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Dilluns es donarà el tret de sor� da al curs 2021-2022, marcat 
per la covid i amb una crida a la vacunació dels majors de 12 anys
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La cultura 
popular i 

tradicional 
reviu a la 

ciutat amb 
la Festa 

Major Pe� ta 
de Sant Roc

Ajuntam
ent-Localpres

El nou curs escolar arrencarà 
a Rubí amb 10.282 alumnes

*Oferta vàlida per a clients particulars propietaris d’un vehicle de qualsevol marca, consistent en un 50% de descompte per pneumàtic de les marques 
Continental  i Hankoon sobre la tarifa oficial vigent. L’aplicació de l’oferta està subjecta a fer l’operació de substitució de 2 o 4 pneumàtics des de l’1 de setembre
fins el 31 d’octubre de 2021. No canviable per efectiu ni acumulable a altres ofertes en vigor. Consulti’n les condicions als Serveis Oficials Peugeot adherits 
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Al 2019, Rubí sense abocadors ja va denunciar que s’estaven produint abocaments il·legals en aquesta 
finca coneguda com La Nueve. / Arxiu

ReDAcció

L’Ajuntament de Rubí ha 
decretat amb caràcter provi-
sional el tancament total de 
la finca del paratge de Can 
Carreras coneguda com La 
Nueve després de detectar 
que s’hi continuaven fent 
activitats d’abocament de 
residus no autoritzades. 

Fa anys que col·lectius 
com Rubí sense abocadors 
denuncien que en aquest in-
dret l’empresa que gestiona 
l’extractiva fa abocaments 
de residus sense cap mena 
d’autorització per fer-ho. A 
principis de juny d’aquest 
any, el consistori va iniciar 
un procediment sanciona-
dor ordinari contra diverses 
persones físiques i jurídiques 
per la presumpta comissió 
continuada d’infraccions 
greus a la finca La Nueve. 
L’Ajuntament va ordenar 
de manera provisional el 
cessament immediat de 
les activitats d’abocament i 
de retirada de residus que 
s’estaven duent a terme 
en aquesta finca. També 

va exigir la presentació en 
dos mesos d’un estudi que 
acredités el grau d’afectació 
del sòl de la parcel·la. 

Durant el juliol i l’agost, 
diverses inspeccions realitza-
des per l’inspector de la Uni-
tat de Control i Programació 
de l’Ajuntament i la Policia 
Local han permès confirmar 
que la mesura provisional 
ha estat infringida de forma 
oberta, reiterada i intencio-
nada. S’ha seguit produint 

trànsit de camions a la finca, 
on han descarregat residus. 
Fonts de l’Ajuntament as-
senyalen que es tracta d’una 
actitud “del més absolut 
menyspreu a la protecció del 

l’Ajuntament decreta el tancament 
d’una extractiva per abocaments il·legals

medi ambient”. És per això 
que el consistori va ordenar 
dilluns el tancament total 
de la parcel·la com a mesura 
provisional. 

L’Ajuntament reitera la 
necessitat d’aportar l’estudi 
sol·licitat de cara a la futura 
reparació o restauració dels 
terrenys alterats i amenaça 
amb una execució subsi-
diària en cas d’incompliment 
a costa de totes les persones 
responsables. 

el consistori diu 
que La Nueve 
ha seguit abocant 
residus tot i 
els advertiments

Una persona compra fruita amb una bossa de malla. / Ajuntament

ReDAcció

El Servei Educatiu de Re-
sidus de l’Ajuntament ha 
tornat a posar en marxa 
una campanya per reduir 
els residus vinculats a la 
compra domèstica. A través 
d’elements gràfics, pretén 
conscienciar tant a la ciuta-
dania com als comerciants 
de la importància d’utilitzar 
envasos retornables i reuti-
litzables per prevenir els 
residus plàstics.

El novembre del 2020, 
el consistori va repartir una 
bossa de malla a les llars per 
promoure la compra sense 
residus. Ara, es difondran 
missatges en la línia de fo-
mentar l’ús d’envasos retor-
nables i reutilitzables, com 
ara carmanyoles, ampolles 
de vidre o altres recipients 
reutilitzables per comprar 
a granel. La campanya es 
dirigeix a les persones consu-
midores, que fan la compra 
quotidiana als comerços lo-
cals, i també als establiments 
comercials de la ciutat amb 
potencial per promoure un 

consum més responsable i 
sense residus.

L’impacte ambiental dels 
envasos lleugers ha anat 
prenent rellevància durant 
l’última dècada. Per frenar la 
contaminació per plàstics, la 
Unió Europea va aprovar el 
2019 la directiva sobre plàs-
tics d’un sol ús, que obliga 
els països membres a aplicar 
una sèrie de mesures contra 
aquest material. La venda 
de palletes, coberts, plats, 
bastonets de cotó i envasos 
de poliestirè per a aliments, 

entre altres productes d’un 
sol ús, està prohibida des 
del 3 de juliol al conjunt de 
la Unió Europea. Tot i així, la 
mesura no entrarà en vigor a 
Espanya fins a l’1 de gener de 
2023. L’alternativa a aquests 
productes són articles simi-
lars però fabricats amb pa-
per, cartró o fibres naturals. 
També han entrat en vigor al 
conjunt de la Unió Europea 
una sèrie d’obligacions per a 
compreses, tampons higiè-
nics i aplicadors de tampons; 
tovalloletes humides; pro-

torna la campanya per fomentar l’ús 
d’envasos reutilitzables per fer la compra

ductes del tabac amb filtres 
i gots de beguda.

A Catalunya, el Depar-
tament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Ru-
ral està treballant en el 
desenvolupament de dos 
avantprojectes de llei per 
minimitzar la producció de 
residus i impulsar l’economia 
circular.

El primer dels textos 
es convertirà en la Llei 
d’embalatges de Catalun-
ya, una norma adreçada a 
la indústria per evitar els 
embalatges excessius i els 
envasos que, després d’un 
sol ús, es converteixen au-
tomàticament en un residu. 
La nova llei estimularà els 
envasos retornables perquè 
el plàstic, l’alumini i el vidre 
tinguin una vida més llarga.

El segon avantprojecte 
serà la futura Llei de resi-
dus, que regularà la gestió 
pública de la brossa. Un dels 
reptes d’aquesta norma és 
convertir la fracció orgànica 
en un actiu, en comptes 
d’una nosa, amb una nova 
estratègia d’aprofitament. 

L’Associació de Veïns del 
barri Els Avets i l’Ajuntament 
treballen en la posada en 
marxa d’una xarxa d’auto-
consum energètic. Es tracta 
d’una iniciativa que busca 
fomentar la producció i 
repartiment d’energia solar 
entre les llars de la zona. 

L’objectiu del projecte 
és donar eines als residents 
per produir i consumir ener-
gia fotovoltaica sense la 
necessitat de fer cap in-
versió prèvia. A més, els 
participants estalviaran en 
la factura de la llum des del 
primer moment i es podran 
acollir a bonificacions que 
poden arribar fins al 50% 
de l’Impost de Béns Immo-
bles. En paral·lel, el consum 
d’energia solar contribuirà 
a la reducció d’emissions 

contaminants. 
Les persones que hi es-

tiguin interessades poden 
conèixer més detalls del 
projecte a la sessió infor-
mativa que tindrà lloc el 
21 de setembre a les 18 h 
a l’espai de l’associació de 
veïns. La sessió es repetirà 
el 6 d’octubre a la mateixa 
hora i al mateix lloc. Els 
veïns també rebran al seu 
domicili informació i les 
dues convocatòries. 

“Amb el barri dels Avets 
obrim un camí a recórrer 
a altres barris de la ciutat 
i situem de nou Rubí al 
capdavant de les iniciatives 
pioneres de la transició 
energètica”, ha explicat el 
regidor de Medi Ambient i 
Transició Ecològica, Andrés 
Medrano. / DdR

Impulsen una xarxa 
d’autoconsum energètic 
al barri dels Avets

L’Ajuntament vol que la proposta s’estengui a altres barris. / Cedida

El Servei Educatiu de Re-
sidus de l’Ajuntament ha 
programat un nou cicle 
d’Ecotallers en clau de Re de 
cara al darrer quadrimestre 
de l’any. La nova programa-
ció inclou propostes a través 
de les quals es donaran 
eines als rubinencs perquè 
aprenguin a aprofitar els 
recursos i a prevenir la ge-
neració de residus. 

El 20 de setembre es 
farà un taller de tints natu-
rals, una proposta familiar 
que ensenyarà com elabo-
rar tints naturals amb flora 
local i restes d’aliments. 

El 7 d’octubre està pre-
vist un taller de creació 
de bioplàstics, derivats de 
productes vegetals com l’oli 
de soja, el blat de moro o la 
fècula de la patata. 

