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Consternació i indignació per l’assassinat d’un 
comerciant a qui van robar una ampolla de licor

Cedida

Puja el nombre de delictes a Rubí
durant el primer semestre de l’any

*Oferta vàlida per a clients particulars propietaris d’un vehicle de qualsevol marca, consistent en un 50% de descompte per pneumàtic de les marques 
Continental  i Hankoon sobre la tarifa oficial vigent. L’aplicació de l’oferta està subjecta a fer l’operació de substitució de 2 o 4 pneumàtics des de l’1 de setembre
fins el 31 d’octubre de 2021. No canviable per efectiu ni acumulable a altres ofertes en vigor. Consulti’n les condicions als Serveis Oficials Peugeot adherits 
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Multi tudinària concentració en record al jove comerciant 
assassinat divendres i contra la inseguretat a la ciutat
REDACCIÓ

Més de 400 persones s’han 
concentrat aquest dilluns al 
matí davant l’Ajuntament 
per mostrar el seu rebuig 
per la mort d’un jove co-
merciant local divendres a 
la nit, quan va rebre diverses 
ferides d’arma blanca quan 
intentava evitar un robatori. 
L’acte de record, i alhora per 
reivindicar més seguretat a 
la ciutat, va rebre el suport 
de molts botiguers locals 
que van abaixar la persiana 
durant uns minuts en un gest 
de solidaritat i protesta.

Els assistents a la con-
centració van mostrar la 
seva consternació i la indig-
nació per la mort del boti -
guer, d’origen pakistanès, 
ferit mortalment després de 
robar-li una ampolla de licor. 
Convocats per la plataforma 
SOS Rubí, els manifestants 
van mostrar el seu suport 
a la família i a la comunitat 
pakistanesa, però també 
van denunciar la sensació 
d’inseguretat que hi ha a 
la ciutat.

Molts dels concentrats 
van criti car durament el go-
vern local per no parti cipar 

de forma institucional en 
l’acte i perquè les banderes 
del consistori no onejaven 
a mig pal en senyal de dol. 
De fet, es van sentir crits 
demanant la dimissió de 
l’alcaldessa de la ciutat, Ana 
M. Martí nez. 

Membres de la comuni-
tat pakistanesa van agrair 
les mostres de suport dels 
rubinencs i van assenyalar 
que encara no han informat 
la família de la vícti ma del 
tràgic succés. Hazif, de 35 
anys, feia vuit anys que vivia  

a la nostra ciutat, regentava 
un comerç de queviures a 
la plaça Onze de Setembre i 
era esti mat pels seus veïns.

L’associació Comerç Rubí 
també es va sumar a l’ac-
te i va demanar mesures 
urgents per acabar amb 
la inseguretat als carrers. 
“Volem passejar per Rubí 
tranquil·lament, volem més 
vigilància i seguretat”.

Fonts municipals han as-
senyalat que una delegació 
de la Federació Catalana del 
Pakistan va ser rebuda per 
l’alcaldessa, Ana M. Martí -
nez, que els va expressar el 

seu suport personal i el de 
tot el consistori. 

Un dia abans, la ciutada-
nia també havia organitzat 
una concentració  davant la 
porta de l’establiment que 
regentava la víctima, en 
senyal de dol, on van deixar 
missatges, fl ors i espelmes. 

Un acte insti tucional amb 
retard
Va ser ja dimarts, quan el 
consistori va organitzar un 
minut de silenci a la porta 
de l’Ajuntament en record al 
boti guer mort. Un acte que 
no va rebre el suport ciutadà 

La plaça Pere Aguilera es va omplir dilluns en una manifestació que va refl ecti r la consternació i indignació 
ciutadana. / J. A. Montoya

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

· 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.

´

Els fets van tenir lloc la 
nit de divendres passat. 
Els Mossos d’Esquadra 
van rebre un avís cap a 
les 23 h per intervenir en 
una baralla a un carrer 
proper a la plaça Onze de 
Setembre on hi havia una 
persona ferida.

Efectius del Servei 
d’Emergències Mèdiques 
(SEM) van ser els primers 
a arribar al lloc dels fets 
i van intentar reanimar 
la vícti ma, que va acabar 
morint abans de poder ser 
traslladat a un centre sa-
nitari per lesions compati -
bles amb arma blanca.

Agents de l’Àrea d’In-

vesti gació Criminal de la 
Regió Policial Metropoli-
tana Nord s’han fet càrrec 
de la investi gació i el cas es 
troba sota el secret de les 
actuacions.

L’home assassinat, que 
era d’origen pakistanès, 
regentava un establiment 
de queviures a la zona pro-
pera on es van produir els 
fets. Segons expliquen els 
testi monis, dos joves van 
accedir a la boti ga i li van 
robar una ampolla de licor. 
El dependent va sortir 
darrere d’ells i es va iniciar 
una baralla, on l’home va 
ser agredit amb una arma 
blanca. / DdR

Assassinat per 
una ampolla de licor

i que, a través de les xarxes 
socials, ha estat molt criti cat 
perquè arribava “tard”. 

En senyal de dol, les ban-
deres de l’Ajuntament han 

onejat des de dimarts a mig 
pal durant dos dies, un gest 
que molts ciutadans també 
han considerat que arribava 
amb molt retard. La ciutadania reclama més mesures de seguretat. / J.A. Montoya

Membres de la comunitat pakistanesa, a la concentració en rebuig a 
l’assassinat. / J. A. Montoya

Alguns veïns han deixat espelmes, fl ors i escrits a la porta de la 
boti ga del jove assassinat. / C.B. 
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Nou increment dels delictes registrats a Rubí durant 
el primer semestre de l’any, segons dades policials
REDACCIÓ

La criminalitat a la ciutat ha 
augmentat un 24,6% entre 
els mesos de gener i juny 
de 2021 respecte al mateix 
període de l’any passat. 
Durant el primer semestre 
de l’any, s’han registrat a 
Rubí 1.845 infraccions pe-
nals, davant les 1.391 que 
van tenir lloc el 2020. Són 
dades de les estadís� ques 
de criminalitat que acaba de 
fer públiques el Ministeri de 
l’Interior i que recullen infor-
mació facilitada pel conjunt 
de forces de seguretat com 
són Policia Local, Mossos 
d’Esquadra, Policia Nacional 
i Guàrdia Civil.

Un dels delictes que més 
s’ha incrementat en aquest 
primer semestre de l’any 
són els furts, que han pas-
sat de 250 l’any passat a 
353 aquest any. També és 
significatiu l’augment dels 
robatoris amb violència, que 
han pujat dels 65 registrats 
durant els primers sis mesos 

de l’any passat fi ns als 81 
d’enguany, i les sostraccions 
de vehicles, que s’han incre-
mentat de les 24 del 2020 a 
les 43 d’aquest any.

Pel que fa al tràfic de 
drogues, de gener a juny 
d’aquest 2021 s’han regis-
trat 15 delictes, davant els 7 

del mateix període de l’any 
passat.

A la ciutat, també s’ha 

Trobada entre Ajuntament i veïns 
per � rar endavant els habitatges 
socials de Sant Jordi Parc
REDACCIÓ

Representants del govern 
i tècnics municipals s’han 
reunit amb els veïns de Sant 
Jordi Parc per explicar-los 
amb detall la proposta de 
construcció d’habitatges so-
cials al barri. L’Ajuntament 
treballa amb el veïnat en 
dues possibles ubicacions 
que permetrien la convivèn-
cia entre els allotjaments i els 
equipaments que necessita 
el barri.

Fa uns mesos, l’anunci de 
la construcció d’aquests ha-
bitatges va despertar moltes 
crí� ques veïnals, majoritàri-
ament per la seva ubicació, 
en un solar reservar a equi-
paments que ara s’utilitza 
com a aparcament ubicat a 
l’avinguda Castellbisbal.

L’Ajuntament actualment 
treballa en dues ubicacions. 
Per una banda, el solar nú-
mero 78 de l’avinguda Cas-
tellbisbal, que allotjaria un 
bloc de pisos amb un sostre 
màxim per habitatge social 

de 1.600 m2, d’un màxim 
de quatre plantes. Segons el 
consistori, això possibilitaria 
l’edificació d’equipaments 
d’ús cultural, sanitari, assis-
tencial o residencial per a la 
tercera edat que es decidirà 
tenint en compte l’opinió dels 
veïns. En aquest cas, l’edifi ci 
� ndria un sostre màxim de 
821 m2 amb una única planta 
baixa.

L’altre emplaçament que 
s’està estudiant és l’ubicat 
entre l’avinguda Castellbis-
bal i el passatge de Topazi. 
En aquest cas, hi ha tres 
alternatives sobre la taula 
de construcció d’habitat-
ges i equipaments en un 
únic edifici, que permetria 
mantenir l’arbrat existent i 
l’aparcament actual. Segons 
l’Ajuntament, la qualifi cació 
de sòl d’equipament faria fi ns 
i tot possible ampliar la zona 
d’aparcament.

Joves, el col·lec� u prioritari
La intenció de la posada en 
marxa d’aquests habitatges 

socials seria donar resposta 
a les necessitats del col·lec� u 
entre 25 i 34 anys. Segons el 
Pla local d’habitatge el jovent 
és un dels col·lectius amb 
més necessitats d’habitatge, 
ja que la taxa d’emancipació 
és del 43%, el que suposa que 
gairebé 5.000 joves de Rubí 
tenen problemes per marxar 
de casa dels pares.

Així, l’Ajuntament vol que 
els habitatges que s’ubicarien 
a l’avinguda Castellbisbal, 78, 
es des� nin a aquest col·lec� u 
i es reservi un o dos pisos a 
la planta baixa per a perso-
nes amb mobilitat reduïda. 
Serien una quinzena de pisos 
en règim de lloguer, amb una 
durada de 7 anys de contrac-
ta improrrogables. Pel que fa 
als habitatges que s’ubicarien 
on ara hi ha l’aparcament, 
s’executarien més tard i no 
està decidit a quin col·lec� u 
anirien des� nats.

Està prevista una nova 
reunió d’aquí a uns dies per 
concretar les ubicacions fi nals 
on s’ubicaran els habitatges.

Els delictes per tràfi c de drogues gairebé s’han duplicat enguany. / Mossos d’Esquadra

plantació de marihuana que 
tenia instal·lada a casa seva. 
Aquestes estadís� ques no 
contemplen encara la mort 
del comerciant que va ser 
ferit mortalment quan va 
intentar evitar el robatori 
d’una ampolla de licor di-
vendres passat.

Respecte als delictes de 
robatori amb força a domi-
cilis, establiments o altres 
instal·lacions han pujat lleu-
gerament en comparació 
amb l’any passat: enguany 
s’han denunciat 118, davant 
els 108 del 2020.

