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El CAP Sant Genís deixa 
de vacunar i recupera 
el seu horari habitual
El CAP Sant Genís va acabar 
divendres la campanya de 
vacunació i des d’aquest 
dilluns ha recuperat el seu 
horari habitual, de 8 h a 20 h 
de dilluns a divendres.

Per a les persones que 
estan interessades a vacu-
nar-se, el punt que hi ha més 
a prop de Rubí és a l’Hospital 
Mútua de Terrassa. La vacu-
nació es fa amb cita prèvia al 
ma�  o sense cita a la tarda. 
Pel que fa a les persones 

que han de rebre la tercera 
dosi de la vacuna, els cen-
tres sanitaris contactaran 
directament amb aquelles 
persones per gestionar la 
vacunació.

El CAP Sant Genís ha 
agraït a l’Ajuntament i a 
les entitats veïnals per la 
seva col·laboració en relació 
amb la cessió d’espais i la 
difusió de la informació des 
de l’inici de la campanya de 
vacunació. / DdR

El CAP Sant Genís ha estat un punt de vacunació massiva des dels inicis 
de la campanya de vacunació. / Arxiu

Rubí recordarà les víc� mes de 
la covid en un acte el 24 d’octubre

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha or-
ganitzat un acte d’homenat-
ge a les víc� mes de la covid 
el diumenge 24 d’octubre. 
L’esdeveniment s’havia de 
celebrar el juliol, però fi nal-
ment es va decidir ajornar 
per la situació sanitària.

L’objec� u és recordar les 
víc� mes i donar suport a les 
famílies, però també agrair 
a totes aquelles persones 
que han treballat durant la 
crisi sanitària i als serveis 
essencials que van estar a 
primera línia durant l’estat 
d’alarma, especialment als 
professionals sanitaris.

L’esdeveniment comen-
çarà a les 11 h i � ndrà lloc 
a l’amfiteatre del Castell. 
Inclourà tes� monis i la pro-
jecció d’un audiovisual en 
memòria del centenar de 
veïns que han mort per 
covid. També es descobrirà 

una placa commemora� va i 
es farà una ofrena fl oral.

L’acte comptarà amb la 
presència de l’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, i altres 
autoritats locals i també 
hi participarà l’Escola de 
Música Pere Burés.

L’aforament es limitarà 
per garan� r que els assis-
tents puguin mantenir la 
distància de seguretat. Totes 
les persones que hi vulguin 
assistir s’han d’inscriure 
a través d’un formulari al 
qual poden accedir a la web 

www.rubi.cat/homenatge-
COVID. A través d’aquest 
mateix espai, les persones 
que ho desitgin poden en-
viar textos o missatges, 
siguin de record, condol o 
agraïment. Els missatges es 
llegiran durant l’acte.

L’esdeveniment també pretén donar suport a les famílies i mostrar 
agraïment a totes les persones que han estat a primera línia

Cartell de l’ac� vitat, que es farà a l’amfi teatre del Castell. / Cedit
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Es creen quatre comissions per defi nir el Pla local de Salut
REDACCIÓ

L’elaboració del Pla local 
de Salut de Rubí segueix 
avançant amb la posada en 
marxa de quatre comissions 
de treball temà� ques, encar-
regades de proposar i defi nir 
les accions que s’inclouran al 
document fi nal. Els grups es-
tan formats per personal tèc-
nic municipal, representants 
d’en� tats i associacions locals 
i professionals de l’àmbit de 
la sanitat.

Les comissions s’han es-
tructurat al voltant de les 
següents temà� ques: Ciutat 
saludable, transformar la 
ciutat; Apoderament de les 
persones; Comunitat i salut, 
desenvolupament comuni-
tari; i Serveis de salut. S’han 
programat dues reunions de 
treball per a cada grup, que 
es van iniciar al setembre i 
que es completaran aquesta 
setmana.

La comissió Ciutat salu-
dable, transformar la ciutat 

debat propostes d’acció re-
lacionades amb l’habitat-
ge, la mobilitat, els espais 
verds, el medi ambient i els 
equipaments. El grup d’Apo-
derament de les persones 
aborda inicia� ves referents a 
l’alimentació, l’ac� vitat � sica, 
el civisme, la capacitació, 
les emocions i els riscos. La 
comissió Comunitat i salut 
tracta propostes de suport 
mutu, dinamització i liderat-
ge. Finalment, el grup dedicat 
a Serveis de salut debat pos-

sibles accions relacionades 
amb els serveis sanitaris, els 
serveis de salut mental, els 
serveis socials i els serveis 
socioeduca� us.

Un nou Pla local de Salut
L’Ajuntament, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, 
va començar a treballar a 
fi nals de 2020 en un nou Pla 
local de Salut que defi nís les 
línies d’actuació municipals 
en matèria de salut per als 
propers anys. Els objec� us 

d’aquest document són: pro-
moure entre la ciutadania 
estils de vida saludables i 
capacitats per tenir cura de 
la seva salut, fer de la ciutat 
un lloc saludable per viure, 
promoure el treball en xar-
xa interdepartamental i la 
cooperació comunitària en 
salut, i reduir les desigualtats 
socials en aquest àmbit.

La feina per elaborar 
aquest nou Pla local de Salut 
es va iniciar amb la realització 
d’un perfi l de salut local, que 

defi neix deu línies estratègi-
ques i 34 objec� us, a par� r 
de les aportacions fetes per 
professionals i ciutadania 
a través d’enquestes i de 
la plataforma  en línia Rubí 
Par� cipa. La diagnosi es va 
presentar el passat mes de 
juny al Consell de Salut Mu-
nicipal.

Un cop dissenyades les 
accions que s’inclouran al 
document, aquest haurà de 
passar per l’aprovació del Ple 
municipal.

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
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Acampada de la PAH davant del consistori per 
protestar contra els desnonaments
REDACCIÓ

La Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH), amb el 
suport del Sindicat de Llo-
guer i de Pla de Xoc, porta 
acampada a les portes de 
l’Ajuntament des del dilluns 
per protestar contra diversos 
desnonaments que s’estan 
produint a la ciutat aquests 
últi ms dies, així com per tots 
els previstos. Entre aquests, 
el del carrer Zamenhof, pre-
vist per aquest dimecres, 
però que fi nalment va ser 
ajornat pel jutjat, després 
d’un gran desplegament po-
licial que va impedir l’accés 
al carrer a part dels mani-
festants.

L’acampada per part del 
col·lecti u va portar a l’Ajun-
tament a convocar dimarts 
una reunió per obrir un di-
àleg amb els representants 
de la plataforma i trobar una 
solució consensuada, que va 
tenir lloc el dimarts.

La regidora d’Habitatge, 
Ànnia García, i la regidora 

de Serveis Socials, Yolanda 
Ferrer, es van trobar amb 
els membres de la PAH i 
van acordar crear un espai 
permanent per tal d’abordar 
les problemàti ques habitaci-
onals del municipi. Un espai 
que també permeti  anti cipar 
estratègies d’actuació con-
junta en aquest àmbit.

“Tenim un objecti u comú, 
que és no deixar ningú al 
carrer. Des de l’Ajuntament 
estem treballant per acom-

panyar les famílies afectes 
i estem mobilitzant tots els 
recursos al nostre abast 
perquè no perdin l’habitatge 
o, en tot cas, puguin disposar 
d’una alternati va habitacio-

nal”, ha explicat la regidora 
de Serveis Socials.

Per la seva banda, la 
regidora d’Habitatge ha 
explicat que l’emergència 
habitacional és “una de les 
principals preocupacions de 
l’Ajuntament” i lamenta que 
“la Generalitat no aboqui 
més recursos”.

Pel que fa a la PAH, una 
portaveu del col·lecti u ha ex-
plicat que ara mateix l’acam-
pada es manti ndrà de forma 

En venda les anti gues piscines 
Castellnou per 300.000 euros
MARTA CABRERA

Les instal·lacions de les anti -
gues piscines de Castellnou, 
tancades des de fi nals dels 
anys 80, tornen a estar a la 
venda. El propietari d’aquests 
terrenys, on habitualment es 
roden videoclips o anuncis 
promocionals com el que va 
estrenar Coldplay la setmana 
passada, fa anys que espera 
el nou Pla d’Ordenació Ur-
banísti ca Municipal (POUM), 
que ha de canviar la quali-
ficació dels terrenys, però 
ja s’ha cansat d’esperar. “El 
POUM encara no està ni en 
estudi i ja fa 20 anys que la 
situació és la mateixa”, expli-
ca Manuel Losada, propietari 
dels terrenys.

La qualificació del sòl 
actual determina que els ter-
renys són d’ús d’equipament 
esportiu, una qualificació 
que Losada explica que “no 
té rendibilitat” i que per 
aquest moti u el preu de ven-
da és de 300.000 euros. Du-
rant els darrers anys, Losada 
ha manti ngut diverses reu-
nions amb l’Ajuntament per 

La PAH ha acampat de forma indefi nida davant de l’Ajuntament per reclamar solucions. / C.B.

“indefinida” i que un dels 
moti us pels quals estan fent 
la protesta és pels problemes 
que hi ha en relació amb els 
informes de vulnerabilitat: 
“No pot ser que enviïn els 
informes 5 minuts després 
del desallotjament, volem 
que els enviïn amb temps als 
bancs, al jutjat i als advocats 
corresponents”, ha explicat. 
D’altra banda, la PAH de-
mana la creació d’una taula 
de diàleg on hi participin 
les entitats financeres, els 
fons voltors, l’Ajuntament i 
la PAH.

Segons ha explicat l’Ajun-
tament, quan hi ha un llan-
çament el consistori intenta 
aconseguir una moratòria 
presentant un informe de 
vulnerabilitat i proposa un 
lloguer social per a les per-
sones afectades. Dels 26 
desnonaments previstos pel 
mes de setembre, se’n van 
ajornar 22.

En els casos que no es 
pot aturar el llançament, 
l’Ajuntament busca alterna-

ti ves habitacionals perquè 
les famílies no es quedin al 
carrer. També es gesti onen 
prestacions d’especial ur-
gència per tal que la persona 
sol·licitant es pugui quedar a 
l’habitatge o pugui accedir 
a una nova llar, en aquest 
cas s’han tramitat 54 ajuts 
d’aquestes característi ques, 
segons dades del consistori.

Al setembre hi 
havia programats 
26 desnonaments, 

dels quals 
4 s’han executat

Les piscines de Castellnou fa dècades que estan abandonades. / Arxiu

tal de requalificar aquests 
terrenys amb l’objecti u que 
siguin d’ús d’equipaments i 
així poder donar-li una sorti -
da tant pel seu benefi ci com 
per la millora de l’entorn a 
Castellnou, però sense èxit, 
assenyala.

Manuel Losada, que va 
comprar els terrenys en una 
subhasta que va fer l’Ajun-
tament després de la fallida 
de l’empresa que gesti ona-
va les piscines, ha explicat 
que, amb la venda, perdrà 

diners, però que està ti p de 
la situació.

L’Ajuntament, per la seva 
banda, no ha volgut fer co-
mentaris sobre el futur de 
la parcel·la i fa referència al 
POUM com l’instrument que 
determinarà els usos dels 
terrenys. 