Al novembre s’han pro-
gramat tres tallers, ja que 
coincideix amb la Setmana 
Europea de la Prevenció de 

Residus. El 25 de novem-
bre hi haurà el taller de 
transformació de texans, on 
aquestes antigues peces de 
roba es transformaran en un 
necesser. Les peces tèxtils 
tenen un impacte ambiental 
molt gran i desconegut. 

El 26 de novembre es 
farà un taller de compos-
tatge casolà per aprendre 
a fer adob per a l’hort o el 
jardí de casa. Mentre que 
el 27 de novembre hi haurà 
un taller per aprendre a fer 
compost amb un vermi-
compostador, una tècnica 
d’elaboració de fertilitzant 
orgànic aprofitant la vora-
citat de cucs de terra amb 
restes orgàniques. 

Per últim, el 2 de desem-
bre es farà un taller de sas-
hiko, un tipus de brodat o 
costura tradicional japonesa 
que s’utilitza de reforç deco-
ratiu i funcional de teles de 
roba de vestir. / DdR

Nous Ecotallers de 
reutilització i reciclatge
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PIS AL CENTRE AMB 
TERRASSA DE 41M2 

A PEU DE MENJADOR
3 hab. Sup. 82m2. 

Moblat i amb 
electrodomèstics. 

Exterior. Calefacció.

VENDA:
137.000€

Ref. 12524/D

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

JOCS DE LLIT des de 22€
COBRELLITS des de 29.95€

PROMOCIÓ

Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87
didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat 

PIS AL CENTRE AMB 
TERRASSA DE 41M2

A PEU DE MENJADOR
3 hab. Sup. 82m2. 

Moblat i amb 
electrodomèstics. 

Exterior. Calefacció.

VENDA:
137.000€

Ref. 12524/D

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es
93 588 54 99

LOCAL DE ALQUILER 
SITUADO EN ZONA 

MERCADO/PROGRESO
Muy cerca de la estación. 
Ideal cualquier actividad. 

No salida de humos. 
Sup. 118m2. Fachada 7m. 

Profundidad de 15m.

ALQUILER:
650€/mes

Ref. 12532/D

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

Més de 10.000 alumnes rubinencs tornaran 
a les aules en un nou curs amb incerteses
REDACCIÓ

El curs 2021-2022 arrenca-
rà el proper dilluns 13 de 
setembre amb un total de 
10.282 infants i joves que 
retornaran a les aules per 
cursar estudis obligatoris 
a Rubí. D’aquests alumnes, 
659 aniran per primer cop a 
l’escola, 2.116 faran educa-
ció infan� l, 4.653 educació 
primària i 3.513 educació 
secundària obligatòria. Pel 
que fa a la distribució dels 
escolars, 6.988 aniran a 
l’escola pública i 3.294, a 
l’escola concertada.

Les dades corresponents 
als estudis postobligatoris 
encara són provisionals 
perquè la matrícula segueix 
oberta, però s’es� ma que 
seran prop d’un miler de 
persones.

D’altra banda, les es-
coles bressol municipals 
─Lluna, La Bruna i Sol, Solet─ 
mantenen l’oferta al 75% 
de la seva capacitat per 
aplicar correctament les 

mesures de contenció de 
la covid-19. La Lluna i Sol, 
Solet ofereixen 96 places i 
La Bruna, 95.

Un curs amb alguns inter-
rogants
El curs escolar 2021-2022 es 
va inaugurar dimarts amb el 
tradicional acte conjunt de 
les comunitats educa� ves 
de Rubí i Castellbisbal. En-
guany, la sessió inaugural 

es va desenvolupar en línia 
i va estar marcada per la 
idea que la vacunació con-
tra la covid-19 facilitarà la 
tasca dels centres educa-
� us. La trobada va comptar 
amb les intervencions de 
l’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Martínez; la regidora 
d’Educació de Castellbisbal, 
Melania Solís, i Maria Teresa 
Fons, directora dels Serveis 
Territorials d’Educació al 

Vallès Occidental. 
Les tres van coincidir a 

destacar la vacunació com 
a factor determinant per 
fer que l’ac� vitat educa� va 
es vagi acostant a la nor-
malitat. “Ens endinsem de 
nou a les aules amb molts 
interrogants encara, però 
amb el bagatge de tot el que 
hem après, que és molt. És 
cert que la situació no està 
resolta, però també ho és 

Una de les novetats del curs és que el Col·legi Balmes amplia una línia d’infan� l i primària després 
d’absorvir aquests cursos del Liceo Politècnic. / Cedida

que vivim moments més 
lluminosos gràcies a l’avenç 
de la vacunació. Estem més 
preparats i preparades per 
a una crisi que, en el seu 
moment, per què no dir-ho, 
ens va atropellar”, va dir 
Mar� nez. 

La nova directora dels 
Serveis Territorials d’Edu-
cació al Vallès Occidental 
també va defi nir les dues 
conseqüències de la pan-
dèmia que, segons el seu 
parer, cal abordar aquest 
curs. “La covid ha accentuat 
la vulnerabilitat de qui ja era 
vulnerable i ha impactat en 
l’estat emocional de l’alum-
nat. Aquests són dos temes 
que ens preocupen i que 
caldrà atendre”.

Es crearà la Taula de l’èxit 
educa� u de Rubí
L’alcaldessa també es va 
referir a l’Escola del Bosc i 
al fet que el nou edifi ci del 
centre sigui cada cop més a 
prop, un cop ja s’ha signat 
el conveni amb la Genera-

Gairebé el 70% de la població 
de Rubí ja està vacunada

litat de Catalunya per a la 
seva construcció. També va 
avançar que aviat es donarà 
el tret de sor� da a la Taula 
per l’èxit educa� u de Rubí, 
s’ampliarà el projecte de pa-
� s oberts a diverses escoles 
de primària i es desplegaran 
les primeres ac� vitats de la 
inicia� va Educació 360 i el 
carnet Rubí 360. 

REDACCIÓ

La campanya de vacunació 
con� nua avançant i a Rubí 
el 69,7% de la població 
total ja ha rebut la pauta 
completa de la vacuna-
ció contra la covid-19. És 
significatiu l’augment en 
aquesta darrera setmana 
del percentatge de vacu-
nats entre els 12 i els 15 
anys, que ara ja arriba fi ns 
al 47,5%. Unes dades molt 
posi� ves tenint en comp-
te que aquest dilluns es 
reprèn el curs escolar i 
més de 10.000 estudiants 
tornaran a les aules.

Pel que fa a l’evolució 
dels indicadors de la pan-
dèmia, les notícies són 
posi� ves. Segons les dades 
del Departament de Salut, 
a Rubí ha baixat força el risc 
de rebrot, que ara està al 
voltant del 100. També ha 
disminuït de forma signifi -
ca� va la velocitat de trans-
missió de la malal� a, que 
segueix per sota de l’1.

Pel que fa a la situa-
ció als hospitals, hi ha 9 

relació als ingressos a l’UCI 
con� nuen havent-hi dues 
persones, de les quals una 
és menor de 50 anys.

Des de l’inici de la pan-
dèmia, a la ciutat s’han 
contagiat 9.622 persones, 
segons les dades ofi cials. 
Pel que fa a les defuncions, 
en els darrers dies no s’ha 
produït cap.

En els darrers dies, ha augmentat molt el nombre de vacunacions 
en la franja d’entre 12 i 15 anys. / Arxiu

Els indicadors de 
la pandèmia a 

Rubí han millorat 
força en els 
darrers dies

persones ingressades per 
covid-19, dues més que 
la setmana passada. En 



REDACCIÓ

L’Ajuntament ha fet públic 
el text de l’avantprojecte 
de l’ordenança de mobili-
tat de Rubí amb l’objec� u 
que les persones i en� tats 
interessades puguin opinar 
i fer les aportacions que 
considerin adients. Les 
propostes s’han de formu-
lar de forma 
telemàtica a 
través de la 
p l ata fo r m a 
Rubí Par� cipa 
fins al 21 de 
setembre. 

L’a v a n t -
projecte d’or-
denança de 
mobilitat de 
Rubí actualit-
za la regulació 
actual per adequar-la a 
les novetats sorgides als 
darrers anys, així com a 
les noves necessitats i de-
mandes de la ciutadania en 
aquest àmbit, d’acord amb 
les previsions recollides al 

Pla de Mobilitat Urbana. 
Es tracta d’un text que té 
la sostenibilitat com a eix 
principal i que reforça el 
compromís de l’Ajunta-
ment amb la millora de 
l’espai públic, la seguretat 
viària, la preservació del 
medi ambient, l’aposta per 
les noves formes de mobili-
tat o les energies netes. 

