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Emo�u acte d’homenatge als onze
rubinencs deportats als camps nazis
REDACCIÓ

Rubí ha homenatjat aquest
dilluns als 11 rubinencs
que van ser deportats als
camps nazis després de fugir
a l’exili per la Guerra Civil
espanyola. L’acte va tenir
lloc al Celler i va precedir
l’inici de la col·locació de les
onze llambordes Stolpersteine ideades per l’artista
alemany Gunter Demnig,
una per cadascuna de les
víctimes que van tenir la
seva última residència al
municipi.
Els homenatjats van ser
Enric Aragonès Campderròs,
Joaquim Aragonès Campderròs, Francesc Bartroli
Creus, Gregorio Beltran
Jardiel, Joaquim Cardona
Pareras, Jesús Montroig
Cuartero, Antoni Òdena
Òdena, Antoni Pereña Salas, Joaquim Rusiñol Folch,
Andreu Vidal Almirall i José
López de Letona Angulo.
Tot i que alguns d’aquests

Familiars dels deportats amb les autoritats locals. / Ajuntament-Localpres

homes van aconseguir sobreviure ﬁns a l’alliberament
dels camps de concentració
nazis, la majoria van ser-hi
assassinats.
L’acte va estar presidit per l’alcaldessa, Ana
M. Martínez, i també va
comptar amb representants
del Memorial Democràtic
i l’Amical Mauthausen. “A
Rubí no volem oblidar ni

els noms ni les històries
d’aquests 11 veïns que van
pa�r l’horror de la deportació. Volem honrar la seva
lluita i conver�r-la en la inspiració d’una societat lliure i
justa”, va explicar Mar�nez,
que considera que les Stolpersteine ajudaran a sensibilitzar els més joves.
Durant l’acte, Meritxell
Bartroli, besneboda de Fran-

cesc Bartroli, va explicar el
trauma que va suposar per
la seva família la pèrdua
del Francesc: “Quan l’avi
parlava de la guerra, la iaia
el feia callar. I el �et Josep,
que encara es viu, quan
sent parlar del seu germà
Francesc se li fa un nus a la
gola. L’avi va posar al meu
pare el nom de Francesc, en
honor d’aquell germà que li

van prendre, aquell germà a
qui se’l van endur de jove i a
qui van prendre la joventut i
la vida”. També va par�cipar
a l’acte Pere Boada, besnebot i net d’Enric i Joaquim
Aragonès, que va explicar
que “l’avi estaria content
que es conegui el que van
fer, el que van viure i pel que
van lluitar, malgrat que han
passat tants anys”.
Per la seva banda, Albert
Cardona, nebot de Joaquim
Cardona, que va recordar
que el seu �et va falsiﬁcar
la seva documentació per
poder anar al front a lluitar
com els seus germans, va
lloar la inicia�va d’homenatjar aquests 11 homes: “Si no
fos per això, la majoria de la
gent no sabria que hi va haver homes valents que van
pa�r dues guerres”. La besneta de José López de Letona, Clàudia López de Letona,
va subratllar que “això no es
pot tornar a repe�r més”.
I per úl�m, Mercè Òdena,

neboda d’Antoni Òdena, va
destacar la incomoditat que
li suposava al seu �et parlar d’aquella època: “Quan
anàvem a veure’l i li fèiem
preguntes o li ensenyàvem alguna fotograﬁa dels
camps, ell deia que no ens
podíem imaginar el dolor
que havien viscut”.
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Baixa el ritme de contagis de covid-19 a Rubí
El nombre de nous posi�us ha disminuït,
però el risc de contagi segueix sent molt alt
REDACCIÓ

El ritme de contagis de coronavirus a Rubí continua
disminuint, tot i que encara
se situa en un risc molt alt
de rebrot. En els darrers
dies, segons les dades del
Departament de Salut, ha
baixat el nombre de nous
posi�us i l’epidèmia està ara

mateix en fase de control. La
mala no�cia és que el 17 de
setembre es va produir una
nova defunció per coronavirus, la segona del mes de
setembre i que eleva a 108 el
nombre de persones de Rubí
mortes per covid-19.
Entre el 14 i el 20 de
setembre, s’han detectat a
la ciutat 60 nous posi�us de
covid-19 després de fer més
de 700 proves PCR. L’Rt se
situa per sota de l’1, el que
signiﬁca que la malal�a no
està en fase de propagació,
però l’índex de rebrot és de
169, per tant con�nua sent
molt elevat.
Ara mateix, hi ha 10 persones ingressades a l’hospital, de les quals dues estan
a l’UCI. Des de l’inici de
l’epidèmia, hi ha hagut 1.335
casos posi�us a Rubí.
Tot i això, la situació global a Catalunya es preveu
que sigui preocupant durant
les setmanes vinents, mo�u
pel qual la Generalitat ha
limitat les trobades famili-

Hi ha més d’un centenar d’alumnes
conﬁnats i diversos grups tancats

CORONAVIRUS A RUBÍ
CASOS ACUMULATS
1.335

DEFUNCIONS
108

INGRESSATS
10

UCI
2

CASOS ÚLTIMS 7 DIES
60

RISC DE REBROT
MOLT ALT
Dades: Generalitat de Catalunya (Actualització 23/09/2020)

Durant els darrers dies s’han produit menys contagis. / Arxiu

ars i socials a un màxim de
6 persones i no de 10, com
era ﬁns ara. També s’ha establert que les quarantenes
ja no hauran de ser de 14
dies, sinó de 10, una mesura
que, tot i que no té consens
científic, s’ha pres des de
l’administració per facilitar
que la gent pugui complir

amb els conﬁnaments.
Grups conﬁnats als centres
educa�us
Pel que fa a la situació de
les escoles i ins�tuts de la
ciutat, segons les últimes
dades de la Generalitat, hi
ha quatre grups conﬁnats,
dos a l’Escola Ribas, un al

Diverses escoles
i ins�tuts de
la ciutat tenen
grups tancats per
posi�us

fent quarantena.
A més, segons l’Ajuntament, també hi ha dos grups
conﬁnats a La Serreta, dos a
l’Escola Montessori i un al
Duc de Montblanc.

