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Hi ha nombroses referèn-
cies documentades al llarg 
de la història i ja des de 
l’edat mitjana sobre l’inte-
rès que despertava al poble 
rubinenc la dansa. Al segle 
XIX, a Rubí, com al conjunt 
del Vallès i altres punts de 
Catalunya hi ha ballades de 
Gitanes per Carnestoltes. 
Per les celebracions de 
l’arribada del tren a la vila 
el setembre de 1918, la 
revista Saba Nova recollia 
l’actuació de l’Esbart Català 
de Dansaires al Pla de Can 
Cabanyes, mentre que al 
novembre, per l’Aplec de 
Sant Mus i el Roser, es va 
convidar a l’Esbart Nou 
Esclat de Barcelona. Actu-
acions que es van repetint 
en anys posteriors i quan 
el 1923 l’Esbart Català de 
Dansaires torna a actuar 
per Sant Roc, alguns vila-
tans mostren el seu interès 
per formar un grup de dan-
sa similar. Va ser la gestació 
de l’Esbart Dansaire de 
Rubí. Rubí era llavors molt 
diferent: amb prou feines 
arribava als 5.000 habitants 
i tenia molt poques entitats, 
que eren una via de socia-
lització per a la ciutadania.

El rector de la parròquia 
de Sant Pere, el Doctor 
Josep Guardiet, que havia 
arribat a Rubí el 1916, re-
cull aquest interès de for-
mar un grup de dansaires 
i comença a organitzar-lo. 
Leandre Perecaula, direc-
tor d’esbarts barcelonins, 
va ser cridat a organitzar 
un grup de dansa al Casal 
Popular. Així, diumenge 18 
de novembre de 1923, a les 
18.30h, el Casal Popular de 
la nostra ciutat acollia la 
presentació- constitució de 
l’Esbart Dansaire de Rubí, 
entitat de dansa tradicional 
catalana que enguany cele-
bra el seu centenari i que ha 
portat el nom de la ciutat 
per països d’arreu del món. 

El 18 de novembre del 
2023 farà cent anys de la 
creació de l’Esbart Dan-
saire de Rubí, un segle de 
vida entorn de la dansa 
tradicional catalana ple de 
moments memorables dins 
i fora del país, i de reconei-
xements de gran prestigi, 

com el Premi Nacional de 
Dansa (1985), el Premi Mer-
curi d’ARC (1987) o la Creu 
de Sant Jordi (1997).

Primeres etapes
Només un any després de 
crear l’Esbart, es va formar 
la secció infantil de l’entitat, 
dirigida per Wilfred Cata-
sús, qui va ser nomenat di-
rector de l’Esbart en 1932. 
Durant aquesta etapa, l’Es-
bart va participar en festes 
i esdeveniments d’altres 
pobles de la comarca fins 
a l’esclat de la Guerra Civil. 
Malgrat les prohibicions de 
la postguerra, l’activitat es 
va reprendre el 1940, ja que 
era una ‘secció’ vinculada a 
la parròquia. 

El 1951 Daniel Bas, dan-
saire de l’Esbart Verdaguer, 
va començar a dirigir l’Es-
bart i va aportar la línia de 

treball de la dansa tradi-
cional catalana del Verda-
guer. L’objectiu de Bas era 
convertir l’entitat en un 
gran ballet folklòric català 
i, com a figurinista professi-
onal, va millorar el disseny 
i la confecció del vestuari. 
La qualitat escènica de les 
representacions va portar la 
formació a actuar en altres 

teatres de la ciutat i en al-
tres poblacions. A partir del 
1955 el dansaire de l’entitat 
Albert Sans va començar 
a dirigir la formació amb 
l’ajuda de Teresa Payés. 

Amb Sans al capdavant 
es va iniciar una nova etapa, 
aprofundint en les apor-
tacions de Daniel Bas i, 
alhora, es va començar a 

treballar per portar la dan-
sa tradicional catalana cap 
a l’avantguarda artística. 
Es va ampliar el repertori 
de danses del Principat i 
es van incorporar danses 
valencianes i mallorquines 
per esquivar la normativa 
legal que exigia “danzas 
regionales”. En aquesta 
etapa, l’Esbart va pujar per 
primera vegada als esce-
naris més prestigiosos de 
Barcelona: al Palau de la 
Música Catalana (1959), al 
teatre Romea (1966) i tam-
bé va col·laborar en l’òpera 
Marina d’Emilio Arrieta 
al Gran Teatre del Liceu 
(1968), en què Albert Sans 
coreografià un ball.

Passes cap a 
la professionalització
Durant aquest període, 
Albert Sans i el dansaire i 
coreògraf Joan Fosas tam-
bé col·laboraren com a 
ballarins en la companyia 
de Joan Magrinyà al Liceu. 
Aquest lligam va fer que 

l’Esbart adoptés la jerarquia 
de les companyies de dansa 
clàssica: primers ballarins, 
solistes i cos de ball. Va ser 
en aquest moment quan 
l’Esbart va encetar la pro-
jecció internacional amb ac-
tuacions a Stuttgart (1964) 
i el Regne Unit (1972) en 
festivals folklòrics. Aquesta 
experiència impulsà l’Es-
bart a organitzar el Festival 
Internacional de Folklore el 
1973, que posteriorment 
es va recuperar com a Ru-
bifolk.

Als anys setanta, l’Es-
bart va estrenar Les gitanes 
del Vallès (1970), primer 
muntatge de llarga dura-
da, i en 1983 va adaptar 
aquesta coreografia per 
ser representada al carrer 
amb el nom de Les Gitanes 
de Rubí. El 1980, l’Esbart 
va presentar el primer pro-
grama sencer al Liceu. En 
aquesta etapa també ac-
tuen per primera vegada 
fora d’Europa. Amb el canvi 
de dècada, Albert Sans va 
deixar la direcció de l’Esbart 
després d’haver-lo dirigit 
durant trenta-cinc anys. El 
relleu de la direcció el va 
prendre Eduard Ventura, 
que va ser format al mateix 
Esbart Dansaire de Rubí i 
que hi va desenvolupar una 
gran tasca pedagògica i d’in-
vestigació del vocabulari de 
la dansa d’arrel. 

Des del 2005, el dansai-
re i coreògraf Jordi Rubio 
dirigeix l’Esbart Dansaire 
de Rubí. Jordi Rubio explica 
que, entre els seus objectius 
com a director de l’Esbart, 
ha intentat aconseguir que 
el llenguatge de la dansa 
tradicional creixi i que cada 
vegada hi hagi més vocabu-
lari per poder parlar amb 
més riquesa i poder explicar 
moltes més coses. A més,  
afegeix que durant aquesta 
etapa també s’està treba-
llant per anar recuperant 
i mantenint coreografies, 
músiques i vestuaris d’al-
tres èpoques que han estat 
importants per l’entitat i 
que si no es documentaven, 
acabarien oblidant-se. 

Transversalitats
El president honorífic de 
l’entitat, Isidre Rubio, res-
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Espectacle de l’Esbart durant la Festa Major d’enguany. AJUNTAMENT-LOCALPRES 

100 anys de dansa tradicional catalana. 
L’Esbart Dansaire de Rubí
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L’Esbart, a l’Aplec de Sant Muç del 1932. / Cedida

Anunci publicat a l’Endavant al novembre de 1918 on s’anunciava la presentació de l’entitat.



salta dos elements de trans-
versalitat que l’Esbart ha 
aconseguit mantenir durant 
tota la trajectòria de l’en-
titat. En primer lloc, des 
de l’inici el grup ha estat 
format per nois i noies, en 
un temps i un context no 
gens favorable per aquesta 
diversitat, tenint en compte 
que els grups escènics del 
Casal Popular mantenien 
el teatre per a homes sols 
i dones soles, fet que es va 
repetir fins a les representa-
cions dels anys 50. En segon 
terme, la diversitat socio-
cultural dels dansaires que 
han passat pel cos de ball i 
l’escola, fet que encara es 
manté, ja que els dansaires 
de famílies molt diverses. 

Rubio manifesta el seu 
desig que l’entitat es man-
tingui molts anys i enceti 
nous projectes i reptes de 
futur: “Sentim felicitat per 
haver arribat a aquests 
primers cent anys, però 
suposo que la gràcia és 
continuar, no és una fita 
per arribar i plegar sinó 
que tenim ganes de tirar 
endavant”.

En aquest sentit, l’actual 
president de l’Esbart, Joan 
Camps, explica que entre 
els projectes de futur de 

primera actuació de l’enti-
tat rubinenca i després in-
terpretaran separadament 
les seves danses.

La primavera de 2023, 
tindran lloc alguns dels 
actes més destacats de 
la programació del cen-
tenari. En aquest sentit, 
l’Esbart estrenarà un nou 
espectacle de gran format, 
inaugurarà una exposició 
commemorativa al Museu 
Municipal Castell (MMUC) 
i presentarà el llibre Dansa 
tradicional catalana. 100 
anys de l’Esbart Dansaire 
de Rubí, escrit per l’histo-
riador local Enric Escofet. 

Les properes cites des-
tacades del centenari ar-
ribaran al  juny amb la 
participació de l’entitat el 
festival d’arts escèniques 
al carrer Teatre sense Te-
atre i a la Festa Major. El 
29 de juny, els dansaires 
rubinencs presentaran a 
l’amfiteatre del parc del 
Castell l’espectacle 100 
anys de dansa, mentre 
que l’1 de juliol tornaran 
a encapçalar una ballada 
de Gitanes al carrer multi-
tudinària.

A la tardor, els actes es 
reprendran amb la presen-
tació d’una exposició i d’un 
catàleg sobre la vestiteca 
de l’Esbart i amb l’acte 
culminant del centenari: la 
interpretació del muntatge 

Grans èxits dels primers 
100 anys al Teatre Munici-
pal La Sala, en aquest cas a 

càrrec dels exdansaires de 
l’entitat. L’actuació tindrà 
lloc el 18 de novembre, dia 
exacte de l’aniversari.

Pregoners de la Festa 
Major 2023
Amb motiu del centena-
ri, l’Esbart serà l’entitat 
encarregada d’oferir el 
tradicional Pregó de Festa 
Major de l’any vinent, tal 
com es va anunciar en 
l’espectacle de Festa Major 
d’enguany, quan es va no-
menar Albert Sans com a 
director honorífic de l’enti-
tat, amb motiu del seu 90è 
aniversari. A més, tot i que 
sense data confirmada, 
actuarà en la inauguració 
del Casino, acte que podria 
realitzar-se cap a finals del 
2023.

L’ Esbart, marca de ciutat
Durant la presentació dels 
actes del centenari, l’alcal-
dessa ha ressaltat la força 

i l’arrelament social que 
mostra l’entitat. “L’Esbart 
ha demostrat que la dansa 
ja no és un tresor guardat 
sinó un valor popular a dis-
posició de la ciutadania. Ba-
llar a l’Esbart s’ha convertit 
en una marca de ciutat”, ha 
expressat Ana M. Martínez.

l’entitat, hi ha el d’ampliar la 
base de l’escola i continuar 
amb el programa Dansa a 
les escoles. “També tenim 
un repte de cara al 2024, 
més agosarat, com és el de 
recuperar el Festival Rubi-
folk en el seu format més 
esplendorós, amb grups de 
fora, quatre o cinc dies de 
durada, i diferents activitats 
entorn del festival, per això, 
clar haurem de sumar si-
nergies amb l’Ajuntament”, 
apunta Camps.  

Comença la celebració del 
centenari
L’Esbart encetarà aquest 
divendres 18 de novembre 
els actes  commemoratius 
del seu centenari, que cul-
minarà el 18 de novembre 
de 2023, data de la seva 
primera actuació. La pri-
mera gran cita del centenari 
serà l’espectacle 100 anys 
de dansa, que comptarà 
amb la participació dels dos 
únics esbarts centenaris 
de Catalunya: l’Esbart Ca-
talà de Dansaires i l’Esbart 
Manresa, que n’exerciran 
de padrins. Les tres enti-
tats ballaran conjuntament 
el Ball Cerdà, una peça 
carregada per simbolisme 
perquè va protagonitzar la 
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L’Esbart 
en xifres

L’entitat compta amb més 
de 1.000 ex dansaires

Uns 8.000 alumnes han 
passat per l’Escola de l’Esbart

130.000 escolars han participat en el 
programa Dansa a les escoles, des que es va 
impulsar fa més de 30 anys

Uns 11.000 dansaires
han participat i participen a 
les ‘Gitanes al carrer’

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

OBRA NOVA AL CENTRE 
SITUADA AL CARRER PRIM  

PIS MOSTRA PER VISITAR

190.000 �

Edi�ci de 18 vivendes. 
PK-Trasters 

a la mateixa �nca. 
Pissos de 2-3 hab. 