Violacions i delictes contra 
la llibertat sexual
Les agressions sexuals amb 
penetració s’han mantin-
gut respecte al 2020, ja 
que s’han denunciat dues 
violacions. Per contra, els 
delictes contra la llibertat 
i indemnitat sexual han 
crescut passant dels deu del 
2020 als 17 d’enguany.

A més, s’han registrat 
més de 1.200 delictes que 

el Ministeri de l’Interior 
comptabilitza com a resta 
d’infraccions penals, on s’in-
clouen estafes, ciberdelictes 
o ocupacions.

L’increment de les dades 
de criminalitat respecte a 
l’any passat, marcat pels 
confi naments i la pandèmia, 
suposa, segons fonts polici-
als, un retorn als escenaris 
precovid.

De gener a juny es 
van registrar 353 
futs i 81 robatoris 

amb violència 

produït un homicidi con-
sumat durant el primer se-
mestre de l’any i dos en 
greu de tempta� va, dades 
que es mantenen respecte 
al 2020. L’homicidi es va 
produir a Sant Muç, quan 
un veí va ferir de mort un 
individu que volia robar a la 
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Representants del nou òrgan. / Romuald Gallofre

L’Incasòl no descarta des� nar més 
de 80 ha al parc de Can Sant Joan
REDACCIÓ

L’Incasòl, empresa pública 
propietària dels terrenys 
de l’an� c camp de golf de 
Can Sant Joan, no descarta 
destinar més de 80 ha a 
construir aquest nou parc. 
Així ho han explicat els 
membres de la plataforma 
Reconvertim el camp de 
golf, després d’una reunió 
mantinguda amb els res-
ponsables de l’ens públic. 

En aquesta trobada, 
l’entitat veïnal ha pogut 
traslladar les seves pro-
postes i inquietuds als 
responsables de l’Incasòl, 
principalment quin serà 
el des�  de les 20 ha que 
no s’inclouen en el parc, 
la realització d’un estudi 
ambiental i que els dos 
torrents existents quedin 
protegits. També demanen 
que la caseta de recepció es 
transformi en una escola de 
natura i que es garanteixi 
l’accés al parc des de Rubí 
i Sant Cugat. A la reunió, 
els membres de l’entitat 

han estat conversant amb 
la nova directora de l’Inca-
sòl, l’exalcaldessa de Sant 
Cugat, Mercè Conesa, i 
amb el gerent i exdirector, 
Albert Civit. 

La plataforma ha valorat 
de forma posi� va la troba-
da, ja que l’òrgan s’ha com-
promès a garan� r la protec-
ció dels torrents i els seus 
marges i l’accés al parc des 
dels dos municipis. A més, 

El parc serà majoritàriament d’ús públic en un futur. / Arxiu

integrades en el paisatge i 
l’entorn del parc. 

Pel que fa a l’estudi 
ambiental, l’Incasòl ha co-
municat que ja s’ha lliurat 
als ajuntaments respec� us 
i que són aquests qui ha de 
fer pública aquesta docu-
mentació.

En tot cas, l’Incasòl creu 
que cap a fi nals d’any ja hi 
hauria redactat un primer 
esborrany amb una propos-
ta més defi nida sobre quin 
serà el futur d’aquestes 
més de 80 ha de zona verda 
ubicades entre Rubí i Sant 
Cugat. 

Solució temporal
Pel que fa al manteniment 
temporal mentre es regula-
ritza tota aquesta situació, 
l’Incasòl ha explicat que cap 
dels dos consistoris es vol 
fer càrrec. Davant d’aques-
ta situació, Reconver� m el 
camp de golf s’ha ofert per 
establir un conveni a través 
del qual diverses en� tats 
locals facin un pe� t man-
teniment de neteja.

segons l’entitat, ha reco-
negut que les 20 ha que es 
volen des� nar a altres usos 
podrien reduir-se i que, en 
qualsevol cas, quedaran 

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

Passes endavant per la posada en 
marxa de l’Associació Arc Metropolità
REDACCIÓ

Rubí i vuit municipis més 
van celebrar la setmana 
passada l’Assemblea Cons-
� tuent de l’Associació de 
Municipis de l’Arc Metro-
polità. La cita va tenir lloc 
a la Nau Gaudí de Mataró 
i va servir per aprovar els 
estatuts de l’organisme que 
està format per Rubí, Ma-
taró, Granollers, Martorell, 
Mollet del Vallès, Sabadell, 
Terrassa, Vilafranca del Pe-
nedès i Vilanova i la Geltrú. 
També es va aprovar el seu 
organigrama. L’alcaldessa 
de Sabadell, Marta Farrés, 
serà la primera presidenta, 
i els alcaldes de Martorell, 
Xavier Fonollosa, i el de Vi-
lafranca del Penedès, Pere 
Regull, n’ocuparan les dues 
vicepresidències.

La primera sessió de 
treball va servir per debatre 
sobre les diferents necessi-
tats del territori en matèri-
es com ara infraestructures 
de mobilitat, habitatge, 
sostenibilitat i l’impuls de 
zones de baixes emissions. 
També es van aprovar els 

Vidres plans, miralls, mampares de 
bany, vidrieres artístiques, persianes, 

mosquiteres, instal·lacions comercials.

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

No està clar 
el des�  de la 

part reservada 
de moment a 
‘altres usos’

al territori. A més, la col-
laboració entre municipis 
que compar� m els reptes 
de futur ens dona més 
força, més possibilitats i 
més eines per assolir els 
objec� us”.

L’objec� u d’aquest nou 
organisme és reforçar la 
veu del municipalisme en 
la presa de decisions i oferir 
una visió pròpia dels muni-
cipis de la segona corona 

estatuts de l’organisme i la 
par� cipació econòmica de 
cada municipi, que anirà 
en funció del volum de 
població.

L’alcaldessa de Rubí, 
Ana M. Martínez, que va 
par� cipar en l’acte, va re-
marcar el treball en comú 
que facilitarà aquesta en-
titat: “És important que 
les decisions que afecten 
el territori es decideixin 

dins el desenvolupament 
tant de la Regió Metropo-
litana de Barcelona com 
del conjunt del territori. 
A l’abril va tenir lloc l’acte 
fundacional de la nova 
en� tat amb la signatura de 
la Declaració de Martorell, 
que posava les bases de la 
tasca de l’en� tat en àmbits 
estratègics, especialment 
els aspectes territorials i 
supramunicipal.
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l’Ajuntament proposa ara soterrar la línia 
elèctrica de can Fatjó en comptes de desviar-la
rEDAcciÓ

En una trobada mantin-
guda entre l’Ajuntament i 
la Comissió Municipal de 
l’Energia de Rubí, els repre-
sentants polítics han posat 
sobre la taula la possibilitat 
de soterrar part de la línia 
elèctrica d’alta tensió de 
Can Fatjó. Inicialment, el 
projecte acordat amb Red 
Eléctrica Española (REE) era 
de trasllat de la infraestruc-
tura, però l’Ajuntament creu 
ara que comportaria més 
beneficis el soterrament 
que no pas el desviament 
de la línia.

Fa dos mesos que es va 

Si es desvia la línia, cal-
dria executar una gran quan-
titat d’expropiacions, fet que 
implicaria una més elevada 
gestió de permisos i ocupa-
cions per part del consistori 
i costos associats. També 
requeriria un Pla Especial 
Urbanístic, que hauria d’in-
cloure un estudi d’impacte 
ambiental i la seva tramita-
ció supramunicipal. A més, 
s’hauria de dur a terme una 
anàlisi de possibles alterna-
tives en la tramitació ambi-
ental i comportaria almenys 
un tràmit de tres anys fins a 
l’inici d’obres.

El govern local es plante-
ja el soterrament per dues 

El barri de can Fatjó és un dels afectats per les línies d’alta tensió 
que travessen rubí. / Arxiu

raons. En primer lloc, per-
què seria més ràpid a l’hora 
de tramitar el projecte, ja 
que transcorreria per vials 
i terrenys municipals i no 
requeriria cap instrument 
urbanístic associat. D’altra 
banda, es reduiria l’impacte 
sobre el connector biològic 
i la possible ubicació de no-
ves línies aèries al territori, 

com ara la projecció d’una 
línia d’alta tensió que es 
planteja des del Segrià fins 
a Rubí.

El cost d’executar el so-
terrament suposaria una 
inversió d’entre 4 i 5 milions 
d’euros per quilòmetre. Si 
només s’executés el soter-
rament en el tram de Sant 
Jordi Parc i Can Fatjó, el tram 

afectat seria únicament d’un 
quilòmetre. “No hi ha res 
decidit, perquè ho volíem 
compartir amb la Comissió 
Municipal de l’Energia. Te-
nim la voluntat d’eliminar 
aquesta línia de la ciutat 
amb pressupost municipal”, 
va explicar l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, durant la tro-
bada. Per la seva banda, el 

regidor de Medi Ambient i 
Transició Ecològica, Andrés 
Medrano, va informar que 
actualment s’estan posant 
sobre la taula “els avantat-
ges i inconvenients de les 
diferents opcions”, però 
va assegurar que “les tor-
res d’alta tensió d’aquesta 
línia desapareixeran dels 
carrers”.

signar el conveni amb REE, 
però l’Ajuntament considera 
que la consideració d’aques-
ta possible alternativa no 
altera ni atura el conveni i de 

fet, el nou traç plantejat per 
REE ja es coneix: transcorre 
pel connector biològic que 
estableix el Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona.

El sorteig de la Bonoloto 
del 8 d’octubre va deixar a 
Rubí un premi de 62.877,47 
euros. 

Es van registrar tres 
butlletes premiades de 
Segona Categoria, una de 
les quals va ser venuda 

a Rubí, concretament al 
punt de venda número 
12.945, situat al passeig 
Francesc Macià, 13. Les 
tres butl letes que han 
estat premiades tenien 
cinc encerts i el número 
complementari. / DdR 

Validada a rubí una butlleta 
de la Bonoloto amb un premi 
de 62.000 euros



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!
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L’Ajuntament treballa en un pla per 
fer que la ciutat sigui més accessible
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha aprovat els 
apartats dedicats a la via 
pública i als edifi cis munici-
pals del Pla d’accessibilitat 
de Rubí. Un document que 
té com a objectiu millorar 
l’accessibilitat al municipi per 
tal de garan� r l’autonomia, 
la igualtat d’oportunitats i 
la no-discriminació de les 
persones amb diversitat fun-
cional, audi� va, visual i amb 
difi cultats en la comprensió 
i la parla.