25 de Setembre i un al Torrent dels Alous. A l’ins�tut
l’Estatut i el Col·legi Balmes
hi ha alguns alumnes posi�us o conﬁnats, però no
tenen afectació en els grups
bombolla. En total, segons
aquestes dades a Rubí hi
ha 8 alumnes posi�us, 117
alumnes confinats a casa
i 10 membres de personal
docent o d’administració

Posi�u a l’OAC
D’altra banda, l’Ajuntament
de Rubí s’ha vist obligada a
tancar temporalment les Oﬁcines d’Atenció a la Ciutadania de Les Torres i el Centre
després que s’hagi detectat
un posi�u per coronavirus
en un dels seus treballadors.
Està previst que les oﬁcines
puguin tornar a reobrir a
par�r d’aquest divendres.
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Talonari de Rubí
Quan facis servir una oferta o descompte d’aquest talonari, omple la part posterior del cupó de descompte
amb el teu nom, telèfon i segell de l’establiment, diposita’l a l’urna que trobaràs a la botiga i entraràs en el
sorteig d’un premi de 300 € en vals de compra. Com
més cupons
facis servir, més
oportunitats
tindràs! Fins al
31 d’octubre de
2020 pots beneficiar-te de totes
aquestes ofertes.
Més informació i bases del concurs
a www.diariderubi.com
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La ciutadania ja pot par�cipar
en l’elaboració de l’ordenança
de residus i neteja viària

L’empresa encarregada de le neteja viària i la recollida de residus és
Rubí Net, una ﬁlial de FCC. / Arxiu

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha
obert una consulta pública
prèvia a l’elaboració de la
nova ordenança municipal
de residus, neteja viària i
l’ús eﬁcient de recursos, que
promourà la reducció de
residus, la reu�lització dels
recursos i la recollida selec�va. Els rubinencs poden fer
les seves aportacions fins
al 27 d’octubre mitjançant
la plataforma participa.
rubi.cat.
La recollida de residus
i neteja viària de la ciutat
són serveis essencials i, en
moltes ocasions, serveis

qües�onats per la ciutadania, en especial l’apartat de
la neteja viària. El servei,
que presta majoritàriament
l’empresa Rubí Net, una ﬁlial de FCC, ges�ona 34.000
tones anuals de residus i
s’encarrega de la neteja dels
282 km de carrer i dels 211
parcs i jardins.
La nova norma�va serà
el mitjà per regular la ges�ó
i prevenció de residus, la neteja viària i l’ús de recursos
per tal de fer front als reptes
que la ciutat haurà d’afrontar en els propers anys, com
ara l’emergència climà�ca o
la reducció de l’impacte dels
residus al medi.

María Isabel
Corvinos Bordas
Nos dejó el pasado 15 de julio
a la edad de 76 años

Os comunicamos que el próximo
miércoles día 30 de septiembre a las
20 horas, se celebrará la misa funeral
en su memoria en la iglesia de Sant
Pere de Rubí.
Agradecemos muy sinceramente
las muestras de pésame recibidas.

Milagros Calleja deixa el càrrec de Síndica
REDACCIÓ

Milagros Calleja, la Síndica
de Greuges de Rubí des
del 2016, ha renunciat al
seu càrrec. Ho fa després
de presentar l’informe del
2019 i el que correspon a
la primera meitat del 2020,
un document que recull
l’ac�vitat que ha desenvolupat l’oﬁcina durant aquests
períodes.
Calleja s’ha acomiadat
del càrrec aquest dimecres
en una roda de premsa
assegurant que “ha estat
un orgull i un honor”, però
també fent autocrí�ca: “Lamento no haver pogut fer
més treball de proximitat
i demano disculpes a en�tats i escoles perquè m’han
faltat recursos per fer la
part més comunitària de
la feina”.
L’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Martínez, ha agraït a
Calleja la seva feina i la implicació demostrada durant
aquests anys: “Quan vas
accedir al càrrec vas dir que
era un honor ser la Síndica
de Rubí, ara vull dir-te que
l’honor ha estat nostre”.

L’empadronament, el tema
més consultat
L’any passat, l’oﬁcina de la
Síndica va dur a terme un
total de 324 actuacions, de
les quals 154 eren queixes i
170 eren consultes; mentre
que durant la primera meitat del 2020, les actuacions
han estat 52, 38 queixes i 20
consultes.
Un dels temes més consultats durant el 2019 ha
estat tot allò relacionat amb
l’empadronament, amb un
total de 70 actuacions. En
canvi, durant el 2020, la majoria de pe�cions han estat
orientades a les llicències i
la disciplina urbanís�ca.
En l’informe que ha presentat, Milagros Calleja
ha fet un seguit de recomanacions i propostes a
l’administració local. En
aquest sen�t, ha prioritzat
la necessitat que els serveis
municipals donin resposta a
les queixes rebudes pels ciutadans, escurçar els terminis de resposta dels serveis
a la sindicatura, fomentar
la transparència municipal,
l’eliminació de barreres
arquitectòniques, la pro-

Milagros Calleja s’ha acomiadat del càrrec després de presentar
l’informe 2019-2020. / Ajuntament-Localpres

moció de l’habitatge social
i l’adequació del reglament
de la sindicatura.
En aquest darrer punt,
Martínez ha explicat que
s’està estudiant una reformulació de la sindicatura
rubinenca i ha demanat ajut
a la Síndica: “Espero que
ens ajudis a trobar un nou
funcionament, la teva experiència ens serà molt ú�l”.