Pel que fa al POUM 
mateix, ha explicat que ja 
s’ha licitat la redacció del 
seu contracte i que durant 
aquest mes es valoraran els 
projectes.



Divendres, 8 d’octubre de 2021 ACTUALITAT4

Part del col·lecti u de pensionistes de Rubí anirà a Madrid. / Arxiu

Instal·len taules d’escacs i de tennis 
taula en diversos punts de la ciutat
REDACCIÓ

La ciutadania de Rubí, i 
en especial els joves i els 
infants, poden gaudir de 
nous elements lúdics que 
s’estan instal·lant a la ciu-
tat. Es tracta de sis taules 
d’escacs i quatre taules 
de tenis taula que ha col-
locat a diversos espais del 
municipi.

Els elements d’escacs 
i de tenis taula es col-
locaran al Parc de la Pau i la 
Natura, a la plaça Marquès 
de Barberà, a l’avinguda 
de les Olimpíades i al Parc 
de La Serreta. A més, a 
la plaça del Mercat i a 
la plaça Doctor Guardiet 
es col·locarà un element 
d’escacs.

Les taules estaran fi xa-
des a terra per evitar el seu 
desplaçament o el robato-
ri. Estan fetes de material 

Es col·locaran sis taules d’escacs i de tenis taula en diferents punts de la ciutat. / Arxiu

posta sorgida a través dels 
Pressupostos Parti cipati us 
Infanti ls i Juvenils de l’any 
passat.

resistent que evita el seu 
deteriorament i difi culten 
el vandalisme.

La iniciati va és una pro-

Una vintena de rubinencs 
es manifestaran per 
les pensions a Madrid

REDACCIÓ

Prop d’una vintena de per-
sones del Moviment per 
unes Pensions Públiques 
Dignes de Rubí es despla-
çarà fi ns a Madrid per par-
ti cipar en una manifestació 
per les pensions que ti ndrà 
lloc el 16 d’octubre.

Les persones que esti -
guin interessades a sumar-
se a la mobilització es po-
den inscriure el 13 d’octu-
bre a la concentració que es 
fa davant de l’Ajuntament a 
parti r de les 10.30 h.

En la manifestació a 
favor de les pensions, està 
prevista la parti cipació de 

personalitats de la cultu-
ra, el cinema, el teatre, la 
comunicació, la recerca 
o la ciència, entre altres 
col·lecti us. La convocatòria 
ha estat impulsada per la 
Coordinadora Estatal en 
Defensa del Sistema Públic 
de Pensions.

El col·lecti u reclama que 
es deroguin les reformes 
laborals del 2010, 2012 i 
de les pensions de 2011 i 
2013; una auditoria pública 
de la Seguretat Social; una 
pensió mínima igual a salari 
mínim; la supressió dels 
plans privats d’empresa o el 
manteniment dels serveis 
públics, entre altres.

El SIAD reprèn les acti vitats en grup de 
suport contra la violència masclista
REDACCIÓ

El Servei d’Informació i Aten-
ció a les Dones (SIAD) de 
l’Ajuntament de Rubí ha 
reprès l’acti vitat dels tallers 
per a dones orientats a la 
prevenció i recuperació de 
situacions de desigualtat o 
violència.

El 13 d’octubre es desen-
voluparà la proposta ‘Oh! 
L’amor!’, un espai de refl e-
xió sobre les relacions de 
parella. Es tracta d’un taller 
dirigit a noies d’entre 14 i 17 
anys per prevenir situacions 
de desigualtat que puguin 
derivar en violències. La 
proposta arriba a la 8a edició 
i es concreta en un espai en 

grup on a través de les ses-
sions les joves treballen els 
models relacionals apresos i 
plantegen les difi cultats que 
viuen en les seves relacions 
actuals.

Els objectius d’aquest 
grup de prevenció és faci-
litar un espai d’expressió, 
refl exió i d’anàlisi; afavorir 
el senti ment de perti nença 
a un grup de confiança; 
promoure la presa de cons-
ciència i identificació dels 
rols de gènere; proposar 
la construcció d’un model 
alternatiu que faciliti les 
relacions igualitàries; explo-
rar la percepció que tenen 
les noies sobre el fenomen 
de la violència; oferir eines 
úti ls que permeti n prevenir 
o resoldre confl ictes de pa-
rella de manera no violenta; 

els recursos emocionals de 
cada dona; refl exionar sobre 
la mateixa situació, prendre 
perspecti va i acti var la pre-
sa de decisions, si convé, 
sobre determinats aspectes 
vitals. Cada setmana i durant 
una hora i mitja, el grup 
treballarà l’autoestima, la 
gesti ó de les emocions, la 
comunicació assertiva, la 
gesti ó de les situacions de 
violència viscuda i la preven-
ció i detecció de violències i 
masclisme.

Per la regidora d’Igualtat, 
Yolanda Ferrer, les dinàmi-
ques de grup són importants 
per “generar noves dinàmi-
ques que fomenten el canvi 
de models de referència i 
per desmarcar-se de la in-
dividualització que deixa les 
dones soles”.

Hi ha dos grups de treball, un desti nat a joves de prevenció i un altre, orientat a dones que pateixen o 
han pati t violència masclista. / Ajuntament

potenciar el bon tracte en 
les relacions i oferir eines 
per a la promoció de l’au-
toesti ma.

Grup de dones que han 
pati t violència
D’altra banda, es torna a 
posar en marxa l’atenció en 
grup a dones que han pati t 
o pateixen una situació de 
violència masclista, conduït 
per una psicòloga experta en 
violències i teràpia de grup. 
Aquest espai de relació, su-
port psicològic i intercanvi 
d’experiències ofereix suport 
i acompanyament emocional 
a les dones usuàries del SIAD 
per compartir càrregues i 
experiències. L’acompanya-
ment a través del grup de 
suport permet reforçar les 
estratègies d’afrontament i 

ASAV impulsa una campanya 
solidària de bolquers
L’Associació de Solidaritat i 
Ajuda Veïnal (ASAV) ha po-
sat en marxa una campanya 
solidària de recollida de bol-
quers per a les famílies més 
vulnerables. Es demanen 
bolquers per les edats d’en-
tre 0 i 3 anys, que es poden 
donar presencialment al 
carrer Lumière, 7. També es 
poden fer donati us econò-
mics que aniran destinats 

a cobrir aquesta necessi-
tat. El donati u es pot fer a 
través de Bizum al telèfon 
627975775, en concepte de 
Donació de Bolquers. També 
es pot fer el donati u a través 
del web asavrubi.org. 

A través d’aquesta cam-
panya, ASAV vol donar dos 
paquets de bolquers a cin-
quanta famílies durant un 
any. / DdR



als establiments de nova 
creació.

D’altra banda, entre l’11 
i el 13 d’octubre, els comer-
ciants també poden seguir 
dues formacions per millorar 
la seva ac� vitat: ‘Com vendre 
més des del taulell’ i ‘Com fer 
de l’e-commerce i els market-
places un canal de venda’.

La setmana del comerç 
culminarà el 16 d’octubre 
amb l’activitat R-Outlet, 
oberta a la par� cipació de 
tots els comerços de la ciutat. 
L’ac� vitat està pensada per-
què els establiments comer-
cials puguin sor� r al carrer, 
davant de les seves bo� gues 
a l’illa de vianants. Els come-
rços interessats a par� cipar 
en aquest aparador al carrer 
es poden inscriure de forma 
gratuïta fins aquest diven-
dres.

 Divendres, 8 d’octubre de 2021ACTUALITAT 5

Les tapes es 
poden degustar 

fi ns al 17 
d’octubre

Una vintena de restauradors locals 
par� cipen en una ruta de tapes

Cartell promocional de l’ac� vitat. / Cedit

DE TAPES PER RUBÍ

L’Aula de Rubí. Coneixement a l’abast de tothom

Fes-te soci i gaudeix d’avantatges!

Més informació:
aularubi@aularubi.cat
www.aularubi.cat

Vinculada a: Adherida a: Amb el suport de:

Dissabte 9 d’octubre de 2021
Acte inaugural del curs 2021-2022, a les 20 h, a la Sala, Teatre Municipal

Concert de Gemma Humet, cantant i pianista
Presentació del seu nou disc Màtria
Venda d’entrades anticipada a la taquilla del teatre, dijous i divendres de 17 a 21 h.
Descomptes per al socis amb la presentació del carnet.

Angie Burger
Minifrankfurt Angie

An� c Hostal del Gall
Panet amb ploma

L’Artesana
Focaccia de papada

La Barra de Sant Roc 
Bomba ‘La Barra’

El Bon Gust
Migas a l’andalusa

Vermuteria La Caracola 
Pollastre amb verdures

El Curry 
Calamar roast amb cuscús

Disperso
Arròs a la marinera

Bar Espor� u Rubí 
Cap i pota

La Forquilla 
Melós

Lunita Tucumana 
Cresta

Malbec Asador Argen� no
Picanya

Més que Te 
Brownie

Cafè Nou Catalunya 
Parmentier de patata amb 
pop melat

La Ofi cina 
Fideuà

Cafè Pàmpol 
Arayes

La Popular
Broqueta de pollastre marinat

La Pruna 
Minicrep

Quick Kebab 
Minidurum

Templo Buddha 
Torrada

El Teu Cafè 
Tor� tas de camarones

Vapor Nou 
Popets amb salsa

Villa Malquerida
Taco de pollastre al xipotle

Violet Gourmet
Truita de calçots

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí, a tra-
vés del Servei de Comerç, 
ha impulsat l’activitat ‘De 
tapes per Rubí’, una ruta de 
propostes gastronòmiques 
en forma de tapa i beguda 
per 3 euros.

Està prevista la partici-
pació de 24 establiments 
de restauració en aquesta 
ac� vitat, que anteriorment 
s’havia celebrat vinculada a 
la Fira de Sant Galderic. Els 
bars i restaurants que forma-
ran part de la ruta són Angie 
Burger, An� c Hostal del Gall, 
L’Artesana, La Barra de Sant 
Roc, el Bon Gust, La Caraco-
la, La Ofi cina, Cafè Pàmpol, 
La Popular, La Pruna, Quick 
Kebab, Temple Buddha, El 
teu cafè, Villa Malquerida i 
Violet Gourmet.

La ruta és una inicia� va 
impulsada pel consistori 
amb la voluntat de donar 
suport al sector de la res-
tauració local, un dels més 
afectats per la crisi de la 
pandèmia. L’alcaldessa, Ana 
M. Mar� nez, ha explicat que 
la proposta és una forma de 
donar visibilitat a la restau-
ració local i que serveix com 
“aparador de les cuines de 
Rubí”.

Setmana del comerç
La inicia� va gastronòmica se 
suma a la resta de propostes 
incloses dins de la Setmana 
del Comerç, que va arrencar 
dijous amb una trobada de 
comerciants al Celler. L’acte 
va servir per homenatjar els 
establiments que celebren 
un aniversari significatiu 
aquest any i per presentar la 
guia ‘Benvingut al comerç’ 

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!