Terrasses.

Ref. 12677

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

VENDA del 
PIS DES DE

L’alcaldessa i el regidor, amb el president i el president honorífic de l’Esbart. 
AJUNTAMENT-LOCALPRES

La Tirotitaina, dansa de l’època de l’Albert Sans. CEDIDA

El Ball Cerdà al pati de l’Escola Montserra durant la celebració del 75è 
aniversari. CEDIDA



Divendres, 18 de novembre de 20224
ACTUALITAT

Un total de 194 dones han 
presentat durant els sis pri-
mers mesos de l’any una 
denúncia al jutjat de Rubí 
per haver patit violència 
masclista. En tots els casos, 
va ser arran d’un atestat re-
alitzat pels cossos policials i 
amb denúncia de la mateixa 
víctima.

Són dades que es recu-
llen als informes de l’Obser-
vatori del Vallès Occidental 
corresponents als dos pri-
mers trimestres de l’any. 
Les dades respecte al ma-
teix període de l’any passat, 
quan es van presentar 152 
denúncies, demostren el 
repunt dels casos de violèn-
cia de gènere a la ciutat.

Una altra dada desta-
cada dels informes de l’ob-
servatori hi ha que el partit 
judicial de Rubí és el que 
més ordres de protecció 
accepta al conjunt de la co-
marca. Durant els primers 
sis mesos, es van incoar 43 
ordres de protecció al jut-
jat de Rubí, de les quals es 
van adoptar 29, és a dir, el 
67,44%. Per contra, s’han 
denegat 14 ordres, una xi-
fra sensiblement inferior 
a la resta de ciutats de la 
comarca.

En l’àmbit municipal, 
altres dades facilitades 
pel Servei d’Informació i 
Atenció a la Dona (SIAD) 
apunten que enguany, el 
Servei Psicològic té 215 ex-
pedients actius, 111 dels 
quals es corresponen amb 
casos nous, mentre que el 
Servei de psicologia infantil 
ha atès 10 criatures. Casa 

d’Urgències ha registrat 
l’ingrés de dues dones i dos 
menors. Pel que fa al servei 
de teleassistència mòbil per 
a dones que pateixen vio-
lència masclista en l’àmbit 
de la parella (ATENPRO), 
actualment té 73 usuàries, 
17 de les quals s’hi han in-
corporat aquest any.

El conjunt de xifres, com 
a la resta de la comarca i a 
Catalunya, donen un balanç 
negatiu pel que fa als casos 
de violència masclista res-
pecte als últims anys.

L’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, assenyala que 
“ho estem veient en tots els 
espais que treballem dades, 
i el més preocupant són els 

casos en el grup d’edat de 
joves i adolescents”. “Les 
xarxes socials i les noves 
tecnologies faciliten el co-
neixement i la comunicació, 
però, malauradament, si es 
fa un pas més enllà, també 
el control i la dominació”, 
reflexiona Martínez, qui 
explica que el govern va fer 
una aposta per l’Espai Vin-
cles, un projecte preventiu 
amb l’adolescència i el jo-
vent de la ciutat per tractar 
relacions de parelles.

L’Espai Vincles, el pro-
jecte preventiu amb l’ado-
lescència de Rubí, entre 
octubre de 2021 i juny del 
2022 ha donat servei a tres 
centres de secundària: La 

194 denúncies per violència de gènere a 
Rubí durant el primer semestre de l’any

El cartell de la commemoració d’enguany, obra de Montse 
Fortino.  CEDIT

La Policia Local deté quatre 
persones en set dies gràcies a la 
col·laboració ciutadana

Serreta, Teresa Altet i l’Es-
tatut i des del setembre 
l’Espai Vincles està a tots 
els centres de secundària 
públics de la ciutat. Durant 
aquest temps s’hi han atès 
majoritàriament noies i un 
noi. En la majoria dels casos 
cursaven 2n i 3r ESO.

La màxima edil ressalta 
que, a banda de les iniciati-
ves de prevenció i sensibi-
lització, la ciutat s’ha dotat 
en els darrers anys d’eines 
com el Protocol municipal 
per a l’abordatge de la vio-
lència masclista, aprovat el 
maig del 2019, i el protocol 
municipal juvenil sobre vi-
olències masclistes i lgtbi-
fòbiques a l’espai públic i 
contextos d’oci, del maig 
del 2022. “Eines que han de 
garantir que una víctima de 
violència de gènere s’adre-
ça a l’administració, s’activi 
el circuit d’atenció de ma-
nera àgil i eficient”.

Commemoració 
Rubí se suma a la comme-
moració del Dia Internaci-
onal per a l’Eliminació de 
la Violència vers les dones, 
el 25 de novembre, amb el 
lema Si ens toquen a una, 
ens toquen a totes. L’acte 
central de la programació 
se celebrarà divendres 25 
de novembre, a les 17.30 
h, a la pl. Pere Aguilera amb 
la lectura del manifest amb 
motiu del 25N que anirà a 
càrrec de dones de la ciutat 
acompanyades de l’alcal-
dessa. Durant tot el mes de 
novembre s’estan realitzant 
actes de sensibilització i 
conscienciació des de molts 
diferents àmbits.

Rubí ha estat reconeguda 
amb el primer accèssit a la 
Copa España Creativa, que 
organitza l’Asociación Es-
paña Creativa en Red amb 
l’objectiu de premiar el pro-
jecte urbà o territorial més 
creatiu i innovador de l’any 
a Espanya. La iniciativa CO-
LOR de l’Ajuntament ha es-
tat una de les més votades 
pel jurat d’experts i també 
una de les millor qualifica-
des en la votació popular en 
línia.

El regidor de Projecció 
de la Ciutat, Moisés Rodrí-
guez, va rebre el guardó dis-
sabte a la nit en el marc del 

Fòrum Lugo 2022. 
Per a la primera edil,  

Ana M. Martínez, l’obtenció 
d’aquest reconeixement re-
presenta “un impuls impor-
tant per a una iniciativa que 
és molt més que un projecte 
de ciutat. COLOR parla de la 
nostra identitat, de l’essèn-
cia que ens defineix”. 

L’alcaldessa s’ha mani-
festat molt satisfeta que la 
Copa España Creativa hagi 
validat “una idea de marca 
de ciutat que promou l’or-
gull per la diversitat cultural, 
la innovació, la cohesió i la 
connectivitat entre la ciuta-
dania”. / DdR

Rubí ha estat guardonada amb el 
primer accèssit en la Copa España 
Creativa amb el projecte COLOR

CRISTINA CARRASCO

Entre el 7 i el 14 de no-
vembre, la Policia Local de 
Rubí ha practicat quatre 
detencions per presump-
tes delictes contra la pro-
pietat. El 7 de novembre, 
membres del cos de se-
guretat local van observar 
com es produïa el robatori 
d’un vehicle a la via públi-
ca. Els agents van perse-
guir la persona presumpta 
autora dels fets, un home 
amb domicili a Rubí, a qui 
van poder detenir. La inter-
venció dels policies va per-
metre recuperar el vehicle 
sostret.

La matinada del 9 de 
novembre, agents de la 
policia local van impedir el 
robatori d’un local ubicat 
al passatge del Pins. Gràci-
es a la col·laboració ciuta-
dana, els agents van acon-

seguir detenir a la persona 
presumpta autora dels fets, 
un home veí de Rubí, amb 
antecedents policials per 
aquest tipus de fets.

Finalment, la matinada 
del 14 de novembre, els 
policies locals, requerits 
per la ciutadania, van loca-
litzar dues persones que, 
presumptament, havien 
aconseguit robar a l’inte-
rior d’un comerç del carrer 
Bartrina. Els agents van 
detenir dos homes veïns 
de Rubí amb múltiples an-
tecedents policials per fets 
semblants. El cos de segu-
retat també va recuperar 
objectes i eines. El cos dels 
Mossos d’Esquadra està 
investigant la possible re-
lació de les persones de-
tingudes amb altres fets. 
/ DdR

#25NRubi
Dia internacional  
per a l’eliminació  

de la violència  
vers les dones

Si ens toquen a una, 

ens toquen a totes.

Amb el suport de:Organtiza:

cartellA2.indd   1cartellA2.indd   1 24/10/22   15:5924/10/22   15:59
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Les 16 càmeres 
es distribuiran entre 

l’aparcament de 
l’edifici Rubí Forma 
i les places Pearson, 

Nova Estació i 
Constitució 

ACTUALITAT

L’Ajuntament vol ampliar 
el sistema de videovigilàn·
cia del municipi gràcies a la 
instal·lació de noves càmeres 
al barri de Les Torres. La fina·
litat d’aquesta iniciativa, se·
gons explica el consistori, és 
dissuadir els actes vandàlics 
i altres fets delictius per tal 
d’incrementar la seguretat 
pública, en resposta a la de·
manda de la ciutadania i del 
sector comercial de la zona.

A principis de novem·
bre de 2021, el Consistori 
va formalitzar l’encàrrec 
per a la redacció d’aquest 
projecte, que contempla 
l’execució i la implantació 
d’un sistema de videovigi·
lància mitjançant la instal·
lació de càmeres a dife·
rents emplaçaments del 
barri de Les Torres.

Concretament, aquests 
dispositius s’ubicaran a 
l’aparcament del Rubí For·
ma, a la plaça Constitució, 
a la plaça Pearson i a la pla·
ça Nova Estació.

El projecte, que defi·
neix les actuacions tècni·
ques necessàries per a la 
instal·lació d’un total de 
16 noves càmeres de vi·
deovigilància a Les Torres, 
compta amb un pressupost 
de licitació de 228.609,50 

La pl. Pearson i la pl. Nova Estació són dos dels espais on s’ubicaran càmeres de videovigilància.  
Ajuntament 

euros i preveu un termini 
d’execució aproximat de 
dos mesos.

Recentment s’ha fet 
l’aprovació inicial del pro·
jecte i és previst que es pu·
gui licitar durant el primer 
trimestre de 2023.

REDACCIÓ

El CRAC celebrarà aquest 
dissabte els 10+1 anys de vida 
amb una gran festa al carrer
El Centre Rubinenc d’Alter·
natives Culturals (CRAC) ce·
lebrarà els seus 10+1 anys 
de vida amb una gran festa 
al carrer oberta a tota la ciu·
tadania. La jornada festiva, 
que tindrà lloc aquest dis·
sabte 19 de novembre, ar·
rencarà a les 9 h amb un es·
morzar popular. Durant tot 
el dia, hi haurà una fira d’ar·
tesania local al carrer Pere 
Esmendia, i s’organitzarà un 
tastet dels cursos i tallers 
que s’ofereixen al centre. 
Al migdia, hi haurà un dinar 
popular, del qual es poden 
adquirir els tiquets per 6 € 
a la Kafeta, i ja a la tarda, 
s’oferiran activitats infantils 
i concerts que s’allargaran 
fins a la mitjanit.

El CRAC va complir deu 
anys l’any passat, però per 
les restriccions de la pan·
dèmia es va decidir ajornar 
la celebració fins als 10+1. 
Més de 300 socis i una vin·
tena de col·lectius associats 
han participat en l’organit·
zació de la festa d’aniversari.

El projecte del Centre 
Rubinenc d’Alternatives Cul·
turals va néixer l’any 2011 
promogut per diversos es·
pais socials, culturals i polí·
tics de Rubí com ara l’Alter·
nativa Ciutadana de Rubí, 
Esquerra Unida i Alternati·
va, Molí 21 o l’Espai Obert. 
Així es va gestar un casal 
alternatiu autogestionat i 
independent, amb l’objectiu 
de la dinamització sociocul·
tural de la ciutat, així com 
ser un espai de trobada i 
per a compartir experiènci·
es entre entitats i entre en·
titats i ciutadania. 

L’entitat s’ha erigit en 
paraigües de lluites socials 
molt diverses i vigents com 
el feminisme, el col·lectiu 
LGTBI, la lluita antifeixista, el 
dret a l’habitatge o el suport 
a les persones refugiades, 
entre molts altres. Entre la 
seva programació habitual, 
destaquen especialment 
l’oferta de cursos i tallers, 
així com xerrades o presen·
tacions. / DdR

Pas endavant per a la instal·lació de càmeres 
de videovigilància al barri de Les Torres
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“El nombre de persones en risc de pobresa 
a la ciutat creix dia a dia” 

L’Associació de Solidaritat i Ajuda Veïnal (ASAV) es va gestar en el si de 
l’Associació de Veïns de Les Torres-Rubí 2000 a finals de la dècada dels 
80 quan la crisi del moment va deixar molta gent sense feina. El veïnat 
es va començar a ajudar de maneres diverses, des de passar-se ofertes 
de feina  a compartir carmanyola. Aquesta xarxa veïnal amb el temps es 
va anar estructurant i va anar creixent fins que l’any 2012 es va dotar 
d’entitat pròpia. ASAV compleix aquest 2022 deu anys de vida i els seus 
objectius inicials són més vigents que mai. Cristina Almirall, directora 
de l’entitat, ens explica com està la situació en aquests moments. 

