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Dues classes tancades a l’Escola Ribas i dues 
més a l’Escola 25 de setembre per posi� us
REDACCIÓ

Dos grups de l’Escola 25 de 
Setembre i dos grups de 
l’Escola Ribas estan con-
finats pel positiu de dos 
alumnes i no han pogut 
començar el curs amb nor-
malitat.

El dilluns es va conèi-
xer que un dels grups de 
2n de Primària del 25 de 
Setembre no havia pogut 

estar tots en contacte du-
rant una ac� vitat d’acollida 
a l’escola. Tot i això, el grup 
ja ha començat l’activitat 
lec� va sota la supervisió del 
Servei de Vigilància Epide-
miològica, segons fonts de 
la Generalitat.

Pel que fa a l’altre grup 
de l’escola, de 6è , es va 
confi nar dimecres després 
de saber que un dels alum-
nes havia donat posi� u en 
una prova PCR. L’endemà 
dijous, els Serveis Territori-
als del Vallès Occidental van 
informar que dos grups de 
l’Escola Ribas havien estat 

confi nats per dos posi� us a 
la classe. Es tracta d’un grup 
de 3r de Primària i un grup 
de 1r d’ESO.

Tots els alumnes i els 
professors de les aules hau-
ran d’anar al CAP a fer-se 
la prova PCR i s’hauran de 
confi nar fi ns que el Servei 
Epidemiològic ho determi-
ni. En alguns casos, com el 
de l’Escola 25 de Setembre, 
els centres poden oferir ac-
� vitats docents en línia.

En total, a Catalunya hi 
ha 68 grups bombolla con-
fi nats, segons ha informat el 
Departament d’Educació. 

L’Escola Ribas ha hagut de tancar dos grups. / Arxiu

Reconeixement als estudiants 
locals que han tret la millor
nota a la Selec� vitat

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí va fer 
un reconeixement dimecres 
als estudiants dels centres 
rubinencs que han ob� ngut 
les millors notes a les Pro-
ves d’Accés a la Universitat 
(PAU). Les dis� ncions, que 
es van lliurar a La Sala, es 
van atorgar a les tres millors 
qualificacions de la Selec-
tivitat als estudiants dels 
ins� tuts La Serreta, L’Estatut, 
el Duc de Montblanc, el 
Torrent dels Alous, el JV Foix 
i Maristes.

Els alumnes guardonats 
van ser Francesca Bermúdez, 
Leila Echerifi  i Salma Essousi 
(La Serreta), Annarui Alcázar, 
Adrià Carreras i David Guil 
(Maristes), Leyre Marqu-
és, Alejandra Leila Huanca 
del Castillo i Jordi Pradas 
(L’Estatut), Vanessa Carolina 
Caiza, Silvia Alonso i Anna 
Güeto (Duc de Montblanc), 

Rachid Haddouchi, Paula 
Yeste i Paula Miguel (Torrent 
dels Alous) i Ashley Cuevas, 
Omayma Aoulad El Hadj i 
Alejandro Lozano (JV Foix).

Els reconeixements els 
van entregar l’alcaldessa, 
Ana M. Mar� nez, i el regidor 
d’Educació, Víctor García. La 
màxima responsable muni-
cipal va donar l’enhorabona 
als estudiants, entre els 
quals hi havia la seva fi lla, 
pel seu esforç i la capacitat 
d’adaptar-se a la incertesa 
que ha suposat l’emergèn-
cia sanitària: “Haver viscut 
aquest moment decisiu de 
les vostres vides en una 
pandèmia mundial us ha 
ensenyat a ser resilients i a 
adaptar-vos a les circums-
tàncies adverses. Es� c con-
vençuda que aquest valor, 
unit al vostre talent i a la 
vostra capacitat de treball, 
us conver� rà en una gene-
ració brillant”.

L’acte de lliurament dels guardons va ser dimecres de la setmana 
passada a La Sala. / Ràdio Rubí

Quatre classes 
tancades a Rubí en 
els primers quatre 
dies del curs
començar el curs perquè 
un dels alumnes va donar 
posi� u en una prova PCR la 
setmana passada. Això va 
obligar a suprimir l’ac� vitat 
lec� va per a tot el grup, ja 
que la setmana passada van 
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LARA LÓPEZ

Més de 10.000 infants i 
joves han iniciat el curs es-
colar a Rubí aquest dilluns 
14 de setembre, un curs 
marcat per les mesures de 
seguretat sanitàries per la 
covid-19 i que han obligat a 
la comunitat educa� va a un 
sobreesforç.

La mitjana d’alumnes 
per classe als centres educa-
� us de Rubí ronda els 25 es-
tudiants per classe, xifra que 
s’ha man� ngut aquest curs 
i que no s’ha pogut abaixar. 
D’altra banda, sí que s’ha 
augmentat la presència de 
mestres a les aules, d’acord 
amb els recursos i possibili-
tats de cada escola.

Als centres públics, el 
Departament d’Educació ha 
assignat personal de reforç. 
Per la seva banda, l’Escola 
Pau Casals ha apostat per la 
codocència amb dos profes-
sors per aula, segons explica 
la cap d’Estudis, Rosana 
Mar� n.

Les escoles rubinenques adopten mesures 
contra la covid en l’inici d’un curs a� pic i incert

Entrada a l’escola al Pau Casals, que ha habilitat dos accessos al centre educa� u. / Cedida

Entrades i sor� des esgla-
onades
Una de les principals me-
sures de les escoles rubi-
nenques per assegurar la 
distància de seguretat entre 
alumnes ha estat l’entrada i 
sor� da escolar amb horari 
esglaonat. Ariadna Niubó, 
mestra de la llar d’infants 
Barrufets, assenyala que 
obren portes entre les 7.30 
h i les 9.00 h.

A centres com l’ins� tut 

Torrent dels Alous, Ma-
ristes Rubí o Pau Casals 
realitzen entrades i sor� des 
per tres portes diferents, 
amb un pas entremig on 
els alumnes s’ubiquen per 
grups estables al pa�  i els 
professors els acompanyen 
fi ns a l’aula.

Mesures higièniques i de 
distància social a les aules
Quant a l’organització per 
espais, les escoles rubinen-

ques han aplicat torns ho-
raris i ús de diferents espais 
per als pa� s, el trasllat de 
les classes d’Educació Física 
a zones exteriors del recinte 
escolar i els torns horaris i 
separació en grups estables 
als menjadors. A més, les 
escoles realitzen un esforç 
extra per desinfectar els es-
pais i evitar l’ús de material 
compar� t.

Rosana Mar� n, cap d’es-
tudis del Pau Casals, explica 

que intenten fer totes les 
classes a la mateixa aula, ja 
que no compten amb molts 
espais per assignar a cada 
grup i no poden garantir 
la desinfecció d’una aula 
comuna si han de passar di-
versos grups al llarg del dia. 
Com a alternativa, també 
u� litzen espais exteriors.

D’altra banda, Rosamaria 
Solvas, directora del Col·legi 
Balmes, afirma que, com 
que no disposen de molts 
professors i per poder man-
tenir grups-bombolla, han 
optat per realitzar algunes 
matèries com música, cièn-
cies i algun grup d’anglès per 
internet.

Alumnes i la “nova norma-
litat”
Tots els centres educa� us 
consultats coincideixen en la 
bona resposta i el compro-
mís d’infants i famílies en 
les mesures aplicades. Fins 
i tot els sorprèn l’adaptació 
dels alumnes amb la nova 
situació a les escoles, “que 

viuen amb més normalitat 
que els adults”, en paraules 
de Rosamaria Solvas. Per 
Rosana Mar� n, de l’Escola 
Pau Casals, “les criatures 
estan donant un exemple 
de compromís amb la nova 
organització. Les famílies 
també han donat una gran 
resposta i han col·laborat 
molt”.
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REDACCIÓ

Els veïns del 25 de Setem-
bre, Les Torres i Ca n’Oriol 
van poder participar la 
setmana passada en un 
cribratge massiu que es 
va fer als CAP Anton Borja 
i Mútua. A més, Salut va 
anar porta a porta per 
alguns carrers determi-
nats d’aquests barris per 
tal de localitzar contactes 
estrets de posi� us i fer-los 
la prova PCR. El resultat 
del cribratge, al qual cal 
sumar les dades de les pro-
ves que els CAP van fer als 
pacients que presentaven 
simptomatologia, és de 66 
posi� us entre el 7 i el 10 
de setembre, quan va tenir 
lloc el cribratge. En total, 
es van fer 1.055 proves de 
PCR, de les quals el 6% van 
ser posi� ves.