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



REDACCIÓ

Rubí s’ha sumat un any 
més a la inicia� va Ciutats 
Defensores dels Drets 
Humans, que treballa per 
donar visibilitat i acompa-
nyar la tasca de les perso-
nes que defensen els drets 
humans arreu del món. A 
través de l’educació i la 
sensibilització, es pretén 
millorar el coneixement, 
la promoció i la defensa 
dels Drets Humans i de-
nunciar la persecució que 
pateixen les persones que 
els defensen. 

Dos cops l’any, la ini-
cia� va porta a Catalunya 
un grup de defensors dels 
Drets Humans, que durant 
un període d’entre una i 
dues setmanes par� cipen 
en ac� vitats de sensibi-
lització amb l’objec� u de 
donar a conèixer la seva 
tasca i la importància 
de donar suport a les 
seves lluites. Aquest any, 
la iniciativa es torna a 
posar en marxa després 
de la pandèmia en format 

íntegrament en línia i 
centrada en la defensa de 
la terra i el medi ambient 
que uneix la defensa dels 
drets de les persones 
migrades i refugiades, el 
dret a la pau i els drets de 
les dones i del col·lec� u 
LGBTI.

A més, els tallers s’ofe-
reixen als Ins� tuts i a tota 
la ciutadania. Els tallers 
de ma�  es dirigeixen als 
centres educatius i es 
faran en format reunió 
(Zoom). Els tallers de la 
tarda es visualitzaran pel 
canal de Youtube de Ciu-
tats Defensores i hi podrà 
accedir tothom.

Els defensors i defen-
sores convidats aquest 
any són Amaru Ruiz, Cza-
rina Musni, Filipines, Ka-
ren Taxilaga, Karla Avelar, 
Leiria Vav, Guatemala, Luz 
Marina Hache, Manal Ta-
mimi, Marcelline Nyiran-
duwamungu, Margarita 
Pineda, Milena Flores, 
Regina,Reynaldo Domín-
guez, Ruth Mumbi i Yolan-
da Oqueli.
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Una trentena de persones par� cipen 
en l’homenatge de Rubí a la gent gran
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí va 
homenatjar l’1 d’octubre la 
gent gran de la ciutat coin-
cidint amb el Dia Internaci-
onal de la Gent Gran. La tro-
bada va aplegar 30 persones 
als jardins de l’Ateneu en un 
acte adreçat exclusivament 
als majors de 60 anys. 

L’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, va ser l’encar-
regada de donar la ben-
vinguda als assistents i va 
reivindicar la importància 
de les xarxes ciutadanes, 
com es va demostrar durant 
la pandèmia: “En aquesta 
crisi, hem vist joves cui-
dant dels veïns i veïnes de 
més edat, fent la compra 
o simplement vigilant que 
es trobessin bé si havien de 
passar molts dies sols. Els 
més joves han cuidat dels 
més grans. I així, d’alguna 
manera, en aquests úl� ms 
temps, la societat us ha 
començat a retornar tot allò 
que vosaltres ens doneu 
cada dia”. 

La màxima responsable 

municipal també va rei-
vindicar el compromís de 
l’Ajuntament amb la gent 
gran: “Cuidar del vostre 
benestar � sic i emocional, 
escoltar i atendre les vos-
tres opinions i necessitats, 
facilitar-vos opcions cultu-
rals, espor� ves i de lleure 
perquè con� nueu gaudint 
de la ciutat i quan convingui, 
inclou també cuidar de les 
persones que us cuiden”. 

En el marc d’aquest acte, 
el Consell Consul� u de la 
Gent Gran va fer públic un 
manifest a través del qual 
van denunciar la bretxa 
tecnològica i va reclamar 
l’equitat digital. Neus Loza-
no, consellera i represen-
tant de l’Esbart Dansaire, va 
afi rmar que “si la comunitat 
internacional vol aconseguir 
els Objec� us de Desenvolu-
pament Sostenible de l’ONU 

L’alcaldessa va ser l’encarregada de donar la benvinguda els assistents. / Localpres-Ajuntament

per al 2030, cal aconseguir 
que totes les persones del 
món accedeixin i u� litzin les 
tecnologies digitals i tancar 
les bretxes digitals”. En el 
seu discurs, Rosa Maria An-
drés, consellera i presidenta 
de l’Aula d’Extensió Univer-
sitària de Rubí, va destacar 
l’esforç de les persones 
grans per adaptar-se a les 
noves tecnologies i va recla-
mar “temps i paciència”. 

Rubí par� cipa en l’11a edició 
de les Ciutats defensores 
dels Drets Humans

Enguany, se celebrarà una nova edició del Full Colors. /  Arxiu

als centres educa� us prop d’una quinzena 
d’ac� vitats de promoció de la salut

La programació jove d’aquesta tardor 
recupera el Full Colors i l’Skate Open
REDACCIÓ

Rubí Jove ha presentat la 
nova programació de la 
tardor, que s’adreça a joves 
d’entre 12 i 29 anys. Les 
propostes tracten temes de 
tecnologia, benestar emo-
cional i diferents formes 
d’expressió ar� s� ca. 

 Així, L’Espai Jove Torre 
Bassas proposa un taller 
d’iniciació a la informà� ca 
i un d’Auto-tune i gravació 
de videoclip. Sobre benes-
tar emocional, els joves 
podran alliberar tensions 
amb els tallers de boxa, 
treballar l’ansietat i la frus-
tració al taller de ges� ó de 
les emocions i participar 
d’una proposta d’auto-
coneixement a través del 
taller de teatre i emocions. 
Les propostes artístiques 
es concreten en un taller 
de K-Pop, l’Slam Poetry en 
col·laboració amb l’Associ-
ació Cultural Excèntrica i la 
introducció a la plataforma 
en línia de lectura i escrip-
tura Wa� pad.

La programació de tar-

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

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

Hasta 9 plazas

T. 93 588 82 53 TAXI RUBÍ

Es tracta d’una inicia� va que defensa els Drets Humans. / Cedida

dor recupera els esdeveni-
ments que s’havien deixat 
de fer a causa de la situació 
d’emergència sanitària de la 
covid-19. El cap de setmana 
del 16 i 17 d’octubre � ndrà 
lloc el Fes� val de Graffi  �  i 
Art Urbà de Rubí Full Colors 
i el 23 d’octubre el Torneig 
Skate Open de Rubí. 

Rubí Jove també pro-
mou activitats al voltant 
del Dia de la Despatolo-
gització Trans amb l’expo-
sició Cossos Diversos i el 
tradicional Kastanyasso 

de La SoniK, que organitza 
l’AJM La Sonik coincidint 
amb la Castanyada. El mes 
de novembre, Rubí Jove se 
sumarà també a la comme-
moració del Dia internaci-
onal per a l’erradicació de 
la violència masclista i, el 
desembre, al Dia Mundial 
de la Lluita contra la Sida, 
entre altres.

A més, el Servei de Jo-
ventut ofereix tot l’any 
assessories especialitzades. 
Les sessions es poden dur 
a terme telefònicament, 

per correu electrònic, en 
línia o presencialment i 
tracten temes laborals, for-
ma� us, sexuals i de parella 
i d’acompanyament emo-
cional. A més, el Punt Jove 
LGTBI+ de la Torre Bassas 
ofereix informació, acom-
panyament i sensibilització 
sobre iden� tat de gènere i 
orientació sexual.
Totes les activitats i for-
macions són gratuïtes i re-
quereixen inscripció prèvia 
a través de la web www.
rubijove.cat
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lara lópez

El moviment independentis-
ta va celebrar l’1 d’octubre 
el quart aniversari del refe-
rèndum d’autodeterminació 
de Catalunya. A la nostra 
ciutat, els partits i entitats 
sobiranistes que conformen 
la Plataforma 1 d’Octubre 
de Rubí van celebrar aquest 
aniversari amb concentra-
cions tant al matí com al 
vespre, reivindicant la crida 
a la mobilització, per tre-
ballar conjuntament entre 
ciutadania, entitats i forces 
independentistes.

Al matí, una trentena de 
persones es van reunir da-
vant el Casal d’Avis de Rubí, 
un dels centres de votació 
de l’1-O a la ciutat. Diven-
dres al vespre, prop d’un 
centenar de persones es 
van concentrar un any més 
a la plaça de la Nova Estació, 
on es va llegir un manifest 
unitari i es va tornar a col-
locar una placa amb el nom 
de ‘Plaça U d’Octubre’.

Jordi Boltes, portaveu 
de la plataforma, va ser 
l’encarregat de llegir el ma-
nifest unitari, en el qual 
es demana un estat propi 
per “decidir sobre la gestió 
d’aeroports i trens de forma 
compatible amb la transició 

ecològica, com utilitzar els 
fons europeus per promou-
re la cohesió social, obligar 
les plataformes audiovisuals 
a incloure un 50% dels con-
tinguts en català o occità, 
un estat on cap jutge digui 
en quina llengua s’han d’im-
partir les classes a les esco-
les, poder regular les tarifes 
elèctriques i combatre la 
pobresa energètica, garantir 
el dret a un habitatge digne, 
acollir els refugiats o per 
pagar pensions dignes als 
jubilats” entre altres reivin-
dicacions.

Tot seguit, els assistents, 
acompanyats d’una coral, 
van cantar L’Estaca i el Cant 
dels Segadors i, per finalit-
zar l’acte, es va llençar una 
traca de petards. D’altra 
banda, els organitzadors 
van convocar al “bloc anti-
feixista” el dissabte al matí 
davant la carpa informativa 
que el partit Vox va instal·lar 
al carrer Edison.

La Plataforma 1 d’Octu-
bre de Rubí, organitzadora 
d’aquestes concentracions, 
està integrada per l’ANC, 
Òmnium, el CDR, el Consell 
Local per la República i els 
partits independentistes de 
l’Alternativa d’Unitat Popu-
lar, Esquerra Republicana 
i Junts.

l’ajuntament torna a congelar 
les ordenances fiscals pel 2022
marta cabrera

El Ple ordinari de setembre 
va servir per aprovar de 
forma inicial les ordenances 
fiscals de cara al 2022, que 
determinen el preu dels im-
postos, les taxes i els preus 
públics. Amb l’abstenció de 
tots els grups de l’oposició, 
el govern, format pel Partit 
dels Socialistes de Catalu-
nya (PSC) i En Comú Podem 
(ECP) va aprovar unes orde-
nances que continuen man-
tenint congelats la majoria 
d’impostos i taxes.

De cara a l’any vinent, es 
manté el tipus impositiu de 
l’Impost de Béns Itmmobles 
(IBI), de l’Impost d’Activi-
tats Econòmiques (IAE), de 
l’Impost dels Vehicles de 
Tracció Mecànica, de l’ICIO 
i de la plusvàlua. En concret, 
la regidora socialista M. 
Carmen Cebrián va explicar 
que el rebut mitjà de l’IBI 
és de menys de 500 euros 
i que el tipus impositiu és 
del 0,677, lleugerament 
per sobre de la resta de la 
comarca: “Les ordenances 
dotaran al municipi dels 
ingressos necessaris per 
cobrir les necessitats dels 
veïns, els comerços i les 
empreses, amb especial pri-
oritat per a la protecció dels 
col·lectius vulnerables”, va 
explicar l’edil.