Calleja ha recollit el guant
i s’ha mostrat disposada a
col·laborar en el que calgui:
“Es�c a disposició de l’equip
de govern, dels grups municipals i de qui calgui, perquè
m’es�mo la ciutat”.
A partir d’ara, els rubinencs que recorrin a la
sindicatura local seran redirigits al Síndic de Greuges
de Catalunya.

Conveni per assessorar les persones que tenen
problemes per pagar el lloguer o la hipoteca
L’Ajuntament de Rubí i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya han signat un conveni
per a la prestació a la ciutat
d’Oﬁdeute, un servei d’atenció, assessorament i mediació
adreçat a persones que tenen
diﬁcultats per pagar el lloguer
o els préstecs hipotecaris.
El nou recurs ja està operatiu i s’hi pot accedir demanant cita prèvia a través
del telèfon 93 588 66 93 de
dilluns a divendres de 9 h a 14

h o a través del correu electrònic proursa@ajrubi.cat.
Ofideute és un servei
gratuït que garanteix la coordinació i la unitat de resposta davant dels problemes
d’habitatge i facilita l’assessorament i la mediació a les
persones que estan en risc de
perdre la seva llar.
Segons ha explicat la regidora d’Habitatge, Ànnia
García, es tracta d’un servei
que permet reforçar la feina

que ja fa el consistori, amb
la novetat que amb aquesta eina “s’incorporen nous
recursos tècnics i l’aplicació
d’una metodologia comuna
a tot el territori que facilita la
negociació amb les en�tats
ﬁnanceres”.
A més de la tasca d’assessorament, Oﬁdeute vetlla
perquè les en�tats bancàries
compleixin l’obligació d’oferir
un lloguer social a les famílies
que acredi�n estar en situació

de vulnerabilitat.
El servei està a disposició
de famílies hipotecades d’un
únic habitatge que sigui la
llar principal, dels avaladors
de préstecs amb garantia
hipotecària en risc de perdre
l’habitatge principal, dels consumidors, avaladors i tercers
hipotecants que es trobin en
situació de diﬁcultat per pagar
i de les persones en risc de
perdre el seu habitatge de
lloguer. / DdR
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L’Ajuntament i Sorea treballen en la revisió
de les facturacions durant el conﬁnament
REDACCIÓ

Sorea va calcular el consum segons les dades del 2019 per la impossibilitat d’accedir als contadors. / Cedida

A causa de la impossibilitat
de dur a terme lectures de
comptadors durant l’estat
d’alarma, Sorea va es�mar
un consum a cada contracte
igual al del mateix període
de l’any anterior. Segons
ha informat el consistori,
aquestes estimacions es
van fer en tot moment amb
l’ànim d’aproximar-se al con-

sum real i impactar el mínim
als usuaris i usuàries.
Quan s’ha pogut accedir als comptadors i s’ha
recuperat el consum real
del següent període (tercer
trimestre), alguns ciutadans
i ciutadanes han vist com la
seva factura excedia l’import del mateix període de
l’any anterior.
D’acord amb l’Ajuntament de Rubí, Sorea està

revisant en detall tota la
facturació emesa. L’anàlisi
dels rebuts mostra diferents casuís�ques: des de
clients que han rebut una
factura similar a la de l’any
anterior, a d’altres que s’han
vist beneﬁciats econòmicament per aquest sistema i,
ﬁnalment, aquells que han
pogut tenir un impacte econòmic nega�u i no ajustat al
consum real.
Segons l’administració
local i l’empresa de l’aigua,
conèixer en quin moment
s’ha produït el consum real

durant aquests dos períodes
no és factible. Tot i això,
Sorea, paral·lelament a la
revisió que s’està duent a
terme, davant de qualsevol reclamació, estudia i
resol individualment cada
situació.
A més, l’Ajuntament de
Rubí i Sorea han acordat
que es produirà una revisió
de totes les facturacions i
que es proposaran compensacions a totes les persones
i famílies que puguin haver
resultat perjudicades pel
sistema de facturació.

Obert el termini per les ajudes al
transport escolar per l’alumnat
del Joan Maragall i el JV Foix
Aquest dilluns s’ha obert
el període per sol·licitar les
subvencions per al transport
escolar discrecional no obligatori de l’alumnat matriculat a l’Escola Joan Maragall i
a l’Ins�tut JV Foix per al curs
2020-2021. Poden demanar
la subvenció les famílies de
l’alumnat matriculat al segon cicle d’educació infan�l,
educació primària i educació
secundària obligatòria.
El termini per a presentar les sol·licituds és del 21
de setembre al 2 d’octubre,
ambdós inclosos i la presentació de la pe�ció es pot fer
de forma telemà�ca a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Rubí. Per a
poder fer el tràmit telemà�c,
cal disposar d’un cer�ﬁcat

electrònic (idCAT, eDNI) o
estar donats d’alta al servei
idCAT mòbil per iden�ﬁcarvos. L’IdCAT mòbil es pot
obtenir de forma immediata
a través del següent enllaç:
h�ps://idcatmobil.seu.cat.
De manera excepcional,
aquelles famílies que �nguin
diﬁcultats per presentar la
sol·licitud de manera telemà�ca podran fer el tràmit
presencialment al centre escolar ﬁns al 30 de setembre,
a l’escola Joan Maragall de 9
h a 13 h i de 15 h a 17.30 h
i a l’ins�tut JV Foix de 9 h a
14 h i dimarts i dijous de 16
h a 18.30 h.
Els centres educa�us no
recolliran sol·licituds fora
d’aquestes dates i aquests
horaris. / DdR