La situació de l’epidèmia 
de covid-19 va millorant a 
Rubí després de l’ascens de 
fi nals d’agost, tot i que amb 
un índex de 209 encara 
està a la franja de risc molt 

El cribratge massiu permet detectar a Rubí
una seixantena de posi� us en coronavirus

Pel que fa a la taxa de 
rebrot en comparació amb 
les ciutats de l’entorn, Rubí 
és la segona amb un índex 
més elevat per darrere de 
Terrassa (251). En canvi, 
Sabadell (165), Sant Cugat 
(134) i Cerdanyola (160) 
estan en millor situació epi-
demiològica i s’apropen cap 
a la zona de risc moderat.

Prova pilot amb saliva
Durant el cribratge que es 
va fer a Rubí, es va posar 
en marxa una prova pilot 
per analitzar la saliva dels 
pacients i comparar-la amb 
el resultat de la prova PCR. 
Es tracta d’un estudi que 
únicament s’ha fet en el 
cribratge de Rubí i en les 
proves que es fan a Sant 
Joan de Déu. 

De moment, encara no 
hi ha resultats d’aquest es-
tudi, però el que s’intenta 
esbrinar és si la prova de la 
saliva pot subs� tuir la PCR, 
que es fa amb un bastonet 
i que s’introdueix per la 
via nasal.

Des de l’inici de la pandèmina, a Rubí s’han detectat 1.253 posi� us. / Ceidda

CORONAVIRUS A RUBÍ
CASOS ACUMULATS DEFUNCIONS

INGRESSATS UCI

CASOS ÚLTIMS 7 DIES RISC DE REBROT

Dades: Generalitat de Catalunya (Actualització 16/09/2020)

1071.253

14 2

82 MOLT ALT

alt de rebrot. Entre el 7 i el 
13 de setembre s’han con-
fi rmat 82 posi� us, inclosos 
els dels cribratges, i actu-
alment hi ha 14 persones 
ingressades, de les quals 
dos estan a l’UCI. Des que 
va començar l’epidèmia, a 
Rubí s’han detectat 1.253 
posi� us per coronavirus i 
han mort 107 persones, el 
darrer aquest mes.
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Diada marcada per la crisi de la covid-19
LARA LÓPEZ

Amb mascaretes, distància 
de seguretat i sense par-
laments, així es va viure 
l’acte institucional de la 
Diada de Catalunya a Rubí 
més excepcional dels úl� ms 
anys, marcat per la crisi de 
la covid-19.

Unes 25 en� tats cultu-
rals, veïnals, espor� ves, de 
comerciants i par� ts polí-
� cs van par� cipar en l’acte 
institucional de la Diada 
celebrat divendres al ma�  a 
la plaça Onze de Setembre, 
amb la tradicional ofrena de 
fl ors davant de l’escultura 
‘Dempeus’, de Pepa Haro, 
enguany restringida a dos 
representants de cada en-
� tat i par� t polí� c.

L’acte va comptar amb 
l’actuació de la Cobla La 
Principal de Llobregat, que 
va marcar l’inici amb can-
çons tradicionals de sarda-
nes també durant l’ofrena. 
A l’acte van participar al-
guns grups polítics amb 

representació al consistori 
–PSC, ERC, En Comú Podem, 
l’AUP i Veïns per Rubí– i 
també sense representació, 
com Junts per Rubí. L’alcal-
dessa, Ana M. Mar� nez, i 
el portaveu d’ERC, Xavier 
Corbera, van encapçalar 
una comitiva de sis regi-
dors per entregar el ram de 
flors en representació de 
l’Ajuntament de. Tot seguit, 
la cobla va interpretar el 
Cant dels Segadors amb 
els representants polí� cs al 
costat de l’ofrena.

Els i les participants a 
l’ofrena van seguir un re-
corregut d’entrada i sor� da 
per evitar aglomeracions 
de persones. Per facilitar la 
distància de seguretat, en-
guany es va prescindir dels 
tradicionals parlaments i de 
les actuacions de cultura 
popular. L’excepció va ser 
l’Esbart Dansaire de Rubí, 
que va aprofi tar el moment 
de l’ofrena fl oral per fer una 
breu actuació amb dos dels 
seus ballarins.

Representants de l’Ajuntament durant l’acte ins� tucional. / L.L

Més de 150 persones par� cipen 
en les concentracions 
independen� stes a Rubí 

L. LÓPEZ

Més de 150 persones van 
participar en les concen-
tracions organitzades per 
l’Assemblea Nacional Cata-
lana (ANC) i Òmnium durant 
la Diada de l’11 de setembre 
a Rubí, que van tenir lloc 
al voltant de l’església i els 
jutjats de la ciutat, a les 
places Doctor Guardiet i 
Pere Esmendia. Més d’un 
centenar de rubinencs i 
rubinenques es van con-
centrar en aquests espais 
repar� ts en cercle, la ma-
joria d’ells a la plaça Doctor 
Guardiet, mentre a la plaça 
Pere Esmendia es van llegir 
diversos manifests per part 
de membres de les seccions 
locals de l’ANC i Òmnium.

Els manifestants, amb 

samarretes blaves, estela-
des i pancartes amb el lema 
‘El deure de construir un fu-
tur millor’ van reivindicar la 
independència de Catalunya 
i la cons� tució de la Repú-
blica Catalana. A la façana 
dels jutjats, a la plaça Pere 
Esmendia, es van penjar 
unes pancartes blaves amb 
les consignes ‘Per unes lleis i 
impostos solidaris: indepen-
dència’ i ‘Construir un futur, 
ser independents’. Tots els 
par� cipants van mantenir 
la distància de seguretat, a 
través d’uns cercles marcats 
a terra.

Durant els parlaments, 
es va reivindicar que, tot i 
l’actual situació sanitària, el 
moviment independen� sta 
no s’atura i seguirà recla-
mant “un estat independent 
més just amb la societat”.

Manifestants a la plaça Doctor Guardiet. / L.L.
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Volem Rubí Verd iden� fi ca 268 arbres morts 
o talats que no han estat subs� tuïts

REDACCIÓ

Durant les darreres setma-
nes, l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) ha dut a terme 
treballs de neteja a diferents 
torrents de Rubí que havien 
quedat malmesos pel tem-
poral Glòria i pels aiguats 
de fi nals de novembre. Les 
tasques han estat executa-
des per diverses empreses 
forestals contractades per 

l’ACA i amb la supervisió de 
l’Ajuntament.

Dues de les intervenci-
ons s’han fet als torrents de 
Tallafi gueres i de Can Serra i 
també està previst actuar a 
les capçaleres dels torrents 
de Sant Muç i de Xercavins. 
Els treballs consisteixen a 
desbrossar alguns trams; 
retirar els arbres caiguts 
de la llera per tal d’afavorir 
la circulació de les aigües 

pluvials, evitant que s’origi-
nin taps i es puguin produir 
inundacions; talar els arbres 
morts dels marges de la 
llera amb risc de caiguda, 
així com els que es troben 

als costats de la zona de tor-
rent, i re� rar els residus.

En alguns d’aquests es-
pais es preveu la plantació 
d’arbres, com ara roures, 
alzines i plantació de ribera 
per recuperar la vegetació. 
En concret, al torrent de 
Can Serra s’han re� rat una 
cinquantena d’arbres que 
havien caigut i es replanta-
ran espècies autòctones a 
la tardor.