També va enumerar 
tot un seguit de beneficis 
fiscals que acompanyen 
aquestes ordenances, com 
per exemple la supressió 
de la taxa d’ocupació de 
via pública per als restau-
radors locals i el mercat 
no sedentari, un topall en 
la taxa d’escombraries per 
a les persones amb pocs 
ingressos o famílies mono-
parentals i el cobrament 
d’aquest impost també als 
habitatges buits.

El cap de l’oposició, Xa-
vier Corbera, d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC), va criticar el fet que 
els impostos que els rubi-
nencs paguen, després no 
es veuen traduïts en uns 
serveis de qualitat: “Els 
rubinencs fem un esforç 
impositiu que creiem que és 
necessari, però els serveis 
són cada cop pitjors i anem 
cap enrere. El que volem 
és que els nostres diners es 
gastin correctament”.

augmentar els impostos.
El regidor de Veïns per 

Rubí (VR), Toni García, va 
tornar a criticar que l’IBI a 
Rubí es trobi per sobre de 
la mitjana de la comarca: 
“A Rubí es paguen impostos 
elevats tenint en compte 
que el salari mitjà brut està 
per sota de la mitjana”, i va 
afegir que “la càrrega fiscal 
no es tradueix en serveis de 
qualitat”.

Per la seva banda, la 

regidora de l’Alternativa 
d’Unitat Popular (AUP), 
Betlem Cañizar, va trobar 
a faltar algunes mesures 
com ara “penalitzar l’obra 
nova i afavorir la mediació 
per al lloguer social” o el 
“cobrament de l’IBI dels 
edificis de l’església que no 
són de culte”. També va re-
clamar que s’implementi ja 
la tarifació social a l’Escola 
d’Art i Disseny i a l’Escola 
de Música.

Més d’un centenar de persones 
commemoren l’aniversari del 
referèndum de l’1 d’Octubre

Pel que fa a les mocions, 
el Ple va aprovar per Junta 
de Portaveus una proposta 
de l’AUP per millorar la 
transparència. La moció 
demanava crear un apartat 
al web de l’Ajuntament on 
es recullin els acords i les 
propostes del Ple, amb les 
votacions de cada grup 
municipal i que es generin 
unes estadístiques amb 
les activitats de cada grup 
municipal.

En canvi, va ser tomba-
da l’altra moció de l’AUP, 
que demanava un protocol 
d’actuació i formació per a 
la Policia Local per incre-
mentar les eines per a la 

convivència ciutadana. El 
PSC, ECP i Cs hi van votar 
en contra, mentre que VR 
es va abstenir i la resta van 
votar a favor. L’altra moció 
que tampoc va prosperar 
va ser la d’ERC que pretenia 
que es redactés un proto-
col de festes populars. El 
govern va argumentar que 
ja s’està elaborant un pla 
que ha de recollir aquest 
protocol. Tots els grups 
municipals van votar a fa-
vor del text a excepció del 
PSC i ECP.

En canvi, sí que va ser 
aprovada l’altra proposta 
d’Esquerra sobre la pobre-
sa menstrual. L’Ajuntament 

s’ha compromès a fer cam-
panyes de sensibilització 
sobre productes sosteni-
bles i a posar a disposició 
de dones en situació vul-
nerable aquests productes 
de forma gratuïta.

Pel que fa a les mocions 
que no eren estrictament 
d’àmbit local, es va aprovar 
amb l’abstenció d’ERC i 
l’AUP una moció per millo-
rar el sistema de Formació 
Professional a Catalunya i 
una altra per unanimitat, 
impulsada pel col·lectiu de 
pensionistes, que dema-
nava al govern espanyol 
que faci una auditoria de la 
caixa de les pensions.

Més transparència en l’activitat al Ple

Els impostos, les taxes i els preus públics es mantindran al mateix nivell que el 2020. / Arxiu

Des de les files de Ciu-
tadans (Cs), el regidor Ro-
berto Martín va argumentar 
que hauria preferit que 
s’hagués fet una rebaixa 
de l’IBI tenint en compte la 
crisi econòmica postpan-
dèmia: “Ens hauria agradat 
que haguessin pensat més 
en les famílies, tenir un gest 
en un moment com l’actual 
que és complicat”. Tot i 
això, va valorar l’esforç de la 
proposta del govern de no 

Divendres al matí, es va fer una concentració en un dels punts de 
votació de l’1 d’octubre, al Casal de la Gent Gran. / Cedida

A la tarda, es va fer un acte obert a la plaça de la Nova Estació, reba-
tejada pels assistents com plaça U d’octubre.  / L.L.
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a Rubí hi ha 4.707 persones que no troben feina. / arxiu

El sector serveis 
és el que presenta 
un major nombre 
de persones que 

estan a l’atur

El mes de setembre deixa prop de
200 rubinencs menys en situació d’atur
REDacció

Les dades de l’atur del mes 
de setembre són positives 
a la ciutat, ja que hi ha 193 
persones menys inscrites 
com a demandants d’ocu-
pació, segon les dades del 
Servei d’Ocupació de Ca-
talunya.

Això vol dir que el dar-
rer mes s’ha tancat amb un 
total de 4.707 rubinencs 
a l’atur, 843 menys que el 
setembre del 2020.

La situació és molt si-
milar a la resta de ciutats 
de la comarca on l’atur 
també ha disminuït. És el 
cas de Cerdanyola (-154), 
Sant Cugat (-181), Sabadell 
(-530) o Terrassa (-596). 
Això ha suposat que en el 
conjunt de la comarca hi 
hagi 2.378 persones menys 
inscrites a les llistes de 
l’atur. Actualment, hi ha 

48.864 persones residents 
al Vallès Occidental que 
estan en situació d’atur.

Pel que fa a la situació 
a Catalunya, també baixa 
l’atur més d’un 3% amb 
12.658 persones menys 
inscrites. En total, hi ha 
378.470 catalans desocu-
pats, un 21% menys que el 
setembre de l’any passat. 
Al conjunt de l’estat espa-
nyol, l’atur ha baixat poc 
més d’un 2% i actualment 
hi ha 3.257.802 persones 
parades.

Les dones majors de 54, les 
més afectades
Pel que fa al tipus de perso-
nes que es troben a l’atur, 
el grup més nombrós és el 
de les dones majors de 54, 
amb 1.012 que busquen 
feina i no en troben. En 
aquesta franja d’edat, hi 
ha 634 homes a l’atur. I és 

que les dades continuen 
tenint una marcada ten-
dència a ser més negatives 
segons el gènere. A la ciutat 
hi ha 2.709 dones sense 

feina i 1.938 homes sense 
treball.

Pel que fa al sector de 
població, tots han millorat 
les seves dades durant el 
darrer mes, però el sector 
serveis segueix sent el que 
presenta un major nombre 
global de persones sense 
feina. La indústria és el 
segon sector amb més atur, 
mentre que la construcció 
és el tercer.

L’ajuntament recepciona el 
polígon can Pi de Vilaroc
L’Ajuntament de Rubí ha 
recepcionat les obres d’ur-
banització del polígon Can Pi 
de Vilaroc 1, un polígon que 
des de la seva construcció 
als anys 90 fins a l’actualitat 
ha hagut de ser gestionat 
per una entitat urbanística 
formada pels propietaris de 
les parcel·les.

Cecot Rubí ha celebrat 
que finalment s’hagi produït 
aquesta transferència, ja que 
amb el temps la zona “ha 
patit un deteriorament de 
les zones i serveis comuns, 
afectant la competitivitat 
de les empreses ubicades 
en aquesta zona”.

La recepció definitiva es 
va signar el 28 de setembre 
i ara l’Ajuntament posarà en 
marxa un pla de rehabilita-
ció que es farà juntament 
amb la contribució dels pro-
pietaris de les parcel·les.

Entre les actuacions més 
prioritàries hi ha l’asfaltat 
de carrers i l’arranjament 
de voreres, ha explicat Di-
onís Rovira, membre de 
Cecot Rubí i responsable de 
l’entitat de conservació de 
Can Pi de Vilaroc. També  es 
contemplen actuacions de 
millora en l’enllumenat i el 
manteniment de zones ver-
des i espais comuns. / DdR

Polígon can Pi de Vilaroc. / cedida
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Un dels grans problemes que tenen les 
famílies avui en dia és com afrontar 
les despeses del seu habitatge. Un 

bé bàsic, imprescindible i que hauria d’es-
tar garantit, però que suposa un maldecap 
per moltes persones per les difi cultats de 
fer front a un lloguer o al pagament d’una 
hipoteca.

La situació no és nova, perquè ja fa molts 
anys que aquest és un problema que aboca 
milers de famílies a una situació crítica o 
difícil. Des del 2013 fi ns al 2020, a Rubí es 
van registrar 2.652 desnonaments, el que 
signifi ca que aquestes famílies es van quedar 
sense la seva llar, fonamentalment perquè no 
podien pagar el lloguer o la hipoteca.

Des de les administracions públiques, 

La llar, un bé especulatiu
EDITORIAL

poca cosa s’ha fet. A escala local, l’Ajun-
tament treballa intentant acompanyar les 
famílies perquè no es quedin al carrer, però 
els recursos preventius són molt limitats 
per la normativa i els que es podrien haver 
dissenyat en la darrera dècada -la construcció 
de pisos de lloguer social- no s’han abordat. 
Entre el 2017 i el 2020 només s’han construït 
a la ciutat dos pisos de protecció ofi cial.

Per part de la Generalitat, s’han desplegat 

lleis reguladores, algunes pioneres que han 
comptat amb un ampli suport al Parlament 
-és el cas de totes les lleis desplegades al 
voltant de la pobresa energètica o la llei regu-
ladora del preu del lloguer-. El problema és la 
difi cultat de fer complir aquestes normatives, 
en part perquè estan parcialment suspeses pel 
Tribunal Constitucional o recorregudes per 
altres formacions polítiques.

Pel que fa al govern de l’estat, la darrera 

notícia sobre els ajuts de 250 euros perquè 
els joves paguin el lloguer, s’entén més una 
proposta electoral que no pas una mesura 
real per intentar frenar l’escalada de preus 
que està vivint el sector de l’habitatge.

I és que el problema no és que els joves 
no es puguin emancipar o que la població ru-
binenca destini més de la meitat del seu sou 
a pagar la seva llar, ni tan sols són els desno-
naments. El gran problema és que l’habitatge 
s’ha convertit en un bé especulatiu, un mercat 
que la gent utilitza per enriquir-se. Una mena 
de borsa on el producte per guanyar diners 
no són accions, sinó pisos on viuen famílies. 
I fi ns que no s’abordi el problema des de la 
seva arrel, l’habitatge continuarà sent un gran 
problema social.