Nou repar�ment de saques a
les urbanitzacions per millorar
el reciclatge de les restes vegetals
L’Ajuntament de Rubí ha
iniciat aquesta setmana la
segona fase del repar�ment
de saques de ràﬁa a les urbanitzacions per promoure
la recollida de les restes
vegetals. La inicia�va persegueix un doble objec�u, fomentar la correcta separació
d’aquests residus i reduir el
seu abandonament al voltant
dels contenidors.
En total, es distribuiran
2.775 saques de ràﬁa entre
les urbanitzacions de Can
Barceló, Vallès Park, Sant
Muç, Castellnou-Can Mir i
Can Solà. Es tracta de recipients pensats per a dipositarhi pe�tes restes vegetals de
l’hort o del jardí, com ara

gespa, fullaraca, restes de
plantes o rams de ﬂors. Un
cop plena, és fàcil transportar
aquests residus ﬁns al contenidor de matèria orgànica, on
s’han d’abocar. La saca, en
canvi, no s’ha de llençar, ja
que és reu�litzable.
D’altra banda, pel que fa
a les restes vegetals grans i
llenyoses, l’Ajuntament posa
a disposició dels rubinencs
el servei gratuït de recollida
de poda. Per fer-ne ús, cal
fer un farcell amb les restes
i trucar al Telèfon Verd 900
130 130 (93 699 98 01 en
cas de trucar des d’un telèfon
mòbil) per concretar el dia de
recollida i el servei el recollirà
al portal de casa. / DdR
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A

quest dilluns es commemorava el
Dia Mundial de l’Alzheimer, una
malaltia neurodegenerativa que
provoca un greu deteriorament cognitiu i
trastorns de conducta en els pacients i per la
qual no hi ha cura. L’Alzheimer, que afecta
prop de 50 milions de persones al món actualment, roba literalment els records dels malalts,
deixant-los desorientats i desubicats. Com pot
una mare no reconèixer el seu fill o la persona amb la qual ha compartit tota una vida?
Com pot una persona oblidar-se d’hàbits i
coneixements adquirits des de la infància?
L’Alzheimer és una angoixant malaltia que
roba el passat i fa molt dur el present, especialment de la família i de l’entorn del pacient.

EDITORIAL

Memòries

Enguany la commemoració s’ha basat en la
reivindicació de mesures que millorin l’atenció
de les persones afectades d’Alzheimer i altres
demències i en com aquestes s’han d’articular
a través de la la llei que regula la situació de
persones amb dependència.
I de memòria individual a memòria collectiva. El mateix dilluns, a Rubí, va tenir
lloc un emotiu acte d’homenatge al Celler
als onze rubinencs que van ser deportats

durant el nazisme. L’acte va comptar amb
la presència de familiars, autoritats i entitats
vinculades a la memòria històrica i va servir
com a preludi de la col·locació de les onze
llambordes Stolpersteine ideades per l’artista
alemany Gunter Demnig, una per cadascuna
de les víctimes que van tenir la seva última
residència al municipi.
La ciutat no pot oblidar ni els noms ni les
històries d’aquests veïns, com en general, la

societat no pot ni obviar ni oblidar la història,
no només pel patiment d’alguns dels protagonistes, sinó perquè estem on estem i som qui
som per aquesta història, sovint escrita amb
llàgrimes i sang. Per una societat més justa
i lliure, cal que tots, i especialment els més
joves, aprenguem dels errors que hem comès
al llarg de la història per evitar-los i avançar.
Cal recordar i aprendre del passat per caminar
cap a un futur millor.
Emotiu i necessari acte de reconeixement, doncs, a aquests onze rubinencs, els
descendents i familiars dels quals són veïns
i veïnes nostres. Rubí ha fet un pas més, un
gran pas, per a la recuperació de la memòria
col·lectiva.

¿Quién dijo que el futbol femenino, ni es femenino ni es fútbol?
Desde entonces las mujeres en España han
peleado por ser igual de valoradas que los
hombres en este deporte, cosa que hasta
2018 no fue posible, ya que hasta entonces
a las futbolistas se les hacían contratos
como secretarias o fisios y no de futbolistas
como tal.
A nivel personal, es verdad que siempre
ha habido gente que me decía ‘’que no iba
a llegar a nada con el fútbol’’, ’”que mejor
hiciera una actividad de mujeres’’ o incluso
en algunos partidos he llegado a escuchar
comentarios como ‘’las mujeres a la cocina’’
o ‘’solo valéis para fregar’’, son comentarios
que a mí personalmente, siempre me han
motivado a seguir luchando y entrenando
más duro, para que todas aquellas personas
que no tenían fe en mí, un día, se tragaran
sus propias palabras.
Mis padres han tenido un papel muy
importante respecto a mi carrera futbolística, ya que, si no hubiera tenido su apoyo

Dalila Barrouhou El Faouzi
En Comú Podem Rubí
Durante muchos años se ha creído que el
fútbol era un deporte solo para hombres,
ya que se creía que era demasiado agresivo
para que lo jugaran las mujeres, pero como
de costumbre, las mujeres de mediados
del siglo XIX lucharon insistentemente
por cambiar esta injusticia, es por esto que
concretamente el año 1863 se fijaron una
serie de nuevas normas por tal de que este
deporte fuera socialmente aceptado para las
mujeres. Con el paso de los años, el fútbol
femenino fue avanzando de manera muy
lenta, es por eso que a día de hoy se habla de
los gigantescos avances del ‘’futfem’’ ya que
actualmente está creciendo muy rápido. En
España no podemos hablar de un comienzo
del fútbol femenino hasta el 1970, año en
el que se funda el Mercacredit-Sizam de
Madrid, el primer club de fútbol femenino.

