INFORMATIU SETMANAL INDEPENDENT I GRATUÏT

WWW.DIARIDERUBI.COM

IMPRÈS EN PAPER ECOLÒGIC 100% RECICLAT

«Antes de ser un dragón, hay que sufrir como una hormiga» (Proverbi xinès).

Divendres, 1 d’octubre de 2021 - Núm. 1.344

L’an�c camp de golf es
transformarà en un gran parc
L’espai ocuparà prop de 60 hectàrees de zona verda
a la zona de Can Sant Joan, entre Rubí i Sant Cugat

Pàg. 3

Emo�va
ofrena
ﬂoral per
commemorar
els 59 anys
de la rierada
del 1962
J.A. Montoya

Pàg. 4

De�ngut un
home que
traﬁcava
amb drogues
a Les Torres
ACTUALITAT - Pàgina 4

2x1

*

L’Ajuntament
demanarà al
fons europeu
més de 30
milions d’euros
ECONOMIA - Pàgina 7

L’Aplec
Sardanista se
suspèn a mitja
ac�vitat
per la pluja

El Centre
Excursionista
organitza la
Marxa Familiar
durant l’octubre

CULTURA - Pàgina 13

ESPORTS - Pàgina 14

EN PNEUMÀTICS

NOMÉS UNA PAUSA
I CONTINUA GAUDINT
AL VOLANT
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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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Casa da Fabi Eco, una botiga on trobar tot allò necessari
per portar un estil de vida més ecològic i sostenible
Quan veu inaugurar la botiga? Per què i
com va néixer Casa da Fabi Eco?
La botiga es va obrir el dia 18 de juny del
2021. Casa da Fabi Eco neix a partir de les
meves inquietuds per canviar alguns hàbits
dins de casa. L’excés d’envasos de plàstic
que generem em va fer reaccionar per tal
d’esforçar-me per disminuir al màxim els
envasos que consumim.
Quins tipus de productes oferiu? A quin
públic va dirigit?
Productes de neteja per la llar a granel, productes d’higiene personal a granel, sabons
en barra pel cos i cabell, fregalls de ﬁbra
natural, productes d’higiene bucal, paper
de vàter i cuina, bosses de roba, compreses
de roba, copes menstruals, etc....
Tots el productes són naturals, biodegradables, sostenibles i de proximitat.
Qualsevol persona pot consumir els
nostres productes, la nostra clientela són
persones conscienciades amb el medi ambient, també els productes són adequats per
persones hipoalergèniques i per persones
veganes.
Quina és la vostra ﬁlosoﬁa?
Tot comença a casa, tots tenim l’oportunitat
de canviar el món, la suma de moltes peti-

tes accions quotidianes poden generar una
gran diferència positiva en l’ambient i tu ho
pots fer des de casa teva. El nostre objectiu
és oferir productes per a l’ús diari i que a
la vegada siguin més respectuosos amb el
medi ambient.
Hi ha una tendència a pensar que els
productes sostenibles i ecològics són més
cars? Què en penseu d’això?
Aquests productes són de proximitat, de petits productors artesanals i de baixa escala,
de matèries primes naturals, els processos
de fabricació són més llargs perquè no es fa
servir tanta tecnologia, aquestes característiques fan que tinguin uns preus més elevats
que el productes industrialitzats.
També teniu productes per la menstruació
sostenible, ens pots explicar una mica
quins productes teniu?
La menstruació sostenible és cada vegada
més important i necessària perquè l’ús dels
productes menstruals d’un sol ús generen
molts residus.
Tenim compreses de roba de diferents
mides per a cada moment del cicle menstrual. Tenim copes menstruals de silicona
100% hipoalergènica que respecta la ﬂora
vaginal.

Productes de neteja, higiene personal a granel,...
Tot pensat perquè la higiene de la teva llar sigui respectuosa
amb el medi ambient i amb la teva salut

c. Doctor Maximí Fornés, 28 Rubí | T. 931 58 42 89
casadafabioeco

ADREÇA:
c. Maximí Fornés, 28 Rubí
HORARI:
9.30h – 13.00h | 17.00h – 20.00h
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La Generalitat anuncia que l’an�c camp de
golf de Can Sant Joan es conver�rà en un parc
REDACCIÓ

La Generalitat de Catalunya ha accedit ﬁnalment a
transformar l’an�c camp de
golf, actualment abandonat,
en un gran parc que servirà
com a connector ecològic,
tal com reivindicava des de
fa molts mesos diversos collec�us de Rubí i Sant Cugat.
El vicepresident de la
Generalitat de Catalunya,
Jordi Puigneró, va anunciar
a través de les xarxes socials
el dilluns que l’administració
catalana havia pres aquesta
decisió. De les prop de 80 ha
que té actualment aquest
espai, Puigneró va indicar
que 60 ha serviran per “crear
un pulmó verd” entre Rubí i
Sant Cugat.
Fa anys que diversos collec�us dels dos municipis,
ara ar�culats a través de la
plataforma Reconver�m el
camp de golf, reclamaven
que aquest espai, que havia
estat un camp de golf i que
ara està abandonat, fos d’ús

L’Incasòl ﬁnalment ha accedit a des�nar la majoria dels terrenys a fer un parc. / Generalitat

públic per a la ciutadania
com a parc urbà, donat el
seu privilegiat enclavament
entre els termes municipals
de Rubí i Sant Cugat, molt a
prop de Collserola i del parc
de Sant Llorenç.
En aquestes 60 ha la
proposta de l’Incasòl és crear un eix verd entre la Serra
dels Galliners, la via C-17,

El parc �ndrà prop
de 60 ha i encara
és una incògnita
què passarà amb
la resta de l’espai
el cemen�ri de Sant Cugat i
el torrent de la Guinardera.
També es proposa conso-

Més del 80% dels rubinencs majors
de 12 anys ja estan vacunats
REDACCIÓ

La campanya de vacunació
està arribant gairebé a la
seva recta final coincidint
amb la relaxació de les mesures an�covid. A Rubí, el
82% de la població major
de 12 anys -els que tenen
indicació per vacunar-se- ja
ha rebut la pauta completa
de la vacuna.
El percentatge més alt
de vacunats, amb un 94,3%,
correspon als homes que
tenen 80 anys o més, mentre
que la població menys vacunada correspon als homes de
20 a 29 anys, amb el 64,5%.
Pel que fa a la diferència de
la vacunació entre sexes,
entre els majors de 60 anys,
els homes es vacunen més
que les dones, mentre que
per sota d’aquesta franja és
a l’inrevés. Per exemple, en
la franja menys vacunada,
entre els 20 i els 29 anys, la
diferència entre la vacunació
entre homes i dones és de
6 punts.
Pel que fa a la situació
epidemiològica actual, Rubí

continua en zona moderada, però la velocitat de
transmissió de la malaltia
ha augmentat darrerament i
està notablement per sobre
de l’1.
Respecte a les persones
ingressades, actualment n’hi
ha tres, de les quals una, menor de 50 anys, està a l’UCI.
Des de l’inici de la pandèmia
s’ han registrat 195 morts a
la ciutat, la darrera el 15 de

setembre. En total, ja s’han
contagiat a Rubí 9.736 persones de covid-19 des del mes
de març del 2020.
Grups conﬁnats
A les escoles hi ha actualment dos grups conﬁnats,
un a l’escola Pau Casals i un
a l’escola Maria Montessori.
Pel que fa als ins�tuts, hi ha
sis alumnes conﬁnats a La
Serreta.

lidar l’actual via verda de
Serra de Galliners i obrir una
nova via verda de connexió
entre el torrent dels Alous,
el cemen�ri de Sant Cugat,
el corredor de Can Fatjó i el
torrent de Can Domenech
i la via verda de BellaterraCampus de la UAB.
Ara caldrà veure què
passa amb les hectàrees

restants, però tot sembla
indicar que es conver�ran
en una zona industrial i que
la proposta de l’exconseller
de Territori i Sostenibilitat,
Damià Calvet, de reimpulsar
un camp de golf, quedarà en
un calaix.
El departament de Territori i Sostenibilitat també
va explicar que el mateix
dilluns s’havia produït una
reunió entre la directora de
l’Incasòl, Mercè Conesa, i les
alcaldesses de Rubí i Sant
Cugat, Ana M. Martínez i
Mireia Ingla per tractar sobre el tema.
Ana M. Martínez s’ha
mostrat sa�sfeta per aquest
pas endavant fet per la Generalitat, però ha explicat
que queda encara molta
feina per fer: “Ens trobem
en una fase inicial del projecte en la qual comencem
a treballar de valent les tres
administracions perquè els
actuals terrenys del camp
de golf s’acabin conver�nt
en un espai obert a la ciu-

tadania”.
Pel que fa a la plataforma
Reconvertim el camp de
golf insisteix que vol ser un
“agent ac�u en la deﬁnició
d’aquest nou parc-corredor”
i ha recordat que el parc
abasta més de 80 ha i que
encara és una incògnita que
passarà amb les hectàrees
restants.

PIS AL CENTRE AMB
TERRASSA DE 41M2
A PEU DE MENJADOR
3 hab. Sup. 82m2.
Moblat i amb
electrodomèstics.
Exterior. Calefacció.

PISOS
EN VENDA
DES DE
103.000€
VENDA:
137.000€
CONSULTI'NS
Ref. 12524/D

93 588 54 99

www.finquesvallhonrat.es
www.finquesvallhonrat.es

PROMOCIÓ
NÒRDICS -40% descompte
Des de 24€

Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87
La gran majoria de la població a Rubí està vacunada. / Arxiu
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Desmantelat un punt de
Ofrena ﬂoral per recordar les víc�mes
venda de droga a la plaça de
la Cons�tució, a Les Torres de la rierada del 25 de setembre
REDACCIÓ

La policia va trobar al domicili del sospitós marihuana, cocaïna i
diners en efec�u. / Mossos d’Esquadra

REDACCIÓ

Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir el passat 23 de setembre un
home de 41 anys, de nacionalitat cubana i veí de
Rubí, com a presumpte
autor d’un delicte de tràﬁc
de drogues.
La investigació va començar quan es va detectar
un increment en el tràﬁc de
substàncies en la zona de
la plaça de la Cons�tució,
al barri de Les Torres. Els
policies havien iden�ﬁcat
un gran nombre de consumidors per aquell entorn
des del mes de març.
En la investigació, es
va comprovar que hi havia
molt moviment de joves
que s’apropaven a la zona
de les escales dels Ferrocarrils i que, amb molta
rapidesa, algú se’ls apropava i feien un intercanvi
de diners per substàncies.
Les accions es repe�en en
diferents dies, i en unes
hores a la tarda.