El Tuit de la setmana                     3 d’octubre

jordi muntan
@JordiMuntan

Caminada nocturna 
feta! Felicitats 
a totes les q ho 
heu fet posible! 
Hem tornat!! 
#lanocturna2021 
@RubidArrel @
CerRubi #rubicity

(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).
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Gent gran perquè abans vam ser fi lls després 
pares, i ara, avis i àvies
El nou curs escolar s’ha iniciat amb força 
normalitat, ara bé, com a curiositat social és 
interessant saber, la valuosa participació i pro-
tagonisme que tornàrem a tenir el col·lectiu 
de la Gent Gran davant els 659 alumnes que 
van per primer cop a l’escola i els més de 2.000 
alumnes que fan educació infantil. Un any més 
els avis i les àvies cobriran amb molta il·lusió i 
felicitat la responsabilitat d’acollir els seus nets 
i netes a primera hora del matí.

Els donaran l’esmorzar, els acompanyaran a 
l’escola i per molts d’ells la jornada es reprendrà 
a la tarda fi ns que els pares fi nalitzin el seu ho-
rari laboral. Aquesta mateixa rutina es repetirà 
dia rere dia durant tot el curs escolar.

La relació d’avis i nets està carregada 
d’emocions molt signifi catives en el creixement 
i maduresa afectiva que al llarg dels anys con-
solidarà la personalitat dels infants. Abans de 
la pandèmia un grup de voluntaris de la Gent 
Gran fèiem trobades amb els infants de diver-
ses escoles. Tots gaudien de les experiències 

Cartes de la Ciutadania
que aportàvem tant a escala social, cultural i 
educatiu fruit de les nostres vivències al llarg 
dels anys.

S’anomena relació intergeneracional, la 
qual cada cop més pren protagonisme per 
fomentar i consolidar els valors necessaris per 
gaudir d’una societat més humana i justa.

Aprofi tant el nou curs escolar seria in-
teressant que els professionals de l’educació 
valoressin l’aportació pedagògica dels avis i 
àvies, per tal que forméssim part de l’encaix 
educatiu i formatiu com a referents educatius 
vàlids contribuint amb la nostra experiència. 
Una experiència d’haver estat fi lls, pares i ara 
avis. 

La generació anomenada Gent Gran 
reconeixem obertament la felicitat que rebem, 
aportem i que ens donen els nets. També 
recordem aquells moments negatius en els 
quals no vàrem poder dedicar més atenció als 
nostres fi lls. 

Actualment l’educació reconeix aquesta 
aportació com a molt positiva. La roda es 
repeteix, i els avis som una pota fonamental 

en l’educació dels nets.
Miquel Raso Serrano

Educador Social

Unos Juegos Olímpicos para el olvido 
Hace ya dos meses que acabó Tokyo 2020 
con participación rubinense en el waterpolo 
femenino (Bea y Elena), y seamos realistas y 
honestos, y en consecuencia, no pretendamos 
vender lo que no corresponde con la realidad. 
¿Cómo han sido estos Juegos Olímpicos sin 
público? Aburridos y sin chispa. ¿Por qué las 
madres deportistas olímpicas (caso de Ona 
Carbonell) no pudieron viajar con sus bebés 
lactantes? Eso es una aberración. ¿Por qué 
nuestra selección de baloncesto no podía entrar 
en el vestuario hasta después de 25 minutos de 
haber fi nalizado el partido? Eso es perjudicar 
a los deportistas en su recuperación. ¿Por 
qué han sido los Juegos menos seguidos por 
televisión, al menos aquí en España? Si unos 
Juegos Olímpicos, no se pueden desarrollar 
con normalidad, se deben suspender o aplazar. 
Estos Juegos han sido los peores de la historia, 

unos Juegos para el olvido.
José Antonio Avila López

Ajuntament molt ‘progre’
Tenim un Ajuntament que vol ser molt ‘progre’, 
molt avançat i innovador, com a mínim en allò 
que fa referència a l’ús dels anglicismes, és a dir, 
paraules angleses que tenen una traducció al 
català o al castellà. Però es veu que consideren 
que és més ben parit en anglès. No és una 
crítica, però em fa gràcia que des de l’admi-
nistració no es sigui més curosa en la defensa 
de les llengües ofi cials. 

El món de la tecnologia i les xarxes socials 
ja ens envaeix prou la llengua amb anglicismes 
o amb paraules sense traducció. Fem likes amb 
el mouse diàriament i ens apuntem online a un 
càsting, per exemple. Així que el nostre consis-
tori ens regala de tant en tant amb una Colour 
Week, o un Festival RRandom, amb una activitat 
Animal Art o la R-Outlet de la setmana vinent, 
és a dir, un fora estoc dels comerciants locals. 
Molt progre, tot plegat.  

A. Vidal
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Centeners de nois i noies 
es desplacen cada dia per la 
nostra ciutat amb una bos-
sa a la mà plena de material 
esportiu, il·lusions i, a voltes, 
frustracions. Al costat d’ells, 
molts pares i mares també 
carreguen un altre tipus de 
motxilla: alguns l’omplen 
pensant en els seus fi lls i els 
altres l’omplen pensant en 
ells mateixos.

Entre l’esport com a 
formació, creació d’hàbits 
saludables i creixement per-
sonal i l’esport vist des de la 
competitivitat, els resultats i 
mirall de la frustració dels 
pares, hi ha un abisme. Que 
cadascú opti per l’opció que 
cregui que farà més feliç els 

seus fi lls i els ajudi a créixer. 
Nosaltres ho tenim clar.

Però des de les adminis-
tracions i els clubs sí que s’ha 
de marcar una línia concreta 

i aquesta ha de ser la de la 
formació, la col·laboració i 
l’acompanyament dels nois i 
noies. I això cal fer-ho amb 
determinació i amb un pro-
jecte esportiu de ciutat clar.

L’aposta ha d’anar 
acompanyada d’inversions 

en equipaments esportius 
adequats per la riquesa es-
portiva que tenim a Rubí. A 
part del futbol i de les inver-
sions milionàries que es des-
tinaran a un únic camp de 
futbol, calen camps d’entre-
nament per a donar resposta 
a la voluntat formativa de 
l’esport a Rubí. El GAER, 
el Cent Patins, el Vòlei, el 
futbol sala, el bàsquet, el pa-
tinatge artístic, l’atletisme i 
molts altres fa anys que pa-
teixen un dèfi cit important 
d’instal·lacions per entrenar. 

Passem de la compe-
titivitat entre els clubs a la 
col·laboració i per fer-ho 
cal posar-los-hi fàcil amb la 
creació d’instal·lacions es-
portives perquè tots puguin 
donar sortida als centenars 
de nois i noies que volen 
practicar esport a Rubí. 

“L’aposta ha d’anar 
acompanyada 

d’inversions en 
equipaments 

esportius adequats 
per la riquesa 

esportiva que tenim 
a Rubí”

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 serveis

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) 

Ctra. Sant Cugat 5, 

Formar part del govern mu-
nicipal és un repte diari. El 
repte de trobar solucions, de 
construir projecte de ciutat i 
estar en tot moment al servei 
de la gent. No ens vàrem 
presentar a les eleccions per 
ser espectadors crítics sinó 
agents de canvi. Així, després 
d’un primer any de govern 
bruscament marcat per la 
pandèmia, durant l’últim any 
hem pogut consolidar algu-
nes accions importants.

Després de dos anys 
d’una entrada a govern ba-
sada en el pacte i l’elaboració 
d’un Pla de mandat conjunt 
ens trobem a un moment del 
mandat especialment engres-
cador, per una banda tenim 
en fase de concreció alguns 
projectes d’inversió vitals per 
a la ciutat, com ara la millora 
del parc de Ca n’Oriol, el 
pla d’arbrat o la construcció 
d’habitatge públic. Per altra, 
treballem per a que la ciutat 
pugui benefi ciar-se dels fons 
estructurals que Europa està 
disposant per la recuperació 
post-Covid amb projectes 
d’inversió sostenible.

Més enllà de les inversi-
ons, clarament alentides per 
l’impacte de la pandèmia, 
en aquests dos anys de go-
vern hem posat en marxa la 

roda de la sostenibilitat. Per 
arribar a la ciutat verda que 
volem, hem començat per 
l’elaboració del Pla de Verd 
Urbà, una guia estratègica 
que en el seu desenvolupa-
ment ens ha de portar a la 
ciutat que volem deixar als 
nostres fills i filles: ama-
ble, sostenible i més neta. 
Amb aquest objectiu, s’està 
fent una feina intensa per 
implementar el model de 
recollida de residus porta a 
porta; de forma immediata 
als comerços i amb la voca-
ció d’anar-se fent universal. 
Hem aconseguit ser la pri-
mera ciutat de l’estat amb 
un projecte d’autoconsum 
col·lectiu industrial que apli-
carem ara als habitatges. Per 
a què tota la població pugui 
produir i consumir energia 
neta, renovable i barata. 

També estem en un mo-
ment de nous mecanismes 
en matèria d’habitatge. Hem 
començat a bonifi car l’IBI 
als pisos que estan a la borsa 
de lloguer assequible, per-
què més famílies puguin 
llogar a un preu just, i els 
propietaris i propietàries 
tinguin garanties i estalvi. 
Per tal d’ajudar els i les joves 
a emancipar-se, hem creat 
una línia d’ajuts als nous 
contractes de lloguer, per a 
què cap rubinenc/a hagi de 
fer el seu projecte de vida 

fora de la ciutat. I mirant 
endavant, amb l’objectiu de 
poder incidir en el mercat 
de l’habitatge, hem creat el 
Registre Municipal de Pisos 
Buits, una eina que ens per-
metrà fer una diagnosi di-
nàmica, actualitzable i fi able 
sobre quants habitatges hi ha 
a la ciutat. I establir mesures 
per tal que aquests habitatges 
compleixen la seva funció: 
ser una llar per a les famílies 
de la ciutat.

Els drets fonamentals de 
totes les persones segueixen 
al centre de les nostres po-
lítiques. Per exemple, amb 
l’impuls de la memòria de-
mocràtica, posant el nom 
de la Neus Català a la plaça 
on va viure al barri de Les 
Torres; dignifi cant no només 
la seva vida sinó la de tots 
els homes i dones que van 
lluitar contra el feixisme a 
Europa. 

O la creació de la xarxa 
antirumors, una proposta 
col·lectiva amb les entitats 
de la ciutat que té per ob-
jectiu trencar estereotips i 
actituds racistes i xenòfobes. 
La transparència, la partici-
pació ciutadana i el retiment 
de comptes és un altre dels 
compromisos de mandat 
que ja és una realitat amb 
el Pla Estratègic de Govern 
Obert, la millora de les eines 
de participació telemàtica i 

l’empenta als pressupostos 
participatius.

No tot el que podem 
explicar són èxits. També hi 
ha accions que estan trigant 
més del que esperàvem i del 
que la ciutat necessitaria; 
d’altres que queden fora de 
les planifi cacions per dife-
rents motius. Forma part de 
la realitat de la gestió pública, 
però també de les cessions 
pròpies d’un govern de co-
alició, format per dos grups 
amb objectius similars però 
amb mirades diferents sobre 
les complexitats.