En l’apartat dedicat a la 
via pública, s’ha dut a terme 
una anàlisi general de l’estat 
actual de l’accessibilitat de 
tot el municipi (2.082 trams 
de carrers). De cada tram, 
s’ha observat la tipologia 
de carrers, el seu pendent, 
l’amplada de pas lliure, els 
guals de vianants i el nivell 
d’accessibilitat. Un 7,25% 
dels trams són accessibles 
segons l’Ordre VIV/561; un 
11,24% estan adaptats se-
gons el Codi d’accessibilitat; 
un 13,99% es consideren 
accessibles, si no fos pel pen-
dent excessiu que presenten; 
un 30,73% són conver� bles; 
i un 36,79% es consideren 
inaccessibles.

També s’ha examinat l’es-
tat actual i s’han fet propos-
tes d’intervenció pel que fa 
a la xarxa bàsica de vianants 
defi nida al Pla de mobilitat 
urbana sostenible (370 trams 
de carrers). De cada tram, 
s’ha analitzat la � pologia de 
carrers, el pendent, l’ampla-
da de la vorera i l’amplada 
de pas lliure. D’aquesta anà-
lisi se’n desprèn la proposta 
d’intervenció en voreres i 
guals i els nivells d’accessi-
bilitat actual i d’accessibi-
litat resultant una vegada 
realitzades les intervencions 

proposades. Així, en cas 
d’executar-se les propostes 
presentades, un 39,13% dels 
trams serien accessibles; un 
36,12% estarien adaptats s; 
un 24,75% es considerarien 
accessibles si no fos pel pen-
dent excessiu; i no hi hauria 
cap tram inaccessible.

Pel que fa als edificis 
municipals, s’han analitzat 
un total de 66 equipaments: 
s’ha fet una anàlisi de l’estat 
actual, una diagnosi de l’es-
tat de l’accessibilitat, s’ha fet 
una estimació pressupos-
tària del cost d’intervenció 

Un tram de vorera molt estreta situat en un carrer als voltants del 
Celler. / C.B.

i s’han prioritzat diverses 
actuacions.

Propostes d’actuació
En el cas de la via pública, el 
Pla d’accessibilitat planteja 
com a actuacions priori-
tàries ampliar la xarxa de 
prioritat per a vianants, es-
pecialment a la zona centre, 
mitjançant la transformació 
en plataforma única; i dur a 
terme actuacions de millora 
d’accessibilitat en eixos de 
connexió entre barris.

Pel que fa als edifi cis mu-
nicipals, prioritza la interven-
ció en edifi cis administra� us 
amb atenció al públic i els de 
major afl uència en general, 
especialment, aquells amb 
pitjors condicions d’acces-
sibilitat.

El cost es� mat d’aques-
tes actuacions ascendeix a 
prop de 7 milions d’euros. 
L’Ajuntament haurà d’analit-
zar detalladament cada pro-
posta concreta, que tenen 
un caràcter orientatiu. “El 
Pla s’emmarca en la volun-
tat del govern de treballar 
l’accessibilitat per construir 
una ciutat més inclusiva”, 
ha assegurat el regidor de 
Mobilitat i Accessibilitat, 
Rafael Güeto.

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

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

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

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

T. 93 699 78 33

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

L’ac� vitat va tenir lloc a la Biblioteca. / Localpres-Ajuntament

Primera Jornada de Govern 
Obert per fomentar la 
par� cipació de la ciutadania
L’Ajuntament va organitzar 
la setmana passada la 1a 
Jornada de Govern Obert 
de Rubí amb l’objec� u de 
donar a conèixer als rubi-
nencs les eines de govern 
obert que el consistori 
posa a la seva disposició. La 
voluntat del govern local és 
fer par� cip a la ciutadania i 
implicar-la en el dia a dia de 
la ges� ó municipal.

La ciutadania està de-
manant un canvi en la ma-
nera de fer polí� ca i en les 
relacions i comunicació 
amb les administracions 
públiques. La petició de 
més transparència, proxi-
mitat, obertura, pedagogia 
i implicació o par� cipació 
ciutadana s’han anat in-
crementant els darrers 
anys. L’Ajuntament de Rubí 
defensa el Govern Obert 
com a millor fórmula de 
resposta a aquestes de-
mandes.

Al juny, el consistori es 
va dotar d’un Pla Estratègic 
de Govern Obert, fruit del 
treball que s’ha estat rea-
litzant des del 2015 i d’un 
exercici d’anàlisi i refl exió 

que han permès assolir el 
grau de maduresa necessa-
ri per estructurar els reptes 
de futur i planifi car les pro-
peres línies d’actuació amb 
l’horitzó 2030, d’acord amb 
el calendari dels Objec� us 
de Desenvolupament Sos-
tenible (ODS).

Amb aquesta 1a Jor-
nada de Govern Obert, 
l’Ajuntament ha encetat 
un nou camí, que dona 
resposta a una de les líni-
es d’actuació descrites al 
Pla Estratègic: potenciar 
la difusió i l’explotació de 
les dades obertes a escala 
social. “Aquesta jornada 
neix amb voluntat de ser 
anual i ha de permetre que 
la ciutadania, les en� tats i 
les empreses de Rubí, així 
com totes aquelles perso-
nes interessades, coneguin 
els con� nguts que posem 
al seu abast i que parti-
cipin amb nosaltres tant 
de processos par� cipa� us 
com en l’elaboració de 
normatives municipals o 
de reglaments”, ha explicat 
l’alcaldessa, Ana M. Mar� -
nez. / DdR

Nova trobada de la La Taula d’Infància i Adolescència
La Taula d’Infància i Ado-
lescència es reuneix un cop 
a l’any per donar veu als 
professionals dedicats a la 
infància i adolescència de 
Rubí, fomentant el treball en 
xarxa. L’objec� u de la Taula 
és millorar la coordinació pel 
que fa a la prevenció, la de-
tecció i l’atenció a la infància 
i adolescència, especialment 
aquella que es troba en situ-

acions de difi cultat socioe-
duca� va. L’òrgan està format 
per professionals dedicats a 
la infància i adolescència de 
diferents àmbits, serveis i 
en� tats del municipi.

Durant el curs, la taula ha 
seguit impulsant tres grups 
de treball: Habilitats a la 
Criança, que contempla tots 
els aspectes relacionats amb 
la pe� ta infància i proposarà 

diferents models d’interven-
ció; Prevenció a l’abandona-
ment escolar prematur, que 
valora els factors que poden 
incitar a un abandonament 
del sistema educatiu en 
l’etapa postobligatòria dels 
adolescents i proposa alter-
na� ves preven� ves adreça-
des a les famílies, i Benestar 
Emocional, que consensuarà 
entre els professionals que 

hi par� cipen què és el be-
nestar emocional en la in-
fància, en l’adolescència, en 
les famílies i en els mateixos 
professionals. 

Els grups de treball im-
pulsats per la Taula d’In-
fància i Adolescència han 
recuperat la presencialitat, 
després de més d’un any de 
ges� ó i trobades telemà� -
ques. / DdR

Urge localizar a 
la señora que el 29 de enero 
de 2020 ayudó a una mujer 

que tropezó y cayó en la plaza 
del Progrés a 

la altura del Centro El Progrés 

676 753 307  
629 198 405

Teléfonos de contacto 
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Rubí s’adhereix al Pla per la millora de 
la qualitat de l’aire al Vallès Occidental
REDACCIÓ

El consistori ha aprovat 
de forma defi ni� va la seva 
adhesió al Pla d’acció supra-
municipal per a la millora de 
la qualitat de l’aire al Vallès 
Occidental. El document vol 
ser una eina que perme�  
reduir la contaminació at-
mosfèrica a la comarca a 
través de la implementació 
d’un seguit d’actuacions.

El pla té un desplega-
ment previst de sis anys 
a diferents municipis de 
la comarca i compta amb 
un total de 44 mesures, 
classificades en set línies 
estratègiques: ges� ó i se-
guiment de la qualitat de 
l’aire, reducció del trànsit i 
les emissions dels vehicles, 
millora de la mobilitat en 
transport públic, foment de 
la mobilitat ac� va, reducció 
de les emissions dels serveis 
municipals, reducció de 
les emissions dels serveis 
productius i divulgació i 
sensibilització ciutadana

A Rubí, s’han impulsat ja 

algunes mesures en relació 
amb la millora de la qualitat 
de l’aire, segons explica el 
regidor de Medi Ambient i 
Transició Ecològica, Andrés 
Medrano. Aquestes mesu-
res són l’inici d’un estudi 
per determinar els nivells 
de diòxid de nitrogen a la 
ciutat, que comptarà en 
una segona fase amb la 

col·laboració de 16 centres 
educa� us de Rubí; el Pla de 
desplaçament d’empresa de 
l’Ajuntament; o l’elaboració 
en curs d’un mapa de temps 
a peu. “Ara tenim planifi ca-
des altres actuacions, per 
les quals acabem de dema-
nar finançament via fons 
europeus Next Genera� on, 
com ara la implantació de 

la Zona de Baixes Emissions 
i el desplegament de les 
accions recollides al Pla de 
Mobilitat, que busquen mi-
llorar la qualitat de l’aire, re-
duir les emissions, rebaixar 
el soroll ambienta, canviar 
els hàbits de mobilitat i en 
general augmentar la quali-
tat de vida de la ciutadania”, 
assenyala Medrano.

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

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

L’objec� u principal del pla és reduir la contaminació atmosfèrica. / Ajuntament de Rubí

Si buscas calidad, precio y 

está la solución!

660 642 232 
Carrer Bartrina, 39 bis RUBÍ

reparallar@gmail.com

Petites reparacions, reformes,
instal·lacions i serveis

per a la seva llar

Les seves
reparacions

domèstiques 
en bones mans

MÉS DE 10 ANYS
ENS AVALEN!

%
GARANTIA

100
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El Rubí Forma ha engegat el 
programa ‘Adequant noves 
vies per a l’ocupació’ per 
facilitar l’orientació i l’acom-
panyament a la inserció de 
30 rubinencs i rubinenques 
del col·lectiu de persones 
qualificades amb formació 
professionalitzadora d’entre 
16 i 40 anys.

Segons el consistori, l’ob-
jectiu d’aquest programa 
és fer valer el talent de les 
persones joves i adultes amb 
formació qualificada per 
tal que el puguin posar en 
pràctica a les empreses del 
territori i quedin vinculats 
al municipi. El programa 
preveu l’orientació i l’acom-
panyament a la inserció de 
30 persones.

Per formar part del pro-
grama cal tenir entre 16 i 40 
anys, estar en situació d’atur 

o precarietat laboral, dispo-
sar d’una formació professio-
nalitzadora de Cicle Formatiu 
de Grau Mitjà o Superior o 
estudis universitaris i residir a 
Rubí. Es prioritzaran les per-
sones formació professiona-
litzadora del sector industrial 
i formacions transversals.