Els investigadors van
aturar diverses persones
tot just després de fer la
compra i se’ls va localitzar
bossetes amb cabdells de
marihuana. També van
poder observar que l’home
que feia els intercanvis es
desplaçava en pa�net per
poder fugir de pressa en cas
de ser descobert.
Amb tots aquests indicis, els agents van realitzar
una entrada i registre del
domicili del presumpte
autor, autoritzada pel jutjat
número 6 de Rubí el 23 de
setembre. A l’habitatge, es
van localitzar 13 dosis de
marihuana preparades per
a vendre, 274 grams de marihuana en cabdells, quatre
embolcalls amb cocaïna,
5.600 euros i 313 dòlars. Els
agents van localitzar també
estris per empaquetar les
substàncies i una bàscula
de precisió i van detenir
l’home que vivia al domicili
per un presumpte delicte
de tràfic de substàncies
estupefaents.

Francisco
Cordero Herrera
23 Aniversario
6 de Octubre

L’Ajuntament de Rubí, par�ts
polí�cs i diverses en�tats van
par�cipar dissabte en l’ofrena ﬂoral per commemorar el
59è aniversari de la rierada
del 1962. Durant la tràgica nit del 25 de setembre
d’aquell any, centenars de
persones van perdre la vida
quan la riera es va desbordar
i va arrasar amb els habitatges més propers a la llera.
Moltes de les persones que
van poder sobreviure van ser
reallotjades a un nou barri, el
25 de setembre.
L’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Mar�nez, va recordar que
els fets tràgics de la rierada
formen part de la història
de Rubí i la seva identitat
col·lec�va: “La rierada també ens va deixar l’herència
d’una ciutat solidària, forta,
unida, entregada, sàvia i
resistent. Aquests són els valors intrínsecs a Rubí i la seva
gent. Valors que encarneu
una generació de rubinencs
i rubinenques, fills i filles,
nets i netes de la rierada

Familiars de les víc�mes van par�cipar en l’ofrena. / J.A. Montoya

del 62”. La màxima responsable municipal també va
assenyalar que “el barri del
25 de setembre s’ha erigit a
par�r de la tragèdia, creixent
a l’ombra de la catàstrofe i
que avui és un exemple per
a tothom”.

L’acte, que va començar
amb la interpretació del
Cant dels Ocells, a càrrec de
Joaquim Alabau, professor
de l’Escola de Música Pere
Burés, va continuar amb
l’ofrena ﬂoral a càrrec dels
partits i les entitats, però

també d’ofrenes a escala
individual. Durant aquests
emotius moments, també
va seguir sonant música
en directe per acompanyar
l’homenatge. L’ofrena va
tenir lloc a la plaça del barri
del 25 de setembre.

Renovat el conveni amb Agbar per combatre la pobresa energè�ca
en les persones i famílies en situació de vulnerabilitat
REDACCIÓ

L’Ajuntament i l’empresa
Agbar, subministradora de
l’aigua a la ciutat, han signat un nou conveni de collaboració per evitar els talls
de subministrament a totes
aquelles persones i famílies
que es trobin en una situació
de vulnerabilitat econòmica
o risc d’exclusió residencial.
En el marc d’aquest
acord, la companyia d’abastament d’aigua es compromet a mantenir el fons

Tengo la soledad en el alma
y vacío el corazón
ya no me das tus abrazos
ya no me embargas de amor
sin hundirme en tus ojos
sin sentir tu piel
sin beber en tus labios
muero de sed
Te quiero amor

Siempre en mi corazón y en el de tus hijos, nietos y biznietos.
Gracias por estar siempre entre nosotros

de solidaritat des�nat a la
concessió d’ajuts a aquells
usuaris i usuàries amb diﬁcultats per pagar els seus
rebuts.
L’any 2016, el consistori
i l’empresa subministradora
d’aigua —aleshores Sorea—
van rubricar un acord similar,
que ara s’ha actualitzat.
El nou conveni fixa
un protocol per als casos
d’impagament de rebuts
i d’ocupació d’habitatges,
així com per als casos en
què la persona usuària en

situació de vulnerabilitat no
sigui el �tular de la pòlissa
de subministrament i, per
tant, des de Serveis Socials
no s’hagi pogut detectar que
el seu habitatge té rebuts
pendents de pagament.
Aquelles persones que,
malgrat acollir-se a les boniﬁcacions i ajudes existents,
així com a la possibilitat de
fraccionar els rebuts, no
puguin fer front al pagament
de les factures, podran beneﬁciar-se d’aquest fons de
solidaritat.

L’ajut, que s’atorgarà a
les persones que compleixin
els requisits fixats —serà
necessari un informe de
vulnerabilitat emès pels
Serveis Socials municipals—,
consis�rà en una boniﬁcació
parcial o total de les factures
pendents de pagament.
A més, es garantirà la
con�nuïtat del servei durant
un any a par�r de la pe�ció d’ajuda, amb l’opció de
prorrogar la boniﬁcació si els
Serveis Socials ho es�men
convenient.

Xerrada informa�va sobre la prestació d’atenció
social a les persones amb discapacitat
L’Oﬁcina d’Atenció a la Diversitat Funcional (OADF)
de Rubí ha programat una
xerrada sobre la prestació
d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA),
que ofereix la Generalitat de
Catalunya. La conferència
�ndrà lloc aquest divendres
1 d’octubre en dues sessions: de 12 h a 13 h i de 13 h
a 14 h. Les ajudes PUA tenen
com a objecte contribuir a
les despeses relacionades
amb l’adquisició de pro-

ductes i amb les actuacions des�nades a permetre
l’autonomia personal de les
persones amb discapacitat
�sica, psíquica o sensorial.
La xerrada organitzada
per l’OADF està pensada
per orientar les persones
assistents en la tramitació
d’aquesta prestació. Una
tècnica del servei els explicarà com emplenar la
sol·licitud, on i quan han
de portar-la, i quins són els
requisits que han de com-

plir per obtenir l’ajut. La
sessió pot ser d’interès per
a persones amb un grau de
discapacitat del 33% o superior que necessi�n material
especíﬁc per comunicar-se,
moure’s o poder mantenir
una bona higiene personal.
També per a ciutadania que
necessiti audiòfons o que
hagi de condicionar el seu
vehicle per conduir. Per poder assis�r, cal trucar al 637
831 056 o enviar un correu a
oadf@ajrubi.cat. / DdR

ACTUALITAT

ƌŝƟƐŚ,ŽƵƐĞ<ŝĚƐ͕ĞƐĐŽůĂŝŶĨĂŶƟů

La primera quinzena d’octubre ve

presentació, en el termini
màxim de dos mesos, d’un
estudi que acredités el grau
d’afectació del sòl de la
parcel·la.
Durant els mesos de juliol i agost, diverses inspeccions oculars realitzades per
l’Ajuntament i la Policia Local van conﬁrmar que l’ordre
de cessament de l’ac�vitat
havia estat infringida obertament, amb reiteració i
plena intencionalitat, ja que
es va seguir produint trànsit
de camions a la ﬁnca, que
hi descarregaven residus.
Per aquest mo�u, l’Ajuntament va ordenar a principis
de setembre el tancament
total de la parcel·la on es
desenvolupaven aquestes
ac�vitats. En el mateix decret, la corporació municipal reiterava la necessitat
d’aportar l’estudi sol·licitat
a l’inici de procediment sancionador de cara a la futura
reparació o restauració dels
terrenys alterats i adver�a
d’execució subsidiària en
cas d’incompliment a costa,
solidàriament, de totes les
persones responsables.
A hores d’ara, l’Ajuntament està a l’espera de rebre l’estudi del grau d’afectació del terreny.
Doble recurs de Can Balasc
Els recursos presentats pel
consistori i la Plataforma
Rubí Sense Abocadors contra la resolució dictada l’oc-

tubre de l’any passat pel
Departament de Territori i
Sostenibilitat han recaigut
en òrgans judicials diferents.
El formulat per la corporació
municipal es resoldrà per
un Jutjat Contenciós, mentre que el presentat per la
Plataforma es resoldrà pel
TSJC.
La problemà�ca jurídica
més important és dirimir sobre si es pot aplicar l’exempció de la legislació ambiental
que permet no realitzar el
tràmit d’avaluació ambiental
d’aquells projectes parcialment o totalment executats.
La Generalitat ha interpretat
que sí que es pot aplicar
en aquest cas, mentre que
l’Ajuntament considera que
no, i més tenint en compte
que les obres que s’han
realitzat no tenien llicència
urbanís�ca.
Pel que fa al contenciós
que ha presentat AJK Inversiones Cantábricas y Portuarias SL contra l’Ajuntament
per la denegació de l’aprovació prèvia del projecte
d’actuacions específiques
en sòl no urbanitzable presentat en data 24 d’octubre
de 2019, l’Ajuntament ja
ha donat resposta a la demanda. El TSJC haurà de
resoldre la discussió jurídica
sobre l’ar�cle 48.2 de la Llei
d’urbanisme: el consistori
interpreta que s’ha d’exigir
l’avaluació ambiental, mentre que la mercan�l l’interpreta en el sen�t contrari.