Entre al-
tres qües� ons 
que recull la 
p r o p o s t a 
d’ordenança 
de mobilitat, 
figura la re-
ducció de la 
velocitat ge-
nèrica a les 
vies urbanes 
a 30 km/h, 
excepte en 

aquelles que tenen dos 
carrils o més, la possibilitat 
de crear una zona de baixes 
emissions, la regulació de 
l’ús de vehicles de mobili-
tat personal o l’impuls del 
vehicle compar� t. 
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Fins al 21 de 
setembre es 
pot opinar a 
través de la 
plataforma 
digital Rubí 

Par� cipa

Centenars de joves es reuneixen en un 
polígon de Rubí per veure derrapar cotxes
REDACCIÓ

Una gran quan� tat de joves 
es va concentrar el diven-
dres a la nit en un polígon 
de Rubí per presenciar trucs 
i veure derrapar cotxes, 
segons va publicar Ràdio 
Rubí. Les imatges que va 
poder enregistrar l’emisso-
ra municipal mostren com 
una mul� tud de persones, 
majoritàriament joves, pre-
sencien una exhibició de 
cotxes tunejats fent trucs i 
derrapant en una rotonda 
del carrer Wagner, a Can 
Jardí.

Al maig ja es va produir 
un incident d’aquestes ca-
racterístiques en aquesta 
zona, que va coincidir amb 
la mort d’un jove motorista 
que va ser atropellat allà. 
Posteriorment, l’Ajuntament 
va instal·lar reductors de ve-
locitat a la zona per evitar 
aquest tipus d’activitats, 
però això no sembla haver 
frenat els organitzadors 
d’aquestes ‘exhibicions’, 
convocades sempre a través 
de les xarxes socials.

La trobada, a més de 
representar un perill per 
la integritat física del pú-
blic, també incomplia les 
mesures sanitàries contra 
la covid-19 pel que fa a les 
aglomeracions de gent, així 
com per la prohibició de 

Un cotxe derrapant divendres al polígon de Can Jardí. / Ràdio Rubí

beure al carrer.
Els Mossos d’Esquadra i 

la Policia Local van fer acte 
de presència durant la nit i 
va iden� fi car els conductors 
d’alguns vehicles. També 
van coordinar una re� rada 
ordenada de la zona.

Cotxes tunejats 
fan trucs 

i derrapen en 
aquestes festes 

il·legals

En exposició pública 
l’avantprojecte de 
l’ordenança de mobilitat

Curves Rubí Centre. C/Cervantes, nº 70 
Telf: 93 586 23 79 - 606 523 038 Fitness Femenino
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El període de pagament de l’impost sobre el 
CO2 dels vehicles comença aquest setembre

Aquest setembre s’inicia el període de 
pagament de l’impost sobre les emis-
sions de diòxid de carboni (CO2) dels 
vehicles de tracció mecànica, un tribut 
propi de la Generalitat, alineat amb la 
fiscalitat verda i sostenible que es pro-
mou des d’Europa per lluitar contra el 
canvi climàtic. L’impost, que gestiona 
l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), 
s’aplica a turismes, furgonetes i motoci-
cletes sobre la base de les emissions de 
CO2 del 2020. 

Finalment, per a l’exercici 2020, han 
quedat subjectes a l’impost 1.650.342 
contribuents i 2.267.168 vehicles, que 
es preveu que generin una recaptació 
de 65.969.630,04 €, la qual es destina-
rà íntegrament i a parts iguals al Fons 
climàtic i al Fons del patrimoni natural, 
amb l’objectiu d’invertir en accions de 
millora de l’entorn i del transport pú-
blic, fomentar les energies renovables i 
els vehicles nets, i impulsar la mobilitat 
sostenible, la gestió dels parcs naturals 
i la recerca.

U n  c o p  a c a b a d a  l a  re s o l u c i ó 
d’al·legacions, l’1 de setembre s’ha 
publicat a la seu electrònica de l’Agència 
Tributària de Catalunya el padró definitiu 
dels vehicles amb quota a pagar per 
l’impost i s’ha iniciat el període de 
pagament, que es pot fer en línia des de 
la mateixa seu, accedint-hi amb l’idCAT 
Mòbil (o altres sistemes d’identificació 
digital) o amb NIF i matrícula.

A partir del mes d’octubre, quan el 
contribuent rebi la notificació amb la 
carta de pagament on consta la quota 
que ha de pagar, també en podrà abonar 
l’import a través de les diverses vies 
disponibles: la seu electrònica de l’ATC                             
atc.gencat.cat/impostco2; el telèfon 
012; L’ATC us truca: 93 551 51 51; les 
entitats financeres col·laboradores: 
atc.gencat.cat/bancs, i les oficines de 
Correus.

Les persones que van domiciliar el 
pagament abans del 15 de juliol i es van 
subscriure a la notificació electrònica, 
gaudeixen d’un 2% de bonificació de 
la quota i rebran un càrrec en compte 
el dia 5 de novembre. A partir d’ara, es 
pot continuar domiciliant el pagament 
de l’impost per a l’exercici 2021 i els 
posteriors.

Qui tributa per l’impost?
Estan obligades a tributar per l’impost 
sobre les emissions de CO2 les persones 
(físiques i jurídiques) que siguin titulars 
d’un vehicle (turisme, furgoneta o moto-
cicleta) amb domicili fiscal a Catalunya 
el 2020. I, també, les persones jurídiques 
sense residència fiscal a Catalunya, però 

que hi tinguin un establiment, sucursal 
o oficina i vehicles registrats durant el 
2020. 

Estan exempts de tributar els vehi-
cles 100% elèctrics, els ciclomotors, els 
camions o vehicles de més de 3,5 tones, 
els autocars i els vehicles autoritzats a 
transportar més de 9 persones (inclo-
ent-hi el conductor). Els vehicles amb 
matrícula de vehicle històric i els vehicles 
clàssics gaudeixen d’una bonificació del 
100% de la quota íntegra i, per tant, 
tampoc tributen.

L’Agència Tributària de Catalunya 
posa a disposició de la ciutadania i els 
contribuents els canals d’atenció se-
güents:

Segons el padró definitiu, publicat l’1 de setembre, hauran d’abonar el tribut 
més de 2,2 milions de vehicles, que corresponen a 1,6 milions de contribuents

• Seu electrònica de l’ATC: consulta del 
padró i tota la informació sobre l’impost, 
pagament, assistent virtual, domiciliació 
de l’impost i altres tràmits relacionats 
atc.gencat.cat/impostco2. 
• Telèfon 012. Consultes de caràcter 
general.
• Telèfon 93 551 51 51. Assistència en 
la consulta del padró, pagament i altres 
gestions relacionades amb l’impost.
• Oficines de l’ATC. Únicament amb cita 
prèvia. Cal demanar-la a través del telè-
fon 93 551 51 51.
Per saber-ne més, visiteu el portal web 
impostco2.gencat.cat. Foto ATC



Divendres, 10 de setembre 2021 ACTUALITAT6

Rubí celebrarà la Diada de Catalunya 
amb la tradicional ofrena fl oral
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha 
organitzat un any més l’acte 
ins� tucional per celebrar la 
Diada de Catalunya. S’inici-
arà a les 9.30 h amb tradici-
onal ofrena fl oral a la plaça 
de l’Onze de Setembre amb 
la participació d’entitats, 
associacions i par� ts polí� cs 
locals. 

Com és tradició per l’11 
de setembre, els partici-
pants deixaran les fl ors als 
peus de l’escultura Dem-
peus, de l’artista Pepa de 
Haro. Ho faran amb l’acom-
panyament musical de la 
cobla La Principal del Llo-
bregat i la Societat Coral 
Unió Rubinenca. També hi 
par� ciparà l’Esbart Dansaire 
de Rubí. Com l’any passat, 
no hi haurà altres actuaci-
ons d’en� tats culturals per 
la situació sanitària.

 Com a mesura de pre-
venció de la covid-19, el 
consistori ha limitat a dues 
persones per en� tat l’ofrena 
fl oral, que � ndrà un circuit 

per evitar aglomeracions. 

Torna  la Prediada
D’altra banda, l’entitat 
Òmnium Rubí ha decidit 
recuperar les ac� vitats tra-
dicionals de la Prediada 
després que l’any passat no 
pogués organitzar-la per la 
pandèmia. 

Per fer-ho, han hagut 
de reestructurar les acti-
vitats per adaptar-les a la 
situació. Per aquest mo� u, 
la Marxa de Torxes serà 
una activitat estàtica als 
jardins de l’Ateneu.  Les ac-
� vitats arrencaran a les 22 
h d’aquest divendres amb 
aquesta Marxa de Torxes 

Com l’any passat, només dues persones de cada en� tat podran par� cipar en el lliurament de l’ofrena 
fl oral a l’escultura Dempeus. / Arxiu

està� ca, que anirà seguida 
de la lectura del manifest. 
A les 22.30 h, els assistents 
podran gaudir de l’actuació 
musical de l’Home Invent.