- Quants usuaris atén l’entitat 
actualment?
- La pandèmia va ser un cop molt 
dur per a tothom i moltes persones 
i famílies van trobar que, de sobte, la 
seva vida s’havia desestructurat i no 
sabien com cobrir les seves necessi-
tats més bàsiques. Dels 2019 al 2021 
atendre un 50% més de persones 
que abans del coronavirus, és a dir, 
10.000 primeres visites de gent que 
trucava a la porta d’ASAV demanant 
ajut per necessitats molt variades, 
des de feina fins a aliments, assesso-
rament jurídic, ajuda d’habitatge, de 
roba o de mobiliari. I la situació em-
pitjora i creix el nombre de visites. 
Del 2021 al 2022, hem atès 15.000 
primeres visites, 15.000 persones o 
famílies amb les necessitats bàsiques 
per cobrir. Principalment són per-
sones i famílies rubinenques. Més 
del 54% és gent de Rubí. La resta 
són principalment llatinoamericans 
i també del nord de l’Àfrica, com 
subsaharians. En els darrers temps, 
també arriben a la ciutat persones 
de l’Àsia, de països en guerra, que 
busquen refugi. També hem atès 
una dotzena de persones d’Ucraïna, 
dones amb fills que han fugit de la 
guerra. Arriben sense res, sense co-
nèixer ningú i sense parlar l’idioma.
- Com és aquesta primera acollida 
en aquests casos?
- La recepció és molt important, 
s’han de sentir acompanyats, que 
no estan sols. Els ensenyem la ciutat, 
on poden trobar tot. Tenim personal 
molt solidari que han acollit aques-
tes persones i nosaltres treballem 
per cobrir-los necessitats bàsiques 
i que puguin tirar endavant la seva 
vida aquí. T’enfrontes al repte de 
l’idioma, tenim traductors voluntaris, 
però el cert és que en casos d’extre-
ma necessitat, els éssers humans ens 
arribem a entendre sense l’idioma.
- 15.000 persones és una xifra molt 
elevada i no sembla que tinguin sostre.
- Estem molt preocupats perquè la 
realitat és molt dura. L’escassetat 

CRISTINA CARRASCO

CRISTINA ALMIRALL
DIRECTORA DE L’ASSOCIACIÓ 
DE SOLIDARITAT I AJUDA VEÏNAL (ASAV)

d’aliments, l’increment de preus 
dels mateixos aliments, del gas, de la 
llum... Cada vegada hi ha més perso-
nes que tot i tenir ingressos de 1.000 
o 1.200 euros mensuals tenen més 
dificultats per arribar a finals de mes 
i un cop pagat habitatge i subminis-
traments tenen molt poc per sobre-
viure. El nombre de persones en risc 
de pobresa a la ciutat creix dia a dia. 
- Com fa front una entitat local com 
ASAV a aquest volum de població 
amb necessitats tan diverses?
- Som una entitat de proximitat i es-
tem molt arrelats a la ciutat. Això és 
fonamental, com també ho és el fet 
que la comunitat de Rubí està molt 
implicada. A banda de les quatre 
persones que hi treballem, comptem 
amb una xarxa de voluntaris d’entre 
60 i 80 persones, alguns professiona-
litzats. També tenim l’ajut imprescin-
dible de grans empreses que ens do-
nen suport en diferents àmbits com 
la reincorporació d’alguns dels nos-
tres usuaris al món laboral. Un 65% 
dels nostres usuaris acaba tenint 
feines de més d’un any amb contrac-
te indefinit. Hem de lluitar contra la 
precarietat. És una lluita dura, difícil, 
però ho estem aconseguint. Tam-
bé comptem amb molts ciutadans 
anònims que ens ajuden i donen ali-
ments, productes d’higiene, roba...
- Hi ha escassetat d’aliments. El cap 
de setmana del 25 i 26 serà el Gran 
Recapte, com el preveieu?
- El Banc d’Aliments europeu ja fa 
dos anys que va avisant que acaba-
rà la distribució aviat perquè no te-
nen subministraments i a més cada 
vegada reben menys donacions. La 
pujada dels preus dels aliments no 
està ajudant... Ara vindrà el Gran 
Recapte, però som conscients que el 
recollit no serà com abans de la pan-
dèmia perquè la majoria de la gent té 
dificultats per arribar a finals de mes.
- Calen noves fórmules?
- En això estem. En el recapte, hi hau-
rà voluntaris presencials a les cade-
nes de supermercats, però també es 

podran fer donacions monetàries del 
25 de novembre al 6 de desembre a 
la línia de caixa dels establiments i al 
web www.granrecapte.com. A més, 
en la línia d’arrelament a la ciutat, 
estem treballant en una mena de bo 
que els compradors podran adquirir 
a un preu de 13 € en botigues de pro-
ximitat. Aquests diners la botiga ens 
els farà arribar en forma d’aliments 
o productes d’higiene, per exemple, 
d’aquest establiment. Ja tenim unes 
deu botigues de barri o serveis de 
proximitat amb les quals tenim una 
molt bona col·laboració per tirar en-
davant aquest bo. Aquesta iniciativa 
la podrem mantenir en el temps, 
mentre que el Gran Recapte són dos 
dies puntuals. A més ens permetrà 
anar cobrint necessitats puntuals 
d’allò que un moment donat es ne-
cessita: bolquers, tomàquet, llet...
- Es preveu un hivern dur energèti-
cament parlant...
- És una altra problemàtica dura, la 
de la pobresa energètica. Ara co-
mencem tallers formatius amb Rubí 
Brilla per assessorar els nostres usu-
aris sobre opcions més assequibles i 
com poden reduir despeses. Fa me-
sos que treballem per detectar casos 
greus i aconseguir el certificat d’ex-
clusió perquè no els tallin gas i llum. 
També tornarem a fer campanyes del 
fred amb recollida de mantes o sacs 
de dormir i també de radiadors amb 
grans empreses com Leroy Merlin. 

Tenim una xarxa privada molt im-
portant al voltant de la pobresa 
energètica.
- El treball en xarxa és la clau?
- Nosaltres necessitem que a la ciutat 
hi hagi quatre pilars fonamentals: el 
públic, el privat, la resta d’organitza-
cions socials i la ciutadania. No po-
dem tancar portes a una família que 
vingui a demanar ajut a l’entitat per 
manca de recursos i no tots estan im-
plicats al 100%. Si no estem tots qua-
tre a l’alçada, vindran temps difícils. 
Estem aconseguint que els usuaris 
surtin de la situació crítica en la qual 
estan, però són 15.000 atencions 
l’any. Tenim molt bona col·laboració 
amb moltes empreses del territori i 
una relació excel·lent amb Frater Na-
dal i Cáritas, amb les quals treballem 
plegades en la Taula d’entitats socials 
i en les emergències del dia a dia.
- Creus que hi ha poca implicació del 
sector públic?
- Amb l’administració local, tenim 
molts espais de col·laboració, el Rubí 
Brilla, amb Rubí Forma per formació, 
caldria avançar en un parc d’habitat-
ge públic ampli, sabem que és com-
plicat... Això sí, ens agradaria que hi 
hagués més espais de col·laboració 
econòmica i social. No serveix només 
dir que sí que és molt important, cal 
dotar amb recursos. Si tu mires els 
pressupostos hi ha pràcticament la 
mateixa dotació social o menys que 
el 2020 i la situació està empitjo-

rament. Més enllà, el sector públic 
també està apostant per les targetes 
moneder per “dignificar” la pobresa, 
molt bé, la pregunta es cobriran real-
ment les necessitats o haurem d’anar 
corrents a demanar a l’empresa de 
torn que ens ajudi? Estem preocu-
pats perquè aquests pilars no acaben 
de funcionar i s’han de prendre deci-
sions i molt dràstiques.
- Un altre dels nous programes que 
teniu és per lluitar contra la pobresa 
infantil. Què oferiu?
- Tenim l’Aula d’infants i projec-
te educatiu i informàtic. Aquí ens 
trobem amb moltes dificultats en 
el tema del material escolar. Molts 
infants no disposen d’ordinadors 
o tauletes per seguir les classes a 
escoles i instituts. Les administraci-
ons sovint tiren pilotes fora... Nos-
altres gràcies a grans empreses que 
col·laboren amb nosaltres cada any 
aconseguim un centenar d’ordina-
dors perquè aquests nens puguin 
seguir les classes. També tenim el 
rober solidari, on part és per roba 
i calçat infantil, que és molt difícil 
de trobar. Igualment, un programa 
contra l’absentisme escolar, perquè 
hi ha molts joves que ho deixen als 
15 anys. Després també fem una 
mena de voluntariat amb empre-
ses, que són com ‘experiències de 
vida’, com, per exemple, la visita a 
un centre d’apicultura. Són coses 
que fan que ells se sentin integrats, 
no diferents, que vegin que allò 
que somien és possible. Ah, i Pare 
Noel i Reis, els somriures infantils 
no tenen preu.
- I el programa de suport psicològic?
- És fonamental. Darrerament, està 
molt orientat cap a la violència de 
gènere, tractem tota la família. Per-
sones o famílies bloquejades que 
han de tirar endavant. A més, des 
de la pandèmia van fer esclatar els 
casos d’assetjament escolar o ‘bu-
llying’. Comptem amb el servei una 
empresa a Barcelona d’atenció jurí-
dica i social i a Rubí també una per-
sona molt especialitzada en temes 
d’adolescències.
- Què has après durant tots aquests 
anys al capdavant d’ASAV?
- Que la realitat és molt dura, però 
som molt bon equip i ens portem 
molt bé entre nosaltres. Sempre con-
fiem que podem ajudar a qui entra 
per la porta. No oblido mai la pandè-
mia, si no haguéssim estat un equip 
treballant 24 h amb el telèfon encès 
durant dos anys, moltes persones no 
haurien tirat endavant. Aquesta ex-
periència ens ha ajudat a fer replan-
tejaments de vida i ens ha fet més 
forts per continuar lluitant.

Cristina Almirall insisteix que el treball en xarxa és fonamental per lluitar 
contra la pobresa i el risc d’exclusió.. / DAVIDE FERRARI

L’ENTREVISTA
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 www.britishhouse.es - info@britishhouse.es -       935860825        635901918 - Av. Barcelona 21, RUBÍ

Avantatges d’aprendre anglès a 
partir d’1 any a British House

Des de British House sempre han 
promogut l’ensenyament de l’anglès a 
edats molt primerenques, fent classes 
d’anglès a nens i nenes a partir d’1 
any. Però, com funcionen aquestes 
classes amb nens i nenes que encara 
ni tan sols parlen la seva llengua? 
En una entrevista amb la seva 
Directora, la Griselda Grau, ens explica 
que des del moment del naixement, 
el nadó és capaç de distingir el ritme, 
els sons i l’entonació del llenguatge.  
D’aquesta manera, exposar els infants 
a l’anglès des de l’any facilita la seva 
absorció de l’idioma i els prepara per 
a un aprenentatge de la llengua molt 
més natural. 
El cervell dels nens i nenes en edat 
preescolar està en el moment idoni 
de plasticitat, curiositat i adquisició 
de nous coneixements, d’aquesta 
manera, a les classes del Baby English 
de la British, els petits gaudeixen de 

jocs psicomotrius, activitats lúdiques 
com ara cançons, contes, titelles, 
estimulació sensorial, entre d’altres 
en anglès. British House ofereix 
classes diferenciades segons l’edat 
dels alumnes:
aEl Baby & Family està adreçat a 
nadons d’1 any d’edat i els petits 
van acompanyats d’un familiar adult 
que els ajudarà en l’aprenentatge, 
aportant afecte i reforç positiu. Així 
el familiar també aprèn o practica 
l’anglès. És el 2x1 de British House. La 
durada és d’1 hora.
aEl Baby English és el curs d’anglès 
per a nens i nenes de 2 i 3 anys, que 
continua amb la metodologia lúdica 
d’ensenyament que caracteritza 
l’escola, però de forma més autònoma 
en classes setmanals d’1 hora i mitja. 
aLa progressió continúa amb 
els grups d’Infants, Kids i Juniors, 
motivant els nens de primària en 

l’aprenentatge de l’anglès, sempre 
amb un marcat enfocament oral.
Aquestes classes no només ensenyen 
anglès als petits, sinó que els preparen 
per a la futura obtenció de titulacions 
oficials com ara el First Certificate, 
com també per a l’aprenentatge 
d’altres llengües.
Les inscripcions estan obertes i 
tothom està convidat a provar una 
classe gratuïtament del curs que 
més li interessi. Us podeu posar 
en contacte amb British House, 
trucant al 935860825 o enviant un 
WhatsApp al 635901918, també els 
podeu visitar a l’escola central (Av. 
Barcelona 21, 1a planta) o entrar al 
web: 
www.britishhouse.es
Aquest curs, tots els rubinencs i 
rubinenques a aprendre idiomes 
amb British House! Encara sou a 
temps de començar!