Les fortes pluges de fi nals del 2019 van afectar alguns torrents de 
Rubí. / Ajuntament

L’Agència Catalana de l’Aigua neteja diversos 
torrents de Rubí malmesos per les pluges

REDACCIÓ

Volem Rubí Verd és un nou 
col·lec� u que té com a ob-
jec� u incen� var la plantació 
i la subs� tució d’arbrat a la 
ciutat i per fer-ho ha decidit 
elaborar un mapa sobre els 
arbres morts o talats que no 
han estat subs� tuïts. 

Es tracta d’un mapa vir-
tual que serveix per localit-
zar els arbres que falten a 
la ciutat, o bé perquè han 
mort o bé perquè s’han ta-
lat o re� rat i no han estat 
reposats. Per tal d’elaborar 
el mapa, Volem Rubí Verd 
ha necessitat la col·laboració 
de la ciutadania, però ja avisa 
que el mapa no està tancat i 
que encara s’han de revisar 
algunes zones de la ciutat. En 
total, s’han detectat durant 
la primera setmana de feina 
268 arbres morts o eliminats 
dels carrers. 

El mapa es pot consultar 
lliurement a través de l’enllaç 
https://www.google.com/
maps/d/edit?mid=1j18vI3Z
SINqm3uHawZTqafJye8dLn 
NKF&usp=sharing. 

Segons explica el col-
lec� u en un comunicat, eren 
conscients que Rubí havia 
perdut arbrat, però fi ns ara 
no s’han adonat del “nivell 
de desforestació” de la ciu-
tat. Una desforestació que 
asseguren “xoca amb les 
polítiques mediambientals 
que realitzen altres ciutats de 
l’entorn, que estan comen-

çant a dur a terme polí� ques 
de plantació, recuperació i 
protecció d’arbres, mentre 
que a Rubí s’agilitzen les 
tales”.

A banda d’això, Volem 
Rubí Verd lamenta que “els 
ciutadans i ciutadanes hagin 
de fer servir plataformes com 
la dels Pressupostos Par� ci-
pa� us” per demanar arbrat, 

ja que aquesta va ser una de 
les propostes guanyadores 
de la darrera edició, mo� u 
pel qual alguns arbres s’han 
pogut replantar en els dar-
rers mesos. 

El nou col·lec� u anuncia-
rà properament més accions i 
anima a tothom a col·laborar 
a través del correu electrònic 
volemrubiverd@gmail.com.

Un dels arbres més emblemà� cs que es va tallar fa un any, el pi de la plaça Nova de Can Fatjó. / Arxiu

La fl ota per la neteja viària 
s’actualitza amb vehicles nous

REDACCIÓ

L’Ajuntament ha presentat 
els nous vehicles per re-
alitzar tasques de neteja 
viària que s’han incorporat 
recentment a la fl ota mu-
nicipal i que subs� tueixen 
models antics. Es tracta 
d’una baldejadora que u� -
litza aigua a pressió, quatre 
escombradores, una de les 
quals és més pe� ta i s’u� lit-
zarà a l’illa de vianants, i 25 
carros de neteja pels equips 
d’escombrada manual.

La nova maquinària exhi-
beix el lema ‘Amb tu cuidem 
el medi ambient’, que busca 

la complicitat de la ciuta-
dania per avançar cap a la 
transició ecològica, segons 
explica el consistori. A més, 
les noves escombradores fi l-
tren les par� cules PM10, fet 
que contribueix a reduir la 
contaminació atmosfèrica. 
Tota aquesta maquinària 
subs� tueix aquells vehicles 
més an� cs que havien que-
dat obsolets.

En total, la fl ota rubinen-
ca consta d’uns 45 vehicles 
entre camions de recollida 
de residus, furgonetes de 
recollida i de neteja viària, 
escombradores i la resta de 
vehicles auxiliars.

Els nous vehicles estan retolats amb el lema ‘Amb tu cuidem el medi 
ambient’. / Ajuntament-Localpres

Es replantaran 
arbres per 
recuperar 
la vegetació a 
les lleres
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REDACCIÓ

El Moviment per unes 
Pensions Dignes de Rubí 
i l’entitat Rubí Sanitat 
han arrencat un nou curs 
aquesta setmana amb la 
represa de les assemblees 
obertes dels dimarts al 
ma�  a la plaça Pere Agui-
lera. Una cinquantena de 
persones han assistit a 
aquesta primera trobada 
després de les vacances, 
on s’han aprovat els acords 
de la darrera assemblea 
del juliol pel que fa a la par-
� cipació de les en� tats al 
Pla de Xoc Social de Rubí.

Durant la trobada s’han 
recordat quines són les 
reivindicacions principals 

dels dos col·lec� us, la lluita 
per la defensa del sistema 
públic de pensions i unes 
pensions dignes, així com 
la millora de la sanitat 
pública a la ciutat, amb 
la reducció de les llistes 
d’espera, més recursos de 
personal per als centres 
d’atenció primària i altres 
demandes com un auto-
bús directe des de Rubí 
a l’Hospital de Terrassa, 
entre moltes altres. 

Tant els pensionistes 
com Rubí Sanitat insis-
teixen en la necessitat de 
sumar més ciutadans i 
ciutadanes a la seva lluita, 
ja que entenen que són 
qüestions que afecten o 
afectaran a tothom. 

El Moviment per unes pensions 
Dignes de Rubí i Rubí Sanitat 
reprenen les assemblees

Rubí té 235 pisos de grans tenidors 
que fa més de dos anys que estan buits
REDACCIÓ

A Catalunya hi ha 27.558 
pisos buits que estan en 
mans de grans tenidors, dels 
quals 235 estan ubicats a 
Rubí, segons les dades que 
ha facilitat el Departament 
de Territori i Sostenibilitat 
al portal de transparència 
Verifi cat.cat.

Es tracta de pisos que 
pertanyen a grans tenidors, 
és a dir a empreses o perso-
nes que tenen la propietat 
de més de 10 immobles i 
on fa més de dos anys que 
no hi viu ningú. Rubí és un 
dels municipis de la comarca 
amb un índex més alt de 
pisos buits, per darrere de 
Terrassa i Sabadell. Precisa-
ment, Terrassa és la segona 
ciutat de Catalunya amb 
més habitatge buit, 765, 
per darrere de Barcelona, 
que en té 1.224. A Sabadell 
n’hi ha 553, mentre que 
a la resta de ciutats de la 
comarca el nombre de pisos 
buits és rela� vament baix: 
Cerdanyola té 64 immobles 
buits i Sant Cugat, 55.

Un dels principals pro-

blemes amb els quals es 
troba l’administració a l’hora 
de mobilitzar aquest parc 
d’habitatges és que ja no 
estan en mans d’entitats 
financeres nacionals, sinó 
que en la majoria d’ocasions 
els immobles són propietat 
de fons d’inversió que es tro-
ben a l’estranger. Aquest és 
el cas, per exemple, del bloc 

de pisos de l’avinguda Ferrer 
i Domingo, a Sant Jordi Parc, 
on un fons voltor va intentar 
aplicar increments abusius 
de lloguer.

Difusió del Pla Local d’Ha-
bitatge
D’altra banda, l’Ajuntament 
de Rubí està elaborant el 
Pla Local d’Habitatge i per 

El Pla Local d’Habitatge, que s’està redactant, vol afavorir l’accés a 
l’habitatge. / Arxiu

fer-ho ha organitzat un pro-
cés participatiu que s’ha 
vist obligat a modifi car per 
la situació sanitària actual. 
Concretament, s’ha suspès 
la instal·lació de carpes al 
carrer per difondre el do-
cument i recollir propostes 
ciutadanes i s’ha optat per 
reubicar aquests punts a la 
Biblioteca i al Mercat.

Així, entre el 21 i el 25 
de setembre es podrà trobar 
informació del pla i par� ci-
par-hi en un espai ubicat a 
la Biblioteca. El 21 i 22 de 
setembre estarà obert de 17 
h a 20 h i la resta de dies de 
10 h a 14 h i de 17 h a 20 h. 
Al Mercat s’ubicarà un segon 
punt entre el 29 de setem-
bre i el 3 d’octubre. El 29 i 30 
de setembre i el 3 d’octubre 
estarà habilitat d’11 h a 13 h 
i la resta de dies d’11 h a 13 
h i de 17 h a 19 h.