L’acte té un aforament li-
mitat i cal inscriure’s prèvia-
ment a través d’un formulari 
que es pot trobar a la web 
d’Òmnium Rubí. 

Carrer Méndez Núñez, 10 08191 Rubí
T. 93 699 01 35

agrorosell@telefonica.net

HORARI
De dilluns a divendres de 8 a 13.30 h 

i de 16.30 a 20 h
Dissabtes de 8 a 14 h

DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona

Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com

Empresa ubicada en Rubí, dedicada a la distribución 
de bebidas y productos de alimentación, 

necesita incorporar 

OPERARIO POLIVALENTE 
Para la realización de las siguientes tareas:

· Apoyo en tareas administración/comercial.
· De manera eventual deberá hacer repartos.

Requisitos:
· Conocimientos de ofimática nivel usuario.

· Carné de conducir B.

Se valorará conocimiento logístico 
y carné de carretillero.

Interesados/as enviar CV a: 
administracio@espumososfabregas.com 

Gran surtido en 
alimentación y complementos 

para pájaros

c/ Torrent de l’Alba, 3 Rubí
Tel. 686 15 55 24

Alimentación para mascotas 
Peluquería - Piensos a granel 
(mamíferos, aves, tortugas) 
Mezclas (piensos, semillas)

alimentación y complementos 

¡NOVEDAD!

SE OFRECE
Vivienda y comida a cambio de cuidados 

hombre o mujer. Dias libres.
Puede disponer de un trabajo externo.

602 629 279
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PREPARA’T PER A OBTENIR EL TÍTOL 
OFICIAL EN TOTS ELS IDIOMES!

ANGLÈS: FCE, CAE & CPE i més!

ITALIÀ: CILS i CELI

FRANCÈS: DELF i DALF

JAPONÈS: NÔKEN

ALEMANY: GOETHE i TESTDAF

CATALÀ I CASTELLÀ

L’escola d’idiomes , 
com a partner de Cambridge 
University Press i centre 
preparador dels exàmens de la 
Universitat de Cambridge, ha 
rebut un any més als examinadors 
d’aquesta Universitat a les seves 
instal·lacions. Aquest fet suposa 
un gran avantatge per als seus 

perquè no han de desplaçar-se a 
Barcelona a fer els seus exàmens 
orals, i a més, al fer-los en un 
entorn conegut i prop de casa, 

molt més còmode. 
Aquest és només un dels tants trets 

 
que aquest mes ha començat el 
seu 21è curs a Rubí. Tots aquests 
anys de trajectòria permeten a 

 preparar al seu 

-Anglès: KET, PET, FCE, CPE, IELTS, 
TOEFL i Trinity.
-Francès: DELF i DALF
-Alemany: Goethe i TestDaf
-Japonès: Nôken
-Italià: CILS i CELI
-Català: nivells A2, B1, B2, C1 i C2
-Castellà: DELE
A banda dels cursos de preparació 

ofereix una gran varietat de cursos 
d’idiomes amb 

 d’1 o 2 dies 
a la setmana. El seu projecte 
internacional posa especial 
èmfasi en la comunicació i la 
cultura arreu del món des de les 

 i la seva metodologia 
de TOTAL IMMERSION fomenta 

la comunicació en l’idioma en 
tot moment. En ocasió del seu 
20è aniversari, l’escola ofereix 
descomptes especials. Les 
inscripcions  estan obertes  i 

del curs que 
més li interessi. 

Us podeu posar en contacte 
amb  trucant 
al 935860825 o enviant un 
WhatsApp al 635901918, on 
l’Úrsula o la Vanesa us atendran 
encantades, també els podeu 
visitar a l’escola central (Av. 
Barcelona 21, 1a planta) o 
entrar al web: 

Aquest curs, no us quedeu 
enrere i apreneu idiomes a 

20 YE
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S

growing together!

Inscriu-te ara! T’hi esperem!

Visita les nostres escoles amb 
aquests tours virtuals 360º!
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Par� cipants en les jornades contra la repressió el divendres passat. / Cedida

L’Ajuntament vol millorar l’ocupació 
de les persones amb diversitat 
funcional a través de les licitacions
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha 
començat a aplicar com a 
condició especial d’execució 
als procediments de licitació 
de serveis públics la con-
tractació de persones amb 
diversitat funcional. 

Segons explica l’Ajunta-
ment, la llei permet intro-
duir una condició especial 
d’execució de � pus social, 
mediambiental o relacio-
nada amb la innovació i el 
consistori està introduint 
en tots els seus contractes 
alguns d’aquests criteris, 
majoritàriament de caràcter 
social.

El primer expedient que 
ha recollit aquesta clàusula 
ha estat el contracte del 
servei de ges� ó educa� va i 
funcionament de les escoles 
bressol municipals Lluna i 
Sol, Solet. 

El procediment per ad-
judicar el servei de ges� ó 
educativa i funcionament 
de les escoles bressol va 
determinar la contractació, 

Rubí tanca el mes amb 
dades posi� ves de l’atur
REDACCIÓ

Les dades de demandants 
d’ocupació han millorat du-
rant el darrer mes a Rubí. 
L’agost s’ha tancat amb 66 
persones menys inscrites a 
les llistes de l’atur. Això su-
posa que a la ciutat hi ha 
ara mateix 4.900 persones 
aturades, segons les dades 
del Departament d’Empre-
sa i Treball.

La baixada de persones 
sense feina és generalit-
zada també a la resta de 
ciutats del Vallès Occiden-
tal. És el cas de Cerdanyo-
la (-65), Sant Cugat (-144), 
Sabadell (-283) i Terrassa 
(-350). Això s’ha traduït en 
una baixada de més de mil 
persones de les llistes de 
l’atur en tota la comarca. 
Ara mateix hi ha 51.242 
persones al Vallès Occi-
dental que busquen feina 
i no en troben. A Catalu-
nya també ha baixat l’atur, 
que ara és de 391.000, i a 
l’estat espanyol també ho 
ha fet, amb un total de 

3.334.000 persones sense 
feina.

Una de cada tres dones a 
l’atur té més de 55 anys
Pel que fa al sexe i l’edat 
de les persones aturades, 
les dones con� nuen pa� nt 
més atur que els homes. 
Un 10,56% dels homes 
de la població ac� va està 

a l’atur, per un 16,36% de 
les dones. La bossa més 
gran d’aturats es concen-
tra entre els 55 i els 64 
anys, el 28,64%. D’aquest 
grup, tornen a ser les do-
nes les que pateixen més 
atur que els homes. Una 
de cada tres dones que no 
té feina a Rubí té més de 
55 anys.

Les dades d’ocupació a l’agost són bones a Rubí. / Arxiu

com a mínim, d’un treba-
llador amb diversitat fun-
cional. Una mesura que, a 
banda de facilitar la inclusió 
d’un col·lec� u especialment 
vulnerable, pot comportar 
benefi cis econòmics per a 
l’empresa, ja que existeixen 
bonifi cacions. “És una de les 
moltes mesures que hem 
d’anar aplicant de mica en 
mica per incidir, des de 
l’administració, en una ciu-

tat més inclusiva. Només 
treballant des de tots els 
àmbits possibles podrem 
assolir aquest objec� u”, ha 
explicat la regidora de Pro-
grames Sectorials, Yolanda 
Ferrer. 

L’Ajuntament pretén 
seguir introduint aquest 
element en les licitacions 
per tal d’afavorir la inclusió 
laboral de les persones amb 
diversitat funcional. 

La llei preveu la inclusió de clàusules socials a les licitacions. / Cedida



Aquest dilluns arrenca un nou 
curs escolar amb més de 10.000 
escolars rubinencs que tornaran 

a les aules per començar o continuar el 
seu aprenentatge. El nou curs 2021-2022 
tornarà a ser estrany i atípic per culpa de 
la pandèmia, però menys que l’any passat 
gràcies a l’avenç de la vacunació. 

Tot i que l’any passat el curs va trans-
córrer amb certa normalitat, molts grups 
van haver de ser confinats i en alguns 
casos es va apostar per fer hores lectives 
no presencials, especialment entre els 
estudiants de secundària. Aquest any, el 
Departament d’Educació ha decidit que 
l’ensenyament obligatori no serà en cap 
cas virtual, sinó que totes les classes seran 

Arrenca el nou curs
EDITORIAL

presencials. Des d’aquest estiu, els majors 
de 12 anys ja es poden vacunar i el govern 
ha iniciat una campanya per impulsar la 
vacunació en aquest col·lectiu. L’any passat, 
els instituts van tenir més incidència que 
les escoles d’educació infantil i primària, 
motiu pel qual la vacunació d’aquest grup 
pot signi� car un gran avenç per recuperar 
la normalitat. De fet, Salut ja ha anunciat 
que els alumnes que estiguin vacunats no 

hauran de con� nar-se i, per tant, podran 
continuar assistint a classe i seguint els 
seus estudis amb normalitat. 