IDIOMES!

Assegura el futur dels 
teus fills i filles!

Idiomes a partir d’1 any d’edat. Presencial o online! 

20 YE
AR

S

growing together!

Desesperació entre alguns 
comerços afectats per les diverses 
obres a l’entorn del Casino

C. CARRASCO

Indignats, desesperats i 
cansats. Així es troben al-
guns comerciants que te-
nen els seus establiments 
al carrer Rafael Casanova, 
afectats per les obres de re-
habilitació del Casino, que 
es van iniciar l’any 2019, a 
les quals se sumen en els 
últims mesos obres per 
donar serveis a edificis de 
nova construcció propers.

Miriam Guarch i Ma-
ria Ruiz, propietàries de La 
Tata & Sweets, expliquen 
que entenen que les obres 
generin certes molèsties, 
però que des de l’agost la 
situació és insostenible. 
“Clients que marxen per-
què no saben com accedir 
o nosaltres mateixes que 
hi ha dies que arribem i 
no podem entrar a la boti-
ga”, apunta la Miriam. En 
el mateix sentit, Maria es 
pregunta que “qui controla 

les obres perquè aquesta 
vorera l’han fet i desfet fins 
a quatre vegades en tres 
mesos”.

En la mateixa situació 
es troba l’establiment Mu-
ebles Lozano, situat davant 
del lateral del Casino. Mari-
bel Vega, la seva propietà-
ria, afirma que des de l’inici 
de les obres del Casino, té 
problemes per poder des-
carregar els mobles que li 
arriben i també per fer els 
enviaments als seus cli-
ents. “Demano que posin 
la tanca de senyalització 
d’obres una mica més en-
llà i em diuen que sí, però 
res”, assenyala, i lamenta 
que “durant els dos primers 
anys d’obres, la tanca servia 
perquè els operaris o caps 
d’obra aparquessin els seus 
vehicles allà”.

La Maribel assegura que 
“des de l’agost, tot plegat 
ha estat una vergonya. No 
respecten res”. En aquest 

sentit, detalla que durant 
dues setmanes no ha po-
gut descarregar ni carregar 
cap mercaderia i que han 
passat dies amb tot el matí 
el carrer totalment tallat i 
que, quan és obert, el pas 
és tan just que només pas-
sa una persona.

La pols continua a les 
botigues, desperfectes a la 
façana, la impossibilitat de 
fer la recollida de residus 
porta a porta, la negativa 
a posar banderoles per in-
dicar on ha quedat amaga-
da la seva botiga entre les 
formigoneres o la manca 
d’informació per part del 
consistori són altres de les 
queixes d’aquestes comer-
ciants locals, que fa tres 
anys que pateixen obres 
davant la porta de les seves 
botigues i en les quals la 
paciència comença a esgo-
tar-se. I de l’impacte econò-
mic, prefereixen ni entrar a 
valorar: “imagineu-vos”.

Arrenquen les obres de millora dels 
accessos al pont del carrer Sant Joan
L’Ajuntament ha iniciat 
aquesta setmana l’execu-
ció de les obres de millora 
dels accessos del pont del 
carrer de Sant Joan. Entre 
les actuacions, al costat 
est es repavimentaran les 
voreres entre el c. Sant 
Joan i el c. Santa Llúcia i 
es millorarà la il·luminació 
d’aquest tram, es donarà 
continuïtat a l’amplada 
del pont a la vorera sud i 
es milloraran les condici-
ons d’accessibilitat de les 

escales de connexió entre 
el c. Sant Joan i el lateral 
de la C-1413a.

Al costat oest es mi-
llorarà la mobilitat de la 
cruïlla, simplificant els re-
correguts i semaforitzant 
el encreuament. També es 
donarà continuïtat a l’am-
plada del pont a la vorera 
sud; s’arranjaran les con-
dicions de drenatge de la 
cruïlla; es generarà una 
rampa fins a la plataforma 
intermèdia situada al cos-

tat sud del pont, establint 
un itinerari accessible, i es 
milloraran les infraestruc-
tures de serveis.

Pel que fa a l’àmbit del 
pont, es repararà aquesta 
estructura per millorar el 
seu estat de conservació, 
resolent les incidències 
detectades. El pressupost 
de l’obra és de 633.451,66 
euros. Durant les obres es 
preveuen afectacions en 
la mobilitat dels vehicles i 
dels vianants. / DdR

Les obres del Casino es van iniciar l’any 2019.  C. CARRASCO
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El Moviment per unes Pen-
sions Públiques Dignes i la 
plataforma Rubí Sanitat s’ha 
sumat a la crida de la Coor-
dinadora Estatal en Defensa 
del Sistema Público de Pen-
siones i de la Marea Pensio-
nista de Catalunya i aquest 
dissabte 19 de novembre 
tornarà a sortir al carrer en 
defensa d’unes pensions 
dignes i d’una sanitat públi-
ca de qualitat.

La concentració tindrà 
lloc a la plaça Pere Aguilera, 
davant l’Ajuntament, a les 
11.30 h, i els participants 
recorreran després alguns 
carrers del centre.

Els convocants continu-
en lluitant per l’increment 
real de l’IPC en pensions i 
salaris i reclamen una audi-
toria pública de la Seguretat 
Social. A més, reivindiquen 
més inversió en sanitat pú-

blica, s’oposen a la pujada 
de la despesa en armament 
i demanen mesures reals 
que acabin amb la bretxa de 
gènere.

El col·lectiu de pensio-
nistes i Rubí Sanitat recor-
den que les organitzacions 
de pensionistes van lliurar 
el 26 d’octubre més de 
220.000 firmes al Congrés 
dels Diputats demanant 
mesures reals contra l’emer-

gència social que suposa el 
brutal increment del preu 
de la vida. “Exigim que les 
reivindicacions dels pensio-
nistes units als drets socials 
públics (sanitat pública i uni-
versal, educació, dependèn-
cia, habitatge) quedin re-
flectides en les partides dels 
pressupostos generals de 
l’Estat i de la Generalitat”, 
assenyalen en un comuni-
cat. / DdR

Aquest dissabte, nova manifestació en defensa 
d’unes pensions dignes i de la sanitat pública de qualitat

ACTUALITAT

L’emergència climàtica, 
accions i alternatives, tema 
del XX Curs de Cooperació i 
Solidaritat Internacional
Després d’aprofundir l’any 
passat en les conseqüènci-
es socials del canvi climàtic, 
el XX Curs de Cooperació 
i Solidaritat Internacional 
Sebastià Colomer Torre-
lla, promogut per l’entitat 
Rubí Solidari, se centrarà 
enguany en l’emergència 
climàtica, accions i alterna-
tives. El curs tindrà lloc el 
pròxim cap de setmana del 
25, 26 i 27 de novembre a 
l’auditori del Rubí Forma.

La conferència inaugu-
ral serà el divendres 25 de 
novembre a les 19 h i anirà 
a càrrec del professor de Ci-
ència Política de la UAB Car-
los Taibo. 

El curs arrencarà dissab-
te a les 10.30 h amb l’in-
vestigador de la Universitat 
de Barcelona Miguel Paja-
res, que parlarà sobre Els 
compromisos dels governs 
i les corporacions en la 
lluita contra el canvi climà-
tic. Després, a les 12.30 h, 
serà el torn de Maria Albà, 

d’Ecologistes en Acció, que 
oferirà la conferència El de-
creixement com a alterna-
tiva: què és i com ho hem 
de comunicar. Ja a la tarda, 
a les 16.30 h, Dina Garzón, 
coordinadora de la Xarxa 
Ecofeminista, detallarà La 
perspectiva ecofeminista i 
finalment, a les 18 h, Pere 
Ortega, del Centre Delàs 
d’Estudis per la Pau parlarà 
sobre Els exèrcits en el con-
text de crisi climàtica.

El curs finalitzarà diu-
menge a les 11 h amb una 
taula rodona sobre la soci-
etat davant de l’emergèn-
cia climàtica que comptarà 
amb Isidre Cantanyer (Ex-
tinció Rebel·lió), Maria Ser-
ra (Global Youth Leadership 
Council) i Miquel Vallmitja-
na (Ecologistes en Acció).

Les inscripcions es po-
den realitzar a info@rubiso-
lidari.org enviant un correu  
electrònic amb el nom, cog-
noms i telèfon de l’interes-
sat. / DdR

Els Mossos d’Esquadra han 
posat en marxa una campa-
nya preventiva enfocada a 
informar a la gent gran que, 
en els pròxims dies, cobrarà 
la paga extra de les seves 
pensions. Amb l’objectiu 
d’intentar reduir robatoris i 
furts entre aquest col·lectiu, 
la policia ha divulgat diver-
sos consells de seguretat.

La primera recomana-
ció és que s’eviti retirar del 
banc grans quantitats en 

efectiu, però que en cas que 
sigui necessari, busquin una 
persona de confiança que 
els acompanyi. En arribar 
a casa, els diners retirats 
s’han de guardar en un lloc 
segur, i parar atenció en cas 
de trobar-se amb persones 
desconegudes quan hi en-
trin. A més, aquest diven-
dres a les 11.45 h faran una 
xerrada al Casal Cívic sobre 
prevenció de robatoris i es-
tafes. / DdR

Consells dels Mossos per evitar
robatoris quan s’apropa el cobrament 
de la paga extra de les pensions

Fa anys que el col·lectiu està mobilitzat reclamant pensions 
dignes.  ARXIU



Els usuaris i expropietaris 
dels terrenys on estaven 
situats els horts a la zona 
de Castell han denunciat 
aquest dissabte la presèn-
cia de restes de fibrociment 
d’amiant, altament conta-
minant, repartit en tots els 
terrenys on l’Ajuntament va 
ordenar el desallotjament 
d’horts i barraques el passat 
mes de maig.

Segons el grup de rubi-
nencs, durant el desman-
tellament de la vuitantena 
de parcel·les, “l’empresa 
adjudicatària no va complir 
el protocol de neteja dels 
horts i l’Ajuntament ho va 
permetre”, de tal manera 
que les tasques d’extracció i 
reciclatge no es van realitzar 
per igual a tot el terreny i, en 
gran part dels antics horts, 
encara queden restes de 
fibrociment d’amiant proce-
dent dels teulats derruïts.

Els usuaris dels horts 
han explicat que, després 
de parlar amb un tècnic de 
Medi Ambient del consis-
tori perquè retiressin ade-
quadament totes les restes, 
l’empresa adjudicatària va 
enviar un equip protegit i 
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Els expropietaris i usuaris dels horts 
del Castell denuncien la contaminació 
del sòl amb fibrociment

ACTUALITAT

Un dels usuaris mostra les restes al terra. L. LÓPEZ

LARA LÓPEZ qualificat que va netejar els 
terrenys d’amiant seguint 
el protocol mediambiental 
adient. Però els afectats as-
seguren que aquest procés 
només es va seguir amb 3 o 
4 barraques, deixant aquest 
material tòxic i altres tipus 
de residus que s’han quedat 
al sòl i que poden afectar la 
salut dels vianants i gats que 
hi circulen.

El col·lectiu d’afectats ha 
instal·lat pancartes al voltant 
dels terrenys amb missatges 
com “Perill: zona contamina-
da per amiant” o “Aquí s’ha 
comès un delicte de salut 
pública. Responsable equip 
de govern de Rubí”, a més 
de repartir butlletes infor-
matives entre les persones 
que passejaven aquest dis-
sabte per l’entorn del Cas-
tell. El seu objectiu és donar 
a conèixer entre la població 
rubinenca l’estat actual dels 
terrenys i les possibles im-
plicacions per la salut de 
persones i animals d’aquests 
materials contaminants.

En la seva denúncia fan 
referència a informes de la 
Unió Europea que establei-
xen que “l’amiant pot ge-
nerar efectes cancerígens” 
i que milers de persones 

moren a l’any en Europa a 
causa dels efectes d’aquest 
material.

Pel que fa a la resposta 
de l’Ajuntament, els usuaris 
afirmen que no han rebut 
cap resposta des de l’últi-
ma intervenció d’operaris al 
terreny, tot i que ells es mos-
tren oberts al diàleg.