El Tuit de la setmana

20 de setembre

Mario Timo�e
@mmaarriioo4me
Disfrutando de la
semana #MobilityWeek
en Rubí #rubicity
#MovilidadSostenible

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

y aprobación, hubiera sido prácticamente
imposible que hubiera llegado a algo. Es
por eso que animo a todas esas familias que
tienen hijas a las que les gusta el fútbol a
que las dejen practicarlo, ya que es un deporte en el que no solo obtienes beneficios
en tu plano físico, sino también desarrollamos la parte emocional, potenciando
el compañerismo, la responsabilidad ante
el equipo, el afán de superación se acaba
interiorizando, el respeto hacia los demás
ya que aprendes que no todos los jugadores
son iguales pero no por eso son mejores o
peores que tú, la disciplina sin duda es lo
que caracteriza a un futbolista sea o no
profesional, ya que se han de seguir las
normas, los horarios, los entrenamientos...
Además, es un deporte en el cual conoces a
gente increíble de la cual aprendes muchas
cosas a nivel futbolístico y personal, y con la
que se compartes una cosa muy importante,
una misma pasión.

L’HUMOR

TALONARI DE RUBÍ
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Talonari
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Ofertes i
promocions
exclusives
a la teva
butxaca

11

12

ECONOMIA

Divendres, 25 de setembre de 2020

Consulta pública per elaborar l’ordenança
relacionada amb les instal·lacions
fotovoltaiques d’autoconsum
REDACCIÓ

Plaques solars al sostre d’un ediﬁci municipal. / Arxiu

L’Ajuntament de Rubí ha
obert una consulta pública
prèvia a l’elaboració de
la nova ordenança que
regularà la promoció de
les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica. Les persones i organitzacions afectades per

la futura norma poden fer
les seves aportacions ﬁns
al 27 d’octubre mitjançant
la plataforma participa.
rubi.cat.
El consistori, a través
del Pacte dels Alcaldes pel
Clima i l’Energia, ha renovat
el seu compromís de reduir
un 40% les emissions de
CO 2 de cara al 2030. En

aquest sen�t, la promoció
de les energies renovables
és una eina ú�l, a l’abast de
les administracions públiques, a l’hora de promoure
canvis en l’actual model
energètic i incidir eficaçment en aquest compromís. Paral·lelament, el Reial
Decret-Llei 15/2018 ha derogat l’anomenat ‘impost al
sol’ i per això es considera
que ara és el moment idoni
per aprovar una ordenança
solar fotovoltaica.
La redacció de l’ordenança permetrà a l’Ajuntament disposar d’un marc

norma�u per a la promoció
de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar
fotovoltaica, gràcies a una
regulació clara i senzilla
de la intervenció administra�va.
La norma establirà les
condicions tècniques i administra�ves per a la legalització de les instal·lacions
fotovoltaiques a Rubí amb
l’objec�u de promoure l’ús
de l’energia solar per a l’autoconsum. També es consideren altres actuacions per
incen�var les instal·lacions,
com ara beneﬁcis ﬁscals.

El Banc de Bones Pràc�ques de
governs locals reconeix la Taula
de la Compe��vitat Empresarial

La Taula de la Compe��vitat és un servei que es presta a la Masia
de Can Serra. / Ajuntament-Localpres

REDACCIÓ

La Taula de la Compe��vitat Industrial de Rubí ha
estat reconeguda com una
bona pràc�ca en la categoria de desenvolupament
econòmic del Banc de Bones Pràc�ques de governs
locals de Catalunya de la
Federació de Municipis de
Catalunya i de la Fundació
Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals.
L’ens ha valorat que la
Taula de Competitivitat
representa una aportació
innovadora i de qualitat
i pot servir de referència
per a altres ajuntaments o
administracions locals.
L’eina té com a objec�u
promoure la millora de la
competitivitat industrial,
l’ocupabilitat i la qualitat
de vida de la ciutadania
de Rubí, mitjançant la deﬁnició i implantació de les
polítiques conjuntes de

desenvolupament econòmic local.
El servei, que es presta
a la Masia de Can Serra, és
la a primera proposta de
Rubí que es reconeix com
a bona pràc�ca en l’àmbit
del desenvolupament econòmic. Altres iniciatives,
com la proposta ‘Barris al
dia’, de l’àmbit de la par�cipació ciutadana, o el Club
de Lectura Fàcil, en l’àmbit
de lectura pública, sí que
han estat reconeguts amb
anterioritat.
El Banc de Bones Pràc�ques dels governs locals
és un servei impulsat per
la Federació de Municipis
de Catalunya, la Fundació
Carles Pi i Sunyer d’estudis
autonòmics i locals i els
ajuntaments de més de
5.000 habitants de Catalunya que iden�ﬁca i difon
experiències innovadores
de govern i gestió municipal.

CULTURA
ARTS ESCÈNIQUES

La Sala recupera els espectacles de
la primavera per la nova temporada

L’obra de teatre ‘T’es�mo si he begut’ dona el tret de sor�da a la
nova temporada. / Cedida

lear, de William Shakespeare.
Els dos muntatges s’havien
programat per celebrar el Dia
Mundial de la Poesia.
El 18 d’octubre es representarà ‘A vore’, Premi Butaca
al Millor Espectacle de Dansa
2018 i el 25 d’octubre ‘El pare
de la núvia’, una obra dirigida
per Joel Joan i protagonitzada
per Joan Pera. Es tracta de
dos espectacles que s’havien programat per la Festa
Major.
El 28 de novembre es

recuperarà el muntatge ‘Nueva York en un poeta’, un
homenatge d’Alberto San
Juan a Federico García Lorca. Pel que fa als muntatges
‘Bona gent’, ‘Qui ets?’ i ‘La
tercera juventud’, inclosos
en la programació anterior,
encara no tenen data de
reprogramació.
Espectacles familiars
Pel que fa als espectacles
familiars, impulsats per La
Xarxa, el 4 d’octubre es re-

Mesures de seguretat
Amb l’objec�u de garan�r les
mesures higièniques i sanitàries, es reduirà l’aforament
mitjançant la inhabilitació
de butaques i les entrades i
sor�des es faran per accessos
diferents i de forma esglaonada. També s’augmentarà
la neteja de les instal·lacions.
Les entrades es podran adquirir a la taquilla de dijous
a divendres de 17 h a 20 h i
properament també a través
d’Internet. Les persones que
ja van adquirir localitats per a
alguns dels espectacles abans
del conﬁnament podran canviar-les per unes altres vàlides
per a les noves funcions.