La resta d’accions pro-
gramades dins del procés 
de participació ciutadana 
del Pla Local d’Habitatge, 
que inclouen debats presen-
cials i par� cipació en línia, 
es mantenen com estaven 
previstes.

REDACCIÓ

El Servei de Ciutadania de 
l’Ajuntament de Rubí va 
atendre 362 persones du-
rant l’estat d’alarma. Entre 
el 14 de març i el 20 de 
juny, el Punt d’Informació 
i Orientació (PIO) va realit-
zar 25 atencions telefòni-
ques amb relació al tràmit 

El Servei de Ciutadania atén més de 300 
persones durant el confi nament

d’asil; el Servei d’Atenció 
a la Mobilitat Internaci-
onal (SAMI) va fer 225 
atencions telefòniques en 
matèria d’estrangeria; i el 
Servei de Primera Acollida 
(SIA) va fer 112 atencions 
telefòniques sobre tràmits 
d’estrangeria i cursos de 
llengua dirigits a les per-
sones nouvingudes.

Ampliació de l’horari
El Servei de Ciutadania, 
ubicat al carrer General 
Prim, 33-35, amplia el seu 
horari a par� r del 22 de se-
tembre per l’elevat volum 
de consultes. Atendrà el 
dimarts d’11 h a 14 h i de 
16 h a 19 h i el dimecres 
de 14 h a 19 h. En canvi, 
l’horari d’atenció del SIA 

es manté els dimarts i els 
dimecres de 16 h a 19 h. 
Aquest servei ha reprès 
aquest mes els cursos de 
llengua catalana i a l’octu-
bre es reprendrà la forma-
ció sobre coneixements de 
la societat catalana i el seu 
marc jurídic. 

Pel que fa al PIO, que 
gestiona la Comissió Ca-

talana d’Ajuda al Refugiat, 
atén també els dimarts i 
dimecres de 19 h a 19 h. El 
30 de setembre, organitza 
el segon taller participa-
tiu amb les entitats i els 
professionals del territori 
que treballen amb els re-
fugiats.

“Després de l’atenció 
donada durant el confi-
nament i l’estat d’alarma, 
seguim reforçant serveis 
que han d’ajudar a garan� r 
drets a una part de la nos-
tra ciutadania que ha vist la 

seva situació agreujada per 
les difi cultats en els proce-
diments de regularització 
altres tràmits o processos 
relacionats”, ha explicat el 
regidor de Ciutadania, Pau 
Navarro.

Per demanar cita prè-
via, cal trucar al telèfon 93 
588 70 77 o anar a qualse-
vol dels serveis que s’ofe-
reixen des de Ciutadania 
de dilluns a divendres de 9 
h a 14 h i dilluns, dimarts 
i dimecres, també de 16 
h a 19 h.

Les assemblees tenen lloc els dimarts a les 10.30 h a la plaça Pere 
Aguilera. / J. Gracia
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REDACCIÓ

Les agents pel civisme han 
centrat la seva ac� vitat els 
darrers quatre mesos prin-
cipalment a tasques relacio-
nades amb la covid-19. Entre 
maig i agost, s’han acumulat 
4.717 actuacions d’aquest 
servei i, d’aquest total, 3.534 
tenen a veure amb accions 
relacionades amb la salut 
pública i, en concret, amb la 
pandèmia.

Entre aquestes, accions 
com informar sobre les res-
triccions, control de mesures 
de seguretat i, sobretot, 
recordar l’ús obligatori de la 
mascareta.

D’aquesta manera, la 
salut pública ha estat l’àmbit 
que més s’ha treballat des 
del servei, ja que també va 
par� cipar en el repar� ment 
de mascaretes entre els do-
micilis rubinencs que es va 
realitzar a finals de maig i 
principis de juny.

Gairebé 5.000 accions de les 
agents cíviques entre maig i agost L’Ajuntament de Rubí ha incorporat vuit 

nous agents al cos de la Policia Local

REDACCIÓ

La Policia Local ha incorpo-
rat a vuit nous agents al cos 

Els nous agents de la Policia Local i els tres membres ascendits a caporal, amb les autoritats. / Ajunta-
ment-Localpres

Les agents pel civisme han mul� plicat la seva ac� vitat. / Ajuntament-
Localpres

En paral·lel, les agents 
pel civisme han par� cipat en 
la campanya d’ajuts munici-
pals per fer front a l’Impost 
de Béns Immobles (IBI). Per 
evitar desplaçaments a l’Ofi -
cina d’Atenció a la Ciutadania 
(OAC), en especial a les per-
sones de més de 65 anys, les 
agents van recollir les sol-
licituds per a les ajudes als 
domicilis dels interessats.

Tinença responsable d’ani-
mals, via pública i medi 
ambient
Per nombre d’accions, la 
tinença responsable d’ani-
mals ha estat l’altre apartat 
on més feina s’ha fet, ja que 
s’han registrat 254 accions 
en aquest sentit. Seguida-
ment, els temes que tenen a 
veure amb estacionaments 
a la via pública han acumu-
lat un total de 219 accions 
i les qües� ons relacionades 
amb el medi ambient n’han 
acumulat 210.

El Mercat suspèn la Bicicletada, però sortejarà dues bicis
REDACCIÓ

El Mercat Municipal no 
organitzarà aquest any 
la clàssica Bicicletada del 
Mercat, que enguany havia 
d’arribar a la 22a edició.

L’Associació d’Adjudica-
taris del Mercat ha decidit 
anul·lar aquesta ac� vitat 
per la situació sanitària, 
però ha decidit impulsar un 
concurs en el qual sortejarà 

dues bicicletes amb els 
� quets de compra entre el 
14 i el 26 de setembre amb 
la col·laboració de Rubí 
Bikers. Els � quets es poden 
dipositar a les urnes que 
tenen les parades i, per no 
provocar aglomeracions, es 
demana als clients que por-
� n emplenats els � quets 
amb el nom i el telèfon. El 
sorteig � ndrà lloc el 28 de 
setembre al ma� .

d’agost van rebre la benvin-
guda per part de les autori-
tats la setmana passada a 
l’Ajuntament de Rubí. 

En l’acte, l’alcaldessa de 
la ciutat, Ana M. Mar� nez, 
va mostrar la seva sa� sfac-
ció per les noves incorpora-
cions i va insis� r en el seu 
compromís d’augmentar la 
plan� lla de la Policia Local, 
que en els darrers anys ha 
� ngut molts problemes per 
manca d’efec� us. 

“La nostra intenció sem-
pre ha estat fer créixer el 
nombre d’efec� us el màxim 
possible, així ho estem fent 
i així ho farem”, va assenya-
lar la màxima responsable 
municipal.

També van par� cipar en 
aquest acte de benvinguda 
tres agents de la Policia Lo-
cal que han estat promocio-
nats al càrrec de caporal.

després que hagin superat 
la formació de l’Escola de 
Policia de Catalunya, uns 
efec� us que ara iniciaran un 

període de pràc� ques d’un 
any al cos municipal.

Els agents, que van 
començar a treballar l’1 

Les bicicletes se sortejaran amb els � quets de compra. / Cedida



Veïns per Rubí exigeix al govern que elabori 
el Pla d’accessibilitat de la ciutat
REDACCIÓ

Veïns per Rubí (VR) demana 
al govern local que elabori, 
aprovi i executi ja el Pla 
municipal d’accessibilitat, un 
document que tots els ajun-
taments han de tenir per llei 
però que a Rubí encara no 
s’ha aprovat. “És una evidèn-
cia que a la ciutat de Rubí els 
diferents governs municipals 
no han treballat de forma 
adequada els problemes 
d’accessibilitat els úl� ms 25 
anys”, ha indicat la formació 
polí� ca en un comunicat.

Per Veïns per Rubí, fora 
de les illes de vianants hi ha 
“infinitat de voreres inac-
cessibles en tots els barris 
i urbanitzacions, algunes 
amb obstacles que obliguen 
els vianants a baixar a la 
calçada, amb el perill que 
això suposa”. El par� t cri� ca 
que l’Ajuntament no hagi 
desenvolupat en els darrers 
anys una planificació de 
millorar de l’accessibilitat als 
carrers de la ciutat, amb un 
pressupost plurianual, un fet 
que “demostra la incapacitat 

política en la gestió de la 
ciutat dels què han governat 
durant els darrers 20 anys”.