L’Agrupació de Defensa 
Forestal (ADF) de Rubí ha 
portat a terme un seguit 
d’actuacions de millora de 
l’entorn d’un seguit de ca-
mins rurals del municipi. 
Aquestes tasques s’han 
realitzat en el camí de Can 
Pòlit -on aquesta primavera 
en una jornada de volun-
tariat ja es va desbrossar i 
netejar l’entorn del pou-, 
camí i entorn de la font de 
Can Roig, camí de Can Feliu i 
camí de Can Balasc. Segons 

l’entitat, s’ha procedit al 
desbrossament dels marges 
perimetrals dels camins, tot 
eliminant la brancada i ve-
getació que amb el pas del 
temps havia anat tancant 
el pas, fet que feia, en el 
cas del camí de Can Pòlit, el 
pas inaccessible per als ve-
hicles d’extinció d’incendis. 
La intenció de l’ADF és anar 
continuant adequant i con-
servant per etapes, la im-
portant xarxa de camins ru-
rals del municipi. / DdR

L’Agrupació de Defensa Forestal
condiciona diversos camins rurals

El Camí de Can Feliu és un dels que s’han condicionat. / CEDIDA
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LARA LÓPEZ

La seguretat serà un dels 
principals eixos de la cam·
panya d’Esquerra Republi·
cana Rubí (ERC) de cara a 
les municipals del 2023, 
a la qual han dedicat una 
jornada aquest dissabte al 
matí a la Biblioteca, amb la 
presència de Xavier Corbe·
ra, portaveu d’ERC Rubí, i 
el conseller d’Interior, Joan 
Ignasi Elena.

Corbera va destacar 
que, segons els últims 
sondeigs, la principal pre·
ocupació dels rubinencs 
és la seguretat, no només 
en relació amb furts i ro·
batoris, sinó aspectes com 
la il·luminació dels carrers, 
l’espai públic o l’habitatge, 
entre d’altres. L’alcaldable 
d’ERC va assegurar que els 
republicans volen afrontar 
els reptes seguretat a Rubí, 
explicar el perquè de la si·
tuació i quines eines hi ha 
per poder revertir-la. En 
aquest sentit, el conseller 
considera que “Rubí es pot 
considerar una ciutat segu·
ra”, tot i que hi ha hagut un 
repunt de delictes durant el 
darrer any, i la ciutadania té 
percepció d’inseguretat.

Sobre els cossos poli·
cials, ambdós polítics co·
incideixen que el més im·
portant no és el nombre 
d’efectius policials. 

El número 1 d’ERC Rubí 
ha afirmat que cal una di·
recció estratègica i políti·
ca de la Policia Local per 
determinar les mancan·
ces i com es pot fer millor 
servei. A llarg termini, els 
republicans proposen l’es·

tabliment d’una policia de 
proximitat que parli amb 
la gent i comerços, princi·
palment a les urbanitzaci·
ons, on hi ha més sensació 
d’inseguretat. Per la seva 
banda, Elena va dir que 
el govern contractarà 800 
mossos a l’any. 

En relació amb l’habi·
tatge, Xavier Corbera cri·
tica que Rubí acumula un 
parc de molts habitatges 
buits i que l’Ajuntament 
no és proactiu en posar 
aquests habitatges al mer·
cat. A més, el polític rubi·
nenc també ha reivindicat 
la necessitat d’acompanya·
ment de les persones que 
pateixen una ocupació il·
legal al seu habitatge i l’ad·
quisició de comerços locals 
buits amb lloguer reduït 
per evitar ocupacions i fo·
mentar el comerç local.

Pel que fa a les ocupaci·
ons, el conseller defensa la 
intervenció anticipada de 

Mossos en casos de perso·
nes o famílies vulnerables, 
fent de mitjancers entre 
el jutge i els afectats, acti·
vant la Dgaia per evitar els 
desnonaments de famílies 
amb menors i parlant amb 
l’Ajuntament per veure 
alternatives d’habitatge. 
D’altra banda, Elena consi·
dera que s’ha de reforçar la 
penalització a grups que es 
lucren per facilitar l’ocupa·
ció a tercers.

Altres aspectes de la 
jornada han estat la per·
cepció de la gent de fora 
de Rubí que poden realit·
zar activitats incíviques a la 
ciutat a causa de la manca 
de vigilància; la necessitat 
d’ajudar als joves que estan 
en situació de marginalitat, 
oferint·los formació o la 
creació d’espais d’oci amb 
seguretat. Posteriorment, 
membres d’ERC Rubí i el 
conseller van mantenir una 
trobada amb comerciants.

ERC proposa accions per millorar la
seguretat a Rubí si assoleix l’alcaldia

Corbera i Elena, durant la sessió a la Biblioteca.  L. López

En Comú Podem (ECP) pre·
sentarà al Ple del novembre 
una moció en suport de la 
sanitat pública, especial·
ment en defensa de l’aten·
ció primària, treballada 
amb entitats i col·lectius del 
sector com professionals 
sanitaris. Andrés Medrano, 
portaveu del grup, apunta 
que reclamen que es destini 
el 25% dels pressupostos sa·
nitaris a l’atenció primària, 
la base del sistema, perquè 
un 70% problemes de salut 
es podrien resoldre als CAP, 
i si aquests no estan ben 
dotats, es produeix un de·
sequilibri i atenció per vies 
inadequades.

Medrano detalla que 
“els metges de família po·
den arribar a atendre 60 
persones al dia entre cites 
presencials i telemàtiques, 
molt per sobre de la possibi·
litat de dedicar el temps que 
toca al pacient i negar que 

manquen professionals és 
negar l’evidència”.

El portaveu dels comuns 
ha posat com a exemple un 
company de partit, que ha 
demanat hora amb el seu 
metge de capçalera a Rubí 
aquest dimecres i li han 
donat hora pel 9 de gener. 
“Una cita amb el metge de 
primària haurien de ser en 
48 hores per poder avalu·
ar la situació, però estem 
parlant que no serà atès 
fins d’aquí a dos mesos”, ha 
apuntat. A més, ha criticat 
la falta d’especialistes en el 
nou CUAP i la presència en·
cara de barracons en el CAP 
Anton de Borja, En Comú 
Podem també qüestiona 
la gestió del CAP Mútua de 
Terrassa: “la concessió del 
servei no sabem a través de 
quina figura ni quin procedi·
ment públic s’ha fet. Aques·
ta opacitat ens preocupa”. / 
DdR

ECP presenta una moció en
defensa de la sanitat pública

L’AUP proposarà al Ple un
Pacte de Ciutat per l’habitatge
L’Alternativa d’Unitat Po·
pular (AUP) proposarà al 
proper Ple Municipal un 
acord entre els polítics, els 
agents socials i l’INCASÒL 
per assolir un Pacte de 
Ciutat per l’habitatge que 
doni resposta a la situació 
d’emergència habitacional 
que pateix la ciutat. 

La formació apunta 
que aquest pacte hauria 
de possibilitar una política 
d’habitatge que contempli 
el compromís de planificar 
i aconseguir de forma pro·
gressiva en els pròxims vint 
anys un 7% més d’habitat·

ges públics de lloguer social 
a la ciutat. També demana 
que durant els pròxims 15 
anys es reservi una inver·
sió constant d’1,5 milions 
d’euros per a la construcció, 
expropiació, rehabilitació o 
compra d’habitatge per a 
lloguer d’ús o propietat pú·
blica, més enllà del pressu·
post ordinari de Proursa. 

Finalment, vol acordar 
solucions d’emergència per 
aconseguir un parc suficient 
d’allotjament abans de cinc 
anys, amb les places sufici·
ents per atendre les neces·
sitats. / DdR

POLÍTICA

Junts Rubí ha iniciat aquest 
dilluns el procediment per 
escollir el candidat de la for·
mació a les eleccions muni·
cipals del maig de 2023. La 
Direcció Executiva Nacional 
de Junts per Catalunya va 
aprovar el passat dilluns la 
convocatòria de les elecci·
ons primàries per escollir 
la persona que encapçalarà 
la candidatura a les elec·
cions municipals de l’any 
2023 a la ciutat de Rubí. 
Així, aquest dimecres, tots 
els afiliats rubinencs han 
rebut un correu electrònic 
per presentar les seves pre·
candidatures un procés que 
durarà tres dies.

Després de rebre i va·
lidar les precandidatures, 
començarà el període de 
recollida d’avals, que es farà 
de forma telemàtica, i en un 
termini d’uns deu dies es 
coneixerà el nom del candi·
dat o candidata.

Segons la formació, 
aquest procés els permetrà 
“començar a treballar en un 
projecte plural i que reculli 
diverses sensibilitats, que 
vol comptar amb la con·
fiança i complicitat de la 
ciutadania”.

D’altra banda, el partit 
ha demanat a l’Ajuntament 
que repensi el recorregut 
del bus urbà, en concret de 
la L4, per tal d’afavorir que 
els escolars del barri del 
Pinar puguin anar a l’Insti·
tut Escola Teresa Altet en 
transport públic, ja que ac·
tualment, han de fer trans·
bordament de la L2 a la L4 o 
bé pujar fins al centre cami·
nant. / DdR

Junts Rubí inicia el 
procés per escollir 
el candidat a les  
municipals del 2023
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Posen en marxa l’Ofi cina de Drets Energè� cs
per ajudar la ciutadania en qües� ons d’energia

REDACCIÓ

L’Ajuntament ha posat en 
marxa l’Ofi cina de Drets 
Energè� cs amb l’objec� u 
d’informar, i assessorar la 
ciutadania pel que fa als 
seus drets rela� us a l’aigua, 
l’electricitat i el gas per tal 
de garan� r-los l’accés a una 
energia assequible, segura 
i sostenible. Ja fa deu anys 
que el Consistori ofereix 
aquests serveis. Ara, però, 
s’ha volgut fer un salt qua-
lita� u en aglu� nar els Ser-
veis Socials i Rubí Brilla en 
un mateix espai per poder 
oferir un servei integral.

La nova ofi cina està ubi-
cada a la Rambleta de Joan 
Miró, 7. L’horari d’atenció 
és els dilluns, de 8.30 a 14 
h i de 16 a 18.30 h; i de di-
marts a dijous, de 8.30 a 14 
h.

Segons l’execu� u local, 
amb la creació de la nova 
ofi cina es pretén, d’una 
banda, prevenir la pobresa 

energè� ca i ajudar aquelles 
persones que la pateixen 
i, de l’altra, promoure l’ús 
efi cient de l’energia entre 
els rubinencs i les rubinen-
ques i facilitar-los poder 
produir i consumir la seva 
pròpia energia de fonts 
renovables.

L’alcaldessa, Ana M. 
Mar� nez, considera neces-
sari que l’Ajuntament do�  
les persones d’eines per 
tal que consumeixin menys 
energia sense perdre con-
fort i estavlviar diners.

Aquest servei també 
s’adreça a aquells rubi-

ECONOMIA

               

CAN BALASCH, EL      
RENAIXEMENT D’UNA    
MASIA

Història de la masia de can Balasch
A càrrec de Lluís Garcia, historiador

El renaixement de la masia
A càrrec dels masovers i masoveres de “Més Arrels”

Auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler
c. d’Aribau, 5, Rubí

25 de novembre de 2022 a les 18.30 h

nencs i rubinenques que 
volen ser més efi cients i es-
talviar energia, emissions i 
diners. Pel regidor de Medi 
Ambient, Andrés Medrano, 
“el públic de la nova ofi cina 
és tota la població de Rubí. 
Hi pot haver famílies que 
no poden fer front al seu 
rebut; famílies que volen 
autoconsumir o d’altres 
que simplement els falta in-
formació, per exemple, so-
bre la Tarifa d’úl� m recurs 
regulada del gas”.

La regidora de Serveis 
Socials, Yolanda Ferrer, ha 
ressaltat que “disposar a 
peu de carrer d’una ofi cina 
especialitzada en un dels 
temes que van bloquejar 
les taules de les treballa-
dores socials durant una 
època és una millora per la 
ciutadania, però també per 
aquestes professionals, que 
ara disposen d’un circuit de 
treball completament coor-
dinat per oferir una atenció 
de més qualitat”.