CINEMA

El CRAC acull aquest cap de setmana la projecció
del documental ‘La mort de Guillem’
REDACCIÓ

El Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals (CRAC)
projectarà aquest cap de
setmana en triple sessió
el documental ‘La mort de
Guillem’, que narra l’assassinat del jove antifeixista
Guillem Agulló a mans de
Pedro Cuevas, el judici posterior que va tenir lloc el

La Xarxa impulsa la 1a
Mostra de Titelles de pe�t
format a l’Ateneu

presentarà ‘Oops!’, de la
companyia Teatre Mòbil i
el 22 de setembre arribarà
‘La nena dels pardals’, de
Teatre Detall, una proposta
que no estava prevista a la
primavera. Els espectacles
‘Silenci... dansa’ i ‘The postman’, encara no tenen data
de reprogramació.

REDACCIÓ

La Sala comença aquest divendres a les 21 h una nova
temporada amb l’espectacle
‘T’es�mo si he begut’, una
coproducció de Dagoll Dagom, T de Teatre i La Brutal,
amb text d’Empar Moliner i
direcció de David Selvas. La
funció representa el retorn
de l’ac�vitat cultural a l’equipament després de més de
sis mesos d’aturada.
El 27 de setembre es
representaran tres píndoles
escèniques que s’havien programat inicialment pel Dia
del Teatre. Els espectacles
es podran veure a diferents
punts de l’equipament. L’accés serà gratuït, però caldrà
fer una reserva.
La proposta de pe�t format ‘36+1’, basada en el llibre
‘36 poemes a par�r del 36’, de
Ricard Creus, es representarà
el 4 d’octubre, mentre que el
17 d’octubre la companyia
Atalaya de Sevilla portarà a
l’escenari rubinenc ‘El rey
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1995 i les conseqüències
socials i familiars que va
comportar.
El film, que es va estrenar a l’agost al Fes�val
de Màlaga, està dirigit per
Carlos Marqués-Marcet,
que ha volgut abordar la
mort i el dol en un cas tan
popular com el de Guillem Agulló i que prova de
retratar com és el procés

de perdre un ﬁll, com això
reconﬁgura tota la família
i les conseqüències socials
que va tenir.
‘La mort de Guillem’
forma part del projecte ‘La
lluita con�nua’, que inclou
el llibre ‘Guillem’, de Núria Cadenes. L’objec�u del
projecte és promoure la
memòria de Guillem Agulló
i denunciar la impunitat de

l’extrema dreta durant els
darrers 40 anys al país, reivindicar la història de lluita
an�feixista en terres catalanes i alertar sobre l’auge
de nous discursos xenòfobs
i racistes.
El documental es podrà
veure el dissabte a les 17.30
h i a les 20 h i el diumenge
a les 18 h. Per assis�r-hi, cal
fer inscripció prèvia.

‘En Patufet’ és un dels espectacles que es representaran.

La Xarxa ha impulsat la celebració a Rubí de la 1a Mostra
de Titelles de pe�t format,
un esdeveniment que �ndrà
lloc a l’Ateneu els dies 26 i 27
de setembre i 3 d’octubre.
Es tracta d’una proposta
des�nada a un públic familiar que arrencarà el 26 de
setembre amb l’espectacle
‘Dos porquets i una porqueta’, a càrrec de la companyia
L’Estenedor, dirigit als infants
ﬁns als 3 anys. Hi haurà dues
sessions, una a les 18.30 h i
l’altra a les 19.30 h.
El 27 de setembre hi haurà la segona representació,

‘En Patufet’, a càrrec de la
companyia La pe�ta brownie. També es representarà
en dues sessions, a les 18.30
h i a les 19.30 h, i es tracta
d’un espectacle per a majors
de 3 anys.
L’úl�m espectacle, també adreçat a un públic a
par�r de 3 anys, serà ‘Roulletes’, de la companyia eLe.
Es representarà de nou a les
18.30 h i a les 19.30 h.
Per assistir als espectacles de titelles, que són
gratuïts, caldrà fer reserva
prèvia a través de la pàgina
web de l’Ateneu. / DdR

ACTIVITATS

La Caminada Nocturna, suspesa
per la situació sanitària
El Centre Excursionista de
Rubí i Rubí d’Arrel han decidit suspendre l’edició de La
Nocturna que s’havia de fer
durant aquesta tardor. Les
dues entitats consideren
que en la situació actual
derivada de l’epidèmia de
covid-19 no és possible
desenvolupar l’activitat
amb un mínim de seguretat
i qualitat.
Per aquest mo�u, s’han

vist obligats a prendre
aquesta decisió. Els organitzadors no descarten poder reprogramar aquesta
ac�vitat, on cada any par�cipen prop d’un miler de
persones, abans de l’es�u
del 2021 si les circumstàncies són les adequades,
però reconeixen que el
més probable és que no es
pugui fer ﬁns a la tardor de
l’any vinent. / DdR
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SARDANES