Cadascuna de les per-
sones que participin en el 
programa rebrà accions d’ori-
entació, tutorització i disseny 
d’itineraris professionals per 
a la millora de l’ocupabilitat, 
accions d’intermediació i 
acompanyament a la inserció 
laboral i accions d’aproxi-
mació dels recursos públics 
del municipi. Les persones 
interessades poden adreçar-
se a l’Oficina d’Inserció del 
Rubí Forma o contactar per 
correu electrònic a drg@
ajrubi.cat. / DdR

L’ajuntament i la cambra de Terrassa impulsaran 
accions formatives per a empreses i treballadors
REDacciÓ

L’Ajuntament de Rubí i la 
Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Serveis de Ter-
rassa han signat un con-
veni de col·laboració per 
desenvolupar i executar 
conjuntament projectes i 
accions formatives adreça-
des al teixit empresarial i 
a la ciutadania de Rubí i la 
seva àrea d’influència. 

Amb aquest acord, les 
dues institucions es com-
prometen a col·laborar en 
l’assistència i la prestació 
de serveis a les empreses, 
la defensa dels interessos 
empresarials i dels treba-
lladors i treballadores, la 
investigació en l’àmbit so-
cioeconòmic i la formació i 
qualificació professional.

L’alcaldessa ha explicat 
que el consistori, a través 
del Rubí Forma, treballa per 
“oferir una formació reco-
neguda i homologada que 
afavoreixi l’accés al mercat 
laboral i la promoció pro-
fessional. Estem conven-
çuts que la col·laboració 
amb la Cambra ens ajudarà 
a complir aquesta missió i 
que arribi a més rubinencs 
i rubinenques”.

Així, la Cambra de Ter-

sencial. Les dues entitats 
acordaran  la contractació 
del personal necessari, el 
calendari i els aspectes 
concrets que requereixi 
cada formació.

D’altra banda, Ramon 
Talamàs, president de la 
Cambra, ha apuntat que 
“veiem com ha augmentat 
la demanda de la formació 
professional que ha acon-
seguit prestigiar-se. Les 
dinàmiques del mercat i 

l’administració no sempre 
conjunten. Amb aquest 
conveni posem mitjans i 
recursos per compensar 
l’oferta i la demanda”, ha 
dit Ramon Talamàs. Tala-
màs ha lloat la proactivitat 
del consistori rubinenc amb 
tot allò que té a veure amb 
la formació professional 
i ha recordat que Rubí té 
una gran base industrial 
que genera molta ocupació 
local.

El Rubí Forma implementa 
un nou programa per retenir 
el talent rubinenc

L’alcaldessa i el president de la cambra, després de la signatura del conveni entre l’ajuntament i l’ens 
cameral. / ajuntament de Rubí – Localpres

rassa farà difusió dels pro-
jectes i accions formatives 
acordades a les empreses 
associades a l’entitat, col·
laborarà en la planificació, 
execució i avaluació de les 
accions formatives acorda-
des i n’avaluarà i certificarà 
el resultat. L’Ajuntament, 
per la seva banda, farà difu-
sió dels projectes i accions 
acordades i facilitarà l’espai 
on es desenvoluparan quan 
es realitzin en format pre-

Tornen a posar en marxa el programa SioaS per a 
la inserció de persones amb discapacitat
REDacciÓ

L’Ajuntament de Rubí, a tra-
vés de Rubí Forma i del Servei 
de Diversitat Funcional, orga-
nitza la tercera edició del pro-
grama Serveis Integrals d’Ori-
entació Acompanyament i 
Suport (SIOAS), subvencionat 
pel Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i ob-
jecte de cofinançament per 
part del Fons Social Europeu. 
Dins d’aquesta iniciativa, 
s’ofereix atenció individualit-
zada i orientació a persones 
amb discapacitat física, intel·
lectual o sensorial, o amb 
algun trastorn mental, amb 
l’objectiu que trobin feina al 
mercat de treball ordinari. El 
programa es concreta a través 
d’un conveni amb la Fundació 
Grupo Hada, que gestiona 
projectes d’inserció laboral 
i formació ocupacional per a 
persones amb discapacitat a 
diferents municipis del Vallès 
Occidental.

El SIOAS es planteja com 
un servei tutoritzat especi-
alitzat que té en compte les 
circumstàncies personals i 
professionals de la persona 
usuària per determinar les 
seves capacitats i interessos 
i gestionar la seva trajectòria 
de formació, de recerca de 
feina o de posada en pràctica 
d’altres iniciatives professi-
onals. A Rubí, el programa 
ofereix orientació i inserció 
laboral tant a escala indivi-
dual com en grup, prospecció 
laboral, formació tècnica·
professional, i formació en 
alfabetització digital.

En aquesta nova edició, el 
programa s’adreça a ciutada-
nia amb un grau de discapaci-
tat entre el 33% i el 65%. Se-
gons estadístiques de 2019, 
a Rubí hi ha reconegudes de 
forma legal 3.522 persones 
amb un nivell de discapa-
citat dins d’aquesta franja. 
Tot i que una part d’aquests 
rubinencs i rubinenques no 

estan en edat de treballar, les 
demandes detectades des de 
diferents serveis confirmen 
que es tracta del grup amb 
més necessitat de recerca de 
feina i de formació professio-
nalitzadora.

La tercera edició del SIO-
AS està oberta des de l’estiu 
i finalitzarà el 30 de juny 
de 2022. Per beneficiar·se 
d’aquesta iniciativa, cal fer 
la demanda a través de l’Ofi-
cina d’Atenció a la Diversitat 
Funcional (OADF) o el servei 
de Primera Acollida de Rubí 
Forma.

L’organització del progra-
ma SIOAS a Rubí s’emmarca 
dins els eixos d’actuació del 
Pla d’atenció integral a les 
persones amb discapacitat 
i diversitat funcional 2019·
2022.

En la seva anterior edició, 
es va atendre 22 persones, 
arribades principalment a 
través de Rubí Forma, l’OADF, 
l’Oficina Tècnica Laboral i els 

Serveis Socials. D’aquestes, 
se’n van acabar seleccionant 
15 amb un grau de discapa-
citat a partir del 65%, que 
van completar els continguts 
del programa mitjançant tu-
tories individuals o sessions 
en grup.

Quatre dels participants 
van realitzar de manera satis-
factòria la formació tècnica·
professional d’auxiliar d’ope-
racions bàsiques de logística 
i embalatge, amb una durada 
total de 180 hores teòriques 
i 80 hores de pràctiques en 
empresa ordinària.

Avui en dia, un dels usu-
aris ja ha estat contractat 
per l’empresa on va realitzar 
les pràctiques. A més, hi 
ha altres dues persones en 
processos de selecció amb 
resultat satisfactori, a l’espera 
de resposta per part de l’em-
presa. Actualment, l’equip de 
prospecció del SIOAS segueix 
treballant per ampliar aques-
ta xifra d’insercions.

L’Ajuntament de Rubí ha 
iniciat un procés participatiu 
per tal d’enriquir el Pla direc-
tor de Rubí Brilla 2030. Els 
rubinencs poden fer arribar 
les seves aportacions fins al 
29 d’octubre a través de la 
plataforma Participa Rubí.

El Pla director de Rubí 
Brilla 2030 és l’eina que 
defineix les línies estratègi-
ques i les accions d’eficiència 
energètica i ús de renovables 
que l’Ajuntament de Rubí es 
planteja dur a terme en tots 
els àmbits de la ciutat durant 
els propers anys. Tot plegat, 
amb l’objectiu de reduir les 
emissions de CO₂ en un 55% 
per a l’any 2030 i, al mateix 
temps, millorar la qualitat de 

vida de la ciutadania i la com-
petitivitat de les empreses.

Actualment, aquest pla 
està acabant de definir·se i 
l’objectiu és que pugui ser 
aprovat pel Ple entre els me-
sos de novembre i desem-
bre de 2021. “Hem volgut 
compartir aquesta proposta 
de Pla director amb els ru-
binencs i les rubinenques 
per tal que ens puguin fer 
arribar opinions”, ha explicat 
el regidor de Medi Ambient 
i Transició Ecològica, Andrés 
Medrano. “Les aportacions 
rebudes seran valorades i 
poden ajudar a enriquir l’es-
tratègia perquè Rubí avanci 
ràpidament cap a la sosteni-
bilitat”. / DdR

Procés participatiu perquè 
la ciutadania faci aportacions 
al Pla director del Rubí Brilla

El Rubí Brilla és un projecte municipal que impulsa la reducció del 
consum d’energia i l’ús de renovables. / arxiu



limitacions d’aforament i 
mesures seguretat. Ara que 
comencem a veure la llum 
al fi nal del túnel, el comerç 
de Rubí mereix una nit com 
aquesta, d’agraïment i de 
celebració”.

Mar� nez també va en-
tregar una placa comme-
mora� va a propietaris de 
12 establiments que aquest 
2021 celebren un aniversa-
ri signifi ca� u: Moncass (20 
anys), Perfumeria Passion 
Beauté Núria Vilalta (25 
anys), El Portalet, Talleres 
J.M. Gómez (30 anys), Saló 
de Perruqueria Mercè, Dul-
cilandia, Blau i Rosa, Racó 
Rosa i Bronzze (35 anys) i 
Pando Joieria, Centre Cris-
tina Nacher i Restaurant 
Can Ramon (40 anys). “Us 
felicitem per la feina ben 
feta que us ha permès gua-
nyar-vos cada dia la confi -
ança de la vostra clientela. 
Pel vostre esforç, per la 
vostra capacitat d’adapta-
ció i per la vostra dedica-
ció personal, felicitats i ... 
moltes gràcies”, va afi rmar 
l’alcaldessa.

L’acte va comptar amb 
la presència de Ramon 
Talamàs, president de la 
Cambra Ofi cial de Comerç 
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Vols anunciar-te?
Truca’ns al

 609 03 22 89 o 
al 686 95 75 80

Una cinquantena de bo� guers 
celebren la Trobada de Comerciants

REDACCIÓ

La Setmana del Comerç va 
arrencar el passat dijous 
amb la primera trobada de 
comerciants de la ciutat, 
que va aplegar més de 50 
professionals del sector al 
Celler.

L’acte va servir per pre-
sentar la guia ‘Benvingut 
comerç’ als establiments 
de nova creació, un docu-
ment que recull tot allò que 
pot ser ú� l als nous establi-
ments: serveis municipals, 
normativa, el programes 
d’assessorament comercial 
i projectes transversals. 
L’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Mar� nez, va entregar la 
guia a 10 nous establiments 
del municipi (Bugaderia, La 
bo� ga del barri, San� veri, 
Esto está rico, Finca Cano, 
WM Clinic, L’Aula Musical, 
Malbec Asador Argen� no, 
Rostisseria Ca la Pepa i 
Quirodinamic).