La nova ofi cina està ubicada a la rambleta de Joan Miró, 7.  
Ajuntament de Rubí – Localpres

Un dels afectats, en una de les concentracions. / Ràdio Rubí

Noves mobilitzacions en contra 
de les pudors a Rensika
Una cinquantena de persones s’han tornat a manifestar 
aquest dimecres a la tarda a les portes de l’empresa Ren-
sika, a Can Fatjó, contra les pudors que genera l’ac� vitat 
de la fàbrica, dedicada a la producció d’hummus per a 
dues grans cadenes comercials. L’empresa va informar 
l’Ajuntament i el veïnat sobre el seu pla per acabar amb 
les males olors abans de fi nals d’any, però el veïnat des-
confi a i exigeix alguna garan� a. A més, han mostrat la 
seva preocupació perquè siguin tòxiques. Des de l’em-
presa, expliquen que fa hummus des del 2009 i “abso-
lutament mai hi ha hagut ni el més mínim indici de toxi-
citat”. També asseguren que davant la preocupació del 
veïnat, l’empresa ha ac� vat un estudi amb una empresa 
externa per garan� r la tranquil·litat dels Veïns. L’estudi 
estarà cap al febrer. / DdR



Divendres, 18 de novembre de 202212 PUBLICITAT

KINGYO - SUKUI

93 247 33 32
Carrer Ample, Nº 8, Nv. 3

08191 Rubí, Barcelona
www.kingyorubi.pedidomovil.es

Ampliamos el 
descuento para la 

gente de Rubi hasta 
el 30 de noviembre

Descuento

Nuevo Restaurante Japonés Kingyo en Rubí, un 
Buffet libre con más de 180 platos diferentes

- ¿Qué tipo de carta 
ofrecéis?
Ofrecemos una carta muy 
variada pensando en llegar 
a todos los públicos,  quere-
mos fusionar la cocina me-
diterránea con las mejores 
recetas de sushi japonès.

- ¿Como funciona 
el buffet?
El funcionamiento del bu-
ffet es con un código QR, 
lo escaneas y vas pidiendo 
los platos y te los van tra-
yendo a la mesa sin límite 
de pedidos.

- ¿Cuanta variedad de 
platos tenéis?
Tenemos mas de 180 pla-
tos, pueden encontrar una 
gran variedad de Sushi y 
de Nigiri, también Ramen 
y Udon, arroces y fideos al 
vapor.

- Además de comida 
japonesa, sushi, 
Nigiris, etc, 
¿qué más platos 
podemos encontrar?
Tenemos tapas como cala-
mares, alitas de pollo, etc, 
y también platos a la plan-
cha por ejemplo vieiras, ci-
galas, navajas entre otros 
y también de carne, entre-
cot y pinchos de pollo.

-Qué tipos de menús 
y precios…
Tenemos el Buffet de 
lunes a viernes mediodía 
Adulto 12,95 €
Infantil (menor hasta 140 
cm) 10,95 € (menor hasta 
120 cm) 5,95 € 
Menores de 3 años gratis
Buffet noche, fin de sema-
na y festivo
Adulto 12,95 €
Infantil (menor hasta 140 
cm) 10,95 € (menor hasta 
120 cm) 5,95 €
Adulto 17,90 € 
Infantil (menor hasta 140 
cm) 12,95 € (menor hasta 
120 cm) 7,95 €
Menores de 3 años gratis
Bebida y postres no incluidos

- ¿Qué horario hacéis? 
Abierto de lunes a domingo 
horario de 12:30 h a 16:30 
h y de 20 h hasta 23:30 h.

El pasado 21 de septiembre abrió las puertas en 
Rubí un nuevo Restaurante Japonés: Kingyo Rubí, 
un Buffet libre con más de 180 platos diferentes. 
Hablamos con Blanca, dueña del restaurante
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Creo en tus cualidades 
y potencialidades para resolver cualquier 

situación o estado, te ayudo a desarrollarlas, 
unificarlas y así aumentar tu bienestar.

Inscripcions:
Enviar nom, cognoms,telèfon i e-mail a:
info@rubisolidari.org 
www.rubisolidari.org
Tel. 93 588 86 43
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@RubiSolidari

Organitza: Col·labora:

25, 26 i 27 de novembre de 2022
Rambleta Joan Miró s/n · Rubí

XX Curs
de Cooperació
i Solidaritat
Internacional, 
Sebastià 
Colomer i 
Torrella

XX Curs
de Cooperació
i Solidaritat
Internacional, 
Sebastià 
Colomer i 
Torrella

Emergència 
climàtica, accions 
i alternatives

Inscripcions:
Enviar nom, cognoms,telèfon i e-mail a:
info@rubisolidari.org 
www.rubisolidari.org
Tel. 93 588 86 43
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@RubiSolidari

Organitza: Col·labora:

25, 26 i 27 de novembre de 2022
Rambleta Joan Miró s/n · Rubí

XX Curs
de Cooperació
i Solidaritat
Internacional, 
Sebastià 
Colomer i 
Torrella

XX Curs
de Cooperació
i Solidaritat
Internacional, 
Sebastià 
Colomer i 
Torrella

Emergència 
climàtica, accions 
i alternatives

esprés d’aprofundir en les 
conseqüències socials del 
canvi climàtic durant el curs 
de l’any passat, enguany li 
donarem activitat buscant 

accions i alternatives.

Durant aquest curs, aprendrem a valorar el decrei-
xement com oportunitat en l’emergència climàtica 
de la mà de diferents ponents experts en diferents 
àrees de la temàtica. Abordarem les alternatives, 
recorrerem les polítiques dels governs i els compro-

misos de les corporacions que lluiten contra el canvi 
climàtic veient les possibilitats i desemmascarant 
els enganys. També remarcarem el paper que te-
nen els exercits en el context de crisi climàtica.

Com sempre intentarem no quedar-nos només en 
la descripció dels fets sinó també informar i aportar 
formes de lluita per fer-hi front, per això, en la taula 
rodona del diumenge al matí, tres activistes de dife-
rents entitats ens parlaran de què pot fer (i de què 
està fent ja) la societat en enfront de l’emergència 
climàtica.
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Fotodenúncia 

El terra de la plaça de la Cons� tució
Aquesta és una mostra de com està el terra de la plaça de la Cons� tució, al barri de Les 
Torres. Estaria bé que de tant en tant es pogués arreglar el que es va trencant, més que 
res per evitar caigudes, especialment entre la gent gran.

Edu García

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

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

Amb la col·laboració:
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OPINIÓ

Editorial    Cartes de la Ciutadania    

’aplicació de la 
popularment co-
neguda com a llei 

del sí és sí, que és una de 
les lleis més importants 
d’aquesta legislatura, s’ha 
conver� t en un problema 
polí� c i social que aquests 
dies està aixecant molta 
polseguera. Els efectes de 
la llei no estan sent els de-
sitjats pels seus impulsors, 
ja que en aplicar el mandat 
de retroac� vitat del Codi 
Penal alguns condemnats 
per delictes contra la lliber-
tat sexual amb l’anterior 
Codi Penal han sor� t bene-
fi ciats amb rebaixes de la 
pena i fi ns i tot en algun cas 
l’excarceració. 

Un nou cop per a les 
víc� mes, estupor i incre-
dulitat social i retrets entre 
els par� ts polí� cs i fi ns i 
tot amb el món judicial. És 
cert que la perspec� va de 

gènere és qües� onable en 
alguns jutges, no tots, però 
sí en alguns, però la llei és 
la que fi nalment mana. I 
aquesta ha estat errònia. 
Una esquerda que ha ser-
vit per rebaixar condemnes 
fermes d’agressors sexuals. 
Ho va adver� r el Consell 
General del Poder Judicial 
en un informe precep� u, 
però no vinculant de la llei. 

Una pena que una llei 
com aquesta, tan desit-
jada, amb tant consens i 
suport social i fi ns i tot tan 
innovadora, presen�  es-
querdes que perme� n als 
sentenciats rebaixes en les 
penes imposades. 

No és moment per re-
trets, sinó per assumir er-
rades i trobar com solucio-
nar aquestes de la manera 
més ràpida i menys doloro-
sa per les víc� mes d’agres-
sions sexuals. 

Nou síndic de greuges

L
Verdes, pero de salón 
Siempre es interesante po-
nerse en la piel de una per-
sona no informada, o que 
solamente sabe lo que oye 
en las no� cias de la tele o 
lo que lee en los � tulares 
de prensa. Y esta introduc-
ción es muy equiparable a 
la actuación de los llama-
dos nuevos verdes o ecolo-
gistas: actúan desde la silla 
giratoria de su despacho. 
Se dedican a desmantelar 
empresas que dieron mu-
chos puestos de trabajo 
durante décadas a los ha-
bitantes de muchos pue-
blos de nuestra geogra� a. 
Que nos quiten el carbón, 
que es muy contaminante, 
pero que no eliminen otros 
sectores que contaminan 
poco, porque eso implica 
desempleo. Y si hablamos 
del campo español, es un 
suma y sigue de lo anterior 
con nuestros ecologistas de 
despacho. Las gentes que 
poseen huerta � enen que 
cercarla eléctricamente, 

porque entra en escena el 
jabalí, ya que con este ani-
mal es muy complicado sal-
var los cul� vos de los des-
trozos que ocasionan. Por 
todo ello, las autoridades 
verdes y ecologistas debe-
rían salir de vez en cuando 
de su salón e intentar bus-
car el equilibrio entre la 
economía y el cuidado del 
medioambiente. 

José Antonio Avila López

Encara hi som a temps
Fa ben pocs dies, Lula da 
Silva i el Par� t dels Treba-
lladors, han derrotat a la 
ultradreta de Jair Bolsonaro 
a les eleccions presidenci-
als del Brasil. És una victò-
ria de la democràcia sobre 
el totalitarisme, de l’amor 
sobre l’odi, i de la igualtat 
i la seguretat sobre el con-
fl icte. I és que la ultradreta 
quan governa té un objec-
� u ben clar: incrementar 
els privilegis de tot � pus, 
econòmics, socials, d’ori-
gen i de gènere. I ho acon-
segueixen, creant societats 
més masclistes, més racis-
tes i més desiguals -amb 
una minoria molt més rica i 

molta més pobresa-. Creen 
societats amb més confl ic-
te i, per tant, amb més in-
seguretat. Al Brasil ho han 
demostrat, els darrers anys. 

El Brasil ens queda lluny, 
però no tant. El què ha pas-
sat al Brasil és el que tam-
bé ha estat passant a Hon-
gria, o als Estats Units amb 
Trump, o el que passarà els 
propers anys a Itàlia, o a Su-
ècia o a la comunitat autò-
noma de Castella i Lleó. En 
tots aquests llocs par� ts po-
pulistes d’ultradreta estan 
al govern. 

A Rubí el maig vinent 
hi ha eleccions municipals. 
Al nostre municipi la ultra-
dreta no té representació. 
Rubí és una ciutat acollido-
ra, solidaria, de gent treba-
lladora que lluita per millo-
rar, per això des del govern 
municipal, En Comú Podem 
treballem cada dia perquè 
tothom pugui tenir més se-
guretat vital en el desenvo-
lupament com a persones, 
més drets i un futur espe-
rançador. Tot el contrari al 
que persegueix l´ultradreta 
aquí, igual que la del Bra-
sil o la de la resta del món, 

que només pretén ser a les 
ins� tucions per a incremen-
tar i mantenir els privilegis 
dels rics, d’uns pocs, redu-
ir al mínim la democràcia 
i els drets de les persones 
treballadores, alimentar el 
confl icte i, per tant, la inse-
guretat. 

Algú creu que reforçar 
la sanitat privada, afavorir 
l’acomiadament lliure, des-
regular el mercat de l’ha-
bitatge, considerar als ani-
mals com a objectes sense 
drets o negar la violència de 
gènere farà millor a la nos-
tra ciutat? Aquestes són no-
més algunes de les idees de 
fons de l’ultradreta al servei 
dels seus amos. Cal desta-
par les seves men� des, i 
explicar qui són i quins inte-
ressos defensen. 

Aquí encara som a 
temps d’evitar que entrin. 
Però aquesta no és tasca 
només per als par� ts polí-
� cs locals. És feina de totes 
i tots els que sabem que els 
governs, també els locals, 
serveixen per a millorar la 
vida de la majoria. Encara hi 
som a temps. 

En Comú Podem Rubí
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Edifici Ressò. ARXIU

OPINIÓ

Rubí fa pampallugues

l meu poble es 
vanten d’un pro-
jecte anomenat 

Rubí Brilla. Hi ha unanimi-
tat en el fet que és un bon 
projecte, ningú el critica, 
però potser serà hora, no 
de desdenyar-lo, però si 
d’esquilar-lo un xic. Va néi-
xer ja fa uns anys amb una 
vocació política de fer-ne 
una llançadora de la ciutat. 
Tècnicament era (és) molt 
bo, nivell que anaven pel 
món ensenyant les seves 
bondats. Consistia, i encara 
ho fa, en aplicar una meto-
dologia per fer que els con-
sums energètics fossin els 
més baixos possibles. Pri-
mer va experimentar amb 
èxit en les instal·lacions 
municipals, per aplicar-ho 
immediatament al món 
privat. Fins i tot cada any 
organitza un congrés amb 
molta participació d’arreu 
de Catalunya i de l’Estat i 
gaudeix de força èxit. He de 
reconèixer que té un bon 
màrqueting. 