La pe� ció es presentarà 
al Ple de setembre en forma 
de moció i demanarà que 
s’elabori un cronograma en 
3 mesos per tal de planifi car 
l’elaboració d’aquest pla. 
“Abans de disposar del Pla, 
cal planificar l’adaptació, 

Les voreres del carrer Cadmo són massa estretes i no compleixen la norma� va vigent d’accessibilitat. 
/ Arxiu
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pacitat � sica, sensorial, intel-
lectual o mental, gent gran 
o persones amb altres � pus 
de diversitat funcional que 
viuen en situacions de de-
sigualtat d’oportunitats, de 
discriminació i de difi cultats 
per a la par� cipació social i 
per l’exercici dels seus drets 
per culpa de l’existència de 
barreres � siques”.

l’arranjament, la reparació i 
el manteniment de voreres i 
passos de vianants amb pa-
viment especial per a perso-
nes amb discapacitat visual 
i mobilitat reduïda, així com 
l’adequació de transports i 
edifi cis públics que siguin de 
caràcter prioritari”. Per VR, 
“no és admissible que encara 
hi hagi persones amb disca-



Ha arrencat el curs escolar 2020-2021, 
segurament el més estrany i anòmal 
de les darreres dècades. Per fi , els 

infants i joves han pogut retornar a les aules 
després d’haver-les deixat, gairebé de manera 
precipitada, a mitjans del mes de març. 

Des d’aleshores i a marxes forçades s’ha 
accelerat l’aprenentatge virtual per poder aca-
bar el curs i també moltes famílies han hagut 
de retorçar el seu horari per poder conciliar la 
cura dels fi lls amb les jornades laborals. 

Ni l’una cosa ni l’altra acaben amb l’ar-
rencada d’aquest nou curs escolar, més aviat al 
contrari. L’aprenentatge digital ha vingut per 
quedar-se i en determinades escoles algunes 
assignatures concretes s’impartiran de forma 

Sortir reforçats
EDITORIAL
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virtual. També es faran activitats virtuals 
lectives en molts centres si s’han de tancar els 
grups pel positiu d’algun dels alumnes o dels 
professors, com per exemple ja ha passat amb 
dos grups de l’Escola 25 de Setembre. 

I aquí és on torna a entrar en escena la 
conciliació familiar i laboral. La cura dels fi lls, 
a totes llums prioritària, no pot deixar a les fa-
mílies, especialment les més vulnerables, sense 
els ingressos necessaris per oferir precisament 

una vida digna als seus fi lls. L’escola té múlti-
ples i variades funcions dins de la societat, la 
més important és la d’educar a tots els infants 
per igual per tal que tinguin les mateixes opor-
tunitat, però també enfortir la cohesió social i 
transmetre el paisatge cultural. En les darreres 
dècades, amb la incorporació de la dona al 
món del treball, l’escola ha adoptat una nova 
funció: ajuda a les famílies a conciliar la vida 
familiar i la vida laboral. 

Cal treballar des de les administracions 
per fer més efectiva i fàcil la conciliació, que 
actualment, a excepció d’alguns col·lectius 
molt determinats, és pràcticament inviable.

El nou curs està ple d’incògnites i inter-
rogants: el tancament esporàdic de grups, 
la mascareta a classe, la por dels infants i 
les famílies, però també dels professors al 
contagi, etc. Caldrà veure com infl ueix tot 
plegat en l’educació i l’experiència dels infants 
a l’escola. 

Més tard o més d’hora, el virus quedarà 
normalitzat entre nosaltres i haurem après 
a conviure amb ell. Esperem que quan això 
passi l’escola surti reforçada de tot aquesta 
experiència, però també la societat. 

Segueix-nos a les xarxes socials

Visita’ns a www.diariderubi.com

El Tuit de la setmana                 16 de setembre

Rosana
@Rosanamar� n68

Volem  solucions al trànsit del 
carrer general prim #rubicity.
Prou carreres de cotxes i motos, 
perill de ser atropellats en voreres 
pe� tes, balcons trencats per 
camions, accidents... @AjRubi
. I poseu aquesta senyal? És broma? @mobilitatrubi
 #colorsperatothom #rubicentre

El Ple del 23 F de 2017 aprovava per 
unanimitat dels 8 grups municipals la moció 
que ha donat lloc a dos fets històrics per la 
nostra ciutat.

Un ja es va materialitzar a l’inici d’aquest 
mandat, la creació de la Taula de la Memòria 
Històrica i el segon es visibilitzarà aquests 
dies, la col·locació d’11 llambordes al lloc 
on van viure els 11 rubinencs que vam ser 
deportats a camps d’extermini nazi. Les 
11 Stolpersteine. Les 11 llambordes que 
formen part d’un projecte europeu de me-
mòria, reconeixement i homenatge als i les 
lluitadores contra en nazisme que van partir 
deportacions.

Recordo les dates prèvies a la presentació 
de la moció per part del grup municipal 
d’ICV a la que es va sumar també el regidor 
de CDC.

Recordo quan ens informàvem del 
projecte europeu que a Catalunya gestiona 
Memorial Democràtic.

Recordo les lectures dels treballs del 
Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí 
on identifi caven els nostres veïns i veïnes que 
van patir aquestes deportacions.

Recordo les converses amb el Dani, el 
Pau i el Carlos de l’Associació per la Me-
mòria Històrica Neus Català, sobre els seus 
treballs de recerca i excavacions de fosses de 
la guerra civil a la nostra ciutat.

Recordo les moltes històries que vaig 
conèixer de persones i famílies que van viure 
una guerra i després van patir la repressió 
d’una dictadura o ja en l’exili, van haver de 

sofrir les conseqüències del nazisme.
Recordo les converses amb l’Ànnia, la 

companya del grup municipal, per fer un 
redactat de la moció que convidés a sumar-
s’hi.

Recordo també la voluntat de tots els 
grups municipals per comprendre el sentit 
de la moció i malgrat les evidents discre-
pàncies ideològiques, votar per unanimitat 
l’aprovació d’aquesta.

Però potser el record millor que em 
quedarà de tots això és veure que, malgrat el 
retard en el temps, aquestes dues qüestions 
ja s’han fet realitat.

Rubí ha començat un camí que esperem 
no tingui retorn, el de la recuperació d’una 
memòria que mai s’hagués hagut d’amagar. 
El de ser capaços com a ciutat de recuperar 
el que ha estat la nostra història i alhora 
reconèixer aquelles persones i organitzacions 
que en van ser protagonistes.

Queda molt per fer. La Taula de la 
Memòria Històrica té molts f ronts de 
treball. Treure de l’anonimat les persones, 
les organitzacions que han estat enterrades 
en el silenci de la història porta molta feina 
i més al nostre país que portem anys d’en-
darreriment.

Esperem que la nova llei de memòria 
històrica aprovada recentment pel Consell 
de Ministres, no sigui sols una coincidència 
de dates amb el que avui recordem a Rubí i 
obri la porta a disposar de recursos legals i 
materials per afrontar amb garanties aquest 
exercici de recuperació.

Gràcies a tothom que ho ha fet possible. 
De vegades la política et dona satisfaccions. 
Aquesta és una de les millors dels meus anys 
de regidor.

Stolpersteine i Memòria Històrica
Ramon Capolat
Portaveu del Grup Municipal d’ICV 
2015-2018

L’adéu a Francesc Botella
Agraïment de la família
La família de Francesc Botella i Martínez 
volem agrair públicament a tothom (familiars,  
mossens, amics, integrants de l’Obrador Coral i 
d’associacions diverses, representants de partits 
polítics, en especial del PSC...) totes les mostres 
de condol rebudes arran de la seva mort, el 23 de 
juliol. Durant aquest temps hem pogut constatar 
com molta gent  se l’apreciava i el tenia per una 
bona persona, compromesa i treballadora. Ens 
sentim reconfortades pensant que el seu pas per 
aquesta vida ha deixat una bona petjada.
Molts gràcies.