Mirada llarga en política 
vol dir transcendir les ambi-
cions pròpies i pensar en els 
benefi cis que suposarà per a 
la ciutadania l’aplicació de 
canvis estructurals, de mane-
res de fer en la política muni-
cipal dels quals potser no en 
treure rèdits electoralistes (o 
partidistes). Posant sempre 
per davant la col·laboració 
que, com va demostrar la 
biòloga Lynn Margulis, és 
la base de l’evolució (i no la 
competència).

Dos anys al govern i 
un i mig de pandèmia 

L’esport com a base de futur

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE

ASESORÍA LABORAL

TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA

GRADUADO SOCIAL

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

C/ VÍCTOR CATALÀ S/N 
08191 RUBÍ

TELÉFONO 93 697 89 61

Dissabte, 16 d’octubre de 2021
A les 6 de la tarda

AL CASAL POPULAR
Carrer Pere Esmendia, 14 - RUBÍ

AUDICIÓ-CONCERT DE

SARDANES
AMB LA COBLA:

CIUTAT DE CORNELLÀ
Invitacions a: www.casalpopular.org

per WhatsApp o telèfon al n� 676722381

Amb el suport:

c. Marconi, 1 (Plaça Progrés) | info@vilaseguros.com

T. 93 699 78 33

autos · hogar · vida · salud · decesos 
comercio/pyme · protección alquiler

Lídia Calvet i Castellano
Xavier Corbera i Gaju
ERC Rubí

Grup Municipal 
En Comú Podem (ECP)
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l’aula d’Extensió universitària inaugura el curs 
amb un concert de Gemma Humet a la Sala
rEDaCCió

L’Aula d’Extensió Univer-
sitària de Rubí (AEUR) 
ha organitzat per aquest 
dissabte 9 d’octubre a les  
20 h al teatre municipal 
La Sala l’acte inaugural del 
nou curs 2021-2022. Es 
tracta d’un concert de la 
cantant i pianista Gemma 
Humet, que presentarà el 
seu nou disc ‘Màtria’.

Considerada com una 
de les veus amb més llum i 
personalitat del panorama 
català actual, Humet ce-
lebra deu anys de carrera 
amb ‘Màtria’, un tercer 
àlbum que parla de l’em-
poderament femení, la po-
esia i la sinceritat. Consta 
de deu cançons pensades 
en clau feminista i aposta 
per un so renovat i modern 
que barreja la caixa de 
ritmes i els sintetitzadors 
amb les melodies d’aires 
mediterranis i la càlida veu 
de la cantant egarenca.

Les entrades tenen un 
preu de 5 € per als socis 
de l’entitat i cada soci po-
drà adquirir-ne dues. Per 
al públic en general, les 
entrades tenen un preu de 
10 €, 7,5 amb descompte. 
Les reserves d’entrades 
es poden realitzar tots els 

la cantant i pianista egarenca presentarà el seu nou disc ‘Màtria’ 
en el concert inaugural del curs. / Cedida

espectacles

‘Camí a l’escola’, un emocionant muntatge teatral que arriba 
diumenge al teatre municipal de la mà de la Xarxa
rEDaCCió

La Xarxa ha programat per 
aquest diumenge 10 d’octu-
bre a les 12 h al teatre muni-
cipal La Sala, un emocionant 
espectacle familiar ‘Camí a 
l’escola’, de la companyia 
Campi qui pugui. 

Tres germanes, un camí 
i un objectiu: tenir el futur 
a les seves mans. Es tracta 
de l’adaptació teatral de les 
històries del documental 
francès ‘Camí a l’escola’ i la 
posterior sèrie.

L’espectacle s’inspira 
principalment en una his-
tòria real: el camí a l’escola 
d’uns germans de l’Índia. 
En  aquesta adaptació, els 
germans es converteixen 
en tres germanes, per a vi-
sibilitzar, a més del tema de 

dijous i divendres de 17 a 
20 h al teatre. 

Seminari, tertúlies i visites 
guiades d’interès
Entre les activitats pro-
posades per l’AEUR per al 
nou curs hi ha un seminari 
i diferents tertúlies, xerra-
des i visites guiades sobre 
temàtiques diverses. Així, 
s’ofereix el seminari ‘Què 
cal saber sobre Egipte’ a 
càrrec de la doctora en Ar-
queologia i Història Antiga 
per la UAB, Irene Cordón, 
màster en Egiptologia. Les 
sessions seran els dies 14 
d’octubre, 4 de novembre 
i 16 de desembre. 

Entre les xerrades, hi 
haurà relacionades amb 
Rubí, ciutat de la dansa 
(18 d’octubre), sobre la 
pobresa (20 d’octubre), 
sobre el banc d’aliments (8 
de novembre), sobre salut 
i les trampes de gènere i 
pobresa (11 de novembre), 
o sobre com ha afectat el 
coronavirus a la gent gran 
(22 de novembre). També 
s’han organitzat visites 
guiades a la Reial Acadè-
mia de Medicina (21 d’oc-
tubre) i a la Via Laietana i 
la Casa de la Seda (18 de 
novembre). 

A més, els dimarts del 

mes de novembre s’oferi-
rà un taller de fotografia 
bàsica a càrrec de Manel 
Miras, president d’El Grup 

Fotogràfic ‘El Gra’. Per a 
més informació sobre la 
programació, es pot con-
sultar www.aularubi.cat.

imatge de l’espectacle. / Cedida

l’accés a l’educació, el dret 
que hi tenen les nenes de 
tot el món. L’espectacle va 
més enllà i també s’endinsa 
en els límits i barreres que 
s’imposen a les persones 

amb altres capacitats.
Amb molta sensibilitat 

i poètica visual, sense ne-
cessitat de paraules, ‘Camí 
a l’escola’ és una història 
realista i plena de vitalitat, 

sense dramatisme i fugint 
de clixés ensucrats. És l’ex-
traordinària història de tres 
germanes que s’enfronten 
diàriament a adversitats per 
arribar a l’escola. Tres nenes 
que viuen en un país qualse-
vol, en un lloc llunyà i proper 
alhora, que no parlen cap 
idioma concret i els parlen 
tots a la vegada. Un espec-
tacle visual i sense text que 
s’inspira en la història real 
d’infants d’arreu del món, 
infants autònoms i capaços 
que comparteixen les ganes 
d’aprendre i canviar el seu 
món.

El preu de les entrades 
és de 5 € per als socis i 6 € 
per al públic en general. Les 
entrades es poden adquirir 
a través de la web de l’Ajun-
tament. 

AgendA CulturAl
DivEnDrES 
8 D’oCtubrE
-inauguració de la mostra 
d’il·lustracions originals 
d’albert arrayás
A les 19 h a l’espai Lectors 
al Tren! 

-Xerrada: temps de col-
lapse?
A càrrec de Raúl Zibechi, 
Montse Serra, Manolo 
Bayona i Marina Dolset. A 
les 19 h al CRAC. 

DiSSabtE 
9 D’oCtubrE
-la trocalleria
Espai d’intercanvi d’objec-
tes. A les 10.30 h a la pl. 
Mercat.  

-visita guiada per Ca n’ori-
ol i el seu entorn
Ales 10.30 h a la masia de 
Ca n’Oriol. Org.: Centre 
d’Estudis Rubinenc.

-Hora del conte: Els ele-
fants de colors
A càrrec d’Eugènia Gon-
zález. A les 11 h a l’Ateneu. 
Per a infants a partir de 4 
anys.   

-visita guiada de la nuu
A càrrec de Carles Merca-
der i David Molina. A les 
11.30 h a l’Antiga Estació.  

-Contes dins d’una am-
polla
A càrrec de la CIa. Santi Ro-
vira. A les 12 h a l’Ateneu. 
A partir dels 3 anys.

-Concert de Gemma Hu-
met 
Acte inaugural del curs 
21-22 de l’Aula d’Extensió 
Universitària
A les 20 h al Teatre Muni-
cipal La Sala 

DiuMEnGE  
10 D’oCtubrE
-Espectacle familiar: Camí 
a l’escola 
A càrrec de la CIa. Campi 
qui Pugui. A les 12 h a La 
Sala. Org.: La Xarxa. Preu: 
5€|6€.

DiMECrES  
13 D’oCtubrE
-Dimecres Manetes
Servei d’autoreparació de 

petits aparells. A les 18 h 
a l’Ateneu.

-Xerrada: ¿Son opuestos 
el agua y el fuego?
A càrrec d’Alfonso Prieto. 
A les 19 h a la Biblioteca. 
Festival La Nuu.

DiJouS  
14 D’oCtubrE
-Xerrada: El tatuatge
A càrrec de Laura Cubero, 
Josep Martí i Marina. A les 
18 h a la Biblioteca.

-Presentació del llibre ‘la 
mayoría silenciosa’
A càrrec de Joan López, 
Juan Milián i Juan José 
Giner. A les 19 h a la Bi-
blioteca.  

-Exposició sobre tatuat-
ges (art en 3P)
A càrrec de l’Associació 
Sant Galderic 
Fins al 14 d’octubre al 
vestíbul de la Biblioteca 
Municipal.

-Perplexitat
Fotografies de la rubi-
nenca Mercè Ribera. Al 
Celler de Rubí. Fins al 28 
de novembre. 

-De corones & virus
Pintures de Miquel Mas, 
amb textos de Joan Ma-
nuel Tresserras, exconse-
ller de Cultura. A l’Espai 
Francesc Alujas. Fins al 
15 d’octubre.

-bitter Sweet Soft. la 
resiliència del poble sa-
haraui
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’alum-
nes d’Anna Tamayo. A 
l’Antiga Estació fins al 31 
d’octubre. 

- E x p o s i c i ó  d ’ i l · -
lustracions originals 
d’albert arrayás
Creador dels dibuixos del 
llibre ‘Un any de poesia’. 
Fins al 30 de novembre a 
l’espai Lectors al Tren!

exposiCions
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Aquelles persones que en-
cara no han pogut veure 
l’exposició ‘De corones & 
virus’ que l’artista rubinenc 
Miquel Mas té exposada 
a l’Espai Francesc Alujas, 
al carrer Justícia, 6, tenen 
de temps fins al pròxim 
divendres 15 d’octubre. La 
mostra, que reuneix qua-
dres amb predomini de la 
tècnica del collage i textos 
que ha escrit Joan Manuel 
Tresserras, garanteix passar 
una bona estona. D’entre 
totes les obres, n’hi ha una 
que ha cridat especialment 
l’atenció al públic visitant i 
és un retrat del rei emèrit 
construït amb 2.255 segells 
del dictador Franco.

Aquest divendres, l’Es-
pai Francesc Alujas restarà 
tancat. La setmana vinent 
es podrà visitar en l’horari 

següent: dilluns i dijous de 
17 a 20 h, dimarts i dime-
cres de 10 a 13 h i divendres 
de 10 a 13 h i de 19 a 20.30 
h. / DdR

Un moment de la posada en escena de l’adaptació de l’obra de Maria 
Aurèlia capmany. / L. López

teatre

LARA López

El Casal Popular va arrencar 
el passat cap de setmana la 
celebració del centenari de 
l’entitat amb dues funcions 
del primer wdd de la tem-
porada: l’obra teatral ‘Tu i 
l’hipòcrita’, de Maria Aurèlia 
Capmany. 