Per què m’atreveixo a 
posar dubtes en un pla tan 
exitós, aclamat fins i tot per 
l’oposició (ai els polítics que 
no se n’assabenten!) Primer, 
perquè ha perdut pistonada 
-marxa de les ànimes?, pan-
dèmia?- i segon, perquè ha 
oblidat, des del primer mo-
ment, un factor essencial en 
l’estalvi energètic: El disseny 
dels edificis.

Una cosa tan beneita i 
tan poc valorada és el prin-
cipal causant que la factura 
energètica sigui el doble 
en calefacció a l’hivern i el 
doble en aire condicionat 
a l’estiu. Que a Rubí Bri-
lla sí que se n’ha parlat i 
s’ha fet alguna insinuació, 
potser, però no hem vist 
cap gest potent de cara a 
la ciutadania per incidir 
en aquest aspecte: Des 
d’explicar a les comunitats 
d’autoconsum que abans 
de consumir cal prendre 
mesures prèvies aïllant i 
modificant els seus immo-
bles, fins a fer-ne tallers 
d’aprenentatge per profes-
sionals. Si es fa un congrés 
per una cosa, també es pot 
fer per un altre. És aquí on 
m’atreveixo a dir que brilla 
intermitentment (ara si ara 

E

Josep Milà i Alba
Arquitecte, dibuixant i escriptor 
a estones, rubinenc

URBANISME CASOLÀ (O D’ESTAR PER CASA)

no) i ho resumeixo en fer 
pampallugues. 

El límit de l’oblit ens el 
trobem en l’edifici Ressò, 
prototip i exemple d’edifici 
on es contemplen moltes 
solucions a l’estalvi d’ener-
gia basat en el seu disseny 
físic. Ningú, ni govern (els 
de la inacció) ni oposició 
(els del ridícul) n’han fet 
cap esment. Com sempre hi 

haurà qui dirà que no està 
deixat, que encara no hi ha 
okupes i que físicament es 
manté. No em refereixo a 
aquest tipus d’abandó que 
ja seria el súmmum. Aquest 
edifici ve de rebre premis 
en un dels certàmens més 
importants del món en sos-
tenibilitat l’any 2016. Està 
pensat per fer un canvi de 
cultura, el confort absolut 
no existeix: Ha de tenir lí-
mits. A l’hivern es tracti de 
no anar amb samarreta a 
dins de casa i a l’estiu de no 
portar «rebequeta». Cerca 
la proactivitat, cal generar 
corrents d’aire quan fa 
calor o aprofitar l’efecte 
hivernacle quan fa fred. Si 
no es fan, com és el cas, no 
funciona. Avui a les reuni-
ons de les urbanitzacions 
(ús actual) els sembla que 
allò és una andròmina feta 
amb plàstics, fustes i ferros, 

producte de la inventiva 
d’una colla de joves visio-
naris i desconeixen el seu 
veritable valor, sobretot 
perquè no se li dona l’ús 
adequat. S’ha usat com un 
recinte més de concepció 
arcaica, sense entendre 
que correspon a una nova 
(o no tan nova) forma de 
compartir els espais co-
munitaris que comporta la 
participació activa dels seus 
usuaris.

Els que el van dissenyar 
professors i alumnes de 
l’Escola d’Arquitectura del 

Vallès creien tant en ell 
que van demanar no estar 
connectats a cap xarxa 
energètica, fins i tot van 
proposar que el lloc formés 
part del campus de la UPC 
per donar-hi classes i els 
alumnes veiessin direc-
tament com funcionaven 
les formes pensades per 
alleugerir despeses ener-
gètiques. Rubí que sempre 
havia volgut que alguna 
universitat tingués un peu 
a la seva ciutat ho va deixar 
escapar, ningú va dir res, 
uns per poca sensibilitat 
(els d’inacció) i altres per-
què no se n’assabentaven 
(els del ridícul). O potser les 
formes i materials del tras-
to semblen de poc glamur 
per les grans ambicions 
dels nostres manaires. 

Per cert, quan s’ence-
nen les llums de Nadal, 
Rubí brilla? 
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MASCOTES

Ya están asomando la cabeza, recién salidos del horno, por tanto, ya es hora de 

renovar la pared de la oficina, la mesa de tu despacho, hacerle un hueco en tu 

cocina, hacer un regalo o detalle solidario a los tuyos y ¿de qué mejor forma? 

Dando la bienvenida a este nuevo año con el calendario solidario que desde ya 

podéis adquirir en alguno de nuestros centros colaboradores: 

Año nuevo…,  nuevo calendario solidario 2023  

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 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) 

Para más información puedes contactar 
con nosotros a través de email, web, 
Instagram o Facebook.

www.rodamonsderubi.com

instagram.com/rodamons_de_rubi

facebook.com/rodamonsderubi

rodamonsderubi@hotmail.es 

Porque nunca ayudar estuvo tan cerca, ¡hazte con el tuyo!

       RUBÍ

AGROROSELL
C. De Méndez Núñez n. 10

DISPENSARI VETERINARI 
DEL VALLÈS - RUBÍ 2 
C. Gimnàs n. 15

GOS EXPRESS
Av. Castellbisbal, 32

LAZVI MECANITZATS 
S.C.C.L.
C. Mestre Alonso, 5 P.I. 
Can Jardí

PLA PERRUQUERS
C. De Llobateras n. 79

SWEET DOGGY
C. Sant Jaume n. 32

       TERRASSA

DON CANINO - CENTRE 
COMERCIAL PARC VALLÈS
C. de Colom, 450

EL RACÓ DE LA LOLA
C. de Tarragona, 96

KUKI BEAUTY
Rambla Francesc Macià n. 16

LA XURRE DEL MERCAT  
MERCAT TRIOMF
Plaça del Triomf s/n local 8

       

        ST. CUGAT

CLÍNICA VETERINARIA 
EUDALD TORALLES
Passeig de la Mare de la 
Font n. 45

DON CANINO - CENTRE 
COMERCIAL SANT CUGAT
Av. De la Via Augusta n.3

Os recordamos que todos los beneficios de la venta de calendarios benéfi-

cos irán destinados íntegramente para la atención sanitaria y alimentaria de los 

animales que se encuentran bajo la tutela de Rodamons de Rubí. Queremos 

destacar la participación del CLUB DE BOXEO RUBÍ que nos ha abierto las 

puertas de su casa desinteresadamente, así como agradecer la colaboración 

de DORA DELGADO por aceptar el gran desafío de ponerse al cargo de la se-

sión fotográfica, sin los cuales nada de esto hubiera sido posible.
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c. Marconi, 1 (Plaça Progrés) | info@vilaseguros.com

T. 93 699 78 33

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

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

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

VOLS FORMAR PART DE L´EQUIP 
COMERCIAL DE FINQUES VALLHONRAT?

OFERTA DE FEINA

Envia´ns el teu currículum a 
correu@finquesvallhonrat.es

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

Marbre
Granit

Silestone
Pedra natural 

i arti�cial

Mármoles 
Martínez
Peralta

Av. de la Llana, 63
(Polígon Industrial “La Llana”)

T. 93 697 20 95

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

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!

ENTITAT TELÈFON

Ajuntament de Rubí 93.588.70.00

Comerç Rubí 606.036.392

Cementiri Municipal 93.588.77.22

Policia Local 93.588.70.92

Oficina Municipal d’Informació 
al Consumidor (OMIC) 93.587.00.00

Servei d’Ocupació de Catalunya 93.553.61.00

Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC)

- OAC (Oficina de Les Torres)
- OAC (Oficina Centre)

93.588.19.75
93.588.70.00

Registre Civil 93.586.08.50

Deganat de Rubí 93.586.08.60

Serveis Socials de Rubí 93.588.70.77

Informació recollida residus (Telèfon Verd) 900.130.130

CAP Antón de Borja 93.588.45.55

CAP Sant Genís 93.699.17.29

CAP Mútua de Terrassa 93.586.67.00

Mossos d’Esquadra 93.581.79.00

Diari de Rubí 93.699.77.90

TELÈFONS D’INTERÈS
Rubí

SERVEIS

Sra. s'ofereix 
per neteja de 
cases per hores

670 93 66 17 

www.diariderubi.com

Truca’ns al
 609 03 22 89 

Vols anunciar-te?

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

www.colorpaintrubi.com

Botiga especialitzada 
en pintures industrials 

i decoratives, 
troba’ns a Google Maps

NOVETAT!
Ara també amb 

pintura d´automoció
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DIVENDRES, 18 DE NOVEMBRE

Visita cultural al Museu 
Nacional d’Art de Catalunya
Lloc de sor� da: L’Escardívol
09:15 h - 14:00 h

Posiciona el teu projecte als 
cercadors (SEO)
En línia | 09:30 h

Mural col·lec� u
Taller emmarcat en el Dia 
universal dels drets dels infants
Rambla del Ferrocarril | 17:00 h

Stan Leel, the Man
Homentage a l’alma mater de Marvel
Biblioteca Mestre Mar�  Tauler
18:00 h

La pe� te vendeuse du soleil
Cicle de cinema feminista
Rubí Forma | 18:30 h

Una arcàdia de ferralla, 
amb Raquel Santanera
Cicle vespres de jazz
Ateneu Municipal | 19:30 h

Cent anys de dansa
Temporada estable d’espectacles
Teatre La Sala | 21:00 h

DISSABTE, 19 DE NOVEMBRE

Mercat de la numismà� ca 
i el collecionisme
Plaça del mercat | 08:00 h

10+1. Festa d’aniversari del CRAC
C. Sant Joan i C. Pere Esmendia
A par� r de les 9 h i fi ns la mitjanit. 
Esmorzar, fi ra artesania, tastet de 
cursos, dinar popular, ac� vitats infan-
� ls i concerts.

La Trocalleria
Rambla del Ferrocarril | 10:30 h

Joc de sensibilització LGTBI+
Biblioteca Mestre Mar�  Tauler
11:00 h

Música per a nadons
Biblioteca Mestre Mar�  Tauler
11:00 h

La perruca de Bach
Ateneu Municipal | 11:00 h

Descobrint la música per 
Santa Cecília 
Biblioteca Mestre 
Mar�  Tauler | 12:00 h

-Concert de tardor de La Banda de 
l’Associació Musical s. XXI
eatre La Sala | 18:00 h

DIUMENGE, 20 DE NOVEMBRE

Ma� hew Simon Quartet
Ateneu Municipal | 12:30 h

El mêtre “Clown Show“
Teatre La Sala | 18:00 h

DILLUNS, 21 DE NOVEMBRE

Confl icte Ucraïna-Rússia
Biblioteca Mestre Mar�  Tauler
18:00 h

DIMARTS, 22 DE NOVEMBRE

Sóc el Jose, Hora del conte
Biblioteca Mestre Mar�  Tauler
18:00 h

Joan Isaac, Carme Sansa i els set 
pecats capitals
Biblioteca Mestre Mar�  Tauler
18:00 h

Taller de factura del gas
Rubí Forma | 18:00 h

DIMECRES, 23 DE NOVEMBRE

Emprendre, de la idea a la empresa
Sala Fòrum, Masia Can Serra
09:30 h

Quines peces de roba i quins colors
t’afavoreixen?
Rubí Forma | 17:00 h

Pilates en família
Escola Pau Casals | 18:00 h

Sexualitat conscient
Biblioteca Mestre Mar�  Tauler
18:00 h

T’es� mo balena blava
Biblioteca Mestre Mar�  Tauler
18:00h

DIJOUS, 24 DE NOVEMBRE

Tódalas mulleres que coñezo
Edifi ci Sociocultural El Pinar
18:30 h

DIVENDRES, 25 DE NOVEMBRE

Taller de fabricació digital
C.C.Escardívol | 18:30 h

Es� mada Sara, El documental del mes
Ateneu Municipal | 19:00 h

DISSABTE, 26 DE NOVEMBRE

La Trocalleria
Plaça de Catalunya | 10:30 h

Li� le and his coloured tails, 
Hora del conte
Biblioteca Mestre Mar�  Tauler
11:00 h

Un bosc de textures. 
Dibuixem amb els
elements de la natura
Ateneu Municipal | 11:30 h