M. Cinta Botella

En Francesc Botella Martínez, qui havia estat regidor de l’Ajuntament de Rubí i 
director de la fàbrica d’AEG, va morir als 84 anys el passat 24 de juliol. El seu últim 
adeu va tenir lloc dissabte 25 de juliol a l’església de Sant Pere en una emotiva cerimònia. 
Botella va ser un home compromès amb el PSC, partit en el qual militava, i amb la seva 
ciutat. Molt estimat pel seu tarannà conciliador i respectuós, va treballar molt per la 
ciutat i per les entitats, especialment en l’àmbit cultural durant els anys que va ocupar 
la regidoria d’aquest àmbit.
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Obertes les inscripcions 
per assis� r al 22è Aplec 
Sardanista de Rubí
REDACCIÓ

Aquells ciutadans i ciuta-
danes que desitgin assis� r 
al 22è Aplec Sardanista de 
Rubí, que � ndrà lloc el prò-
xim dissabte 26 de setem-
bre a par� r de les 18.30 h 
a l’amfi teatre del Castell, 
ja poden inscriure’s. Tot i 
ser una ac� vitat gratuïta, 
les mesures de prevenció 
per evitar contagis de la 
covid-19 han provocat que 
enguany sigui necessari 
reservar les localitats.

Aquest tràmit es pot 
fer a través de l’enllaç 
h� ps://forms.gle/tAPQA-
ApnvWsQsKqB8 o enviant 
un correu electrònic a 
comissioaplecrubi@gmail.
com, on s’haurà de dir el 
nom, cognom, l’edat, el te-
lèfon i el correu electrònic. 
També s’haurà d’omplir el 
formulari de declaració 
responsable de salut.

L’Aplec Sardanista, or-

ganitzat per l’en� tat Aplec 
de Rubí, serà enguany una 
cita sardanista a� pica mar-
cada per les restriccions 
sanitàries. Així, l’Aplec es 
reconverteix en una audi-
ció, ja que no està permès 
ballar per qües� ons sani-
tàries. També es redueix 
el nombre de cobles, que 
habitualment són tres i 
que en aquesta edició, la 
22a, seran dues: la Cobla 
Ciutat de Girona i la Cobla 
Principal del Llobregat.

A més, la cita es tras-
llada de la plaça de Cata-
lunya, on històricament es 
fa aquesta activitat, fins 
a l’amfi teatre del Castell, 
un espai molt més ampli 
i adequat a les circum-
stàncies actuals per la 
pandèmia de coronavirus, 
ja que, com que no es pot 
ballar, el públic podrà gau-
dir assegut dels concerts  
i mantenir la distància de 
seguretat.

El cinema torna a Rubí amb 
sis pel·lícules del Cicle Gaudí
Els fi lms, de producció catalana, es projectaran a La Sala
REDACCIÓ

El cinema torna a partir 
d’aquest setembre al teatre 
municipal La Sala amb la 
programació del Cicle Gau-
dí de cinema de producció 
catalana. Entre el setembre 
i el desembre està previst 
projectar mitja dotzena de 
pel·lícules, entre les quals 
hi ha Madre, La boda de 
Rosa o Las niñas.

El Cicle Gaudí és una 
programació cinematogrà-
fica impulsada per l’Aca-
dèmia del Cinema Català 
que té com a objec� u la 
difusió del cinema produït 
a Catalunya i ja fa anys que 
Rubí és una de les seves 
seus estables.

Així, la nova temporada 
començarà a la ciutat el 18 
de setembre amb el thriller 
Madre, de Rodrigo Soro-
goyen i protagonitzada per 

Marta Nieto i Jules Porier.
El 9 d’octubre es pro-

jectarà la comèdia El meu 
germà persegueix dino-
saures, un fi lm d’Stefano 
Cipani basat en la història 
real de Giacomo Mazzariol 

El 6 de novembre es projec-
tarà L’ofrena, sota la direc-
ció de Ventura Durall i amb 
Àlex Brendemühl, Anna 
Alarcón i Verónica Echegui 
com a protagonistes; men-
tre que La boda de Rosa és 
la pel·lícula programada 
pel 27 de novembre. Està 
dirigida per Icíar Bollaín i 
protagonitzada per Can-
dela Peña.

Las niñas, la pel·lícula 
de Pilar Palomero que nar-
ra el pas a l’adolescència 
d’una nena de 12 anys, 
es podrà veure el 18 de 
desembre. 

Totes les projeccions 
seran a les 21 h. El preu 
de les entrades és de 4,50 
euros, a excepció dels � tu-
lars del Carnet Jove que pa-
guen 3 euros. Els � tulars de 
la targeta Club Vanguardia 
tenen una promoció de 2x1 
en totes les pel·lícules.

Fotograma del primer fi lm que es projectarà a La Sala. 

CINEMASARDANES

ACTIVITATS

Ac� vitats infan� ls, formació i tallers en la nova programació 
de la Biblioteca Municipal Mestre Mar�  Tauler
REDACCIÓ

La Biblioteca presenta el 
nou curs amb un programa 
que inclou ac� vitats infan-
� ls, exposicions i propostes 
formatives i divulgatives. 
L’equipament s’ha hagut 
d’adaptar a la situació sani-
tària actual i totes les pro-
postes inclouen la inscripció 
prèvia per tal de tenir un 

control de l’aforament i ga-
ran� r les mesures preven� -
ves necessàries. Les inscrip-
cions s’hauran d’efectuar a 
través de l’adreça b.rubi.
mmt@diba.cat.

En l’àmbit infantil, es 
tornen a programar els 
cicles Nascuts per llegir, 
l’Hora del conte i l’espai lite-
rari La maleta de Lili. A més, 
els infants i els joves � ndran 

l’oportunitat de gaudir de 
les sessions del BiblioLab 
per experimentar.

En relació a l’àmbit for-
ma� u, Montse Daza oferirà 
tallers crea� us relacionats 
amb la cuina o l’artesania, 
mentre Eva Sánchez oferirà 
el curs ‘Amor Consciente’, 
de tres sessions. El taller de 
cal·ligrafi a està programat 
en dues sessions a l’octu-

bre, mentre que els diven-
dres de novembre serà el 
torn del taller de poesia 
‘Sofà i manta’, amb Roser 
Amills. Els dimarts d’octu-
bre i novembre es farà el 
taller de teatre comunitari 
amb Crea� va Educadors.

També hi haurà les ac� -
vitats que l’Aula d’Extensió 
Universitària de Rubí ofe-
reix de forma con� nuada, 

les conferències dels Amics 
de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i una xerrada 
al voltant del Parkinson 
al novembre. A més, s’ha 
programat una ac� vitat mu-
sical a càrrec de la banda de 
Terrassa Muzak, que actua-
rà el 13 de novembre.

Pel que fa a les expo-
sicions, la Biblioteca n’ha 
programat quatre: ‘La vibra-

ción del alma’ es pot visitar 
fins al 30 de novembre; 
entre el 8 i el 29 d’octu-
bre al vestíbul es podrà 
contemplar ‘Ocellam’, que 
serà subs� tuïda entre el 8 
i el 29 de novembre per la 
mostra ‘Cuida’t les dents’; 
i de l’1 de desembre al 31 
de gener a la sala d’exposi-
cions s’instal·larà ‘Els vents 
de l’Est’.

i que gira al voltant d’un 
noi que té un germà amb 
síndrome de Down. ¿Pue-
des oírme?, un documen-
tal sobre l’escultor Jaume 
Plensa, es projectarà el 23 
d’octubre. 
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Exposició de Joan Díez sobre 
les bandes de rock dels anys 
80 vinculades a Rubí

Fotografi a del grup Litrona que es podrà veure a la mostra. / Joan Díez

Joan Díez, membre del Grup 
Fotogràfi c “El Gra”, inaugu-
rarà aquest dissabte 19 de 
setembre al Museu Muni-
cipal Castell una exposició 
d’imatges en blanc i negre 
sobre les bandes de rock 
que a fi nals dels anys 70 i 
durant la dècada dels 80 van 
protagonitzar nombrosos 
concerts a la ciutat.