L’obra és un drama te-
atral que tracta la història 
de l’Honorat, un home que 
el dia del seu quarantè ani-
versari rememora moments 
del passat que han conduït 
la seva vida cap a la insatis-
facció i el fracàs: la pressió 
familiar perquè estudiés 
Dret; l’intent de fugir de 
casa; el primer amor; co-
nèixer la seva futura dona i 
el seu enamorament; etc. El 
protagonista culpa a les per-
sones clau de la seva vida de 
la seva sensació de fracàs, 
però elles li faran veure que 
tot es deu a la seva por a 
trencar les convencions i a 
actuar lliurement.

L’obra, dirigida per Da-
niel Bové i interpretada per 

el casal popular enceta el centenari amb l’obra 
‘Tu i l’hipòcrita’, de Maria Aurèlia capmany

una desena d’actors i actrius 
rubinencs, va entusiasmar 
el públic assistent. 

Abans d’iniciar la funció, 
Alfons Martí, un dels mem-
bres més antics del Casal, 
va llegir un poema sobre la 
pandèmia.

programació del centenari
La presidenta del Casal Po-
pular, Montse Comellas, ha 
avançat alguns dels actes 
que s’estan preparant per a 
la celebració del centenari 
de l’entitat. El primer acte 
oficial tindrà lloc el 20 de 

novembre a les 19 h, amb 
la presentació del llibre ‘El 
Casal Popular: 1921-2021. 
100 anys de cultura a Rubí’, 
obra de l’historiador rubi-
nenc Enric Escofet, que ja 
està a la venda a través de 
la web de Verkami. 

Al desembre, seguiran 
amb les tradicionals funci-
ons nadalenques de l’obra 
‘Els Pastorets’ i ‘Els Dimoni-
ets’. La resta d’activitats del 
centenari continuaran el 
2022, amb concerts, teatre 
i un acte central, que tindrà 
lloc a l’abril, amb la presèn-
cia de molts actors, actrius 
i equip que ha col·laborat al 
Casal. Comellas explica que 
serà una narració teatralit-
zada amb fotografies de to-
tes les èpoques de l’entitat, 
un acte amb el qual volien 
donar el tret de sortida a la 
celebració, però que es va 
haver de posposar per les 
restriccions derivades de la 
pandèmia.

La programació finalit-
zarà amb una exposició al 
Celler. 

breus

Últims dies per visitar ‘De corones 
& virus’ de Miquel Mas

Mas ha creat un retrat del rei 
emèrit a partir de més de 2.000 
segells del dictador Francisco 
Franco. / cedida

ReDAcció

El festival internacional 
de fotografia La Nuu va 
arrencar dissabte passat  
amb la primera de les visi-
tes guiades per la mostra 
de fotografies de grans 
dimensions ubicades a 
diferents façanes d’edificis 
de la ciutat. 

A banda dels partici-
pants, la ciutadania en 
general pot contemplar 
durant aquest mes la se-
lecció d’imatges dels fotò-
grafs participants d’arreu 
del món. Una mostra a 
cel obert que sedueix no 
només els amants o afici-
onats a la fotografia, sinó 
també a bona part del gran 
públic. 

Les visites guiades, a 
càrrec del director del fes-
tival, Carles Mercader, i 
del director artístic, David 
Molina, es repetiran tots 
els dissabtes al matí men-
tre duri el festival, que es 

tancarà el 30 d’octubre. 
Dissabte a la tarda va 

tenir lloc l’obertura oficial 
del festival al Celler, amb 
un recital poètic a càrrec 
de Maria Sevilla, acompa-
nyada de Joan Martínez i 
Txema Rico.

A banda de la mostra, 
el festival inclou un seguit 
d’activitats paral·leles. Així, 
el 13 d’octubre, Alberto 
Prieto oferirà la conferèn-
cia ‘Són oposats l’aigua i 
el foc?’, sobre la conjunció 
de fotografia i text i el 15 
d’octubre, l’Escola d’Art i 
Disseny de Rubí acollirà 
la presentació del llibre 
‘Ícaro’, de la fotògrafa Irene 
Zóttola. 

El 16 i 17 d’octubre, 
la plaça del Celler serà 
l’epicentre de la progra-
mació del festival amb la 
instal·lació de l’exposició 
‘Ínsula nómada’, de Jua-
nan Requena, i de dues 
activitats més: una xerrada 
entre Requena i Zóttola i un 

fotografia

El festival La Nuu sedueix de nou el gran públic 
amb les fotografies a cel obert

La primera visita guiada de l’exposició de La Nuu va començar a 
l’Antiga Estació. / J.A. Montoya

La xerrada sobre cant  flamenc 
de la cecAR atreu una setantena 
de persones a l’Ateneu

La Coordinadora de Entidades Culturales Andaluzas de Rubí 
(CECAR) va organitzar una conferència sobre cant flamenc 
a finals de setembre. La xerrada, que va anar a càrrec de 
Francisco Hidalgo, portava per títol ‘Rebuscando los cantes 
flamencos’, i va comptar amb l’acompanyament musical del 
cantaor Blas Maqueda i del guitarrista Paco Garfia.

A l’activitat, que va tenir lloc als jardins de l’Ateneu, hi 
van assistir prop de 75 persones. / DdR

El públic va gaudir de la conferència, que va comptar amb acom-
panyament musical d’un cantaor i un guitarrista. / J. A. Montoya

concert de la violoncel·lista 
Núria Puigbó.

El festival 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 
i un concert de Los tres 
chamacos.

La Fundació Museu Vallhonrat 
exposa art a peu de carrer
Per commemorar el cente-
nari de l’artista Pons Cirac 
‘L’àngel del cristall’, setze 
aparadors comercials de la 
ciutat i el MNUC, acullen de 
l’1 al 24 d’octubre una peça 
única dissenyada per l’artis-
ta. Són obres cedides per la 
Fundació Museu Vallhonrat, 
que compta amb la col·lecció 
més extensa de Pons Cirac a 
escala mundial exposada en 
les seves instal·lacions.

Els quadres i el plat ex-
posat son creats amb una 

tècnica pròpia, segell indis-
cutible de qualitat i perfec-
ció, que regala perspectives 
sorprenents, molt curioses 
i segons l’angle de visió de 
qui les observa, generen 
reflexos, mutacions lumíni-
ques i formes en constant 
metamorfosi.

Una iniciativa cultural i 
artística que ha estat possi-
ble gràcies a la bona entesa 
entre la Fundació Museu 
Vallhonrat i els comerciants i 
entitats participants. / DdR
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ERIC SALES

La Unió Espor� va Rubí B va 
iniciar el campionat amb 
una victòria davant el Cas-
tellbisbal per 1 a 3. Va ser 
un par� t disputat contra un 
rival amb ofi ci i veterania. 
El fi lial del Rubí va estar ben 
plantat al terreny de joc i 
ben organitzat en atac i en 
defesa. El primer gol va ser 
en el minut 24 quan Marcos 
Sinobas va robar una pilota 
que va cedir a Marc Vinuesa, 
qui va batre al porter local 
des de l’àrea pe� ta.

Només vuit minuts des-
prés, una bona jugada indi-
vidual de Babakar Samba, 
pitxitxi a la pretemporada, 
va acabar amb l’esfèrica al 
pal i Aiman Ben ‘Jaky’ va 
rematar a plaer aconse-
guint el 0-2 pel Rubí. Amb 
aquest resultat, va arribar 
el descans.

Ja a la segona part, el 

El Rubí B arrenca la lliga amb victòria 
davant el Castellbisbal (1-3)

Castellbisbal continuava 
pressionant i en un contra-
atac, una acció individual 
de Manel López i col·lec� va 
entre Marcos Sinobas i 
Javi Garrido, va permetre 
a aquest úl� m estrenar-se, 
després de fer la pretempo-
rada amb el primer equip. 
Era el minut 70 i al marcador 
pujava el 0-3.

Els locals ho continua-
ven intentant i el Rubí, a la 
contra, va disposar de més 
oportunitats per augmentar 
l’avantatge, però una erra-
da defensiva va permetre 
al Castellbisbal marcar de 
falta en el 82. Ja als úl� ms 
minuts, Pol Maillo i Javi Gar-
rido van tenir ocasions per 
aconseguir el quart gol per 
al conjunt rubinenc, però 
fi nalment no va poder ser.

Partit molt complet i 
amb dinàmica posi� va per al 
Rubí B, que va aguantar bé i 
va mostrar una gran solidesa 

defensiva, personalitat i cri-
teri, amb pilota i sense.

Destacar que hi va haver 
moltes targetes per part dels 
dos equips, però l’àrbitre va 
mostrar una gran personali-
tat davant les protestes con-
� nues dels jugadors locals, 
banqueta i públic.

Finalment, també cal 
ressenyar que dels 15 ju-
gadors del Rubí que va fer 
servir l’entrenador, nou són 
amateurs de primer any i 
disputaven el seu primer 
partit federat com ama-
teurs.

Van jugar pel Rubí: Car-
les Puigbo, Sergi Mari, Adrià 
Méndez (Quim Medina, 
min. 75), José Antonio Sesa, 
Pol González, Marc Vinuesa, 
Babacar Samba (Adrián Pe-
que, min. 52), Issamb Khai-
rounel (Javi Garrido, min. 
62), Marcos Sinobas, Manel 
López (Pol Maillo, min. 75) i 
Aiman Benmehimda.

FUTBOL | TERCERA CATALANA

L’onze � tular del ‘Vein� ’ que va saltar al terreny de joc en el par� t 
contra Les Fonts. / Cedida

JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó va estar 
a punt d’endur-se els tres 
punts en el primer par� t de 
lliga, que es va disputar al 
camp del Fontsanta Fatjó. 
Quan faltaven tres minuts, el 
conjunt rubinenc guanyava 
per 1-3 i en el temps de des-
compte va encaixar dos gols 
i es va haver de conformar 
amb l’empat. 

A la primera meitat, els 
visitants van ser molt supe-
riors i van poder marxar als 

L’Olímpic deixa escapar una victòria 
clara en el primer par� t de lliga

La plan� lla del primer equip de l’Olímpic. / J. V.

vestidors amb un resultat 
molt ampli, però el porter 
local va estar molt encer-
tat. Això va provocar que 
el marcador a la mitja part 
fos d’1-2. Al minut 5, Mauri 
va avançar l’Olímpic i en el 
minut 38, Aitor va ampliar 
l’avantatge. Però just abans 
del descans, Cifuente va 
aprofi tar un malentès entre 
el porter i la defensa i va 
retallar distàncies. 

A la segona meitat, el 
domini es va invertir, els 
locals tenien més intensitat 

i s’apropaven més a l’àrea 
de l’Olímpic. A la mitja hora 
de la segona part, va marxar 
la llum al camp i el par� t es 
va haver de parar durant 20 
minuts. Posteriorment, el 
joc es va reprendre i Mauri, 
al minut 82 va aconseguir 
el tercer gol pels de Rubí. 
Però en un final de partit 
absolutament boig, Prieto 
va fer el segon del conjunt 
de Cornellà i en el 91 Díaz 
va fer el gol de l’empat, per 
sorpresa de tots. 