ŽĮĐŝĂůƐĚĞĂŵďƌŝĚŐĞ͕ĐŽŵĂŝǆşƚĂŵďĠ
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^ŝǀŽůĞƵĐŽŶğŝǆĞƌů͛ĞƐĐŽůĂŵŝůůŽƌ͕ƌŝƟƐŚ ƉƌŽǀĂƌƵŶĂĐůĂƐƐĞŐƌĂƟƐdel curs que
ŽďĞƌƚĞƐ ŝ ƚŽƚŚŽŵ ĞƐƚă ĐŽŶǀŝĚĂƚ Ă
ͲĂƐƚĞůůă͗>
,ŽƵƐĞ ŽƌŐĂŶŝƚǌĂ ƐĞƐƐŝŽŶƐ ĚĞ WŽƌƚĞƐ més li ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͘ƉƵŶƚĞƵͲǀŽƐĂƌĂƉĞƌĂ
^ŝǀŽůĞƵĐŽŶğŝǆĞƌů͛ĞƐĐŽůĂŵŝůůŽƌ͕ƌŝƟƐŚ ƉƌŽǀĂƌƵŶĂĐůĂƐƐĞŐƌĂƟƐdel curs que
KďĞƌƚĞƐĞŶĨŽƌŵĂƚƉƌĞƐĞŶĐŝĂůŝŽŶůŝŶĞ ŶŽƋƵĞĚĂƌͲǀŽƐƐĞŶƐĞƉůĂĕĂŝĂƉƌŽĮƚĞƵ
,ŽƵƐĞ ŽƌŐĂŶŝƚǌĂ ƐĞƐƐŝŽŶƐ ĚĞ WŽƌƚĞƐ més li ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͘ƉƵŶƚĞƵͲǀŽƐĂƌĂƉĞƌĂ
per tal que tothom pugui conèixer el descompte especial de 50 € en la
KďĞƌƚĞƐĞŶĨŽƌŵĂƚƉƌĞƐĞŶĐŝĂůŝŽŶůŝŶĞ ŶŽƋƵĞĚĂƌͲǀŽƐƐĞŶƐĞƉůĂĕĂŝĂƉƌŽĮƚĞƵ
el centre, la seva metodologia, els vostra inscripció!
per tal que tothom pugui conèixer el descompte especial de 50 € en la
materials que es fan servir, i com serà hƐ ƉŽĚĞƵ ƉŽƐĂƌ ĞŶ ĐŽŶƚĂĐƚĞ amb
el centre, la seva metodologia, els vostra inscripció!
Ğů ƐĞƵ ƉƌŽŐƌĠƐ Ăů ůůĂƌŐ ĚĞů ƐĞƵ ĐĂŵş ƌŝƟƐŚ,ŽƵƐĞ trucant al 935860825 o
materials que es fan servir, i com serà hƐ ƉŽĚĞƵ ƉŽƐĂƌ ĞŶ ĐŽŶƚĂĐƚĞ amb
Ě͛ĂƉƌĞŶĞŶƚĂƚŐĞ͘dƌƵƋƵĞƵͲůŽƐĂƌĂƉĞƌĂ ĞŶǀŝĂŶƚƵŶtŚĂƚƐƉƉĂůϲϯϱϵϬϭϵϭϴ͕
Ğů ƐĞƵ ƉƌŽŐƌĠƐ Ăů ůůĂƌŐ ĚĞů ƐĞƵ ĐĂŵş ƌŝƟƐŚ,ŽƵƐĞ trucant al 935860825 o
concertar dia i hora, i visiteu l’escola i l’Úrsula o la Vanesa us atendran
Ě͛ĂƉƌĞŶĞŶƚĂƚŐĞ͘dƌƵƋƵĞƵͲůŽƐĂƌĂƉĞƌĂ ĞŶǀŝĂŶƚƵŶtŚĂƚƐƉƉĂůϲϯϱϵϬϭϵϭϴ͕
de forma virtual amb els codis QR que ĞŶĐĂŶƚĂĚĞƐ͘ dĂŵďĠ ƉŽĚĞƵ ǀŝƐŝƚĂƌ
concertar dia i hora, i visiteu l’escola i l’Úrsula o la Vanesa us atendran
ů͛ĞƐĐŽůĂĐĞŶƚƌĂů;ǀ͘ĂƌĐĞůŽŶĂϮϭ͕ϭĂ
trobareu a sota!
de forma virtual amb els codis QR que ĞŶĐĂŶƚĂĚĞƐ͘ dĂŵďĠ ƉŽĚĞƵ ǀŝƐŝƚĂƌ
ƌŝƟƐŚ,ŽƵƐĞ és una escola d’idiomes planta) o entrar al web:
ů͛ĞƐĐŽůĂĐĞŶƚƌĂů;ǀ͘ĂƌĐĞůŽŶĂϮϭ͕ϭĂ
trobareu a sota!
amb més de 20 anys d’experiència ǁǁǁ͘ďƌŝƟƐŚŚŽƵƐĞ͘ĞƐ
ƌŝƟƐŚ,ŽƵƐĞ és una escola d’idiomes planta) o entrar al web:
a la nostra ciutat i ofereix una gran Aquest curs, no us quedeu enrere i
amb més de 20 anys d’experiència ǁǁǁ͘ďƌŝƟƐŚŚŽƵƐĞ͘ĞƐ
varietat d’horaris amb classes 100% ĂƉƌĞŶĞƵŝĚŝŽŵĞƐĂƌŝƟƐŚ,ŽƵƐĞ͊
a la nostra ciutat i ofereix una gran Aquest curs, no us quedeu enrere i
varietat d’horaris amb classes 100% ĂƉƌĞŶĞƵŝĚŝŽŵĞƐĂƌŝƟƐŚ,ŽƵƐĞ͊
en altres idiomes:

NOUS CURSOS INICI OCTUBRE
NOUS CURSOS INICI OCTUBRE
ŶŐůğƐƉĞƌĂŶĞŶƐĚ͛ϭĂŶǇ
i un familiar
ŶŐůğƐƉĞƌĂŶĞŶƐĚ͛ϭĂŶǇ
i un familiar

ŶŐůğƐƉĞƌĂũŽǀĞƐŝĂĚƵůƚƐ
Tots els nivells
ŶŐůğƐƉĞƌĂũŽǀĞƐŝĂĚƵůƚƐ
Tots els nivells

Preparació
&͕ŝWƌŽĮĐŝĞŶĐǇ
Preparació
&͕ŝWƌŽĮĐŝĞŶĐǇ

ůƚƌĞƐŝĚŝŽŵĞƐ͗ƌƵƐ͕ũĂƉŽŶğƐ͕
ǆŝŶğƐ͕ŝƚĂůŝă͕ĂůĞŵĂŶǇŝĨƌĂŶĐğƐ
ůƚƌĞƐŝĚŝŽŵĞƐ͗ƌƵƐ͕ũĂƉŽŶğƐ͕
ǆŝŶğƐ͕ŝƚĂůŝă͕ĂůĞŵĂŶǇŝĨƌĂŶĐğƐ

Intensius per a empreses
;ŽŶŝĮĐĂƚƐƉĞƌ&hEͿ
Intensius per a empreses
;ŽŶŝĮĐĂƚƐƉĞƌ&hEͿ

Classes presencials o online
dƵƚƌŝĞƐ͊
Classes presencials o online
dƵƚƌŝĞƐ͊

Inscriu-te ara! T’esperem!

ara! T’esperem!
Visita les nostres escoles Inscriu-te
amb
aquests tours virtuals 360º!
Visita les nostres escoles amb
aquests tours virtuals 360º!

20
20

Escola
Escola
Infantil
Infantil
2
2

L’obertura de l’abocador de Can Balasc està enfrontant la Generalitat
i l’Ajuntament als tribunals. / Arxiu

carregada de novetats amb l’inici
La primera quinzena d’octubre ve
de nous cursos d’idiomes a ƌŝƟƐŚ
carregada de novetats amb l’inici
,ŽƵƐĞ͘ L’escola d’idiomes obre les
de nous cursos d’idiomes a ƌŝƟƐŚ
seves inscripcions als nous cursos de
,ŽƵƐĞ͘ L’escola d’idiomes obre les
Baby & Family: anglès per a nadons
seves inscripcions als nous cursos de
i un familiar adult, el 2x1 de ƌŝƟƐŚ
Baby & Family: anglès per a nadons
,ŽƵƐĞ; cursos de tots els idiomes i
i un familiar adult, el 2x1 de ƌŝƟƐŚ
ŶŝǀĞůůƐ ĞŶ ŚŽƌĂƌŝƐ ĚĞ ŵĂƟŶƐ͕ ƚĂƌĚĞƐ
,ŽƵƐĞ; cursos de tots els idiomes i
i dissabtes; cursos de preparació a
ŶŝǀĞůůƐ ĞŶ ŚŽƌĂƌŝƐ ĚĞ ŵĂƟŶƐ͕ ƚĂƌĚĞƐ
ĞǆăŵĞŶƐ ŽĮĐŝĂůƐ ĞŶ ƚŽƚƐ ĞůƐ ŝĚŝŽŵĞƐ
i dissabtes; cursos de preparació a
(anglès, francès, alemany, italià,
ĞǆăŵĞŶƐ ŽĮĐŝĂůƐ ĞŶ ƚŽƚƐ ĞůƐ ŝĚŝŽŵĞƐ
portuguès, rus, xinès, japonès, i català
(anglès, francès, alemany, italià,
i castellà per a estrangers); i cursos
portuguès, rus, xinès, japonès, i català
ŝŶƚĞŶƐŝƵƐďŽŶŝĮĐĂƚƐƉĞƌ&hEƉĞƌ
i castellà per a estrangers); i cursos
a empreses.
ŝŶƚĞŶƐŝƵƐďŽŶŝĮĐĂƚƐƉĞƌ&hEƉĞƌ
ƌŝƟƐŚ ,ŽƵƐĞ és partner de
a empreses.
ĂŵďƌŝĚŐĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ WƌĞƐƐ ŝ ĐĞŶƚƌĞ
ƌŝƟƐŚ ,ŽƵƐĞ és partner de
preparador dels exàmens de la
ĂŵďƌŝĚŐĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ WƌĞƐƐ ŝ ĐĞŶƚƌĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚ ĚĞ ĂŵďƌŝĚŐĞ͕ ŝ Ăŝǆž
preparador dels exàmens de la
posiciona l’escola com a centre
hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚ ĚĞ ĂŵďƌŝĚŐĞ͕ ŝ Ăŝǆž
especialitzat en preparar al seu
posiciona l’escola com a centre
ĂůƵŵŶĂƚ ƉĞƌ Ă ůĞƐ ĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶƐ
especialitzat en preparar al seu
ŽĮĐŝĂůƐĚĞĂŵďƌŝĚŐĞ͕ĐŽŵĂŝǆşƚĂŵďĠ
ĂůƵŵŶĂƚ ƉĞƌ Ă ůĞƐ ĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶƐ

ƌŝƟƐŚ,ŽƵƐĞ>ĂŶŐƵĂŐĞƐ͕ĞƐĐŽůĂĐĞŶƚƌĂů

Escola
Escola
Central
Central

Estudi del grau d’afectació
a ‘La Nueve’
El 8 de juny, l’Ajuntament va
iniciar via decret un procediment sancionador ordinari
contra diverses persones
físiques i jurídiques que
actuaven de forma unitària
a la ﬁnca del paratge de Can
Carreras coneguda com ‘La
Nueve’ per la presumpta comissió con�nuada d’infraccions greus de la norma�va
de residus. Davant d’aquest
fet, l’administració rubinenca va ordenar de manera
provisional el cessament
immediat de les ac�vitats
d’abocament i de re�rada de
residus que s’estaven duent
a terme en aquesta ﬁnca i la

ƌŝƟƐŚ,ŽƵƐĞ<ŝĚƐ͕ĞƐĐŽůĂŝŶĨĂŶƟů

YEARS
YEARS

REDACCIÓ

Novetats d’aquest octubre, tria la teva
Novetats
d’aquest
octubre,
tria
la
teva
ĨŽƌŵĂĐŝſ ĞŶ ŝĚŝŽŵĞƐ Ă ƌŝƟƐŚ ,ŽƵƐĞ͊
ĨŽƌŵĂĐŝſ ĞŶ ŝĚŝŽŵĞƐ Ă ƌŝƟƐŚ ,ŽƵƐĞ͊

Escola
Escola
Infantil
Infantil
1
1

Encarreguen un dictamen pericial
per demanar al TSJC que execu�
la sentència de Can Carreras
L’Ajuntament ha encarregat
un dictamen pericial per
analitzar com s’ha de dur
a terme la retirada dels
residus de Can Carreras. Fa
dos anys, el Tribunal Superior de Jus�cia de Catalunya
(TSJC) va es�mar els recursos que declaraven nul·les
les ampliacions d’aquest
abocador. Concretament,
l’ampliació de 25.000 tones
i una cinquantena de nous
codis de residus respecte a
la llicència original.
El dictamen, que el consistori està acabant d’analitzar, és necessari per demanar al TSJC l’execució de la
sentència, el compliment de
la qual és d’alta complexitat
tècnica.
Aquesta informació s’ha
traslladat aquest dilluns als
membres de la Mesa de
seguiment dels abocadors.
Durant la reunió, la Plataforma Rubí Sense Abocadors
ha comentat que han observat un elevat trànsit de
camions que accedeixen a
l’abocador, especialment els
dissabtes al ma�. Quan ho
han denunciat a l’Agència de
Residus de Catalunya (ARC)
—l’administració competent que ha de vetllar pel
compliment de l’ordre de
cessament de l’ac�vitat—,
aquesta ha respost que no
hi ha inspectors de guàrdia
pels caps de setmana.
El consistori ha anunciat que convidarà aquest
organisme a la pròxima
trobada.
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Els pa�s de quatre escoles,
oberts a la ciutadania en horari
de tarda o cap de setmana
REDACCIÓ

Durant el curs escolar, la
ciutadania podrà fer ús en
horari de tarda o de cap de
setmana dels pa�s de les
escoles Pau Casals, Ramon
Llull, Joan Maragall i Torre
de la Llebre. Així, el consistori reprèn la proposta
Pa�s Oberts, aturada per
la pandèmia, i l’amplia a
quatre centres educa�us.
A par�r de demà, l’escola Pau Casals obrirà el
seu pa� els dissabtes de
16 a 19 h i el Ramon Llull,
els diumenges de 10.30
a 13.30 h. Des del 4 d’octubre, el pati de l’escola
Joan Maragall obrirà per
a la ciutadania de dilluns
a divendres de 16.30 a
18.30 h. L’escola Torre de
la Llebre també se suma a
la proposta i obrirà el seu
pa� de dilluns a divendres,
de 16 a 18 h, a par�r del 13
d’octubre.
Els patis disposaran
d’un monitor durant tot
l’horari d’obertura al pú-

ACTUALITAT
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blic. Aquest professional
s’encarregarà de les funcions d’obertura i tancament
del recinte, el dinamitzarà
proposant jocs per a diferents franges d’edat i
vetllarà perquè hi hagi
una bona convivència i
s’hi mantinguin actituds
cíviques. Algunes de les ac�vitats que �ndran lloc als
pa�s oberts s’emmarcaran
dins de les propostes del
Carnet Rubí 360.
El projecte Pa�s oberts
té com a objectiu optimitzar els usos dels pa�s
dels centres educa�us posant-los a disposició de la
ciutadania fora de l’horari
escolar, tot conver�nt-los
en nous espais de lleure
de proximitat i segurs on
es promou el civisme i
l’esport. Com a qualsevol
espai públic de la ciutat, la
responsabilitat dels infants
és de les seves famílies.
Els i les usuàries menors
de 12 anys hi han d’anar
acompanyats d’una persona adulta.

Un treball sobre semàfors intel·ligents
guanya el Premi Miquel Segura de recerca
REDACCIÓ

Els alumnes Roger Feliu i
Adrià Carballo, de l’Estatut,
han guanyat la 21a edició
del Premi Miquel Segura
de recerca amb el treball
‘Regular el trànsit: missió
impossible’. Es tracta d’un
projecte que planteja la
incorporació de semàfors
intel·ligents a la cruïlla dels
carrers Magallanes i Magí
Raméntol per tal de reduir
els embussos.
Els tres treballs ﬁnalistes
han estat ‘El rol femení a la
literatura i el cinema’, de
Yasmina Asselmane Touinou
i Xènia Bonifació, de l’Estatut; ‘El cinema: inves�gació
cronològica sobre la seva
funcionalitat’, de Sílvia Barcia, del Col·legi Maristes;
i ‘Com afecten diferents
tòxics a la regeneració de
les plenàries’, d’Iker Álvarez,
del Col·legi Maristes. La
present edició del premi ha
registrat una par�cipació de
16 treballs.
L’encarregat de lliurar
els premis ha estat el ﬁll de

Fotograﬁa amb els guanyadors i ﬁnalistes del Premi Miquel Segura. / Localpres-Ajuntament

Miquel Segura, Jaume Segura, que ha rebut de mans
de l’alcaldessa una placa
commemorativa en agraïment al suport econòmic
que la família presta cada
any per tal que es pugui fer
aquest premi. Miquel Segura va ser regidor de Cultura
de l’Ajuntament de Rubí
abans de la Guerra Civil i va
impulsar diversos projectes
relacionats amb la cultura i

l’educació.
Les millors notes de la Selec�vitat
El lliurament dels premis,
que va tenir lloc el dimecres
passat, també va servir per
fer un reconeixement als
estudiants que han ob�ngut
les millors notes a la Selec�vitat. Han estat premiats
els tres millors alumnes
de cada centre: La Serreta

(Jasmine Hearn, Arés Girós i Marc Pedra), Col·legi
Maristes (Arnau Sánchez,
Silvia Barcia i Carla Trullàs),
L’Estatut (Xènia Bonifacio,
Roger Feliu i Neera Mar�n),
Duc de Montblanc (Hugo
Soto, Andrea Trasierra i Lidia
Varea), Torrent dels Alous
(Víctor Pa�lla, Sergio Melero i Jordi Guerrero) i JV Foix
(Lucía Moya, Lucía Sánchez
i Sonia Franco).

Arrenquen les obres de millora del camí escolar del Rivo Rubeo
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha anunciat
aquest dilluns l’inici de les
obres de millora del camí
escolar del Rivo Rubeo. L’actuació se centra a l’avinguda
de Castellbisbal, on es faran
diferents intervencions per
millorar la seguretat dels
vianants.
Les obres consis�ran a
anivellar i pavimentar diversos trams de vorera i alguns
passos de vianants, fent-los
accessibles i ampliar dife-

rents trams de vorera. També es col·locarà senyalització
ver�cal, i es desplaçarà una
bateria de contenidors per
tal que no obstaculitzin la
visió dels vianants, tant per
ser vistos pels conductors
com per comprovar que poden travessar sense perill.
Les diferents intervencions tenen un cost de
92.111,07 euros.
Als Pressupostos Par�cipa�us 2018, l’AFA de l’escola
Rivo Rubeo va presentar una
proposta per millorar l’accés

a peu al centre educatiu,
que va ser el segon projecte
més votat per la ciutadania.
Tot i així, es va haver de ser
deses�mada perquè superava la dotació econòmica
prevista en aquella edició.
Segons l’alcaldessa, Ana
M. Mar�nez, “per això vam
adoptar el compromís de
realitzar aquelles actuacions
que facilitessin l’accessibilitat d’infants i famílies a
l’escola des de l’avinguda de
Castellbisbal, com a part del
projecte de camins”.

autos · hogar · vida · salud · decesos
comercio/pyme · protección alquiler
c. Marconi, 1 (Plaça Progrés) | info@vilaseguros.com

T. 93 699 78 33

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona
Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com

Els treballs s’executaran a les voreres de l’avinguda Castellbisbal. / Localpres-Ajuntament

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

¡NOVEDAD!