La mostra és un recull 
de fotografi es de les actua-
cions que van oferir durant 
aquell temps onze forma-
cions de rock, d’una o una 
altra manera vinculades a 
la ciutat. De fet, totes les 
bandes eren de Rubí o com 
a mínim tenien un membre 
que ho era, explica Díez. 
Els grups són Atalaya, Black 
Door Band, Daga, Genoci-
der, Krom, Litrona, Lotus, 
Negro Porvenir, R.I.P, Sopa 
de Ganso i Vaso.

El fotògraf recorda que 
gran part dels concerts que 
feien aquestes bandes era a 
la nostra ciutat, en festes de 
barri, en el Mercat Vell, que 
en aquell moment s’ubicava 

a la plaça Doctor Guardiet, a 
la discoteca Groc que hi ha-
via a l’Escardívol o al Woman 
de la carretera de Terrassa i 
fi ns i tot al parc de Ca n’Ori-
ol. Alguns van assajar als lo-
cals de Rubí Rock, uns espais 
municipals ubicats al carrer 
Nostra Senyora de Lourdes, 
on els grups musicals de la 
ciutat podien desenvolupar 
la seva crea� vitat. Rubí Rock 
van desaparèixer a principis 
dels anys 2000.

La passió de Joan Díez 
per la fotografia, el seu 
amor per la música i el fet 
de tenir amics components 
d’aquestes bandes van fer 
que durant un temps Díez 
fes un seguiment dels seus 
concerts, que ara es poden 
reviure a través d’aquesta 
mostra fotogràfi ca.

L’exposició es podrà visi-
tar fi ns al 20 de desembre. 
L’horari de visita és dijous, 
divendres i dissabtes d’11 h 
a 14 h i de dimarts a dissab-
tes de 16 h a 20 h, mentre 
que diumenges i festius 
obrirà d’11 h a 14 h. / DdR

Cartell de luxe per la setena edició 
del Fes� val de Blues de Rubí
REDACCIÓ

La Societat de Blues de Rubí 
ha pogut organitzar la VII 
edició del Fes� val de Blues 
de Rubí, que habitualment 
se celebra al juny, però que 
aquest any per la situació 
sanitària s’ha posposat fi ns 
al setembre.

L’en� tat local ha pogut 
completar un cartell de 
gran envergadura amb tres 
nits de blues i un vermut a 
l’Ateneu. El 18 de setembre 
arrencarà el fes� val a les 
20 h amb el quintet dirigit 
per Big Dani Pérez, un dels 
ar� stes més reconeguts de 
l’escena estatal en el camp 
del jump blues, el rock&roll, 
el rhythm&blues i el boogie 
woogie.

El 19 de setembre a 
par� r de les 20 h i fi ns a les 
23 hores serà el torn del 
Catalonia Blues All-Star, 
amb concerts d’ar� stes ca-
talans amb gran projecció: 
Blas Picon, Víctor Puertas, 
Balta Bordoy, Oriol Fon-
tanals, Johnny Big Stone, 
Oscar Rabadan, Jake, Chino 
i Arthen Zulem.

El 20 de setembre, es 
tancarà el fes� val amb una 
doble sessió. Primer, un 
vermut a les 12 h amb Poyo 
Blues Band, liderat pel pia-
nista argen�  Cris� an Moya, 
que presentarà el seu nou 
treball. I per finalitzar el 
cap de setmana de blues, a 
les 20 h hi haurà el concert 
del quintet Wax&Boogie, 
amb Ster Wax i David Gi-
orcelli, que seran els pro-
tagonistes amb la seva 
música blues, rythm&blues 
i boogie&woogie.

Tots els concerts comp-
taran amb mesures de se-
guretat per prevenir el 
contagi de covid-19 i l’afo-
rament serà limitat. Les 
reserves per assistir als 
concerts s’han de fer a 
través del correu electrònic 

societatbluesrubi@gmail.
com.

Coincidint amb el Fes-
� val de Blues, durant tota 
aquesta setmana es podrà 
veure als aparadors dels co-
merços de Rubí una selecció 
dels dibuixos i aquarel·les 

de l’ar� sta Pepe Farrés. Les 
pintures formen part de la 
col·lecció Blues Drawings, 
que l’ar� sta ja ha exposat 
en altres fes� vals de blues 
com el de Benicàssim, el de 
Cerdanyola o el Primavera 
in Black de Barcelona.

Dani Pérez és un dels músics més destacats del fes� val de blues. / Cedida

Coincidint amb el fes� val, es pot veure a diversos aparadors de la ciutat, una mostra de dibuixos i 
aquarel·les de l’ar� sta Pepe Farrés. / Cedida
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·········································
DIVENDRES 
18 DE SETEMBRE

Fes� val de Blues de Rubí
A les 20 h concert del quin-
tet Big Dani Pérez. A l’Ate-
neu. Reserva a societatblu-
esrubi@gmail.com. Org.: 
Societat del Blues de Rubí.

Cicle Gaudí: ‘Madre’
A les 21h a La Sala. Preu: 
4,50€. Venda entrades: 
https://teatrelasalarubi.
koobin.cat.

·········································
DISSABTE 
19 DE SETEMBRE

Joc de rol en viu: Què hi ha 
darrera dels aliments?
Ac� vitat per a infants de 3 a 
12 anys. A les 12h al Celler. 
Inscripció prèvia (museu@
ajrubi.cat/935887574).

Fes� val de Blues de Rubí
De 20h a 23h Catalonia Blu-
es All-Stars. A l’Ateneu. Re-
serva a societatbluesrubi@
gmail.com. Org. Societat del 
Blues de Rubí. 

·········································
DIUMENGE 
20 DE SETEMBRE

Fes� val de Blues de Rubí
A les 12h concert de Poyo 
Blues Band. A l’Ateneu. Re-
serva a societatbluesrubi@
gmail.com. Org. Societat del 
Blues de Rubí. 
A les 20h concert del quin-
tet Wax&Boogie. A l’Ateneu. 
Reserva a societatbluesru-
bi@gmail.com. Org. Socie-
tat del Blues de Rubí. 

·········································
DIMECRES 

AGENDA Rubí Rock
Mostra fotogràfica de 
Joan Díez sobre grups de 
rock dels anys 80 relaci-
onats amb Rubí. Entre el 
19 de setembre i el 20 de 
desembre al Castell. 

Variacions sobre Vincent 
Van Gogh
El taller d’alumnes de la 
pintora rubinenca Anna 
Tamayo Ymbert reinter-
preta l’obra del genial 
ar� sta. A l’Aula Cultural.

Masies de Rubí 
Pintures de Guadalupe 
Villaret. A l’auditori del 
Museu Vallhonrat. Fins 
al 27 de setembre.

La vibración del alma 
Obres de Blanca Sanz, 
Carmen L. Madrid, Jua-
na Sánchez, Pilar Arraz, 
Malud Alcázar, Nuria 
Espinosa, Aketzaly Fer-
nández, Nancy Carrillo, 
Montse Nogueira i Carlos 
Pinheiro. A la Biblioteca. 
Inauguració 9 de setem-
bre a les 18h. Fins al 31 
de novembre.

Cent anys d’història del 
Celler Coopera� u
Mostra vinculada a l’ac-
� vitat vinícola i la reha-
bilitació en equipament 
cultural de l’an� c Celler 
Coopera� u. Fins al 20 de 
desembre al Celler.

EXPOSICIONS

23 DE SETEMBRE

Hora del conte: 
‘Contes per créixer’
A càrrec de Rosa Fité. 
A les 18h a la Biblioteca. Per 
a infants de 4 a 8 anys. Ins-
cripció prèvia: 936998453 o 
b.rubi.mmt@diba.cat.

Cosmè� ca natural: pasta 
dental blanquejadora
A les 18h a l’Aula Virtual. 
Inscripció prèvia. 

Dimecres manetes
De 18h a 20.30h a l’Ateneu. 
Inscripció prèvia. 

