
UNIFICACIÓN LLEFIÀ

J
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2

G
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

Total
E
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2

Pts.
6
4
4
4
4
1
1
0
0
0

Els locals van aconseguir
retallar distàncies, arribant

al descans amb 1-3 en el
marcador.
Remuntada del Mollet
El segon temps va ser
totalment diferent. El
Mollet va fer seu el control
del joc, tot i que l’equip
rubinenc es va defensar

amb solvència, ﬁns a arribar
als úl�ms 18 minuts, que
van ser realment asﬁxiants
per al Rubí. Va ser quan els
locals van aconseguir el seu
segon gol.
En el minut 80, Ivan
Fuentes va aturar un penal
contra el Rubí i quatre minuts
després, Ivan Rodríguez va
ser expulsat. En el minut
89, hi va haver un nou penal
contra el conjunt rubinenc,
que en aquesta ocasió sí que
va transformar el Mollet,
fent pujar el 3-3 deﬁni�u al
marcador. Va ser un par�t
amb dues parts totalment
diferenciades, amb un ﬁnal
del par�t boig, en el qual
la UE Rubí no va poder
mantenir una victòria que
tenia a tocar.
Per la seva banda, el
Rubí B no va poder superar
el Corbera i va perdre
2-0 a la localitat del Baix
Llobregat.

COMPETICIÓ | MESURES ANTICOVID

Suspensió de 15 dies per
a l’esport d’àmbit català
El govern de la Generalitat
de Catalunya ha decidit
aturar totes les compe�cions no professionals durant
15 dies per la situació de
pandèmia del coronavirus.
La Unió de Federacions Espor�ves Catalanes (UFEC)
ja havia anunciat dimarts
que totes les compe�cions
espor�ves d’àmbit català,
federades, escolars o privades, quedarien ajornades
durant dos caps de setmana per ajudar a contenir els
brots de coronavirus.
Això no afecta els entrenaments ni tampoc a l’ús
d’instal·lacions espor�ves,
que seguiran funcionant
amb els protocols establerts com ﬁns ara.
Les mesures no afecta-

ran l’esport professional ni
les compe�cions que estan
dins del calendari estatal o
internacional, com és el cas
dels dos sèniors del Cent
Pa�ns o del dos sèniors del
Club Natació Rubí. En canvi,
sí que afectarà els equips
de futbol de la Unió Espor�va Rubí, l’Olímpic i el Juventud 25 de Sep�embre,
que ja no ha pogut jugar
aquesta setmana perquè
l’equip rival estava afectat
per coronavirus.
Les federacions espor�ves catalanes han demanat
al govern que l’aturada
sigui només de dos caps
de setmana i que es pugui
retornar a l’ac�vitat un cop
hagin passat aquests 15
dies. / DdR
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Golejada de l’Olímpic al primer par�t a casa

El Sènior Femení del Cent
Pa�ns guanya a Aranda
jugant amb mascareta

JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó va aconseguir una golejada en el
seu primer par�t oﬁcial a
casa de la temporada davant l’Spor�ng Gavà (4-0).
Al minut 10, els locals
es van avançar en el marcador amb un gol d’Aitor
després de rematar dins de
l’àrea petita. Menarguez,
el porter de l’Olímpic, va
haver d’intervenir en un
parell d’ocasions per evitar
el gol de l’empat, però en
el minut 34 Mauri va aconseguir el segon gol amb un
xut que va superar el porter
visitant. Amb aquest avantatge de 2-0 en el marcador,
el par�t va arribar a la mitja
part.
Al minut 67, l’Olímpic
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Els de Can Fatjó van aconseguir una victòria còmoda. / J.M. Villena

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ – SPORTING GAVÀ FC

4-0

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Menárguez, Cristian, Andreu, Peña, Óscar
Molina, Jonathan, Manolo (Marc Alfonso), Aitor (Dani), Pau (Pol),
Mauri (Eric) i Juancho (Bryan).
SPORTING GAVÀ FC: Pol, Amador (Gaitán), Nil, Eduard, Estévez,
Omar, Manel (Iván), Carnicero (Hidalgo), Víctor, Cristian (Arjonilla)
i Raúl (Ramos).
Àrbitre: Pallarés Semente, X.M. (Regular).
Goles: 1-0 Aitor (10’); 2-0 Mauri (34’); 3-0 Marc Alfonso (70’);
4-0 Eric (76’).
Targetes: Jonathan, Óscar Molina (2)/Carnicero,Raúl i Iván.

Equip
J
ALMEDA
2
SAN MAURO
2
VALLDOREIX
2
OLÍMPIC CAN FATJÓ
2
ATLÈTIC JÚNIOR
1
MOLINS DE REI
2
SANT ANDREU DE LA BARCA
2
MARIANAO POBLET
2
FONTSANTA FATJÓ
1
SPORTING GAVÀ
2
ÒDENA
2

G
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

Total
E
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0

P
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2

Pts.
6
6
4
4
3
3
1
1
0
0
0

es va quedar amb un home
menys per l’expulsió per
doble targeta groga d’Óscar
Molina, però això no va modiﬁcar el domini local.
De fet, el marcador va
seguir augmentat: el 3-0 el
va aconseguir Marc Alfonso
al minut 70 i el jove Eric
en el minut 76 va deixar el
lluminós en 4-0.
Amb la suma dels tres
punts, el conjunt rubinenc
es col·loca quart a la classiﬁcació amb quatre punts.

El Sènior Femení del Cent
Patins va aconseguir la
primera victòria en el primer
par�t de la Lliga Elit després
de superar l’Aranda de Duero
a domicili, en un par�t que
es va haver de jugar amb
mascareta per la norma�va
del govern de Castella i Lleó.
El par�t va estar marcat per
les errades defensives de
tots dos equips, però les de
Rubí van ser molt superiors
i el marcador ﬁnal va ser de
4-13. Cal destacar els tres
gols de Náyade, els quatre
gols de Nhoa i els debuts de
Júlia Puigpinós i Alexandra
Vallejo.
Pel que fa al Sènior
Masculí que competeix a

la Lliga Elit, el par�t es va
haver de suspendre perquè
el Castelló, equip contra
el qual havien de jugar els
rubinencs, estava afectat
pel coronavirus.
El Sènior Masculí B, per
la seva banda, va aconseguir
la victòria contra el CPLV, tot
i que el conjunt de Valladolid
va començar dominant en el
marcador. El Cent Pa�ns va
poder capgirar el marcador
en poca estona i el par�t va
acabar en 3-4. Van destacar
Marc Galobart i el porter
Marcos Moriana, que va
jugar tot el par�t, tot i que
inicialment estava previst
que ho fessin els dos porters
de l’equip. / HCR