Cal tenir en compte que la presen-
cialitat és un factor imprescindible en 
l’educació obligatòria, ja que no tots els 
alumnes tenen les mateixes oportunitats 
socioeconòmiques. Per aquest motiu, cal 
apel·lar a la responsabilitat dels pares i ma-
res de vacunar els seus � lls. Especialment 

perquè la vacuna s’ha demostrat com la 
millor eina per tallar la cadena de contagis 
de la covid-19, que ja ha provocat més de 
23.000 defuncions a Catalunya.

Pel que fa a l’inici de curs a Rubí, no 
podem oblidar que un any més els alumnes 
de l’Escola del Bosc continuen fent classe 
en barracons, tot i que cada vegada sembla 
més a prop la construcció del centre edu-
catiu després de l’acord entre l’Ajuntament 
i la Generalitat. També segueix sense 
ampliar-se el Centre d’Educació Especial 
de Ca n’Oriol, un projecte que també està 
patint molts retards. 

En qualsevol cas, desitgem a tots els 
alumnes, mestres i professors que tinguin 
un bon inici de curs! 

(DIARI DE RUBÍ no comparteix necessàriament les opinions signades 
i inserides en les seves pàgines. 

La direcció tampoc es fa responsable de la qualitat, procedència 
o origen dels anuncis i dels continguts dels mateixos).

Amb la col·laboració:
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El Tuit de la setmana                   5 de setembre

Jordi Puig
@jordipuigp

A #Rubicity 
tenim de tot! 
Surts a fer una 
volta en bici i 
trobes això.
Algun 
suggeriment de 
� tol de la foto?
-Cultura de 
l’esport ??
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ARTICLE D’OPINIÓ

Des d’Esquerra Rubí donem inici a un 
nou curs polític carregat de propostes, i per 
començar, aquest mes de setembre el volem 
dedicar a la cultura. 

La Gran Enciclopèdia Catalana de� neix 
“cultura” com a conjunt de tradicions (lite-
ràries, historicosocials i cientí� ques) i de 
formes de vida (materials i espirituals) d’un 
poble, d’una societat o de tota la humanitat. 
I és que la cultura és inherent a l’ésser humà, 
per això, l’accés a la cultura hauria de ser un 
dret universal, com ho són el dret a la sani-
tat o a l’educació. La cultura és un element 

transformador de la societat, i si volem una 
societat més humana i més justa, més cohe-
sionada, hem de garantir l’accés de tota la 
ciutadania a les pràctiques culturals.

A la nostra ciutat, 
moltes entitats, artis-
tes i creadores locals 
treballen per acostar 
la cultura a tots els ru-
binencs i rubinenques. 
Però l’equip de govern 
municipal sovint no 
ofereix el lideratge i 
acompanyament que 
demanen algunes d’aquestes iniciatives. I 
mentre a Rubí es pensa només en un tipus 

de propostes culturals, alguns ajuntaments 
veïns han estat capaços d’elaborar, durant 
aquest darrer any, un pla cultural per garantir 
els drets culturals de tota la ciutadania. En 

aquests moments tan 
difícils que vivim, la 
crisi generada per la 
covid-19 en l’àmbit 
cultural fa més ne-
cessària que mai la 
implicació de totes 
les administracions 
públiques per asse-
gurar-nos que el món 

cultural segueixi endavant. Per això, l’Ajunta-
ment de Rubí hauria d’impulsar un Pla Cul-

tural que comptés amb entitats, equipaments 
i teixit cultural i creatiu de la nostra ciutat 
com a actors clau en el disseny i impuls de 
les accions a desenvolupar. Accions que han 
de servir per assegurar l’accés a la cultura i a 
la participació cultural de tothom sense dis-
tinció, accions que han de permetre enfortir 
la cohesió social a través del reconeixement 
del dret a les pràctiques culturals i l’impuls 
de l’acció comunitària als diferents barris del 
nostre municipi. 

Rubí necessita una aposta ferma i decidi-
da pel seu teixit cultural, ric i divers. Reiniciar 
la cultura a Rubí és, per a nosaltres, garantir 
l’accés i el dret a la pràctica cultural al conjunt 
de la ciutadania.

Cultura sí, i per a tothom

“L’Ajuntament hauria 
d’impulsar un Pla 

Cultural que comptés amb 
entitats, equipaments i el 

teixit cultural i creatiu”

Montse Soler i Pons
Regidora d’ERC
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Una imatge tapa mil paraules
Aitor Sànchez Cerezuela
Exregidor de l’AUP

Celebrem la diada com una 
fita. Una data simbòlica que 
evoca lluita, resistència i 
determinació per no desa-
parèixer. Sentim molt viva 
la memòria.

Avui, executarem el ri-
tual. Sortirem de casa. Sense 
oblidar-nos la bandera bai-
xarem les escales per trobar el 
carrer. Segurament haurem 
deixat l’esperança a la taule-
ta... Potser l’any que ve.

Al tren o al cotxe, de 
camí, pensarem melangiosos 
en aquella il·lusió. Aquella 
rauxa que ara sembla llu-
nyana.

Amb les companyes ens 
animarem amb el record 
de les fites robades. Reme-
morarem aquell dia que es 
va despertar amb pluja i es 
va adormir amb dignitat. 
Un dia manllevat, que es va 
escórrer entre discursos i de-
claracions... Arrossegat per la 
por d’exilis i condemnes...

Tornarem a ser riu. Aflu-
ent a afluent avançarem a 
la trobada, sempre amb un 

somriure, sempre temorosos 
d’aquella mirada que mai 
arriba. Ni un paper a terra. 
Obedients sense comptar-
nos, expectants a la nova 
instrucció, a la nova espera.

En els faristols ressona-
ran les paraules. Les procla-
mes exaltades, contundents. 
Avui tot és possible i tot està 
per fer. Demà somicarem en 
una taula, carregats de raons, 
buits de decisió.

Sonarà algun xiulet, pot-
ser un renec... Això no toca. 
El preu de la llibertat és la 
lluita i la lluita espanta. Si 
la nostra única força era la 
determinació popular, fins on 
ens atreviríem a somiar? Que 
passaria si després de deixar 
de ser súbdits deixéssim de 
ser clients? Què passaria si 
deixéssim de ser ramat per 
ser poble?

Però des dels potents 
equips de so arribarà el trum-
fo. La imatge, el símbol, la 
lona que tapa la vergonya i 
projecta endavant la carèn-
cia. Ens enlluernarem amb 
la propera jugada mestra. 
Oblidarem que ens guia 
el mediocre, acceptarem el 

revolt que ens proposa. El 
seguirem en aquesta volta 
eterna. Abandonarem els 
carrers, oblidarem les solida-
ritats. Ens prepararem per al 
proper embat inevitablement 
posposat

Arribaran les escorrialles, 
les farciran de por i feixisme. 
Les acceptarem de bon grat, 
perquè l’autonomia d’avui 
escalfa i alimenta més que la 
incertesa d’una lluita arrisca-

da. Embolcallarem el silenci 
en les banderes i les sigles, 
qui gosarà qüestionar la 
memòria? Baixarem el puny 
per parar la mà... Oblidarem 
el pa sencer per acumular 

més molles.
Sí els nostres joves reac-

cionen, els hi estirarem les 
orelles. No és temps de rauxa, 
és temps d’enginy. D’esperar 
que el temps passi. Assumint 
el relat de l’amo, deixant de 
tenir res a perdre per no tenir 
res a guanyar. I tal dia farà 
un any, i qui dia passa any 
empeny.

Ho farem mentre la nos-
tra llengua s’asseca sense 

boques que la busquin. Ho 
farem mentre ens arrenquen 
cada pedra, ens manlleven la 
memòria. Tornarem al cap 
clot i la mà parada. El record 
de l’esperança serà tant bonic 
com llunyà... Aquell dia que 
durarà anys esdevindrà una 
sobretaula de diumenge. El 
brindis de les copes de cava.

Passaran els anys i els que 
vindran preguntaran per què 
seguim aferrats a la derrota. 
Els direm la veritat, mai ens 
vam atrevir a guanyar. Ens 
hem complagut amb la ico-
na, més còmode, més neutre 
més fàcil.

Avui encara som a temps, 
encara tenim el futur a les 
mans. Aquells que encara 
volem, que encara somiem. 
No defallim, no permetem 
que el seu desànim es dis-
fressi de realisme.