La màxima responsable 
municipal va afi rmar que 
la trobada pretén ser “una 
celebració del comerç de 
la ciutat, de la seva qua-
litat i de la seva empenta. 
Venim de temps difícils. 
De tancament forçat, de 

Durant l’ac� vitat, es van reconèixer diversos establiments que compleixen anys. / Localpres-Ajuntament

Si... desea personal...
para limpieza o para 

atender personas mayores

Llámenos al 699 356 464

i Indústria de Terrassa; Mi-
quel Ortuño, president de 
Comerç Rubí; Alfred Mar� , 
president de l’Associació 
de Bars i Restaurants de 
Rubí; Andrea Gu� érrez, de 
l’en� tat Fem Pinya, i Irene 
Zoroa, en representació de 
l’Associació de Comerciants 
de Sant Jordi Parc.

Setmana del Comerç
La trobada de comerciants 
del Celler va servir per do-
nar el tret de sor� da a la 
Setmana del Comerç, que 
inclou fi ns al 17 d’octubre, 
la ruta ‘De tapes per Rubí’. 
La proposta gastronòmica 
permet a la ciutadania 
adquirir una tapa i una 
beguda per només tres 
euros a 24 establiments de 
restauració locals.

La Setmana del Comerç 
havia de culminar el 16 
d’octubre amb la R-Outlet, 
una jornada de venda al 
carrer oberta a la par� ci-
pació de tots els comerços 
de la ciutat, però fi nalment 
s’ha suspès després de l’as-
sassinat d’un comerciant 
divendres passat a la Zona 
del Mercat. 

Tot i això, alguns co-
merciants ja tenien tot 

preparat per par� cipar en 
la jornada i segons han ex-
plicat des de Rubí Comerç, 
els bo� guers que ho vol-
guin podran sor� r al carrer 
amb un taulell per vendre 
els seus productes.
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La mort d’un jove comerciant pakis-
tanès divendres passat a la nit a la 
cèntrica plaça Onze de Setembre ha 

generat consternació i indignació entre la 
ciutadania en general i especialment entre 
el teixit comercial. Hafi z va morir intentant 
evitar el robatori d’una ampolla de licor. Una 
mort sense sentit. Les mostres de ràbia, dolor 
i indignació entre els rubinencs i les rubinen-
ques van sorgir espontàniament, als carrers, 
per missatges, a les xarxes socials. 

Diumenge mateix al matí tenia lloc la 
primera concentració davant les portes de 
l’establiment que regentava el jove. Dilluns, 

Consternació
EDITORIAL

va ser a la porta de l’Ajuntament. Una multi-
tudinària manifestació en senyal de dol i per 
reclamar més mesures de seguretat a la ciutat. 
No hi va haver representació institucional de 
l’Ajuntament, fet que ha generat moltes crí-
tiques. El consistori va esperar fi ns a dimarts 
per a convocar un acte, un minut de silenci 
i decretar dos dies de dol. Aquesta lentitut 

administrativa dona encara més sensació 
de llunyania entre la ciutadania i els seus 
representants. No dubtem que hagin estat 
treballant sobre el tràgic succés, però el gest 
públic va ser ja fora de joc. 

Que la inseguretat és real per als veïns i 
veïnes de la ciutat està demostrat i que queda 
molt per fer en aquest sentit també. I el pri-

mer i més urgent, és que el nombre d’efectius 
policials, tant de Mossos d’Esquadra com de 
Policia Local, sigui el que pertoca en funció 
del nombre d’habitants que té Rubí. Això és 
una mesura administrativa de contractació de 
personal o de destinació d’efectius que tant 
Generalitat com Ajuntament han de donar 
resposta de forma immediata. 

Més enllà de mesures immediates, cal 
incidir en el sistema, lluitant contra les desi-
gualtats, la pobresa i l’exclusió. Calen moltes, 
moltes polítiques socials que afavoreixin la 
igualtat, la integració, la convivència, que 
ajudin en defi nitiva a cohesionar la ciutat. 

Mentre tenia gairebé enllestit un article 
d’anàlisis sobre seguretat, delinqüència i 
com vivim aquests fets va arribar la notícia 
del terrible fet succeït divendres a la nostra 
ciutat.

No cal que us l’expliqui, suposo: un co-
merciant fou apunyalat després de perseguir 
dos nois que li havien robat una ampolla de 
rom, i va morir. Va passar al centre de Rubí, 
mentre la gent sopava als bars i les càmeres 
de vigilància ho gravaven. Jo mateixa estava 
al carrer, ben a prop. Una companya va venir 
pàl·lida per haver trobat la sang. Un altre 
en pena i ràbia: havia estat atenent un amic 
del jove assassinat, sense ser assistit pels 
Mossos, que al seu torn estaven en tensió 
vigilant l’escena.

El dolor i la consternació són enormes. 
També la ràbia. Mort gratuïta, sense sentit, 
immerescuda, absurda. Qualsevol mort 
violenta ens pot fer conscients d’aquesta 
absurditat, però en aquest cas es multiplica. 
El dolor, la ràbia, la consternació ens cauen 
al damunt com una llosa. La por creix.

El veïnat va reaccionar ràpidament: fl ors, 
missatges de condol, demanda d’acció a les 
institucions, solidaritat entre comunitats. 

Por, seguretat. Solucions? 
Una concentració diumenge al matí i una, 
dilluns promoguda entre d’altres per la co-
munitat pakistanesa.

L’Ajuntament, en canvi, ha estat lent. 
El govern ha trigat dos dies a decretar dol 
ofi cial i abaixar les banderes a mitja asta, i 
això després que a la concentració de dilluns 
es demanés a crits. En lloc de sumar-se i 
dialogar amb la concentració de protesta, 
convoquen un minut de silenci l’endemà.

Entretant es reuneixen amb entitats, co-
merços, policia. És la feina que els toca, per 
alguna cosa governen. Però no aprofundiré 
aquí en la crítica. A l’AUP n’hem parlat molt, 
d’aquesta qüestió, i per responsabilitat creiem 
que, davant d’un fet tan greu, treure’n rèdit 
polític no toca.

Ara toca escoltar-nos, acompanyar la rà-
bia i el dolor, cercar solucions. Solucions que 
seran complexes perquè l’arrel del problema 
és sistèmica.

El més senzill i immediat: demanar que 
la ràtio de Policia Local i de Mossos a Rubí 
sigui la que toca. Tenim menys agents dels 
que caldria per població.

Demanar que es desplegui una policia 
local més comunitària, més de proximitat, en 
relació amb els barris i els comerços de cada 
zona. Una policia local preparada i formada 
per actuar en situacions diverses, també de 

forma preventiva, com vam proposar al dar-
rer ple municipal. Sense aconseguir efectius 
sufi cients, però, es fa difícil.

Recordar que les videocàmeres no són 
una solució: serveixen sobretot per actuar un 
cop el delicte s’ha produït, però en general 
no l’eviten.

Ara bé: els cossos de policia, com el siste-
ma judicial, actuen sobretot quan el confl icte 
o el delicte ja és present. Si volem que es 
redueixi el delicte, cal anar més enllà.

Creiem que cal diferenciar convivència i 
incivisme (soroll, brutícia, gent jove fumant 
i bevent a un portal, crits, etc.), pobresa i 
exclusió (pidolar, dormir al carrer, okupar 
una casa buida per a viure, no tenir papers 
legals) i delinqüència (okupar per a trafi car o 
instal·lar-se en una casa aliena, robar, agredir, 
assassinar, violar, atropellar). 

Així podrem cercar les solucions adequa-
des a cada situació, malgrat que les fronteres 
en molts casos són difuses: pots passar tant 
de temps en la pobresa que robis menjar al 
súper; pots tenir tanta ansietat i tan poca 
atenció psicològica i suport comunitari que 
un dia perdis els nervis i agredeixis algú; pots 
ser un jove sense futur que ha normalitzat 
la violència.

Les solucions a mitjà i llarg termini de-
manen invertir en la dignitat de la vida de la 

gent de Rubí: equipaments als barris, suport 
a les famílies amb difi cultats, centres cívics 
que apleguin la comunitat de cada zona, oci 
per a joves més enllà de festes alcohòliques, 
campanyes de sensibilització sobre drogues 
i alcohol, o sobre violència masclista, trencar 
amb l’aïllament a què ens ha dut la COVID i 
la societat actual, mediació en confl ictes, edu-
cadores de carrer, atenció a la salut mental, 
habitatge per a tothom, etc.

És una solució sistèmica, estructural, 
però efectiva. Els estudis sobre delinqüèn-
cia són clars: l’exclusió, la desigualtat, la 
pobresa, l’autoritarisme, etc. produeixen 
violència, desgasten la societat, trenquen la 
comunitat.

A més d’aconseguir la quantitat d’agents 
de policia que ens toca i d’actuar davant 
el delicte, cal canviar les prioritats de la 
política local, fugir de la foto i les despeses 
d’aparador, i invertir diners en polítiques 
socials: rehabilitar per a Les Torres els antics 
cinemes, desplegar la xarxa de centres cívics, 
incrementar les mediadores i les educadores 
de carrer, fer habitatge públic, etc. Són molts 
diners, sí.

També són absolutament necessaris. Ara 
bé, el govern acaba de fer un pla d’inversions 
de 18 milions d’euros i, en ell, no veiem enlloc 
aquestes prioritats.

(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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El Tuit de la setmana                12 d’octubre

PAH Rubí
@Rubi_PAH

Buenos días, #rubicity  
vamos a por el noveno 
día, de acampada. Aquí 
seguimos al pie del cañón, 
por una vivienda digna. 
#StopDesahucios #SiSePuede

ARTICLE D’OPINIÓ

Betlem Cañizar
Alternativa d’Unitat Popular
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Torna la Fira de Sant Galderic aquest dissabte, 
tot i que encara marcada per la pandèmia
REDACCIÓ

Aquest dissabte 16 d’oc-
tubre, tornarà la Fira de 
Sant Galderic, tot i que 
ho farà encara “d’una ma-
nera tes� monial” a causa 
de les restriccions per la 
pandèmia. Així ho explica 
l’Associació Sant Galderic, 
en� tat organitzadora de la 
Fira, que enguany arriba a 
la 26a edició i està dedicada 
a la pagesia i l’art. 

Segons l’organització, 
enguany amb una fi ra amb 
restriccions es vol “mantenir 
l’esperit” de Sant Galderic, 
però la intenció és que l’any 
vinent es pugui realitzar 
com s’ha fet sempre.  