Aplec Sardanista
a l’amﬁteatre
del Castell
La 22a edició de l’Aplec
Sardanista de Rubí serà
aquest dissabte a par�r de
les 18.30 h a l’amﬁteatre
del Castell. Serà un aplec
a�pic, ja que no es podrà
ballar i caldrà estar assegut
durant tot l’esdeveniment
per qües�ons sanitàries i,
a més, caldrà inscriure’s
prèviament per assis�r-hi
a través de l’enllaç h�ps://
forms.gle/tAPQAApnvWsQsKqB8 o enviant un correu
electrònic a comissioaplecrubi@gmail.com amb el
nom, cognom, edat, telèfon
i correu electrònic.
També s’ha reduït el
nombre de cobles, que seran dues: la Cobla Ciutat de
Girona i la Cobla Principal
del Llobregat. / DdR

FIRA

Cancel·lada la Fira de Sant Galderic per
l’epidèmia de coronavirus
REDACCIÓ

L’Associació Cultural Sant
Galderic ha comunicat que
enguany no se celebrarà la
Fira de Sant Galderic, que
arribava a la 26a edició
aquesta tardor. La situació
sanitària de l’epidèmia de
coronavirus ha obligat els
organitzadors a cancel·lar
la tradicional ﬁra que té lloc
a la tardor.
Segons ha explicat l’en�tat, l’ac�vitat implica un
contacte força directe entre persones i suposa una
gran diﬁcultat a l’hora de
controlar els accessos i la
distància social, mo�u pel
qual els organitzadors han
preferit cancel·lar aquesta
edició.

DIVENDRES
25 DE SETEMBRE

Teatre: ‘T’es�mo si he begut’
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 entrades:
https://teatrelasalarubi.koobin.cat.

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

La 26a edició de la Fira de Sant Galderic no es podrà fer aquesta
tardor. / Arxiu

www.annatamayo.com

El joier de la memòria del ric patrimoni rubinenc
roman obert aquests dies
‘El Rubí d’abans i les seves
masies’. Guadalupe Villaret.
Auditori Vallhonrrat.
Pl. Montserrat Roig, s/n. Rubí.
Des del 18/9 al 27/10.
Horaris:
De dilluns a dissabte de 18h
- 20h. Diumenges de 12h-2h
i de 18-20h.
volada en assabentar-me que
aquest mateix safareig va
servir per fer-hi la bugada durant més de dues dècades a
les famílies rubinenques que
encara no tenien rentadora.
Una bugada en blanc i negre
aleshores, esdevenint en co-

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

Documental del mes: ‘Honeyland’
A les 19h a l’Ateneu. Inscripció
prèvia.

EL RACÓ D’ART D’ANNA TAMAYO

A la mostra ‘El Rubí d’abans
i les seves masies’, de la rubinenca Guadalupe Villaret,
l’ar�sta mostra una seixantena de pintures i altres
tantes oportunitats de fer
descobertes entre les seves
pinzellades, ja que tot aquest
llegat amaga històries que
ens pertanyen a tots els rubinencs i rubinenques. En la
meva visita a l’exposició, la
pintora em va explicar un bell
conte amagat darrere una
representació pictòrica de
‘Cal Turu’. En aquest quadre
hi és representat un safareig.
Fins aquí tot parla de la normalitat de la vida en aquestes
masies perdudes en la boira
dels anys. El bell conte pren

AGENDA

lor verdós de l’aigua i reviscut
en la humitat que desprèn el
record i ﬁns a l’actualitat, ﬁns
als visitants de la mostra, perquè aquest fet o molts d’altres no es perdin en el negre
carbó del fons del pou de la
memòria.

També cal destacar el
treball de documentació de
cadascuna de les pintures, fet
per Jordi Vilalta.
Paraules i pinzellades que
no permeten que es destenyeixi un passat entre la velocitat dels temps canviants.

Hora del conte: ‘Petons i moixaines’
A càrrec d’Assumpta Mercader.
A les 11h a la Biblioteca. Per a
infants de 0 a 3 anys.
Cicle de Jazz: Larry Walters
Organ Trio
A les 12.30h a l’Ateneu. Org.:
Associació Jazz Rubí. Inscripció
prèvia.
Cine documental: ‘La mort de
Guillem’
A les 17.30h i a les 20h al CRAC.
Inscripció prèvia.
1a mostra de �telles en pe�t
format: ‘En Patufet’
A càrrec de L’Estenedor Titelles. A les 18.30h i a les 19.30h
a l’Ateneu. Recomanat per a
infants de 0 a 3 anys. Inscripció
prèvia. Org.: La Xarxa.
Aplec Sardanista
A càrrec de la Cobla Principal
del Llobregat i la Cobla de Girona. A les 18.30h a l’ami�eatre
del Castell. Inscripció prèvia.

·········································
DIUMENGE
27 DE SETEMBRE

Cine documental: ‘La mort de
Guillem’

A les 18h al CRAC. Inscripció
prèvia.
-Píndoles escèniques
A les 18.30h a La Sala. Amb
reserva.
1a mostra de �telles en pe�t
format: ‘Dos porquets i una
porqueta’
A càrrec de La pe�ta brownie. A
les 18.30h i a les 19.30h a l’Ateneu. Recomanat per a infants
a par�r de tres anys. Inscripció
prèvia. Org.: La Xarxa.

EXPOSICIONS
Rubí Rock
Mostra fotogràﬁca de Joan
Díez sobre grups de rock
dels anys 80 relacionats amb
Rubí. Fins al 20 de desembre
al Castell.
Variacions sobre Vincent
Van Gogh
El taller d’alumnes de la pintora rubinenca Anna Tamayo
Ymbert reinterpreta l’obra
del genial ar�sta. Fins al 31
d’octubre 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, 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.
Cent anys d’història del
Celler Coopera�u
Mostra vinculada a l’ac�vitat
vinícola i la rehabilitació en
equipament cultural de l’an�c Celler Coopera�u. Fins al
20 de desembre al Celler.