Gran surtido en
alimentación y complementos
para pájaros

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

Economia
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L’Ajuntament de Rubí demanarà
més de 30 milions d’euros
del fons europeu de recuperació
redacció

L’Ajuntament de Rubí presentarà diversos projectes
per tal de rebre 33 milions
d’euros dels fons Next Generation de la Unió Europea, destinats a recuperar l’activitat econòmica a
l’eurozona després de la
pandèmia.
A través d’aquest finançament, l’Ajuntament
pretén finançar diversos
projectes, entre els quals
l’impuls d’una Zona de
Baixes Emissions (3,5 M).
Aquest projecte pretén
millorar la qualitat de l’aire, reduir la contaminació
acústica i ambiental i canviar els hàbits de mobilitat.
Inclou la senyalització, el
control d’accessos i aparcament, l’adquisició de sensors, mesuradors i càmeres,
entre altres. També proposa l’ampliació de voreres,
el desplegament del Pla
director de la bicicleta i la
implementació d’un centre
de control.
Un Mercat més sostenible
Un altre dels projectes que
s’inclouen en la proposta
és fer el Mercat Municipal
més sostenible. Es volen
fer diverses actuacions relacionades amb la transició
energètica i digital, la inclusió social i cohesió territorial i l’economia circular. En

L’Ajuntament
vol impulsar
una Zona
de Baixes
Emissions i
ampliar voreres
aquest cas, se sol·licitaran
695.000 euros per executar
una part d’aquestes mesures i el 2022 s’hi presentaran la resta.
“És un mercat punter i
en els darrers temps hem
treballat molt per millorar
l’edifici i dinamitzar més
l’oferta de qualitat que ja té.
Volem que continuï sent un
mercat molt ben posicionat
i això passa per aquesta
modernització”, ha explicat
l’alcaldessa de Rubí, Ana M.

Martínez.
A b a n d a d ’a q u e st s
dos projectes estratègics,
l’Ajuntament treballa en
altres propostes que es
presentaran a les properes
convocatòries dels Next Generation EU. Una d’elles és
la digitalització de l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania
(OAC) amb l’objectiu d’ob-

“Els Next
Generation
són una
oportunitat per
tirar endavant
projectes
estratègics”

full de ruta que quedaven
recollits al Pla de mandat”,
ha explicat l’alcaldessa.
Martínez ha assegurat
també que tots els projectes pels quals s’ha demanat
finançament es duran a
terme i que la concessió de
les ajudes europees només
suposarà poder avançar la
seva execució.

L’alcaldessa, durant la compareixença per explicar els projectes. / Localpres-Ajuntament

I JORNADA DE GOVERN OBERT DE RUBÍ

EINES DE GOVERN OBERT

tenir un servei públic més
inclusiu, eficient, personalitzat, proactiu i de qualitat.
El projecte busca, entre
d’altres, reduir els temps
de tramitació, facilitar els
procediments i augmentar
la confiança en les gestions
electròniques.
Transició energètica
Rubí també buscarà finançament europeu per al
desplegament de les Comunitats Rubí Brilla. A través
d’aquest projecte, es vol
implicar tota la ciutadania
en la implantació de les
energies renovables, la
promoció de l’estalvi i l’eficiència energètica, la gestió
de la informació i l’apoderament energètic.
Les altres dues propostes en què s’està treballant
s’ocupen igualment de l’entorn més immediat de la
ciutadania i es relacionen
directament amb el foment
de l’eficiència energètica.
D’una banda, es demanaran
recursos per a un projecte
de rehabilitació de vuit habitatges socials i, de l’altra,
s’optarà a ajudes per a la rehabilitació integral del barri
del 25 de Setembre. “Hem
treballat des del principi
del mandat en la necessitat
de projectar la ciutat i de
buscar aliances fora. Els
Next Generation són una
oportunitat que se’ns ha
brindat per tirar endavant
projectes estratègics que
ja formaven part del nostre

«Les dades obertes»
Eli Vivas (@eli_vivas), periodista
de dades i cofundadora de
Storydata.

«Accés a la informació pública»

Dimecres 6 d'octubre
de 17 a 19 h
Biblioteca Mestre
Martí Tauler
Ens podràs
seguir en directe
al canal Youtube
de l'Ajuntament
de Rubí

Karma Peiró (@kpeiro), periodista
especialitzada en dades obertes i
transparència de la informació pública.
Cofundadora de Visualització per a la
Transparència

«La participació ciutadana
a través de la plataforma Decidim»
Nil Homedes (@nil_hb95),
de l’equip Decidim de Barcelona.

Inscripcions a transparencia@ajrubi.cat
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L’Ajuntament convida els comerciants locals a
par�cipar a la R-Outlet del 16 d’octubre
REDACCIÓ

El Servei de Comerç reprèn
les ac�vitats de dinamització comercial al carrer amb
la Setmana del Comerç que
tindrà lloc a partir del 7
d’octubre. La proposta que
es presentarà aviat públicament inclou la R-Outlet, una
jornada de comerç al carrer
que tindrà lloc el pròxim
dissabte 16 d’octubre.
La R-Outlet està oberta
a la par�cipació de tots els
comerços de la ciutat i està
pensada perquè els establiments comercials puguin
sor�r al carrer, davant de
les seves botigues a l’illa
de vianants. En el cas dels
comerços situats fora de la
zona de vianants, el Servei

REDACCIÓ

Una clienta mira roba al carrer. / Ajuntament de Rubí – Localpres

de Comerç els facilitarà
una ubicació dins de l’illa.
Els comerços interessats a
par�cipar en aquest aparador al carrer, poden fer la
inscripció gratuïta ﬁns al 8
d’octubre a través del web
de l’Ajuntament.

Per qualsevol dubte o
aclariment, els comerciants
interessats poden contactar
amb el Servei de Comerç
a l’adreça electrònica comerc@ajrubi.cat o bé per
telèfon trucant a 610 399
673 de 9 a 14 h.

Rubí i diversos municipis europeus estudien
implementar sistemes de supervisió avançada
del rendiment energè�c del parc immobiliari
REDACCIÓ

Rubí treballa conjuntament
amb altres municipis i partners tecnològics europeus
per implementar de manera
pilot sistemes de supervisió
avançada del rendiment
energètic del parc immobiliari. Lappeenranta (Finlàndia), Bistrita (Romania)
i una ciutat del Regne Unit
encara per conﬁrmar són les
altres localitats implicades
en aquesta inicia�va.
El projecte, batejat amb
el nom de Dadsees, consisteix en el desenvolupament
i testeig de sistemes de compar�ció i anàlisi de dades en
ediﬁcis de diferents sectors
i localitzacions. L’objectiu

El preu del lloguer a Rubí baixa
un 6,35%, un any després de l’entrada
en vigor de la regulació

és obtenir informació molt
precisa sobre el comportament d’aquests immobles
a nivell energètic i sobre
altres aspectes rellevants,
com poden ser la qualitat
de l’ambient interior i el seu
cicle de vida. Tot plegat amb
la intenció d’aconseguir fer
una millor planificació de
les infraestructures i de les
inversions necessàries en
les noves futures construccions.
Amb aquest projecte, els
municipis implicats volen
contribuir a la implementació efec�va de les polí�ques
de la Unió Europea adreçades a assolir una economia
verda, digital i sostenible.
La iniciativa Dadsees
serà presentada a la propera

convocatòria del programa
de finançament de la recerca i la innovació Horizon
Europe 2021-2027 de la
Comissió Europea.
L’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Martínez, ha apuntat
que “fa un temps que venim treballant amb altres
socis, com Lappeenranta,
en un intercanvi d’experiències molt proﬁtós sobre
polí�ques mediambientals
locals”.
En aquest sen�t, assenyala que “això també ens
ha permès plantejar projectes conjunts com aquest
que presentem ara, que
estem convençuts que poden tenir un impacte molt
positiu tant a nivell local
com europeu”.

Quan es compleix un any
de l’entrada en vigor de la
Llei 11/2020 que regula el
lloguer en ciutats de Catalunya amb mercat d’habitatge
‘tens’, es conﬁrma una moderació general dels preus.
Segons les dades que ha
fet públiques l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya
(AHC) corresponents al segon trimestre de 2021, des
de l’aprovació de la llei, les
rendes han baixat una mitjana del 5,5% als municipis
catalans regulats.
En el cas de Rubí, la
rebaixa ha estat del 6,35%,
sent la quinzena població on
la reducció ha estat més signiﬁca�va del total de 61 que
són considerades àrees de
mercat d’habitatge tens.
La regulació de preus del
lloguer ha incidit en l’estabilitat de les rendes sense
reduir l’oferta, que con�nua
en els nombres habituals a
la ciutat. Des de setembre
de 2020, quan va entrar
en vigor la regulació, s’han
signat 931 contractes de lloguer, més que al trimestre
anterior, en què l’impacte
de pandèmia va reduir els
contractes nous a 799.
Les dades presentades
per l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya també evidencien que els preus del
lloguer han baixat als municipis regulats, però, en
canvi, han pujat a la resta.
És per aquest motiu que
altres 25 poblacions ja han
sol·licitat que també se les
reconegui com a àrees de
mercat d’habitatge tens.

L’accés a l’habitatge és un problema a moltes ciutats catalanes, i Rubí
no és una excepció. / Arxiu

El passat 15 de setembre, la Generalitat va aprovar declarar Rubí àrea de
mercat d’habitatge ‘tens’
durant els propers cinc anys,

amb una previsió de rebaixa
del preu del lloguer d’un 5%,
segons l’acord del Ple de
l’Ajuntament el passat mes
de maig.

Proursa presenta 32 denúncies a
l’Agència Catalana del Consum per
infraccions de l’ofertes de lloguer
Durant aquest any de vigència de la Llei 11/2020, la
societat municipal Proursa
ha presentat 32 denúncies
a l’Agència Catalana del
Consum per infraccions
a les informacions sobre
ofertes de lloguer a Rubí
de diferents portals immobiliaris.
Entre els incompliments detectats, hi ha
preus per sobre dels màxims que marca la llei,
però també l’omissió del
preu del contracte anterior

o de l’índex de preus de
referència, que són dades
obligatòries segons la llei.
Per la regidora d’Habitatge, Ànnia García, “les
dades fan evident l’encert
que suposa disposar d’una
llei que reguli els preus
del lloguer i la necessitat
que el parlament espanyol
aprovi una llei d’habitatge
que contempli la regulació
dels preus del lloguer al
conjunt de l’estat, tal com
recull el pacte de govern
progressista”.