La plaça de l’An� ga Esta-
ció acollirà de 10 h a 20 h el 
mercat d’art i artesania, la  
17a Fira Retro Clàssic, orga-
nitzada pels Amics dels Au-
tomòbils An� cs de Rubí, i la 
3a Trobada d’Il·lustradores i 
il·lustradors. 

Durant el mateix horari, 
a l’avinguda de Barcelona, 

La Fira es trasllada del carrers del nucli an� c fi ns a la plaça de l’An� ga Estació en format reduït. / Arxiu 

en el tram comprès entre els 
carrers General Prim i Josep 
Serra, � ndrà lloc la primera 
Mostra d’Art al Carrer. 

A més, el Museu Etno-
gràfi c Vallhonrat oferirà una 
jornada de portes obertes 
amb visites guiades i en-
trada gratuïta a partir de 
les 11 h. 

També hi ha altres ac� -
vitats paral·leles que coinci-

diran, com ara la Ruta dels 
Grafi ts, que passarà per la 
plaça de l’An� ga Estació a 
les 12 h i a les 18 h, i la visita 
guiada per les obres exposa-
des al carrer del fes� val La 
Nuu, a les 11.30 h a l’An� ga 
Estació de FGC.

El cartell d’enguany de 
la Fira és obra de la fo-
tògrafa Ingrid Llorens i la 
dissenyadora Rosa Roselló i 

ret homenatge a una de les 
úl� mes vinyes de la ciutat, 
la d’Òscar Puig, i al passat 
vinícola de Rubí.

D’altra banda, com a 
ac� vitats prèvies a la fi ra, la 
Biblioteca ha acollit durant 
les úl� mes tres setmanes 
tres exposicions i tres xer-
rades dedicades cadascuna 
d’elles al còmic, als grafi ts i 
als tatuatges. 

Hasta 9 plazas

T. 93 588 82 53 TAXI RUBÍ

La cobla Ciutat de Cornellà 
oferirà dissabte un concert 
al Casal Popular 
El Foment de la Sardana 
ha organitzat un concert 
de sardanes, previst pel 16 
d’octubre a les 18 h al Casal 
Popular. La cobla encar-
regada d’oferir el concert 
serà Ciutat de Cornellà, que 
interpretarà un programa de 
12 sardanes. 

El repertori estarà for-
mat per les peces ‘Els ocells 
et canten de Conrad Saló, 
‘Baixant de la font del gat’ 
d’Enric Morera, ‘Girona 
m’enamora’ de Ricard Vi-
ladesau, ‘Catalanitat’ de 
Vicenç Bou, ‘Banyuls, ciutat 
pubilla’ de Max Havart, ‘El 

sereno’ de Josep Coll, i ‘Vora 
el niu (lluïment de fl abiol)’ 
d’Enric Sans, entre altres. 
L’aforament serà limitat i per 
tant cal fer una reserva prè-
via a través del web www.
casalpopular.org o trucant 
o enviant un WhatsApp al 
telèfon 676722381.

Suspès l’Aplec de tardor
D’altra banda, el Foment de 
la Sardana ha informat que 
l’Aplec de Tardor, que s’havia 
de celebrar el 17 d’octubre 
a l’ermita de Sant Muç, ha 
quedat suspès per la situa-
ció pandèmica. / DdR

SARDANES

CINEMA

La Sala projecta ‘Les dues 
nits d’ahir’, una road movie 
juvenil sobre el dol
El teatre La Sala projecta una 
nova pel·lícula dins del Cicle 
Gaudí: ‘Les dues nits d’ahir’. 
Es tracta d’una road movie 
en què tres amics emprenen 
un viatge després de robar 
les cendres del seu amic que 
ha mort recentment. Un viat-
ge en què els tres personat-
ges acaben vivint dins d’una 
bombolla que els allunya de 
la realitat, mentre busquen 
un lloc ideal per escampar 

les cendres del seu amic. 
‘Les dues nits d’ahir’ és 

un fi lm dirigit per Pau Cru-
anyes i Gerard Vidal que 
compta amb les interpreta-
cions de Judit Cor� na, Oriol 
Llobet i Arnau Comas, i que 
va estar nominat a millor 
pel·lícula als Premis Gaudí. 
La projecció serà aquest 
divendres a les 20 h i el preu 
és de 4,50 euros i de 3 euros 
amb descompte. / DdR
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L’espai Lectors al tren! mostra les il·lustracions  originals del 
llibre ‘Un any de poesia’, creades per Albert Arrayás
REDACCIÓ

L’espai Lectors al tren!, si-
tuat al carrer Magí Ramén-
tol, va inaugurar divendres 
passat una exposició amb 
les il·lustracions originals 
del llibre ‘Un any de poesia’, 
editat per BindiBooks. i il-
lustrat per Albert Arrayás. 

‘Un any de poesia’ és 
un llibre que ens ofereix un 
poema, un refrany, una dita 

o una cançó per a cada set-
mana de l’any i l’acompanya 
amb les sub� ls il·lustracions 
d’Arrayás, que combina 
aquarel·la, llapis de colors i 
retoladors per oferir un teló 
de fons a poemes de Lola 
Casas, Joan Maragall i molts 
altres autors catalans. 

La mostra es podrà visi-
tar fi ns al 30 de novembre 
en horari d’obertura de 
l’establiment. 

Les il·lustracions acompanyen poemes de diferents autors catalans 
com Joan Maragall o Lola Casas. / J.A. Montoya

EXPOSICIÓ
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MeMòria històrica

l’ajuntament crea un documental sobre 
l’impacte de la figura de Neus Català a Rubí

reDaCCió

La regidoria de Memòria 
Històrica de l’Ajuntament 
ha produït un reportatge 
que reviu la petjada que 
Neus Català ha deixat a 
les persones amb qui va 
conviure durant la seva 
estada a la ciutat. A través 
de diversos testimonis, 
l’audiovisual recorre la fi-
gura de la militant i la seva 
trajectòria així com la seva 
personalitat.

‘Neus Català, veïna de 
Rubí’ és un reportatge de 
17 minuts de durada, on 
s’entrevista a diferents per-
sones que van formar part 
de l’entorn més proper a 
la supervivent del camp 
de Ravensbrück. Amics, Neus Català va viure durant un temps a Rubí. / Cedida

equipaMents

La Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler 
es torna a omplir d’activitats presencials
reDaCCió

La Biblioteca Municipal 
Mestre Martí Tauler ha re-
cuperat el gruix de la seva 
programació presencial 
després de la pandèmia. 
L’equipament ofereix fins 
a finals d’any més d’una 
cinquantena d’activitats 
que inclouen tallers i es-
pectacles familiars, confe-
rències, presentacions de 
llibres, clubs de lectura i 
exposicions, entre altres. 
Per assistir a la majoria de 
propostes, cal inscriure-s’hi 
prèviament a través del 
correu electrònic b.rubi.
mmt@diba.cat.

Un dels grans eixos de 
la programació són les ac-
tivitats familiars, entre les 
quals hi ha hores del conte 
per a diferents edats, mú-
sica per a nadons i espec-
tacles també per als més 
petits com ‘La fada de les 
dents’ (17 de novembre) i 
‘Les llumetes de ko ko yao’ 
(19 de novembre).

Les propostes divul-
gatives són una altra part 
essencial de la programació 
de la Biblioteca. Entitats 
com els Amics de la UAB 
i l’Aula d’Extensió Univer-
sitària de Rubí ofereixen 
regularment conferències 
a càrrec d’experts sobre els 

veïns i companys recorden 
la personalitat i la tasca 
per la memòria històrica 
duta a terme per Català, 
nascuda a Els Guiamets 
el 6 d’octubre de 1915. El 
documental ja es pot visu-
alitzar al Canal de Youtube 
de l’Ajuntament.

La regidora de Memòria 
Històrica, Elena Montesi-
nos, ha destacat el llegat 
de Neus Català: “És una 
figura remarcable pel seu 
compromís polític, pels 
seus valors i per la lluita 
antifeixista, però també ho 
és per ser un testimoni a 
través del qual es dona veu 
a les dones, tantes vegades 
invisibilitzades a les narra-
tives de la nostra memòria 
històrica“.

La Biblioteca recupera les activitats presencials. / Cedida

temes més diversos. També 
hi tenen cabuda tallers com 
el d’smartphones que ofe-
rirà la pròpia Biblioteca el 
21 d’octubre, el de capaci-
tació digital de la Fundació 
Pere Tarrés que es farà el 
28 d’octubre, o el curs de 
coaching ‘Amor conscient’ 
que impartirà Eva Sánchez 
en diverses sessions.

Durant els propers me-
sos, la Biblioteca també 
serà la seu de diversos 
Ecotallers en Clau de Re 
organitzats pel Servei Edu-
catiu de Residus de l’Ajun-

tament, un dedicat a la 
transformació de texans 
(25 de novembre) i  un 
altre sobre Sashiko (2 de 
desembre).

exposicions i altres acti-
vitats
Durant tot el mes d’octu-
bre, el vestíbul i la primera 
planta de la Biblioteca acu-
llen exposicions de còmic, 
grafit i tatuatge organitza-
des per l’Associació Sant 
Galderic. A partir del no-
vembre, hi passaran altres 
mostres, com una dedicada 

a sexualitat, una altra de 
l’il·lustrador Joan Turu i una 
de diorames de l’Associació 
de Pessebristes de Rubí.

Com és habitual,  la 
Mestre Martí Tauler tam-
bé acull diferents clubs 
de lectura: Veus de Dona, 
Lectura Criminal, La Ciutat 
dels Llibres, English Book 
Club, Lectura Fàcil en català 
i castellà, i el grup de con-
versa del Voluntariat per 
la Llengua. A més, s’hi fan 
sessions d’aprenentatge 
d’idiomes i alfabetització a 
càrrec de voluntaris.

AGEndA  CuLTuRAL
DiveNDRes 
15 D’oCtubre
-ruta per l’entorn natural 
i rural de sant Muç
A les 9.30 h al pavelló de 
La Llana. 

-Presentació del llibre 
‘Ícaro’
Festival La nuu. A càrrec 
d’Irene Zóttola. A les 19 h 
a EdRa. 

-Concert: thálassa
Cicle Sala Clàssica. A les 
19.30 h a l’Ateneu. 

-Cinema: ‘les dues nits 
d’ahir’
Cicle Gaudí. A les 20 h a La 
Sala. Preu: 3€|4,50€.

DissABTe 
16 D’oCtubre
-Ínsula Nómada
Festival La nuu. A càrrec de 
Juanan Requena. Tot el dia 
a la pl. Celler.