Aquells qui saquegeu els 
símbols, deixeu-nos tornar a 
omplir-los de significat. Si 
no us atreviu a somiar, no ens 
obligueu a despertar.

El poble que lluita no 
es pot vèncer. El poble que 
somia no es pot vendre.

Visca Catalunya lliure!

“Què passaria si 
deixéssim 

de ser ramat per 
ser poble?”

Hello everybody!

Hello International School, una opció intel·ligent 
per aprendre idiomes a la nostra ciutat

De nuevo nos encontramos 
de vuelta tras las vacaciones 
estivales. Como es habitual, 
hemos aprovechado este 

tiempo libre para descansar y alejarnos un 
poco de lo que nos supone el trabajo o los 
distintos quehaceres que realizamos durante 
el año. 

La ruptura con esta rutina seguro que 
nos ha venido muy bien para recargar 
energías con las que enfrentarnos a los 
retos que se nos presentan en el futuro; y 
es que precisamente esta nueva energía es 
la que nos motiva para que nos planteemos 
nuevos desafíos. 

De todos es sabido que es precisamente 
el mes de septiembre, después de las va-
caciones, cuando hacemos una especie de 
propósito de cambio en muchos aspectos 
de nuestra vida.

Con este fi n nos dirigimos a todos, pues-
to que es precisamente el estudio de idiomas 
uno de los objetivos que con más frecuencia 
nos planteamos. Si nunca es mal momento 
para acercarse a un centro de enseñanza de 
idiomas, es durante el mes de septiembre el 
momento más propicio para hacerlo, ya que 
se puede realizar dicho estudio con vistas al 
curso académico. 

L’acadèmia d’idiomes Hello 
International School torna a 
obrir, després de les vacances 
estivals, les seves portes a tots 

aquells rubinencs i rubinenques de qual-
sevol edat que vulguin aprendre idiomes. 
L’escola, amb més de 31 anys d’experi-
ència a la nostra ciutat, suposa una opció 
de garantia sòlida d’aprenentatge, tal com 
demostra el fet que nombrosos estudiants 
continuïn dipositant la seva confi ança en 
el centre.

Estudiar una llengua estrangera i, el 
que és més important, aprendre-la, s’ha 
convertit en una eina fonamental per 
viure en la societat que ens envolta. I és 
que, en el senzill fet d’estar a casa fent 
servir l’ordenador, la necessitat de saber 
idiomes es fa present, sobretot l’anglès, 
per la seva extensió, però també prenen 
força l’alemany i el francès, que a més 
del camp lúdic, també tenen un pes molt 
important en el camp educatiu i en el 
professional. 

Amb aquesta fi losofi a, Hello Interna-
tional School ofereix ja la possibilitat de 
matricular-se en els seus cursos ordinaris 

En dicho centro nos informarán y aseso-
rarán sobre el curso más adecuado a nuestras 
necesidades, puesto que los profesionales 
dedicados a este fi n son quienes nos reco-
mendarán con mayor conocimiento.

Por todo ello, si estamos pensando en 
realizar cursos de idiomas, por otro lado 
imprescindibles en el mundo en el que vi-
vimos, la mejor opción que podemos tener 
ante nosotros es acudir allá donde mejor 
podremos lograr este objetivo, que, sin 
duda es el centro o academia de idiomas de 
nuestra confi anza.

Texto cedido por Pere Solà 
Gerente del centro de idiomas 

HELLO INTERNATIONAL SCHOOL

d’anglès, francès i alemany, disponibles 
tant per a nenes i adolescents com per a 
adults. El centre també imparteix classes a 
treballadors de les empreses, a l’acadèmia 
o tot desplaçant-se a les mateixes empre-
ses si s’escau. A més, Hello International 
School també dóna la possibilitat de fer 
cursos intensius i de preparació per a un 
títol ofi cial en concret, així com també 
disposa d’una àmplia gamma de serveis 

com ara traducció per a particulars i per 
a empreses, i una biblioteca i videoteca 
gratuïta per als alumnes.

Hello International School té ben clar 
que les classes han de ser de grups reduïts, 
fet que farà que hi hagi més atenció i que 
l’aprenentatge sigui més personalitzat. 
S’ha de tenir en compte que és la manera 
de potenciar la comunicació oral i millo-
rar-ne alguns aspectes com la pronunci-
ació i la fonètica, una qüestió que sovint 
es deixa de banda, segons el cap d’estudis 
de l’acadèmia.

Seguiment continu
Per altra banda, Hello International 
School es decanta, sense oblidar les noves 
tecnologies, cap al mètode més efectiu 
demostrat fi ns ara per aprendre un idioma, 
és a dir, l’assistència a un centre d’estudis. 
L’acadèmia d’idiomes farà que es tingui 
una disciplina d’assistència a les classes 
i un seguiment continu de les mateixes 
per part dels professors, a més de ser un 
ensenyament més dinàmic, participatiu i, 
en defi nitiva, més amè.

Aquest sistema educatiu coherent, 

conjuntament amb un equip de profes-
sors preparats i una bona organització 
administrativa, són claus per tal que Hello 
International School sigui una opció en-
certada i intel·ligent per estudiar idiomes 
estrangers a Rubí. Una opció perquè els 
alumnes puguin aprofi tar al màxim el 
potencial d’aprenentatge que el centre 
ofereix. 

Altres matèries
Hello International School amplia el seu 
ventall de serveis i ofereix també la pos-
sibilitat de fer classes de repàs i reforç 
escolar de totes les matèries de Primària, 
ESO i Batxillerat, com a resposta a la 
demanda feta pels propis pares i mares 
d’alumnes. Aquestes classes es duran a 
terme durant tot el curs escolar.

Text cedit por Pere Solà 
Gerente del centro de idiomas 

HELLO INTERNATIONAL SCHOOL

1

2
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ANGLÈS, FRANCÈS I ALEMANY

CLASSES DE REFORÇ I 
TÈCNIQUES D’ESTUDI

Matricula’t ja, 
i obtindràs un 

descompte del50%

· Tots els nivells
Primària, E.S.O., Batxillerat

· Totes les assignatures
Matemàtiques, física, química, llengües,...

SERVEIS 
GRATUÏTS

· Preparació a titulacions oficials
First certificate-B2, Advanced-C1, Proficiency-C2

· Aules audiovisuals
· Cursos d’idiomes a l’estranger

· Classes particulars
· Classes de speaking

· Classes online· Classes online

· Classes per a nens, 
joves i adults

· Horari matins, 
tardes i nits

· Professorat nadiu 
i titulat

· Grups reduïts

· Preparació per a 
títols oficials

· Cursos intensius 
tot l’any

· Classes i traduc-
cions per empreses

Servei de Biblioteca
Servei de Videoteca

Test de nivell
Material escolar

HELLO
INTERNATIONAL

SCHOOL
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SANT ROC

Rubí torna a gaudir de la cultura popular 
i tradicional amb la Festa de Sant Roc
REDACCIÓ

Després que l’any passat la 
Festa Major Pe� ta de Rubí 
quedés reduïda a ac� vitats 
molt puntuals per culpa de 
la pandèmia, la ciutat ha 
pogut tornar a recuperar 
la festivitat de Sant Roc. 
Entre divendres i diumen-
ge, es van poder celebrar 
una quinzena d’ac� vitats 
amb una certa normali-
tat, tot i les restriccions 
d’aforament i les mesures 
an� covid.

El punt central de Sant 
Roc va ser el pa�  de l’Escola 
Maria Montessori, que 
va acollir les trobades de 
bès� es de foc, de gegants 
i d’imatgeria popular, les 
tabalades i els ravals. Tam-
bé va ser l’espai que va 
acollir els clàssics Versots, 
els concerts de La SòniK 
i l’actuació musical d’un 
grup de tribut a Sopa de 

plaça Doctor Guardiet com 
a espai central de la festa i 
recuperar les ac� vitats que 
enguany no s’han pogut 
fer, com els castells, els 
tocs de festa o l’espectacle 
Bruixes d’Arrel.

Cabra. Altres activitats, 
també molt tradicionals, 
com per exemple l’audició 
de sardanes o el concert 
d’havaneres, es van cele-
brar a l’Ateneu. “Ha estat 
el millor Sant Roc possi-
ble en aquest context de 
difi cultat i de prudència”, 
ha explicat l’alcaldessa de 
Rubí, Ana M. Mar� nez, que 
ha volgut agrair “el paper 
de les en� tats de cultura 
popular i tradicional, que 
han fet un gran esforç per 
� rar endavant la festa”.