´
· Instalación y reparación de todo tipo de toldos, persianas, mosquiteras,
cortinas y aluminio.
· Especialistas en protección solar, más de 20 años en el sector.
· Automatizamos su toldo y persiana con las mejores marcas del mercado.
· Ya tenemos a su disposición las pérgolas Gibus, visítenos sin compromiso.

Avda. De l’Estatut, 41 www.toldosrubi.com T.93 588 40 98

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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L

a Generalitat de Catalunya finalment
ha cedit a la pressió social i ha decidit
conjuntament amb els ajuntaments de
Rubí i Sant Cugat destinar la majoria d’espai
de l’antic camp de golf a fer un parc. Es tracta
d’una demanda ciutadana que s’ha articulat a
través de la plataforma Reconvertim el camp
de golf, però que ve de lluny, concretament des
d’abans de la construcció del camp de golf.
La construcció del camp de golf es va projectar en un context de febre olímpica previ
als Jocs Olímpics de Barcelona com el primer
camp de golf públic. Diverses entitats es van
oposar i es van mobilitzar per aturar-ho, però
el projecte va tirar endavant i va encadenar un
seguit de fracassos fins a arribar a la situació

EDITORIAL

Victòria ciutadana
actual, de total abandonament.
Davant d’aquesta situació, la gent s’ha fet
seu aquest espai, accedint al recinte, especialment per la divulgació que ha fet l’entitat
Reconvertim el camp de golf, anteriorment
articulada a Rubí per entitats ecologistes
com Rubí d’Arrel o el Centre Excursionista
de Rubí.
L’Alternativa d’Unitat Popular va ser el
primer partit que va portar aquesta qüestió

a l’Ajuntament, que ràpidament va ser assumitda pels grups municipals i el mateix
Ajuntament, que ha estat un defensor de la
transformació del camp en una gran zona
verda.
El relleu a la conselleria de Territori i
Sostenibilitat, ara en mans del vicepresident
Jordi Puigneró ha desencallat una situació que
semblava enrocada amb l’anterior titular, Damià Calvet, qui havia insistit reiteradament

en la necessitat de reactivar el camp.
La decisió ha estat de la Generalitat,
conjuntament amb les administracions locals,
però el mèrit de la recuperació d’aquest espai
per a tots els ciutadans és de les entitats i dels
ciutadans que han participat en les activitats,
les mobilitzacions i que s’han fet seu aquest
espai. Es tracta d’un exemple més d’èxit de
la mobilització social al territori per tirar
endavant projectes que tenen com a destí el
bé comú.
Celebrem la resolució que farà que Rubí
i Sant Cugat ampliïn la seva zona verda, però
sobretot celebrem sobretot que hi hagi ciutadans rubinencs amb ganes de seguir lluitant
per millorar la ciutat des del voluntariat.

EL RUBÍ D’ABANS

La fàbrica de cal Serrat,
posteriorment coneguda com a cal Muntades
a Rubí.

Jordi Vilalta
Llicenciat en història

Aquesta indústria, que va tenir certa importància al Rubí del segle passat, va ser
creada el 1891 dins la propietat de Can
Rosés i es troba al carrer d’Avinyó, 2,
molt prop del McDonalds. Aquí encara
es conserva una nau de dues plantes amb
l’estructura i l’aspecte originaris de finals
del segle XIX, amb interessants elements
a l’interior com les columnes de ferro, les
voltes d’arc rebaixat... típiques de l’arquitectura industrial de casa nostra d’aquells
temps.
La primera indústria tenia la denominació oficial d’Hijos de Francisco Serrat y
Pou i es dedicava al teixit del lli i del cotó.
Es va destacar per proveir peces de roba a
l’exèrcit, als hospitals i a les presons mentre
van durar les guerres de Cuba i Filipines,
als anys 90 del segle XIX. Un cop acabades,
fou la producció de teixits de cotó i de
seda artificial l’activitat més important de
la fàbrica de cal Serrat o can Serrat, que
era com es coneixia popularment. El 1903
comptava amb uns 250 telers mecànics,
2 màquines de parar i un taller auxiliar
de serralleria. Dos anys després ja tenia
el seu propi generador d’electricitat. Les
oficines i els magatzems, no obstant això,
se situaven a Barcelona, com també era el
cas de moltes altres fàbriques establertes

Tenim notícia també,
com explica el nostre historiador local Eduard Puigventós, que el 1933 existia
a cal Serrat la Cooperativa
de Blondes La Primitiva,
amb uns 25 obrers, que
succeí a l’anomenada “Foz
i Companyia”. Durant els
anys 30, cal Serrat donava
feina a 130 treballadores, 3
manyans, 8 contramestres i
15 mossos i xofers (segons
dades aportades per Puigventós). Malgrat això, el
1934, dins un context de
gran agitació social que
afectà tot el país, va tancar
les portes, deixant sense
feina a uns 170 treballaImatge de la fàbrica de Can Serrat, al carrer Avinyó. / Salvador Casanovas.
dors/es.
Amb l’esclat de la guerra civil, va ser expropiada pel Comitè de
Milícies Antifeixistes, que hi instal·laren
una farinera gestionada per una col·lectiva
de flequers.
Acabat el conflicte, als anys 40, segons
explica Joan Calaf, va passar a mans de
l’empresa terrassenca Lanera Vasco Catalana, que importava llanes d’Austràlia, les
rentava i les condicionava per a teixir.

Posteriorment el complex es va dividir
en una societat de tres membres amb tres
seccions, que en realitat esdevindrien tres
empreses: una es dedicaria al cardat i la
preparació de la llana, possiblement la
successora de la Lanera Vasco Catalana,
una altra als telers (aquesta dirigida per
Josep Muntadas) i una altra que donava
feina a les repassadores i cosidores.
A partir d’aquells anys (possiblement
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els 40 o 50) seria coneguda com a cal
Muntadas, que en realitat era l’Auxiliar
Cosedora de Aguja, Lavado y Clasificación de Lanas, situada a la nau més antiga.
Tenia fama, per cert, de donar molt bones
condicions laborals a les treballadores.
Actualment, l’empresa Clasificación y
Lavaje de Lanas, SA, que es trobava entre
el carrer d’Avinyó i la carretera de Terrassa,
es troba tancada des de fa anys.

29 de setembre

CULTURA
FOTOGRAFIA

Tornen les fotograﬁes gegants a
l’aire lliure amb el fes�val La Nuu
REDACCIÓ

TEATRE

El grup de teatre
Fata Morgana par�ciparà
al fes�val Parapariures
El grup teatral rubinenc Fata
Morgana té previst actuar
el 2 d’octubre en la segona
edició del Parapariures, el
Fes�val de la Comèdia de
Sabadell, organitzat per
l’en�tat Parapariures Entreteniment.
Fata Morgana presentarà l’obra ‘Comèdia grega
simpliﬁcada’, de Pol Borrell,
que compta amb els intèrprets Alexandra Arnold,
Pol Borrell, Roger Buendia, Sandra Cendra, Gerard
Grau, Joel Jansà, Míriam

Lladó i Alejandra Pumarola.
L’obra és una comèdia ambientada en una polis grega
submergida en un procés
electoral.
Fata Morgana actuarà
juntament amb les companyies i ar�stes Formiguera,
Ángel Gávila i Parapapà
Entreteniment. El festival
es farà a l’auditori del Centre Cívic de la Creu Alta, a
Sabadell, i començarà a les
18 h. El preu de l’entrada és
de 8 euros i es pot comprar
pel web d’Atrapalo.

Diversos ediﬁcis tornaran a lluir fotograﬁes de grans dimensions. / Arxiu

Per l’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Mar�nez, es tracta “d’un
fes�val molt important per
a Rubí, amb un caràcter internacional i que té lloc en
el món de la fotograﬁa, l’art
i la cultura”.
Ac�vitats paral·leles
L’any passat La Nuu es va
celebrar amb l’exposició a
l’aire lliure, però moltes de
les ac�vitats paral·leles no
es van poder organitzar, un
fet que enguany s’ha pogut
recuperar.
La primera ac�vitat serà
el 2 d’octubre amb la primera de les visites guiades de
l’exposició a càrrec de Carles Mercader i del director
artístic del festival, David
Molina. La proposta es repe�rà tots els dissabtes al ma�
mentre duri el festival. El
mateix dia a la tarda, es farà
l’obertura oﬁcial del fes�val
al Celler, amb un recital poè-

�c a càrrec de Maria Sevilla,
acompanyada de Joan Mar�nez i Txema Rico.
El 13 d’octubre, Alberto
Prieto oferirà la conferència ‘Són oposats l’aigua i
el foc?’, sobre la conjunció
de fotograﬁa i text i el 15
d’octubre, l’Escola d’Art i

Una dotzena
d’ar�stes
mostraran les
seves obres a
diversos ediﬁcis
Disseny de Rubí acollirà la
presentació del llibre ‘Ícaro’,
de la fotògrafa Irene Zó�ola.
El 16 i 17 d’octubre, la plaça
del Celler serà l’epicentre de
la programació del fes�val
amb la instal·lació de l’exposició ‘Ínsula nómada’, de
Juanan Requena i de dues
ac�vitats més: una xerrada

entre Requena i Zó�ola i un
concert de la violoncel·lista
Núria Puigbó.
Torna el Premi Screen
La Nuu es tancarà el 30
d’octubre amb la Nit Screen,
en què es proclamarà el
guanyador del Premi Screen, dedicat a la fotograﬁa
audiovisual. El certamen es
recupera després del parèntesi de l’any passat amb una
dotació econòmica de 1.000
euros per al guanyador. El
jurat estarà format per la
curadora Natasha Chris�a,
la fotògrafa i editora Emilie
Hallard i la directora ar�s�ca de la Fundació Fotocolectania, Irene de Mendoza.
La data límit per presentar els treballs és el 18
d’octubre i les obres es
projectaran durant la Nit
Screen. La vetllada acabarà
amb un concert de Los tres
chamacos.