-l’animalari de larreula
A càrrec de La Maleta de 
la Lili. A les 10 h a la Bibli-
oteca. Per a infants fins a 
6 anys.

-la trocalleria
Espai d’intercanvi d’objec-
tes. A les 10.30 h a la rbla. 
Ferrocarril.

-Rubí modernista
Ales 11 h a l’Antiga Estació. 
Org.: Rubí Guiem.

-visita guiada
Festival La nuu. A les 11.30 
h a l’Antiga Estació.  

-Concert de sardanes
A càrrec de la cobla Ciutat 
de Cornellà. A les 18 h al 
Casal Popular. Org.: Fo-
ment de la Sardana.  

-Xerrada entre Juanan re-
quena i irene Zóttola
Festival La nuu. A les 19.30 
h a la pl. Celler.

-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  
17 D’oCtubre

-Ínsula Nómada
Festival La nuu. A càrrec de 
Juanan Requena. Tot el dia 
a la pl. Celler.

-Ruta d’art urbà
Festival Full Colors. A les 11 
h a la pl. Estació. 

-Concert: Núria Puigbó
Festival La nuu. A les 12 h 
al Celler.

-Taller d’horticultura
A càrrec de l’Ortiga. A les 
12 h al Celler.

-Rubí modernista
A les 16 h a l’Antiga Esta-
ció. Preu: 8€. Org.: Rubí 
Guiem.

DiMARTs  
19 D’oCtubre
-Hora del conte: ‘M’agra-
den els llibres’
A càrrec de La Maleta de 
la Lili. A les 18.15 h a la 
Biblioteca. Per a infants d’1 
a 4 anys.

DiJOus  
20 D’oCtubre
-Xerrada: ‘la pobresa’
A càrrec de José Antonio 
Noguera. A les 19 h a la 
Biblioteca. Org.: Amics de 
la UAB.

-War requiem
A càrrec de M. José Anglés. 
A les 19 h a l’Ateneu. 

-el món del treball indus-
trial a la Catalunya del 
primer terç del segle XX
Exposició de fotografies 
al Castell fins al 9 de 
gener.

-Perplexitat
Fotografies de Mercè 
Ribera. Al Celler fins al 28 
de novembre. 

-De corones & virus
Pintures de Miquel Mas, 
amb textos de Joan Ma-
nuel Tresserras. 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.

ExPOSICIOnS



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, 
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REDACCIÓ

L’artista rubinenc Sergi 
Marcos inaugura aquest 
divendres 15 d’octubre una 
mostra de quadres perta-
nyents al seu projecte ‘Una 
immersió pictòrica en l’obra 
poè� ca de Joan Margarit’, 
exposició que ja es va poder 
contemplar a Rubí. La mos-
tra de Marcos s’emmarca 
dins la VI Setmana de Poesia 
a les cases i els seus quadres 
seran el marc de les ac� vi-
tats poètiques i musicals 
que es duran a terme al llarg 
entre el 15 d’octubre i el 6 
de novembre.

L’exposició s’inaugura 
divendres a les 21 hores als 
baixos de l’edifi ci El Molí, si-
tuat al passeig del Terraplè, 
a Molins de Rei, i es podrà 
contemplar fi ns al 6 de no-
vembre. L’horari de visita és 
de dissabte de 18.30 a 20.30 
h, diumenges d’11.30 a 14 h 

i durant la realització de les 
ac� vitats programades en la 
setmana de la poesia.

La sisena edició de Poe-
sia a les cases està dedicada 

Un dels quadres de l’ar� sta rubinenc inspirat en la poesia de Joan 
Margarit. / Arxiu

Els ar� stes par� cipants decidiran els colors i els temes de les seves creacions als deu murals que es 
pintaran. / Arxiu (J.A. Montoya)

ART URBÀ

REDACCIÓ

La cinquena mostra de grafi t 
i art urbà Full Colors � ndrà 
lloc els dies 16 i 17 d’octu-
bre. La proposta torna a la 
plaça Josep Tarradellas, l’es-
pai on va néixer el fes� val. 
Una trentena d’ar� stes del 
grafi t de Barcelona, Lleida, 
Alacant i València tornaran 
a canviar la imatge d’aquest 
espai públic amb la creació 
de deu nous murals.

Els artistes confirmats 
són Urih, Kets, Mala, CAyn, 
Baie, Axia (Petados Crew), 
Teck, Idok, Abex, Silex (tam-
bé locals), Sater, Yubia, 
Phen, Kram, Uriginal, Kapi, 
Sendys, Tzack, Lily, Miedo, 
Folk, Conse, Nels, Pako, Mer, 
Turkesa, Rosaroseyo, Megui 
i Jose Luis GNR.

Un any més, seran els 
grafiters qui decidiran els 
colors i els temes de les 
seves creacions, fidels a 
l’essència del grafi t com a 
expressió ar� s� ca.

El fes� val de grafi t i art urbà 
Full Colors arriba aquest cap de 
setmana a la cinquena edició

El fes� val és una inici-
ativa de l’entitat local de 
grafi ters Petados Crew que 
compta amb la col·laboració 
de La Skateboarding Rubí i 
l’Associació Juvenil musical 
La Sonik. L’en� tat d’skaters 
organitzarà un campionat 
d’skate diumenge i La So-
nik s’encarregarà de posar 
música al fes� val amb una 
selecció de DJ locals.

Enguany, a més, s’in-
corpora al cartell del Full 
Colors l’Escola d’Art i Dis-
seny (edRa), que proposa 
l’ac� vitat Gargots Crea� us: 
a par� r d’un mural de gar-
gots, infants i adults hauran 
de trobar formes reconeixi-
bles i pintar-les de colors. 
La regidora de Joventut, 
Annabel Cuesta, ha agraït 
“la complicitat de les en� -
tats locals en l’impuls del 
Full Colors i, un cop més, la 
predisposició d’edRa per su-
mar-se a qualsevol inicia� va 
que faci ciutat a través de 
l’art i la crea� vitat”.

Completen la proposta 
dues rutes del grafit que 
s’iniciaran a la plaça del 
Doctor Pearson i fi nalitza-
ran a la mateixa plaça de 
Josep Tarradellas. Totes les 
activitats paral·leles són 
obertes a tothom amb ins-
cripció prèvia al mateix 
espai, menys les dues rutes 
pels grafi ts, per a les quals 
cal reservar plaça a través 
de www.rubijove.cat.

El Full Colors s’emmarca 
també dins de la proposta 
Color, que entén l’art i l’ex-
pressió artística com una 
manera de transformar i 
millorar l’espai públic i de 
crear comunitat. “El Full 
Colors ja perseguia aquests 
objec� us fa cinc anys, quan 
va néixer el fes� val. Ara, la 
inicia� va queda reforçada 
en el context d’un projecte 
més ampli que vol reivin-
dicar el color com a part 
de la iden� tat de Rubí”, ha 
apuntat l’alcaldessa, Ana M. 
Mar� nez.

ART

El pintor rubinenc Sergi Marcos exposa 
a Molins de Rei la mostra pictòrica 
sobre l’obra poè� ca de Joan Margarit

PUBLICACIONS

Rubí d’Arrel presenta el quart número de la  
revista L’esquitx dedicat al treball al camp
Rubí d’Arrel presentarà 
aquest dissabte 16 d’octu-
bre a les 11 h als jardins de 
l’Ateneu el quart número 
de la revista L’esquitx. Sota 
el títol de Tornar a la terra, 
la publicació està dedicada 
en aquesta ocasió al treball 
als camps de Rubí. 

La revista inclou el re-
portatge ‘Dels reis de la 
vinya als supervivents del 
cereal’, així com un tema 

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

¡Ven a visitarnos!

Ya tenemos
la nueva

temporada
otoño/invierno 

Primeras puestas
para bebé y 

ropa chulísima 
para niño/a

¡Os esperamos!

a Francesc Garriga Barata i 
comptarà amb la par� cipa-
ció de Xavier Baró, Amat 
Baró, Sergi Carós, Adrià Sà-
bat i Sílvia Bel, entre altres.

sobre l’aposta ferma de 
l’entitat perquè a Rubí 
s’implementi un parc agra-
ri. A més, ofereix una en-
trevista a Rosa Sala i Ricard 
Aspachs sobre una història 
de Can Pi de la Serra. 

L’aforament a la pre-
sentació està restringit per 
qüestions sanitàries, així 
que cal inscriure’s prèvia-
ment a través del Facebook 
de Rubí d’Arrel. / DdRPortada de la revista. / Cedida
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La Unió Esportiva Rubí B 
va jugar el segon partit de 
lliga contra el Sant Cugat B, 
partit que va finalitzar amb 
empat a un entre tots dos 
equips. 

Va ser un duel molt equi-
librat des del principi entre 
els filials del Rubí i el Sant 
Cugat. Els dos conjunts van 
tenir ocasions per avançar-
se en el marcador amb oca-
sions molt clares de Manel 
López, Javi Garrido i Aiman 
Ben ‘Jacky’, sens dubte el 
jugador més destacat del 
partit. 

Un clamorós error dels 
locals en defensa va propi-
ciar que el conjunt visitant 
aprofités aquest regal per 
posar-se per davant en el 
marcador. El filial blanc-i-
vermell es va bolcar en atac 
i un xut de Marcos Sinobas 
a punt d’arribar al descans 
va trobar un defensa sota 
els pals quan ja tothom 
cantava gol.

Després de la mitja part 
i en el primer minut de la 
represa, Jacky va fer una 
bona jugada personal, però 
Issam no va saber aprofitar-

Empat a un gol entre els filials de 
la Unió Esportiva Rubí i el Sant Cugat

la per fer gol amb tot al seu 
favor. 

També van fallar els vi-
sitants a porteria buida, 
amb el porter Albert Moya 
fora de combat. El davanter 
del Sant Cugat B, de forma 
incomprensible, va fallar la 
rematada i la va enviar a la 
fusta sense oposició. 

Això va esperonar els 
locals i fruit de la bona feina 
i de l’esforç va arribar al mi-
nut 63 una gran triangulació 
del capità Manel López i 
Peque, que va combinar 
amb Marcos Sinobas, que 

després de marxar de dos 
defensors, va batre el porter 
rival amb habilitat.Un me-
rescut empat pel treball que 
estaven fent els jugadors 
de José Quereda ‘Pirri’ fins 
aquell moment. 