Les ac� vitats amb més 
assistència van ser la canta-
da d’havaneres, que va om-
plir l’aforament, i l’audició 
de sardanes, que va omplir 
un 70% de l’espai. La tro-
bada de bès� es de foc, la 
tabalada i el raval infan� l 
van aconseguir un 60% 
de l’aforament. De cara a 
l’any vinent, l’Ajuntament 
espera poder recuperar la La trobada de les bès� es de foc va ser al Montessori. /  J.A. Montoya

L’ac� vitat amb 
més par� cipació 
va ser la cantada 
d’havaneres, als 

jardins de l’Ateneu

Les havaneres van omplir els jardins de l’Ateneu . / J.A. Montoya

L’audició de sardanes també va tenir una bona par� cipació el diumenge a la tarda. / J.A. Montoya

A la Trobada de Gegants hi va haver diverses colles convidades. / J.A. Montoya

Ctra. de Sabadell, km.12,7, 
nave 11 - Rubí
T. 93 586 10 94

www.colorpaintrubi.com

Botiga especialitzada 
en pintures industrials 

i decoratives, 
troba’ns a Google Maps

NOVETAT!
Ara també amb 

pintura d´automoció
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L’Ateneu va acollir dues de les ac� vitats amb més seguiment: les sardanes i les havaneres. / J.A. Montoya

IMATGES DESTACADES DE SANT ROC

EL RACÓ D’ART D’ANNA TAMAYO           
www.annatamayo.com El quadre de Daniel Bas de Cal Gori

En un bar emblemà� c Rubinenc hi llueix 
una “rara avis” dins del treball de Bas. 
A la sala menjador superior, alhora que 
gaudim d’un bon àpat, també podem 
deixar divagar la nostra mirada entre els 
daurats del quadre que li va encarregar 
Frederic Mar� , pare de l’actual propi-
etari, a l’ar� sta rubinenc als anys 70. El 
pintor va realitzar l’encàrrec sobre una 
super� cie de fusta que mesura 365x130 
i hi va representar una escena que ens 
trasllada a l’interior d’un establiment 
d’hosteleria d’an� ga tradició, on hi po-
dem reconeixer sis fi gures d’home i una 
d’una dona.

Si pensem en el gruix de la producció 
ar� s� ca de Bas, ens vénen al cap imat-
ges de les aquarel·les de marines, de les 
seves reconegudes barques, de paisat-
ges de la Costa Brava... El que fa especial 
aquesta peça de Cal Gori és la diferència 
temà� ca, la qual podem atribuir a una 

concessió ar� s� ca a l’hora d’executar un 
encàrrec en par� cular, però la diferèn-
cia essencial en quan a mitjans pictòrics 
empleats tan sols la podem admirar en 
aquesta obra i en una altre de la repre-
sentació d’un Sant Jordi que penjaba a 
les dependencies de Caixa Terrassa i que 
a hores d’ara no és exposada en cap lloc 

públic.
Tornant a l’obra que podem veure 

a Cal Gori, Bas va representar el que jo 
interpreto com a un moment de pausa i 
descans entre unes persones al fi nalitzar 
una jornada de treball. Estàn represen-
tades al damunt d’un fons treballat amb 
pa d’or, intemporal, on les fi gures  estàn 

suspeses en aquesta pausa eterna del 
qui demana i qui és servit. Una pausa 
que ens parla del fi nal d’una llarga jorna-
da de treball, de quo� dianitat, de la com-
plicitat entre elles a la fi , unint aquestes 
fi gures en una pausa eterna i daurada. 
D’aquí poc temps farà cinquanta anys 
d’aquest encàrrec, cinquanta anys de 
tardors, es� us, vingudes, comiats.

Gents i moments de tota mena que 
ha vist passar davant seu aquesta obra 
de Bas, aquest encàrrec par� cular en el 
seu moment i que ara podem gaudir tots 
a un dels menjadors de Cal  Gori .Un em-
plaçament rubinenc emblemà� c, un ar-
� sta rubinenc emblemà� c.El ric patrimo-
ni de Rubí és daurat i etern, com el que 
Bas va triar en el seu moment per aquest 
encàrrec tant especial. És un exemple, 
una pe� ta mostra del que la fèr� l terra 
ar� s� ca rubinenca acull, nodreix o dona 
a llum, tan sols cal anar a gaudir-ne.

Una de les bès� es convidades a la festa de Sant Roc. / J.A. Montoya

Els gegants Roc i Paula no van perdre l’oportunitat de fer el seu ball. / J.A. Montoya

El Bòjum també va par� cipar en la Trobada d’Imatgeria. / J.A. Montoya



Divendres, 10 de setembre de 2021 CULTURA14
música

ReDACCió

Els jardins de l’Ateneu acolli-
ran entre el 17 i el 19 de se-
tembre la segona part de les 
Jornades de Jazz, que com-
memoren el vintè aniversari. 
L’esdeveniment, organitzat 
per l’Associació Jazz Rubí, 
se celebra habitualment al 
juny coincidint amb la Festa 
Major, però enguany s’ha 
hagut de dividir en dues 
parts per la pandèmia. 

El primer dels concerts 
serà el 17 de setembre a 
les 22 h i anirà a càrrec de 
Benjamín León Quartet. Es 
tracta d’un dels organistes 
de jazz més ben considerats 
a nivell europeu, que té un 
estil influenciat pel blues, el 
jazz clàssic i el bepop. 

El  18 de setembre, 
a les 22 h actuarà Luis 
Pardellans&Enrique Here-
dia. Pardellans és un pia-
nista de formació clàssica, 
compositor i arranjador. 
El seu estil està fortament 

Tres concerts gratuïts per 
cloure les 20es Jornades de Jazz 

Víctor de Diego oferirà un concert el 19 de setembre. / Cedida

influenciat per Bill Evans 
i Keith Jarret. El concert 
serà un retrobament amb 
el bateria Heredia, amb qui 
va tocar durant més d’una 
dècada al club The Philhar-
monic.

Per acabar, el 19 de se-
tembre a les 19.30 h pujarà 
a l’escenari el Víctor de Di-
ego Quartet. Una formació 
liderada per un dels grans 
músics de l’escena jazz del 
país. Ha acompanyat nom-
brosos artistes com Joan 
Manuel Serrat, Pedro Guer-
ra o Amaia i és un dels grans 
saxofonistes del país.

Per assistir als concerts, 
que seran gratuïts, és im-
prescindible reservar pla-
ça. Les entrades es podran 
reservar a partir del 13 de 
setembre.

A més

AgendA CulturAl
DiVeNDReS 10 De SeTem-
bRe

-Taller de twerk
A les 18 h a l’Espai Jove Torre 
Bassas. Inscripció prèvia.
-Conferència: ‘Los 7 rayos’
A càrrec de Jesús Juradó, 
secretari arcà. A les 18.30 h al 
c. Sant Pere 8. Org.: Societat 
Teosòfica de Rubí. 
-Prediada
A les 22 h encesa de torxes, 
a les 22.15 h lectura del ma-
nifest i a les 22.30 h concert 
a càrrec de l’Home Invent. 
Inscripció prèvia. Org.: Òm-
nium Rubí. 

DiSSAbTe 11 De SeTem-
bRe

-Diada de Catalunya
A les 9.30 h a la pl. Onze de 
Setembre. Ofrena floral.

DiLLUNS 13 De SeTembRe

-Taller de parkour
A les 18 h a la pl. Miguel Her-
nández. Inscripció prèvia.

DimARTS 14 De SeTembRe

-De corones & virus
Exposició de pintures de 
Miquel Mas. Inauguració 
14 de setembre a les 19 h. A 
l’Espai Francesc Alujas. fins 
al 15 d’octubre.
-Bitter Sweet Soft. La resili-
ència del poble saharaui
Exposició de fotos de Ber-
nat Millet. Inauguració 16 
de setembre a les 17 h. A 
l’Aula Cultural fins al 31 
d’octubre.
-Remedios Varo, el Rubí 
d’abans i el d’ara
A càrrec del taller d’alumnes 
d’Anna tamayo. A l’Antiga 
Estació fins al 31 d’octu-
bre. 
-La moto catalana: Història 
d’una indústria capdavan-
tera
Al Castell fins al 19 de se-
tembre.

exposiCions

-Taller de dibuix de còmic
A les 18 h a l’Espai Jove Torre 
Bassas. Inscripció prèvia.

DimeCReS 8 De SeTembRe

-Dimecres manetes
A les 18 h a l’Ateneu. Inscripció 
prèvia. 

els concerts es 
faran el 17, 18 i 19 

de setembre als 
jardins de l’Ateneu

exposicions

L’Antiga Estació i l’Aula
Cultural inauguren exposició

Els espais d’exposició de l’An-
tiga Estació i de l’Aula Cultural 
es posen en marxa per iniciar 
una nova temporada amb les 
mostres ‘Remedios Varo, el 
Rubí d’abans i el d’ara’ i ‘Bit-
ter Sweet Soft. La resiliència 
del poble saharaui’.