·········································
DIVENDRES 
25 DE SETEMBRE

Teatre: ‘T’es� mo si he be-
gut’
A càrrec de Dagoll Dagom, 
La Brutal i T de Teatre. 
Basat en relats d’Empar 
Moliner.
A les 21h a La Sala. Preu: 
15€/11,25€. Venda entra-
des: https://teatrelasala-
rubi.koobin.cat.

·········································
DISSABTE 
26 DE SETEMBRE

Hora del conte: ‘Petons i 
moixaines’
A càrrec d’Assumpta Mer-
cader. A les 11h a la Bibli-
oteca. Per a infants de 0 a 
3 anys.

Primera mostra de � telles 
en pe� t format: ‘Dos por-
quets i una porqueta’
A càrrec de L’Estenedor 
Titelles. A les 18.30h i a les 
19.30h a l’Ateneu. Recoma-
nat per a infants de 0 a 3 
anys. Inscripció prèvia. 

En la fotografi a Pere Vallhonrat, Lupe Villaret, Jordi Vilalta i Francesc Xavier Arís. / Núria Julià Fosas

Les masies de Rubí a través de 
les pintures de Lupe Villaret, nova
exposició a l’auditori Vallhonrat

NÚRIA JULIÀ

L’artista i fotògrafa Lupe 
Villaret exposa aquests dies 
a l’auditori Vallhonrat una 
col·lecció espectacular de 
46 masies del municipi rubi-
nenc i 15 llocs emblemà� cs 
o desapareguts de la ciutat 
de Rubí. La mostra és una 
passejada pels records, per 
la nostàlgia del passat i 
l’esplendor entorn de les 
masies.

Des de ben pe� ta, Villa-
ret ja mostrava una afi ció 
innata pel dibuix; qualsevol 
espai era idoni per pintar 
i deixar la seva empremta 
ar� s� ca que amb els anys i 
el consell de Rafael Font va 
anar perfeccionant.

El repte de dibuixar to-
tes les masies del terme, va 
néixer quan un bon dia, va 
caure a les seves mans un 
llibre amb fotografi es an� -

gues que la van enamorar 
i després de dos anys i mig, 
aquella idea és avui, una de 
les exposicions d’història 
local més completa que es 
pot contemplar amb tot 
luxe de detalls.

El quadre més fàcil de 
pintar ha estat la masia de 
Ca n’Alzamora, tret de la 
finestra medieval; el més 
complicat, la masia Vallhon-
rat pels tons del capvespre 
i les capes de pintura per 
aconseguir l’efecte desitjat; 
el primer, el de Can Feliu, 
fotografi at per la mateixa 
autora i l’últim, el de Cal 
Met Lleó. Els dos quadres 
preferits per Villaret son el 
de la plaça de l’església i el 
del pont de Can Claverí.

En ser una col·lecció 
tancada, si alguna persona 
està interessada a comprar 
un d’aquests quadres, es 
poden demanar per encàr-

rec a l’ar� sta i ella mateixa, 
serà qui s’encarregui de fer 
una rèplica exacta.

Recordar que Villaret 
també fou deixeble dels fo-
tògrafs Roset i Vilardell, una 
experiència que li va perme-
tre formar-se professional-
ment a Fotos Francino, on 
va treballar com a fotògrafa 
fi ns a la seva jubilació.

La mostra es pot visitar 
fi ns al 27 de setembre i els 
horaris d’apertura de l’au-
ditori és de 18 h a 20 h de 
dilluns a dissabte i els diu-
menges de 12 h a 14 h. 

L’exposició és una ac� vi-
tat organitzada pel Grup de 
Col·laboradors del Museu 
de Rubí-Centre d’Estudis 
Rubinencs (GCMR-CER), qui 
properament presentarà el 
seu butlle� , on es podrà lle-
girun estudi de Lluís García 
sobre les masies desapare-
gudes de Rubí. 

PINTURA
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El Club Balmes Rubí reprèn les 
activitats amb tots els protocols 
i mesures de seguretat
El Club Balmes Rubí Taekwondo i Judo ha re-
près les activitats des del passat 1 de setembre 
amb tots els protocols i mesures d’higiene i 
seguretat. Durant aquest mes i el d’octubre, 
el club ofereix una classe de prova gratuïta 
i matrícula gratuïta en totes dues disciplines. 
També ofereix classes virtuals i equipament 
especí� c adaptat a la nova normalitat. Per 
a més informació, sense compromís, poden 
passar pel club o trucar a 696 579 909 o 
639 358 487.

 Balmes Rubí

FUTBOL | AMISTÓS

JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó va 
aconseguir la victòria en 
el Municipal de Viladeca-
valls en el primer amistós 
de l’equip. Més que la vic-
tòria, cal destacar que el 
partit va servir per veure 
com combinaven els nous 
fitxatges (9) amb la resta 
de l’equip. 
Els jugadors dirigits per 
J u a n  C a r l o s 
Rodríguez i el 
seu segon, Toni 
Corral, van dei-
xar una bona 
impressió amb 
el seu joc i fins 
i tot van poder 
m a r c a r  m é s 
dels tres gols 
que van pujar 
al marcador. 

L’O l í m p i c 
va deixar en-
treveure un equip amb 
moltes possibil itats en 
atac, però tant la defensa 
com la línia del mig camp 

hauran de treballar més 
per aconseguir mantenir 
la seva porteria a zero 
en les màximes jornades 
possibles. Malgrat tot, 
no es descarten noves in-
corporacions en aquestes 
línies. 

El Viladecavalls va ar-
rencar bé el partit, dificul-
tant el joc dels de Can Fat-
jó. En el minut 19, Aitor va 
fer el 0-1 per als rubinencs. 

En aquesta pri-
mera part, les 
incursions per 
la banda dreta 
amb centrades 
mesurades van 
estar  a  punt 
d’incrementar 
la distància en 
el  marcador, 
però va faltar 
encert  a l  f i -
nal. Els locals 
va n  a co n s e -

guir l ’empat a falta de 
dos minuts per al final del 
període, amb un gol de 
Rodríguez, qui va aprofitar 

L’Olímpic guanya en el Municipal de 
Viladecavalls el seu primer amistós

els locals i, en el minut 
77, Mauri, que ha arribat 
procedent del Cardedeu, 
va fer el 2-3, que va ser el 
resultat definitiu. 

En conclusió, el partit 
va deixar bones sensacions 
per a l’Olímpic Can Fatjó, 
que millorant alguns as-
pectes, dona la sensació 
que pot ser un dels equips 
del grup 3B de Segona Ca-
talana que optin a la fase 
final i, per tant, a l’ascens 
a Primera. 

una errada en l’entrega 
a prop de l’àrea gran de 
l’Olímpic. 

Ja a la segona part, el 
tècnic rubinenc va donar 
entrada a la resta de la 
plantilla convocada, fet 
que va permetre gairebé 
una segona alineació. En 
el minut 65, Eric, proce-
dent del Natació Terrassa, 
va aconseguir l’1-2 per a 
l’Olímpic. Segons avançava 
el partit, els de Can Fatjó 
estaven més sencers que 

CF VILADECAVALLS – CD OLÍMPIC CAN FATJÓ  2-3

CF VILADECAVALLS: Cristian, Ordoñez, Ronald, Sergi, 
Alejandro, Isaías, Fabián, Rodríguez, Rubén, Iván, 
Nestor. Adri, Oriol, Diego, Jordi, Rube, Hazam i Lucio.  
Tècnic: Santi Casado.
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Menarguez, Pol, Santi, 
Dell´isola, Creus, Gustavo, Albert, Aitor, Dani, Mauri, 
Pau. Jonathan, Mohamed, Marc, Fode, Roger, Nico, O. 
Molina i Eric.   Tècnic: Juan Carlos Rodríguez.
Àrbitre: Alex López (Bé).
Gols: 0-1 Aitor (19´);  1-1 Rodríguez (45´);  1-2 Eric 
(65´);  2-2 Rubén (71´);  2-3 Mauri (77´). 
Targetes: Cap

Els de Can Fatjó 
deixen bones 

sensacions 
després de 
guanyar el 

primer amistós 
i poden optar a 
la fase fi nal de 

Segona
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