Els locals van seguir 
empenyent i tancant el 
Sant Cugat B a camp propi 
i Marcos Sinobas i Jacky en 
el descompte van poder 
donar els tres punts al Rubí 
B, però el porter visitant ho 
va impedir. El proper partit 
del Rubí B serà al camp del 
Júnior. / UE Rubí

futbol | tercera catalaNa

Els més petits del club van jugar durant la presentació dels equips del club. / Cedida

josé vErDE

Un solitari gol al minut 87 
de Dani García, exjugador 
de l’Olímpic, va donar el tri-
omf al Molins de Rei contra 
l’Olímpic Can Fatjó. Tot i que 
el conjunt rubinenc va fer 
una bona primera part, su-
perant l’equip del Baix Llo-
bregat, els jugadors de Juan 
Carlos Rodríguez es van 
quedar sense recompensa. 
Van tenir moltes ocasions, 

L’Olímpic perd per la mínima 
a casa contra el Molins de rei

Equip inicial de l’Olímpic de Can Fatjó. / José Manuel Villena

però no van estar gens en-
certats de cara al gol. 

Amb el 0-0 en el marca-
dor, es va arribar al descans 
i l’Olímpic tenia l’esperança 
de poder obrir la llauna a 
la segona meitat, però en 
canvi, la segona part no va 
ser bona pel conjunt local. 
Va ser l’equip visitant el 
que va començar a crear 
ocasions de gol. 

Tot i això, els de Rubí van 
tenir ocasions per avançar-

se en el marcador, de nou 
sense encert. El Molins, 
molt conservador durant els 
90 minuts de joc, va jugar 
amb tranquil·litat, mentre 
que l’Olímpic es precipitava 
fruit del nerviosisme per 
aconseguir un gol que no 
arribava. A mesura que van 
anar passant els minuts, el 
Molins va imposar el seu joc 
al centre del camp i, tal com 
ha passat en partits anteri-
ors, els darrers minuts van 
resultar claus pel desenllaç 
del partit, contrari als inte-
ressos locals. 

A falta de tres minuts, 
Dani García va superar Gon-
zalo en una jugada en llarg 
en què la defensa va estar 
massa passiva. Els tres punts 
li donen al Molins de Rei el 
liderat del grup, mentre que 
l’Olímpic suma la primera 
derrota en lliga després de 
l’empat en el debut. 

En la propera jornada, 
l’Olímpic jugarà el 16 d’oc-
tubre contra el CE Sant 
Ignasi al Col·legi Sant Ignasi 
de Barcelona, a les 19 h.

futbol | segoNa catalaNa 

J. GOnzáLEz

El CF Juventud 25 de Sep-
tiembre va aconseguir la 
victòria en la segona jornada 
de lliga del grup 6 de tercera 
Catalana contra el CE Lloren-
ça. L’equip rival no va posar 
les coses gens fàcils als rubi-
nencs, però un gol al minut 
13 de Saúl Cervantes va ser 
suficient perquè els jugadors 
del Richard Giménez s’endu-
guessin els tres punts. 

Amb el triomf, el Veinti ja 

és colíder del grup, empatat 
amb el Juan XXIII, amb sis 
punts de sis possibles.

El triomf va servir per 
arrodonir una jornada fes-
tiva a l’estadi municipal 
25 de Setembre, on es va 
presentar la plantilla, el cos 
tècnic i la nova samarreta 
que tots els equips duran 
durant aquesta temporada. 
A primera hora del matí, 
es van disputar amistosos 
entre els més petits del club, 
els Patufets, i equips de la 

UE Rubí i la Penya Blaugrana 
Ramon Llorens. 

A la presentació, hi va 
assistir l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, i el regidor d’Es-
ports, Juan López. L’alcaldes-
sa va lliurar als més petits un 
detall i va realitzar el servei 
d’honor del partit. 

El primer equip del Ve-
inti tornarà a jugar el 17 
d’octubre a Terrassa, on 
s’enfrontarà contra el CF 
Pueblonuevo a partir de 
les 16 h. 

Triomf del Veinti en la segona 
jornada de lliga contra el Llorença

Onze inicial de la UE Rubí B. / Cedida

El Sènior Masculí del CN 
Rubí va aconseguir dissabte 
la primera victòria a Divisió 
d’Honor davant el Real Ca-
noe. Els jugadors rubinencs 
es van imposar en un partit 
força disputat que va acabar 
12-8, en el qual els espor-
tistes del CN Rubí van saber 
imposar el seu joc en els tres 
primers quarts, aconseguint 
una diferència de cinc gols 
que va resultar definitiva. 

Amb aquest triomf, el 
CN Rubí se situa de forma 
provisional a la sisena posició 

primera victòria a la lliga del 
Sènior Masculí contra el Canoe

El Masculí va sumar el triomf a Madrid. / Cedida

a la classificació. El proper 
partit serà aquest diumenge 
contra el campió de la lliga, 
el CN Atlètic Barceloneta. El 
duel es disputarà a les 12.45 
h a les instal·lacions del club 
barceloní. 

Pel que fa a la resta de 
resultats dels equips de wa-
terpolo, el Cadet Femení va 
superar el CN Sant Feliu per 
9-13, mentre que l’Infantil 
Masculí va empatar 4-4 con-
tra el CN Catalunya. 

D’altra banda, cal desta-
car que les jugadores del CN 

Rubí Elia Jiménez y Elena Ruiz 
han estat convocades per 
disputar el Campionat del 
Món Júnior, que està tenint 
lloc aquests dies a Israel. 

natació
D’altra banda, els nedadors 
prebenjamins van disputar 
la primera jornada de la lliga 
per equips, una competició 
que té per objectiu iniciar en 
la natació als més petits i que 
gaudeixin de l’entorn aquà-
tic. La prova va ser un èxit i 
l’equip de nedadors, format 
per Pablo, Biel, Màxim, Nac-
ho i Asier van completar 25 
m de crol, 25 m d’esquena 
i 25 peus de papallona. La 
propera jornada de natació 
per equips serà el 13 de 
novembre.

Pel que fa a la secció de 
triatló, dimecres es va dispu-
tar el XVIII Aquatló Ciutat de 
Badalona, amb la participa-
ció del triatleta Francesc Riu-
daura. El rubinenc va assolir 
el 66è lloc a la classificació 
general i el 19è en la seva 
categoria. / CN Rubí

waterpolo | divisió d’hoNor 
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El Club Balmes Rubí va 
aconseguir quatre me-
dalles en la seva partici-
pació en el XIII Obert de 
Pamplona de Taekwondo, 
que es va celebrar el 8 i 9 
d’octubre. 

Dels cinc participants 
del gimnàs rubinenc, diri-
gits per José Luis Prieto, la 
participació més destacada 
va ser per Unai Flores, que 
va penjar-se la medalla d’or 
en la categoria absoluta. 

En la mateixa categoria, 
Sílvia Boix va aconseguir 
la medalla de plata. En 
júnior, Sandra Gázquez va 
sumar el segon or pel Bal-
mes i Aleix Berengueras, el 
tercer. Per la seva banda, 
Míriam Granell va perdre el 
combat a quarts de final. 

Els cinc participants van 
fer un bon torneig i van 
estar acompanyats per la 
presidenta de l’entitat, Yo-
landa Cortés. / Balmes

PATINATGE | CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR

Claudia Aguado, subcampiona 
del Món de la categoria júnior
La rubinenca Claudia Agua-
do s’ha proclamat subcam-
piona del món de pa� natge 
artístic sobre rodes en la 
categoria júnior, concreta-
ment en la modalitat lliure. 
El torneig internacional es 
va disputar al Paraguai i la 

pa� nadora del CPA Ripollet 
va aconseguir la medalla 
de plata. 

Aguado va remuntar des 
de la quarta posició fi ns al 
segon lloc i va aconseguir 
una puntuació de 121.39 
punts. / DdR

Claudia Aguado, durant la seva actuació. / Cedida

TAEKWONDO | TORNEIG

Espor� stes del Balmes acompanyats pel seu tècnic./ Cedida

Quatre medalles pel Club Balmes 
Rubí a l’Obert de Pamplona

HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

Primera jornada del Masculí i el 
Femení del Cent Pa� ns a la Lliga Elit
Els dos equips sènior del 
Cent Pa� ns van viatjar a Ma-
drid per disputar la primera 
jornada de lliga. El Femení 
va anar al barri madrileny de 
Carabanchel per enfrontar-
se al CPL Madrid Fènix, un 
par� t fàcil en què les madri-
lenyes van ser molt lluita-
dores, però no van ser mai 
superiors a les catalanes. Les 
de Rubí es van imposar per 
3-7 en un gran par� t i encert 
anotador: Jana (1), Náyade 
(1), Judit (4), Rosa (1).

El Masculí, per la seva 
part, va anar al barri de Las 
Rozas. Va ser un par� t molt 
controlat a la primera part, 
amb molt bon joc i una 
pressió a tota la pista que va 
complicar la sor� da del puck 
dels jugadors madrilenys. A 
les acaballes de la primera 
part, el resultat era favorable 
al Cent Pa� ns per 1-3. A la re-
presa, la cosa es va complicar 
i en 3 minuts Las Rozas va 
empatar el par� t a tres, amb 
una defensa fl uixa i fora del 
par� t per part dels visitants. 

Però això els va fer reaccio-
nar i els atacs constants de 
l’equip espartà i l’experiència 
de jugadors com Fajardo, 
Lorente, Godano i Ian van 
sumar per aconseguir una 
còmoda victòria en el debut 

pel nou fixatge, el nord-
americà Jordan Mula, que 
va sumar tres gols.  La resta 
van ser obra de Díaz (1), Ian 
(2) i Fajardo (2) i el resultat 
fi nal va ser de 5-8.

Durant aquesta setmana, 

els dos equips han preparat 
la segona jornada de lliga. 
El Femení  jugarà contra el 
Tsunamis a Barcelona i el 
Masculí anirà a Bilbao per 
enfrontar-se al Meteopoli-
tano. / HCR

     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,   
    ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

P

ATLETISME | CAMPIONAT D’ESPANYA SUB-16

Aketza Sumell i Iván García 
tornen amb tres medalles 
del Campionat d’Espanya
Els atletes rubinencs Aketza 
Sumell i Iván García han 
tornat amb tres medalles 
del Campionat d’Espanya de 
federacions Sub-16. Aketza 
Sumell va aconseguir la se-
gona posició en el salt d’alça-
da amb una marca d’1,84 m, 

mentre que Iván García va 
ser tercer en salt de longitud 
amb una marca de 6,45 m i 
tercer en el relleu del 4x100 
m. Els atletes de la UAR van 
participar amb la selecció 
catalana, que va quedar ter-
cera al torneig. / UAR

Aketza Sumell, durant el salt. / Cedida

Els jugadors del Cent Pa� ns. / Cedida
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cada setmana i 

subscriu-te 

per rebre totes

 les novetats

de Rubí

Més de 25 anys informant de l’actualitat local 
i donant suport al comerç de Rubí
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