ESPORTS
FUTBOL | PRIMERA CATALANA

Una derrota i un empat per al Rubí en els úl�ms
dos amistosos que van ser dos par�ts exigents
REDACCIÓ

La Unió Espor�va Rubí, a
Primera Catalana, con�nua
la preparació per a l’inici de
la compe�ció, que arrenca
el 4 d’octubre. El passat cap
de setmana, el conjunt dirigit per Carlos López va disputar dos nous amistosos,
dissabte contra el Terrassa

i diumenge contra el Mar�nenc. Dos rivals exigents
i dos enfrontaments on
el Rubí va aconseguir una
derrota i un empat, però
va donar una bona imatge
sobre el terreny de joc.
Davant el Terrassa, un rival de categoria superior, ja
que és equip de Tercera Divisió, el Rubí va perdre per

0-1 però va deixar bones
sensacions sobre el camp,
treballant bé, especialment
en defensa.
Diumenge, al camp del
Mar�nenc, equip també de
Primera Catalana, el conjunt rubinenc va empatar
2-2. En la primera part, el
Mar�nenc va ser superior
i els de Rubí van notar el

desgast del derbi amb el
Terrassa.
El descans va arribar
amb un resultat de 2-0 al
marcador, però al segon
temps el conjunt rubinenc
va saber recuperar-se i
imposar el seu joc, aconseguint empatar el par�t,
2-2, amb gols de Joan Poch
i Óscar Uroz.

Tres victòries i un empat, el balanç dels amistosos
de l’Olímpic Can Fatjó
L’Olímpic Can Fatjó, que
va començar a disputar
els partits amistosos de
pretemporada el 13 de
setembre, ha jugat un total
de quatre enfrontaments
en una setmana amb un
balanç posi�u: tres victòries i un empat. En el primer,
a Viladecavalls, el conjunt
rubinenc es va imposar per
2-3 amb gols d’Aitor, Mauri
i Eric, mentre que en el
segon, davant el Can Trias,
els de Can Fatjó van ﬁrmar
la victòria amb un 1-2, amb

gols d’Albert i Manolo.
En el tercer amistós,
l’Olímpic va empatar 2-2 davant al Ripollet, en un par�t
dur i molt treballat. Els gols
d’aquest par�t van ser obra
de Claudio i Eric. Finalment,
en el quart par�t, el primer
que es va poder disputar
al Municipal de Can Fatjó,
els locals van rebre la visita
del Castellbisball. Com en
els par�ts anteriors, l’Olímpic va dominar més, amb
més possessió de pilota i
un atac superior al rival.
Els homes de Juan Carlos
Rodríguez van golejar al

Castellbisbal per 4-0, amb
dos gols de Mauri i dos
d’Eric, qui de moment se
situa com a màxim golejador de la pretemporada.
El jove jugador, procedent
del Natació Terrassa, ha fet
quatre gols, amb una mitja
d’un per par�t.
El més important ha
estat la preparació �sica de
l’equip, que ha man�ngut
el ritme i el físic, jugant
quatre par�ts en set dies.
La conjunció del grup va
millorant, tot i que alguns
jugadors van faltar per feina
o lesió. Cal destacar la recu-

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Derrotes del Vein� en els par�ts del cap
de setmana de la pretemporada
El Juventud 25 de Septiembre va perdre dissabte
davant el Mar�nenc B per
3-5, en un par�t en què els
barcelonins van disposar
de més oportunitats i la
defensa del Veinti no va
acabar d’estar encertada.
Tot i això, els rubinencs no

van abaixar els braços i van
lluitar contra el resultat
advers.
Diumenge, el Vein� es
va enfrontar al Badia, en
un par�t més igualat, que
va ﬁnalitzar 1-2 a favor dels
visitants. El Badia va saber
aproﬁtar dues oportunitats

MOTOCICLISME | MOTOE

Doble podi per Jordi Torres a
Misano en el Campionat de
Motos Elèctriques

Jordi Torres, amb la seva moto Kalex. / Cedida

FUTBOL | SEGONA CATALANA

JOSÉ VERDE
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per transformar-les en gol,
mentre que els rubinencs
només una. L’equip dirigit
per Jaume Andreu continuarà la preparació per
millorar de cara a l’inici de
la lliga, previst per al primer
cap de setmana d’octubre.
/ 25 de Setembre

peració del lateral Chris�an
Gómez, que després de vuit
mesos de baixa per una
lesió al turmell, ja torna a
ser �tular.
El cicle d’amistosos es
tanca aquest diumenge a
les 12 h en el camp del Júnior, a Sant Cugat del Vallès,
ja que diumenge 4 d’octubre arrencarà oﬁcialment la
temporada. Els de Can Fatjó
debutaran a Sant Andreu de
la Barca.

El rubinenc Jordi Torres va
quedar en segona i tercera
posició en el Gran Premi de
Misano de MotoE, el Campionat de Motos Elèctriques
organitzat per la Federació
Internacional de Motociclisme que es va disputar
dissabte i diumenge.
En la primera cursa,
Torres va sortir des de la
primera posició, però en
l’arrencada va ser avançat
per Matteo Ferrari i posteriorment per Dominique
Aegerter, el guanyador de
la prova. El pilot de Rubí
va tenir la fortuna que en
el darrer revolt, Ferrari es

va sor�r de la pista i el va
poder avançar per travessar
la línia de meta en segona posició. En la segona
cursa, el diumenge, Torres
va aconseguir quedar en
tercera posició, per darrere
de Ma�eo Ferrari i Ma�la
Casadei. Jordi Torres ha
arribat a MotoE aquesta temporada després de
subs�tuir a Sete Gibernau
a l’equip Join Contract Pons
40 i corre amb una moto
Kalex. Després del doble
podi, Torres suma 79 punts
a la classiﬁcació i es col·loca
en tercera posició a la classiﬁcació general. / DdR