Actuació del grup en l’edició anterior de Parapariures. / Cedida

Hasta 9 plazas

T. 93 588 82 53

TAXI RUBÍ

SE OFRECE

Vivienda y comida a cambio de cuidados
hombre o mujer. Dias libres.
Puede disponer de un trabajo externo.

602 629 279

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí

Rubí tornarà a vestir-se
amb imatges de grans dimensions a l’aire lliure per
celebrar la setena edició de
La Nuu, un fes�val de fotografia que Rubí organitza
cada any a l’octubre. Es
tracta d’un esdeveniment
organitzat per l’Ajuntament i
dirigit pel fotògraf rubinenc
Carles Mercader.
En aquesta ocasió, La
Nuu proposa el lema ‘La
llum de les paraules’ i permetrà visualitzar les obres
d’una dotzena d’ar�stes nacionals i internacionals que
es podran veure exposades
a diverses façanes i espais
públics de la ciutat. L’exposició es complementarà
amb diverses ac�vitats que
començaran aquest cap de
setmana.
Els autors convidats a La
Nuu són Trine Sondergaard,
Enric Montes, Dimitra Dede,
Rosa María Florensa, António Júlio, Salvi Danés, Massimiliano Tommaso Rezza,
Arja Hyy�ainen, José Ramón
Bas, Yasmina Benabderrahmane, Gael Bonnefon i Neus
Solà. Des dels seus diferents
es�ls, les obres plantegen
una reﬂexió al voltant de la
relació entre la paraula i la
imatge.
El director del fes�val ha
explicat que és una proposta “especialment es�mada
en cercles fotogràfics per
la valen�a d’exposar el què
s’està fent actualment i
pel fet que combina una
voluntat de ser popular,
accessible, gens elitista...
amb una exigència estè�ca”.
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MÉS DE 10 ANYS
ENS AVALEN!

660 642 232

Carrer Bartrina, 39 bis RUBÍ
reparallar@gmail.com

Vidres plans, miralls, mampares de
bany, vidrieres artístiques, persianes,
mosquiteres, instal·lacions comercials.
Tels. 619 823 974 - 93 112 69 27
cristaleriamedina@hotmail.es
Carrer Bartrina, 9 local - 08191 RUBÍ

LITERATURA

La Biblioteca acull la presentació dels
llibres d’Ignasi Muñoz i Manuel Álvarez
REDACCIÓ

La Biblioteca acull durant
aquests dies la presentació
de dues novel·les escrites
per dos rubinencs: ‘La revolución de los menos’, de
Manuel Álvarez; i ‘Seremos
pasado’, d’Ignasi Muñoz.
La primera de les presentacions serà aquest divendres a les 19 h a l’auditori de la Biblioteca i requereix inscripció prèvia. ‘La
revolución de los menos’
és la nova obra de Manuel
Álvarez i està ambientada al
Vallès entre els anys 1947 i
1973. A la novel·la, el personatge principal va recollint
històries de lluitadors an�franquistes.
Pel que fa a la segona
presentació, es tracta d’una
novel·la molt diferent, amb

Portades dels dos llibres que es presenten a la Biblioteca. / Arxiu

una temàtica de ciènciaﬁcció. Ignasi Muñoz publica
amb Valhalla Ediciones la
primera part d’aquesta història, que barreja gèneres
com la distopia, els viatges

en el temps, el ciberpunk, la
robò�ca o el roman�cisme.
Muñoz pren com a punt de
par�da la iden�tat i la repressió social i fa un viatge a
la darrera ciutat que queda

en peu a la Terra.
‘Seremos pasado’ es
presenta el 4 d’octubre a
les 18 h a l’auditori de la
Biblioteca. Per assistir cal
reservar prèviament.

MÚSICA

La Banda de Rubí comença una nova temporada
REDACCIÓ

La Banda de Rubí de l’Associació Rubí Musical Segle
XXI ha arrencat una nova
temporada després de l’aturada forçosa dels darrers
mesos que no va permetre
que l’en�tat celebrés el desè
aniversari.
El grup de músics que
conformen la banda ja ha
iniciat els assajos de forma
oﬁcial sota la batuta del seu
director, Lluís Calduch. La
principal novetat d’aquesta
temporada és que la banda
assajarà al teatre municipal La Sala després d’anys
fent-ho al local del Centre

Un dels darrers concerts de la Banda de Rubí. / Cedida

Excursionista de Rubí, a qui
l’entitat està molt agraïda
per la cessió de l’espai.

L’objectiu de la banda
és mantenir viu el potencial
cultural de la ciutat i per això

el trasllat a La Sala és un pas
positiu, tenint en compte
que li permetrà fer més
concerts dins la temporada
estable de l’equipament
municipal.
La Banda de Rubí està
oberta també a nous músics
que vulguin formar-ne part.
Els assajos són els dimecres
de 20 h a 22 h i es pot contactar amb l’en�tat a través del
correu electrònic armrubi@
gmail.com. En les properes
setmanes, l’Associació Rubí
Musical Segle XXI anunciarà
les pròximes actuacions i la
data d’un assaig obert per
tal d’obrir la banda a noves
incorporacions.

www.diariderubi.com

Si buscas calidad, precio y
DWHQFLyQ£(Q1HZ+RPH3F
está la solución!
F3LQWRU&RHOOR (QWUH/D0RQWVHUUDW
\HO&HOOHU 7

Si... desea personal...
para limpieza o para
atender personas mayores

ZZZQHZKRPHSFQHW

Llámenos al 699 356 464

CULTURA
SARDANES

Més de 200 persones gaudeixen de l’Aplec
Sardanista ﬁns que la pluja obliga a suspendre’l
REDACCIÓ

Més de 200 aficionats i
amants de la sardana van
assistir dissabte passat a
la tarda al 23è Aplec Sardanista de Rubí, organitzat
per l’en�tat Aplec de Rubí
amb el suport de l’Ajuntament. Arribats des de
diferents punts de la província, com ara Terrassa,
Sabadell, Manresa o Sant
Andreu de la Barca, els
par�cipants van poder, per
primer cop des de l’inici
de la pandèmia, tornar a
formar rotllanes i dansar al
so de les cobles, això sí, en
grups bombolla.
L’Aplec va arrencar a les
1.30 h al pa� de l’escola Pau
Casals, ja que per les restriccions d’aforament s’ha
hagut de fer en un espai
perimetrat. Aquest fet va
provocar que l’assistència
no fos tan nombrosa com
quan es feia a la plaça Catalunya i d’accés lliure, però
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Per primera vegada des de l’inici de la pandèmia, s’ha pogut tornar
a ballar sardanes. / J. A. Montoya

els assistents tenien moltes
ganes de gaudir de la gran
cita sardanista de la ciutat.
La cobla Jovenívola
de Sabadell va arrencar
l’Aplec, i va interpretar set
temes. Entre ells, ‘Fausta’
de Manel Saderra, ‘Jardins

de l’Ateneu’ de Jordi León o
‘L’Enric i la Montserrat’ de
Ramon Vilà. Conjuntament
amb la cobla Ciutat de Girona, van interpretar dues
sardanes dedicades a Rubí:
‘L’encís de Rubí’ de Sigfrid
Galbany i ‘L’Aplec de Rubí’

de Miquel Tudela.
Quan pràc�cament arrencava l’audició en solitari de la cobla Ciutat de
Girona, la pluja va fer acte
de presència. L’Aplec es
va aturar deu minuts i va
tornar a engegar perquè
semblava que havia estat
un xàfec puntual, però la
pluja va tornar a caure i
l’organització va decidir
suspendre l’acte.
Segons explica Josep
Puigventós, president del
Foment de la Sardana, en�tat que conjuntament amb
l’Escola de Sardanes Flor de
Neu conformen l’Aplec de
Rubí, l’audició de la cobla
La Principal del Llobregat
prevista per al ﬁnal de la
cita es traslladarà al 8 de
desembre.
Cal destacar la presència de dos compositors a
l’Aplec, el barceloní Jordi
León i el terrassenc Heribert Segalà, que no van
voler perdre’s la trobada.

AGENDA CULTURAL
DIVENDRES
1 D’OCTUBRE
-Presentació del llibre ‘La revolución de los menos’
A càrrec de Manuel Álvarez. A
les 19 h a la Biblioteca. Inscripció prèvia.

DISSABTE
2 D’OCTUBRE
-La Trocalleria
Espai d’intercanvi d’objectes. A
les 10.30 h a la pl. Dr. Pearson.
-Visita guiada ‘Rivo Rubeo,
Rubí medieval’
A les 11 h a la pl. Dr. Guardiet.
Preu: 8€.
-Visita guiada de La Nuu
A càrrec de Carles Mercader i
David Molina. A les 11.30 h a
l’An�ga Estació.
-Recital poè�c de La Nuu
Obertura del fes�val La Nuu.
A les 20 h al Celler. Recital de
Maria Sevilla i música de Joan
Mar�nez i Txema Rico.
-Teatre: ‘Tu i l’hipòcrita’
A càrrec del grup escènic del
Casal Popular. A les 20.30 h al
Casal Popular. Preu: 8€.