El taller d’art d’Anna Ta-
mayo exposa a l’Antiga Esta-
ció una trentena de quadres 
inspirats en Remedios Varo, 
una important artista del mo-
viment surrealista. Es tracta 
d’unes pintures de temàtica 
diversa i es complementen 
amb una dotzena de treballs 
que recullen imatges emble-

màtiques de Rubí. La mostra 
es podrà visitar fins al 31 
d’octubre els dijous, diven-
dres i dissabtes d’11 h a 14 h 
i de 17 h a 20 h, i diumenges 
i festius, d’11 h a 14 h.

D’altra banda, a l’Aula 
Cultural s’exposa fins al 31 
d’octubre una mostra foto-
gràfica que recull la mirada 
de Bernat Millet sobre el 
poble saharaui. La mostra 
s’inaugura el 16 de setembre 
a les 17 h i es pot visitar els 
dijous i divendres de 17.30 h 
a 20.30 h i els dissabtes d’11 
h a 14 h i de 17.30 h a 20.30 
h. / DdR

breus

Els Gegants de Rubí participaran 
en la festa Ciutat Gegantera 
La Colla de Geganters de Rubí 
va arrencar una nova tempo-
rada gegantera participant 
en la IV Trobada d’Imatgeria 
Festiva de Rubí i la XXVII 
Trobada de Gegants de Rubí, 
coincidint amb Sant Roc. Hi 
va participar amb les colles 
Club Amigos de Rubí, Rubí-
Pinar, Rubí Ciutat i la colla 
de Sant Vicenç de Castellet. 
També va estar present la 

figura del Bòjum, de l’entitat 
Les Anades d’Olla de Rubí. 

Les activitats seguiran 
per la colla el 17, 18 i 19 de 
setembre, quan participarà a 
Tortosa en una nova edició de 
la Ciutat Gegantera, la gran 
festa del món dels gegants 
organitzada per l’Agrupació 
de Colles de Geganters de 
Catalunya i la Colla de Gegan-
ters de Tortosa. / DdR

els rubinencs als camps 
nazis centren la nova edició 
del Butlletí del GCMR-CER
L’auditori de la Biblioteca va 
acollir el dimecres a la tarda 
la presentació del número 
82 del Butlletí, editat pel 
Centre d’Estudis Rubinencs i 
el Grup de Col·laboradors del 
Museu de Rubí (GCMR-CER). 
En aquesta nova edició de la 
revista dedicada a la histò-
ria, es publica un article de 
Josepa Gardenyes sobre les 
Stolpersteine i els deportats 
rubinencs als camps nazis. 
També hi ha una biografia 

sobre Neus Català de Teresa 
del Hoyo, de l’Amical de Ra-
vensbrück. 

Un altre article que es 
publica és un treball sobre el 
forn iberoromà, de Jordi Vilal-
ta, i la història del Casino Es-
panyol, de Natàlia Giménez, 
de Rubí Guiem. Per últim, es 
recullen temes arqueològics 
amb articles de Jordi Font i 
Pere Bel. La revista es vendrà 
a les llibreries per un preu de 
7 euros. / DdR

L’espai Francesc Alujas acollirà 
una mostra de miquel mas
L’Espai Cultural Francesc 
Alujas acollirà l’exposició ‘De 
corones & virus’ del pintor 
rubinenc Miquel Mas. Es 
tracta d’un conjunt de qua-
dres que aniran acompanyats 
de textos del president de la 
Fundació Irla i exconseller de 
Cultura, Joan Manuel Tres-
serras, també de Rubí. 

La inauguració de l’expo-
sició serà el 14 de setembre 
a les 19 h i comptarà amb la 
presència de la consellera 
de Cultura, Natàlia Garriga. 
Les persones interessades a 

assistir a la inauguració, que 
comptarà amb una visita 
guiada de Mas, poden ins-
criure’s a través del correu 
electrònic rubi@esquerra.
cat. L’acte s’emmarca en 
el mes de setembre que 
Esquerra Republicana de 
Catalunya dedica al mes de 
la cultura. 

La mostra es podrà visitar 
fins al 15 d’octubre els dilluns 
i dijous de 17 h a 20 h, els 
dimarts i dimecres de 10 h a 
13 h i els divendres de 10 h a 
13 h i de 19 h a 20.30 h.

Un dels quadres de l’exposició de Miquel Mas. / Cedida

Una de les obres de la mostra de l’Antiga Estació, que es pot visitar 
fins al 31 d’octubre. / Cedida
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En el segon amistós de pre-
temporada, l’Olímpic Can 
Fatjó va encaixar la primera 
derrota contra el Sabadell 
Nord. Va ser un partit en 
què van par� cipar tots els 
jugadors convocats de tots 
dos equips. 

Els locals es van avançar 
en el marcador en el minut 

6, amb un gol d’Iker i al mi-
nut 24 van tornar a marcar, 
en aquest cas gràcies a un 
gol de Pedro. L’Olímpic va 
intentar retallar distàncies, 
però al final dels primers 
45 minuts el resultat seguia 
sent de 2-0. 

A la represa, els dos con-
junts van canviar tots els 
jugadors. La situació no va 
variar massa i els de casa 
van tornar a marcar per 
fer el 3-0, obra de Keita al 

minut 70. 
Tot i la derrota, el més 

important en aquests duels 
és veure l’estat de forma 
� sica dels jugadors i la seva 
adaptació a les ordres de 
l’entrenador. 

El proper par� t amistós 
per l’Olímpic serà aquest dis-
sabte a les 18 h al Municipal 
de La Creu de Sabadell, on el 
conjunt rubinenc es veurà 
les caures amb la UE Saba-
dellenca. / José Verde

L’Olímpic encaixa una golejada en 
el segon amistós de pretemporada

Un jugador de l’Olímpic disputa una pilota durant el par� t. / J.M. Villena

SABADELL NORD          3
OL. CAN FATJÓ          0

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Triomf del Juventud 25 de 
Sep� embre contra el Valldoreix

Onze inicial del Juventud 25 de Sep� embre. / Cedida

 

El Juventud 25 de Septi-
embre va aconseguir una 
victòria per 2-1 en el seu 
segon compromís de pre-
temporada i contra un rival 
d’una categoria superior. 

Davant hi havia el Va-
lldoreix FC, l’equip de la 
ciutat veïna que milita a 
Segona Catalana, mentre 

que el Veinti juga a Tercera 
Catalana. 

Durant la primera mei-
tat, el joc va ser molt igua-
lat i al descans es reflectia 
al marcador el 0-0. Però a la 
represa, Younes va aconse-
guir fer dos gols en només 
cinc minuts, consolidant-se 
així com el gran golejador 
de l’equip, ja que ha acon-
seguit els quatre gols del 
Veinti a la pretemporada. 

Quan faltaven 20 mi-

nuts per la conclusió del 
partit,  el  Valldoreix va 
aconseguir retallar distàn-
cies en el marcador, però el 
marcador ja no es va moure 
més i el Juventud 25 de 
Septiembre va aconseguir 
el triomf.

El poper partit amis-
tós del Veinti serà l’11 de 
setembre a les 19 h a la 
localitat de Sant Boi, contra 
la Penya Màlaga. / Javier 
González 

JUV. 25 SEPTIEMBRE    2
VALLDOREIX FC          1

WATERPOLO | COPA CATALUNYA

El Masculí del CN Rubí arrenca la 
compe� ció amb la Copa Catalunya
El Sènior Masculí del CN 
Rubí ja està preparat per 
arrencar la temporada 
oficial, amb la disputa 
de la Copa Catalunya. Es 
tracta d’un trofeu que 
disputen els vuit equips 
catalans que militen a 
la Divisió d’Honor. Els 
rubinencs s’enfrontaran 
en una eliminatòria a dos 
par� ts al CN Catalunya en 
els vuitens de fi nal. / CNR Un jugador del Masculí del CN Rubí, en un par� t. / Cedida

ASESORIA FICAL - CONTABLE
ASESORIA LABORAL
GRADUADO SOCIAL

EMPRENDEDORES / START-UP

C/ VICTOR CATALÀ S/N - 936 978 961
08191 RUBÍ

C/ CAL GERRER, 4 1º 3ª - 936 779 646
08191 RUBÍ

ESTAMOS EN LA ZONA DE LAS TORRES - JUNTO A LA RAMBLA DEL FERROCARRIL
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clinicadental_odontologicsrubi
Clínica Dental Odontologics Rubi

c. Mestre Magí Raméntol, n. 1 baixos 
T. 93 699 21 07       682 49 40 23 
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demanar cita per 
a la teva revisió

No oblidis 
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a la teva revisió
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