En la propera jornada 
de lliga, l’Olímpic rebrà a 
casa el CF Molins de Rei el 
diumenge a les 12 h. 

Campiones de lliga
D’altra banda, l’equip Aleví A 
de la categoria femenina va 
aconseguir diumenge gua-
nyar al camp del Cardona 
per 0-9 i es va proclamar ma-
temà� cament campió de lli-
ga a falta de quatre jornades 
pel fi nal de la compe� ció. 
Així, les alevines de l’Olímpic 
jugaran la propera tempora-
da a Primera Divisió. 

FUTBOL | SEGONA CATALANA 

J. GONZÁLEZ

El primer equip del CF Ju-
ventud 25 de Sep� embre va 
arrasar el passat diumenge 
contra la UE Les Fonts (7-1) 
en el primer par� t ofi cial de 
la temporada 2021-2022. 
L’encontre s’havia de dis-
putar al camp de Les Fonts, 
però, fi nalment, s’estrena-
va l’equip local davant de 
la seva afi ció a causa dels 
problemes que tenien els 
visitants a les seves instal-
lacions.

En un gran partit del 
quadre dirigit per Richard 
Giménez, el ‘Veinti’ no va 
donar opció en cap moment 
al seu rival i es va mostrar 
molt efec� u en atac i segur 
en defensa al llarg de tot el 
par� t. Els gols van ser obra 
d’Adan Sancho, que va acon-
seguir un doblet, mentre 
que Àngel, Sidiky, Nacho, 
Alex i Marçal sumaven un gol 
al seu compte par� cular.

Abans de l’inici del matx 
es va guardar un minut de 
silenci per la mort de la mare 
de l’entrenador del Vein� . 
Els jugadors li van dedicar 
la victòria en un gest molt 
emo� u.

El proper partit serà 
aquest diumenge 10 d’oc-

Contundent victòria del ‘Vein� ’ en 
el seu debut a la compeció lliguera

tubre a les 12 h a casa contra 
el CE Llorençà FC. 

Presentació 
D’altra banda, diumenge 
vinent, � ndrà lloc l’estrena 
ofi cial del primer equip de 
l’en� tat amb diferents ac-
tes que comptaran amb la 
presència de membres de 
l’Ajuntament de la ciutat, 
encapçalats per l’alcaldessa 

Ana M. Mar� nez.
La matinal arrencarà a 

les 9.30 h amb un partit 
dels Patufets del Club, ja a 
les 10.45 h � ndrà lloc la pre-
sentació del primer equip, 
de la nova samarreta i del 
patrocinador principal del 
club. A més de 9.30 a 11.30 
h hi haurà una bo� farrada 
a preus populars, per 4,5 € 
(bo� farrada més beguda).
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REDACCIÓ

Les instal·lacions de Can 
Rosés van acollir diumenge 
passat la presentació dels 
diferents equips de les sec-
cions esportives del Club 
Natació Rubí. Enguany, la 
presentació va esdevenir 
el primer acte mul� tudinari 
en l’any del 50è aniversari 
del club.

Més de 200 espor� stes 
de totes les edats es van 
congregar per immortalit-
zar en una fotografi a aques-
ta efemèride tan important 
en la història de l’en� tat.

L’acte va ser encapçalat 
per l’alcaldessa de la ciutat, 
Ana M. Mar� nez, i la Junta 
Direc� va del club, presidida 
per David Or� z, que junta-
ment amb altres membres 
de la Junta Direc� va i del 
consistori, van fer entrega 
dels reconeixements es-

Presentació dels equips de 
les seccions del CNR i reconeixement 
als espor� stes més destacats

La rubinenca, travessant la meta. / Diego Winitzky

portius de la temporada 
anterior.

Debut del Sènior Masculí
A banda de la presentació, 
el dia abans l’equip absolut 
masculí de waterpolo va 
debutar a la màxima com-
pe� ció del waterpolo esta-
tal contra el CN Barcelona. 
L’equip dirigit pel Tiago 
va caure a casa de l’equip 
barceloní 16-6. Aquest dis-
sabte tornen a jugar, aquest 
cop a Molins de Rei, con-
tra l’equip madrileny del 
CN Canoe a partir de les 
18.15 h.

Triatló
Per la seva part la secció de 
triatló es va desplaçar fi ns a 
Calella, per donar suport als 
nostres par� cipants, en una 
de les proves més exigents, 
l’Ironman 70.3.

Coneguda per la seva 

bona ubicació a la ‘Costa de 
Maresme’ i el seu dis� n� u 
far, les platges daurades i 
el clima suau de la localitat 
ofereixen un espai idoni per 
als entusiastes del triatló. 

Aquesta prova Ironman 
és un esdeveniment es-
por� u que ofereix un gran 
desafiament a principis 
de temporada a causa de 
les distàncies que s’han 
de completar; 2.860 m de 
natació al mar, 112 km de 
ciclisme i un circuit de cursa 
a peu de 42,2 km.

Els representants del 
Natació Rubí a la prova van 
ser: Carlos Pardos (G-239-
/C-46), Manolo González 
(G-176/C-16), José Méndez 
(G-1003/C-53), Francesc 
Riudaura (G-730/C-114), 
José Luis López Pinedo 
(Jou) (G-797/C-112), Xavi 
Rodríguez (G-1156/C-190) 
i Ricard Valenzuela.

L’atleta rubinenca Mireia 
Pons ha aconseguit la sego-
na posició en la Marató del 
Pirineu, un recorregut de 42 
km i més de 2000 metres de 
desnivell que s’ha celebrat 
aquest diumenge al parc 
natural del Cadí-Moixeró.

Des de l’inici de la cursa, 
la sueca Ida Nilsson s’ha 
col·locat en primera posició 
amb Mireia Hernández i Mi-
reia Pons en segona i tercera 
posició. A la segona meitat 
de la cursa, la corredora de 
Rubí ha aconseguit avançar 
Hernández i col·locar-se 
en segona posició. Pons ha 

ATLETISME | MARATÓ DE MUNTANYA

Mireia Pons, segona a la Marató del Pirineu

travessat la línia de meta en 
4h 37’ 24”, a 13 minuts de la 
campiona.

Mireia Pons ha celebrat 
aquesta segona posició des-

L’entrenador rubinenc Noel Pérez, nou director de 
l’àrea de futbol a la Federació de Mongòlia Interior

FUTBOL | FORMACIÓ

El rubinenc Noel Pérez, en-
trenador UEFA Pro, ha fi txat 
com a nou director de l’àrea 
de futbol a la Federació pro-
vincial de Mongòlia Interior, 
a la Xina. 

Pérez sumarà així una 
nova experiència a l’estran-
ger com a entrenador, ja 
que anteriorment ha estat 
director espor� u a Costa de 
Marfi l i la seva darrera expe-
riència va ser a la Universitat 
de Beijing, a la Xina. 

Pérez explica que aques-
ta úl� ma etapa va ser una 
gran experiència per a ell, 

fet que ha estat determinant 
per acceptar el nou repte al 
gegant asià� c. Cal destacar 
que des de fa uns anys la Xina 
està apostant fort pel futbol 
i és necessària l’arribada de 
tècnics d’alt rendiment per 
agilitzar una transformació 
que vol conver� r el país en 
una potència també a escala 
futbolís� ca. 

El jove tècnic rubinenc 
ha estat a la nostra ciutat 
des de l’inici de la pandè-
mia, col·laborant ac� vament 
amb la UE Rubí. En el passat 
també va formar part del 

El rubinenc inicia un nou projecte 
espor� u. / Cedida

Triomf de l’Horitzó Can Mir contra l’Anoia (6-3)
FUTBOL | PRETEMPORADA

L’Horitzó Can Mir va acon-
seguir el triomf en el primer 
i únic partit de futbol 7 
pretemporada, que va dis-
putar contra el CE Anoia. El 
conjunt de Rubí va aconse-
guir la victòria per 6-3, amb 
gols de Juan Girón, Marín, 
Armand, Ayoub El Kassah 
i dos de Rubén Mar� n. Els 

rubinencs es van enfrontar a 
l’Anoia, un equip debutant a 
la Weleague7 i contra el qual 
ja havien jugat un amistós al 
fi nal de la temporada anteri-
or (4-4). En aquesta ocasió, 
el duel es va decantar a favor 
de l’Horitzó-Can Mir, però va 
ser més disputat del què es 
desprèn del marcador fi nal, 

ja que l’Anoia va tenir ocasi-
ons per fer més gols.

Per l’Horitzó-Can Mir 
van jugar Sergio González, 
Juan Girón, José Luis Girón, 
Rubén Mar� n, San�  Marín, 
Armand, Manuel, Ayoub El 
Kassah, Oriol Irisarri, José 
Manuel María i Xavi López.  
/ Horitzó-Can Mir

NATACIÓ

- Jesús Brisa: per la seva trajectòria com a 
entrenador i per la seva dedicació i implicació 
en la secció de natació del Club.

WATERPOLO

- Elena Ruiz: sisena d’Europa amb la selecció 
espanyola en el Campionat d’Europa Juvenil 
Femení a Šibenik, Croàcia; subcampiona 
Olímpica amb la selecció espanyola als Jocs 
Olímpics de Tòquio 2020; subcampiona 
amb la selecció espanyola a la FINA WORLD 
LEAGUE a Budapest; cinquena amb la 
selecció espanyola a la Super Final de la 
World League a Atenes.

- Absolut Masculí: campions de 1a Divisió 
Nacional i ascens a la màxima categoria 
nacional, la Divisió d’Honor Masculina.

- Absolut Femení: permanència a Divisió 
d’Honor Femenina (màxima categoria 
nacional); per la classifi cació per disputar la 
Copa de SM la Reina la temporada 2019/2020 

i 2020/2021, i per arribar 4a semifi nal de la 
història del Club en una Copa de SM La Reina 
la temporada 2019/2020.

- Dana Lea Gerschcovsky: medalla de bronze 
amb la selecció argen� na al Campeonato 
Sudamericano Absoluto Deportes Acuá� cos 
a Buenos Aires.

- Teo Soler: tretzè del món amb la selecció 
argentina al Campionat del Món Júnior 
Masculí a Praga, República Txeca.

- Aran Pina: subcampió d’Espanya amb la 
selecció catalana en el Campionat d’Espanya 
Infan� l per Federacions a Madrid.

- Daniel Gómez: per la seva trajectòria com a 
entrenador i per la seva dedicació i implicació 
en la secció de waterpolo del Club.

TRIATLÓ

- Antoni Venteo: per la seva dedicació i 
implicació en la secció de triatló del Club.

prés d’un any di� cil, sobre-
tot per diverses lesions per 
fi ssures d’estrès que l’han 
� ngut apartada de la com-
pe� ció molts mesos. / DdR

Més de 200 espor� stes de totes les edats formen les diferents seccions del club, que enguany celebra 
el 50è aniversari. / Cedida

ESPORTISTES RECONEGUTS PELS SEUS ÈXITS

Juventud 25 de Setembre i 
de l’Olímpic Can Fatjó, entre 
altres. / DdR
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