El Bòjum par�cipa en la Festa Major de La Mercè

Fotograﬁa de família de l’en�tat Les Anades d’Olla amb el Bòjum. / J. A. Montoya

Els nostres serveis
Medicina general
Radiologia digital
Ecografia
Traumatologia
Cirurgia
Acupuntura
Teràpia neural
Homeopatia

Dermatologia
Hospitalització
Laboratori propi
Perruqueria
Alimentació
Accessoris
Urgències 24 h
Servei a domicili

Els nostres centres
HOSPITAL 24H
T. 93 699 11 82
Ctra. Sant Cugat 5,
08191 Rubí

CENTRE VETERINARI
T. 93 588 28 87
C. Gimnàs 15 08191
Rubí (L’Escardívol)

El Bòjum, la bès�a fes�va de
Rubí, va par�cipar per segon
any consecu�u en la Cavalcada
de la Festa de la Mercè, patrona
de Barcelona.
Enguany, la Cavalcada, que
va tenir lloc la tarda del 24 de
setembre, va tenir un format
diferent per la pandèmia. El
Bòjum va passejar amb Les
Anades d’Olla pels carrers de
Barcelona tirant confeti als
assistents en la mostra en
moviment de cultura popular i
tradicional. / DdR

DIMECRES
6 D’OCTUBRE
-Dimecres Manetes
Servei d’autoreparació de pe�ts
aparells. A les 10 h a l’Ateneu.
-Jornada de Govern Obert
A càrrec d’Eli Vivas, Karma Peiró
i Nil Homedes. A les 17 h a la
Biblioteca. Inscripció prèvia.

DIJOUS
7 D’OCTUBRE
-Xerrada sobre el graﬁ�
A càrrec de Kapi i Naïm Cuevas
Idok. A les 18 h a la Biblioteca.
-Taller de creació de bioplàs�cs
A les 18 h al Celler. Inscripció
prèvia.
-Camps de cotó 2.0: Recordant
els clàssics
A les 19.30 h a l’Ateneu. Inscripció prèvia.

EXPOSICIONS
-El graﬁ�

DIUMENGE
3 D’OCTUBRE

CULTURA POPULAR

Hemingway
Cicle de literatura sobre el relat
breu. A les 19 h a l’Ateneu. Inscripció prèvia.

-Visita guiada ‘Rivo Rubeo,
Rubí medieval’
A les 16 h a la pl. Dr. Guardiet.
Preu: 8€.
-Teatre: ‘Tu i l’hipòcrita’
A càrrec del grup escènic del
Casal Popular. A les 18.30 h al
Casal Popular. Preu: 8€.
-Presentació del llibre ‘Seremos pasado’
A càrrec d’Ignasi Muñoz. A les
18 h a l’auditori de la Biblioteca.
Inscripció prèvia.

DIMARTS
5 D’OCTUBRE
-Conferència sobre Ernest

¡Ven a visitarnos!
Ya tenemos
la nueva
temporada
otoño/invierno
Primeras puestas
para bebé y
ropa chulísima
para niño/a
¡Os esperamos!

c/ Lluís Ribas, 6 (Esq. Bartrina)
Teléfono 93 699 93 51

A càrrec de l’Associació Sant
Galderic. De l’1 al 7 d0octubre
al ves�bul de la Biblioteca.
-Perplexitat
Fotograﬁes de Mercè Ribera.
Al Celler del 23 de setembre
al 28 de novembre.
-De corones & virus
Pintures de Miquel Mas. A
l’Espai Francesc Alujas. Fins
al 15 d’octubre.
-Bi�er Sweet So�. La resiliència del poble saharaui
Fotos de Bernat Millet. 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’An�ga Estació ﬁns al 31 d’octubre.
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FUTBOL | SEGONA CATALANA

Derrota de l’Olímpic contra el Ripollet
en el darrer par�t de preparació
JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó va jugar
el darrer partit de preparació de la pretemporada
contra el CF Ripollet, equip
contra el qual va perdre per
1-3. El conjunt vallesà està
en la mateixa categoria que
els de Rubí, a Segona Catalana, tot i que en un grup
diferent.
Els locals van començar
bé la primera meitat, amb
més domini i presència sobre la porteria contrària,
però les arribades i les rematades no es van traduir en
gols per la manca d’encert i
la bona actuació de Juanmi,
el porter visitant. L’Olímpic
va treure ﬁns a vuit córners,
però cap va inquietar la
porteria rival. Pel que fa al
Ripollet, no es va apropar a
la porteria dels locals, però
va tenir dues ocasions que
va saber aprofitar. La primera va ser en el minut 38,
quan Marçal va posar el 0-1
en el marcador. En el minut

HOQUEI LÍNIA | SUPERCOPA D’ESPANYA

El Femení del Cent Pa�ns
cau eliminat a semiﬁnals en
la Supercopa d’Espanya
El Sènior Femení del Cent
Pa�ns va perdre contra el
CPL Valladolid i va quedar
eliminat en la semiﬁnal de la
Supercopa d’Espanya d’hoquei línia, que es va disputar
aquest cap de setmana a Las
Rozas, a Madrid.
Va ser un partit molt
igualat entre els dos equips,
tot i que les ocasions més

clares van ser pel conjunt
rubinenc. Tot i això, un error
en defensa del Cent Pa�ns va permetre al conjunt
castellà aconseguir un gol
i eliminar les de Rubí. A la
ﬁnal, l’equip de Valladolid
va superar el Tres Cantos,
també per la mínima, i es
va proclamar campió del
torneig. / Cent Pa�ns

Un jugador de l’Olímpic, durant una acció del par�t. / J. A. Montoya

45, Ángel va aproﬁtar una
badada de la defensa local
per fer el segon gol.
La segona part ja va ser
més igualada, l’Olímpic va
buscar retallar distàncies en
el marcador, però va con�nuar sense encert de cara
a gol, inclosos dos xuts al

pal i un parell d’aturades de
mèrit del porter del Ripollet.
Al minut 75, ﬁnalment Aitor
va aconseguir fer el gol de
l’Olímpic, que volia remuntar el par�t. Però al temps
de descompte, una greu
errada de la defensa local
va permetre a Marçal fer

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE
ASESORÍA LABORAL
TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA
GRADUADO SOCIAL
C/ VÍCTOR CATALÀ S/N
08191 RUBÍ
TELÉFONO 93 697 89 61

ESTAMOS EN LA ZONA DE LAS TORRES - JUNTO A LA RAMBLA DEL FERROCARRIL

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

el tercer gol pel seu equip.
Amb aquest gol a les acaballes del par�t, el resultat
ﬁnal va ser d’1-3.
La lliga arrencarà per
l’Olímpic el 2 d’octubre amb
la visita a Cornellà al camp
del CD Fontsanta Fatjó, el
dissabte a les 18 h.

Les rubinenques no van poder superar el Valladolid. / Cedida

ESPORTS
EXCURSIONISME | MARXA

El Centre Excursionista torna a
adaptar la Marxa per la pandèmia

WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

El Masculí del CN Rubí, a
punt per començar la lliga
d’equips, els alevins van
disputar el Torneig Marea
Verde, organitzat pel CN
Montjuïc. L’Aleví A va quedar
en primera posició, mentre
que l’Aleví B Femení va ser
setè.

La Marxa Infan�l d’enguany tornarà a estar limitada per culpa de la covid-19. / Arxiu

El Sènior Masculí del CN
Rubí començarà aquest cap
de setmana la lliga a Divisió
d’Honor. L’equip arriba amb
bones sensacions després
de completar una bona
pretemporada. Fa només
uns dies, els rubinencs van
quedar en segona posició al
Gabon Kopa, un torneig organitzat pel Club Askartza.
En el primer par�t de la
lliga, els de Rubí s’enfrontaran al CN Barcelona a les
instal·lacions del conjunt
barceloní, aquest dissabte
a les 18 h.
Per la seva banda, el
Sènior Femení del CN Rubí
no començarà la lliga ﬁns al
9 d’octubre.
Pel que fa a la resta

sor�da i arribada al pavelló
de La Llana. El recorregut
serà més curt i senzill per
afavorir la par�cipació dels
més pe�ts i es podrà realitzar en un temps orienta�u
de dues hores.
L’i�nerari estarà marcat
amb senyals amb franges

El conjunt masculí, al torneig Gabon Kopa. / Cedida

REDACCIÓ

La Marxa Infan�l tornarà a
celebrar-se enguany com
una Marxa Familiar en pe�ts
grups a conseqüència de la
pandèmia, segons ha explicat el Centre Excursionista de
Rubí (CER). L’any passat es va
apostar perquè la Marxa es
pogués fer en família i amb
grups bombolla i aquest any
la proposta repeteix.
A l’ac�vitat, està previst
que participin grups d’un
màxim de cinc persones,
sense importar l’edat, que
conﬁguraran equips. Cada
equip s’ha d’inscriure indicant les dades de cada membre i imprimint el dorsal. Les
inscripcions, que són gratuïtes, estaran obertes entre el
4 i el 22 d’octubre i l’ac�vitat
s’haurà de fer entre el 16 i el
31 d’octubre.
El recorregut proposat
pels organitzadors és de 7
km amb un desnivell posi�u
de 200 m, amb el punt de
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de color groc i negre i es
proporcionarà un mapa i
el recorregut digital per a
GPS.
Durant la realització del
recorregut, l’equip s’haurà
de fer una foto en el punt
indicat al mapa i l’haurà
d’enviar al correu electrò-

nic fotosmarxa@rubicer.cat
indicant el número d’equip
i la data.
Tots els equips que hagin
fet l’i�nerari i hagin enviat la
fotograﬁa �ndran un obsequi que podran recollir entre
el 25 d’octubre i el 4 de novembre a la seu del CER.

Triatló
En triatló, Andrea Garcia va
disputar el III Aquatló Canal
Olímpic de Catalunya, celebrat a Castelldefels. L’atleta
del CN Rubí va quedar en
setena posició a la general
absoluta.
Per últim, aquest diumenge Can Rosés acollirà la
presentació dels equips de
la nova temporada, coincidint amb la celebració dels
50 anys de l’en�tat. / CNR

AHORRE IMPUESTOS
CON UN BUEN
ASESORAMIENTO FISCAL
LLÁMENOS SIN COMPROMISO Y LE DAREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN.

PIDA UNA VISITA SIN COMPROMISO, TELF. 93 588 40 08
C/ VALLESPIR, Nº 19, 2ª PLANTA, 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS,
P ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

28 anys informant de l’actualitat local
i donant suport al comerç de Rubí.
Des de 1993 al teu costat!
Telèfon 609 03 22 89 · administracio@diariderubi.cat · publicitat@diariderubi.cat