¡Coco, el musical! Recuérdame...
Teatre La Sala | 17:00 h i 19:30 h

-Concert de la Coral Sant Jordi
Esglèsia Sant Pere | 21:00h 

DIUMENGE, 27 DE NOVEMBRE

Concert de Sardanes
Teatre La Sala | 18:30 h

DILLUNS, 28 DE NOVEMBRE

Sor� da cultural al Museu Molí 
Paperer de Capellades
Lloc de sor� da: l’Escardívol
09:15 h - 14:00 h

CineXic: Bin� , una youtuber 
sense fronteres
Biblioteca Mestre Mar�  Tauler
18:00 h

DIMARTS, 29 DE NOVEMBRE

CRM, l’eina imprescindible per 
vendre, fi delitzar i ges� onar 
els teus clients amb èxit
Sala Fòrum, Masia Can Serra | 09:30 h

Hora del conte per a menuts: Els animals 
s’expliquen com bonament poden
Biblioteca Mestre Mar�  Tauler
18:00 h

DIMECRES, 30 DE NOVEMBRE

Dimecres manetes
Ateneu Municipal | 17:00 h

Pilates en familia
Escola Pau Casals | 18:00 h

DIJOUS, 1 DE DESEMBRE

Ruta de les fonts de Can Roig
Punt de trobada: l’Escardívol
09:30 h

WOMAN
Ateneu Municipal
18:00 h

EXPOSICIONS
Cent anys del Casal Popular
Fins al 27 de novembre al Celler

Formes i colors 
Obres de Miquel Mas
Del 4 de novembre al 18 de desembre a 
l’Auditori Vallhonrat

Resistents i deportades
Fins al 22 de desembre a El Castell

CURSOS I TALLERS
Aplicacions ú� ls per al teu dia a dia
amb el teu mòbil o tableta
Dijous de 16 a 17:30 h
Fins al 16 de desembre a Ateneu Municipal

Fotografi a amb el mòbil
Dimecres de 16 a 17:30 h
Fins al 21 de desembre a Ateneu Municipal

Higiene postural
Dijous de 10:30 a 12 h
Fins al 24 de novembre a la Biblioteca

CULTURA
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El rubinenc Rubén Yuste, nominat com a
millor actor als Premis Teatremusical.cat

LARA LÓPEZ

La 1a gala dels premis Teatre-
musical.cat compta entre els 
seus nominats amb l’actor 
rubinenc Rubén Yuste, que 
opta com a candidat a la ca-
tegoria de “Millor intèrpret 
masculí de repartiment” 
pel seu rol com a David a 
l’obra “Company”. L’entrega 
d’aquests guardons tindrà 
lloc el 21 de novembre a la 
Sala Aquarella de Barcelona.

Yuste ha interpretat el 
seu paper a “Company” a 
ciutats com Màlaga i Barce-
lona, acompanyat pel direc-
tor i protagonista, Antonio 
Banderas. L’actor, director 
i productor català celebra 
que “per fi  hi hagi una gala 
que realci el teatre musical 
de qualitat”. “Contra més 
cultura hi hagi de teatre 
musical, més peu es donarà 
a la creació de nous projec-
tes musicals més enllà de 
les obres més comercials” 

- sentència.
El rubinenc comparteix 

nominació amb el seu com-
pany de repar� ment, Carlos 
Seguí, a més de Víctor G. 
Casademunt (Adéu, Artu-
ro) i Ricky Mata (Cantando 

Teatremusical.cat su-
posa el primer certamen 
especialitzat en teatre mu-
sical a Catalunya. Aquests 
reconeixements pretenen 
donar visibilitat al sector 
escènic del gènere musical.

bajo la lluvia). Més de 60 
nominats, entre els quals 
destaquen � tols com ‘Com-
pany’ (12 nominacions); 
‘Cantando bajo la lluvia’ (11 
nominacions); o ‘Billy Elliot’ 
(8 nominacions).

Yuste, a escena en el muntatge ‘Company’, dirigit i protagonitzat per Antonio Banderas. / Cedida

ARTS ESCÈNIQUES

L’Escola Municipal de Músi-
ca Pere Burés proposa dos 
espectacles amb mo� u de 
Santa Cecília, la patrona dels 
músics, el 22 de novembre. 
L’escola oferirà un concert 
presencial obert a tota la 
ciutadania i un espectacle 
infan� l a través del canal de 
You Tube municipal.

El concert de Santa Ce-
cília � ndrà lloc la tarda del 
22 de novembre a l’Auditori 
Alícia de Larrocha de la 
Pere Burés, a l’edifi ci de 

L’Escardívol. El professorat 
del centre oferirà tres passis 
de l’espectacle Explorador 
celeste a la deriva, una his-
tòria de Pere Calders (18 h, 
18:45 h i 19:30 h). L’entrada 
és gratuïta, però, per mo� us 
d’aforament, cal recollir la 
invitació a la consergeria 
de L’Escardívol, en horari 
de tarda. El professorat que 
pujarà a l’escenari serà Caro-
lina Alabau Fernández (veu); 
Jordi Roca Mas (saxòfon); 
Susana Marco Monterio 

(trompeta); Meritxell La-
nau Mas (trombó); Guillem 
Alcañiz Maciel (guitarra 
elèctrica); Frederic Miralda 
Casanovas (baix elèctric); 
Salvador Aparisi Marín (ba-
teria) i Montserrat Mar�  Fa-
rré i Eduard Sáez Palenciano 
(narració).

Al ma� , s’haurà estre-
nat a través del canal de 
You Tube de l’Ajuntament 
l’espectacle Viatge pel món 
Disney, dirigit a l’alumnat 
d’infan� l i primer cicle de 

primària dels centres educa-
� us de la ciutat. Marta Fer-
nández Callís (oboè); Jordi 
Roca Mas (clarinet); Gerard 
Bosch Janer (saxòfon); Núria 
Abizanda Aguado (piano) i 
Cecília Rocosa Vilà (narra-
ció) interpretaran una se-
lecció de bandes sonores de 
l’univers Disney. El concert 
s’estrenarà en primícia per 
a les escoles de Rubí a les 
11.15 h i, després, la grava-
ció es farà pública per a la 
ciutadania en general. / DdR

L’Escola Municipal de Música Pere Burés celebrarà 
Santa Cecília amb Disney i Pere Calders

La Sala acull l’espectacle familiar 
‘El mêtre Clown Show’ 
El teatre municipal La Sala 
acollirà aquest diumen-
ge 20 de novembre a les 
18 h l’espectacle ‘El mê-
tre Clown Show’. Es tracta 
d’una nova proposta pro-
gramada per La Xarxa i di-
rigida a un públic familiar. 
Una taula, dues cadires, un 
para-sol, un penja-robes, 

un rellotge i un mêtre: una 
invitació al món de la ima-
ginació, la complicitat, el 
riure, l’amor, les emocions, 
el joc i la tendresa. El mun-
tatge va a càrrec de la com-
panyia Jam i té una durada 
de 60 minuts. El preu de les 
entrades és de 6 €, 5 € pels 
socis de La Xarxa. / DdR

Concert de tardor de La Banda de 
l’Associació Musical s. XXI
La Banda de l’Associació 
Rubí Musical s. XXI oferirà 
el concert de tardor aquest 
dissabte 19 de novembre a 
les 18 h al teatre municipal 
La Sala. Aquesta serà la pri-
mera actuació de la tempo-
rada de l’agrupació després 
de l’aturada per l’es� u. 

El repertori escollit per 
aquesta ocasió inclourà te-
mes com Music from Gladi-
ator (Hans Zimmer), Exodus 
(Ernest Gold), el Mambo n. 

5  i Mambo Jambo de Pérez 
Prado, el popular Tico-� co, 
Second Suite for Band (Al-
fred Reed) o la Fantasia de 
l’òpera Carmen (Bizet).

El concert, dirigit per 
Lluís Calduch, � ndrà un 
preu de 6 euros. Les entra-
des per assis� r a l’espec-
tacle es podran adquirir el 
mateix dia del concert a la 
taquilla del teatre La Sala, 
des d’una hora abans de 
l’inici. / DdR

Zurita presenta el seu disc 
‘De sumas y restos’ a l’Espai 14/13
L’Associació de Músics Rubí 
Rock ha organitzat pel pro-
per divendres 25 de nov-
embre un concert del músic 
rubinenc Zurita, baixista de 
la banda Muyayo Rif, que 
presentarà el públic ‘De 
sumas y restos’, un disc fet 
a foc lent durant dos anys, 
resultat de la suma d’amor, 
temps, passió i energia de 
molts ar� stes. Tot i que el 
pop és el principi ac� u, hi 
ha una constant aproxima-
ció a es� ls tan dispars com 
l’electrònica, el disc o el fl a-
menc.

En directe són Maria 
Negrié, Óscar D. Cuestas, 

Nano Negrié i Javier Zurita, 
els que recullen aquesta es-
sència per portar-la un pas 
més enllà, en un concert di-
ferent, tant en format com 
en so. A Rubí es presentarà 
per primer cop el disc � sic. 
Una creació d’Alícia Gómez, 
on cada portada és única, 
feta a mà, creada amb una 
pintura a base de cendres, 
restos i sorra.

Una edició limitada con-
ver� da en un acte revolu-
cionari de paper i � nta en 
un món de bits i bytes. El 
preu de l’entrada és de 10 € 
an� cipada i 12 € mateix dia 
de l’espectacle. / DdR

Pl. Progreso, 9  |  T. 93 699 66 98
TAPAS Y PARTIDOS DE FÚTBOL
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www.sangerabogados.com

SARDANES

REDACCIÓ

La colla infantil de l’Escola 
Flor de Neu ha obtingut el 
subcampionat de Catalun-
ya després del 51è concurs 
de sardanes de Valls que es 
va disputar a la plaça del 
Pati de la capital de l’Alt 
Camp. La colla rubinenca 
va quedar empatada amb 
la colla tarragonina Petits 
Tarragona Dansa en aques-
ta segona posició per da-
rrere totes dues de la colla 
Trapelles de Sabadell.

Petits Galzeran ja havia 
aconseguit la segona po-
sició en el primer dels dos 
concursos del campionat 
de Catalunya, celebrat a 
Terrassa el 16 d’octubre.

Al concurs, organitzat 
per la Unió Anelles de la 
Flama de Valls, també hi 
va participar l’altra colla de 
l’escola, la colla Galzeran, 

La colla infantil Petits Galzeran es 
proclama subcampiona de Catalunya

que competia com a colla 
lliure gran. La colla rubi-
nenca va quedar en segona 
posició. El certamen es va 
acabar amb una sardana 
de germanor amb la cobla 

Contemporània situada al 
mig de la plaça interpretant 
a ritme de cobla temes ac-
tuals com ‘Te felicito’, ‘Ay, 
mamá’ o ‘Despechá’.

Les dues colles de l’escola de sardanes rubinenca sota la bande-
ra de Rubí que hi havia a la plaça del Pati de Valls. CEDIDA

ENTITATS

‘Tocs de llum’ del fotògraf Àngel
Arcega, a l’Explica’ns el teu rotllo

Una de les imatges de ‘Tocs de llum’. / CEDIDA

El Grup Fotogràfic ‘El Gra’ 
ha recuperat l’activitat men-
sual Explica’ns el teu rot-
llo, passis de fotografies 
comentades per l’autor. En 
aquesta ocasió, la sessió 
anirà a càrrec del fotògraf 
Ángel Arcega qui presen-
tarà un treball titulat ‘Tocs 
de llum’, una col·lecció 
d’estudi d’imatges de na-
tures mortes on la llum i el 
color prenen especial pro-
tagonisme. 

Arcega, que tenia un 
laboratori analògic de foto-
grafia, explica que fa molts 
anys el van obsequiar amb 
un calendari a base de bo-

degons amb càmeres anti-
gues i altres accessoris de 
Kodak. Les imatges del ca-
lendari el van impactar i ara 
que ja està jubilat va decidir 
recuperar la idea, tot i que 
jugant amb ampolles i co-
pes de vidre. 

El resultat va ser ‘Tocs 
de llum’, un treball que va 
exposar al Centre Cultural 
de Terrassa l’any 2019 i que 
ara presentarà a Rubí. 

L’activitat, oberta a 
tothom, tindrà lloc el dijous 
24 de novembre a les 20 h 
a l’espai cultural Francesc 
Alujas, situat al carrer Justí-
cia 6. / DdR

El CER publica un vídeo sobre el primer 
Castell de Rubí i l’ermita de Sant Genís
El Centre d’Estudis Rubi-
nencs ha publicat un vídeo 
sobre els orígens medie-
vals de Rubí a través de 
dues edificacions com són 
el primer Castell i l’ermita 
de Sant Genís, germen del 
Rubí medieval. 

Segons l’entitat, la in-
tenció del vídeo és cons-
cienciar l’administració i els 
particulars implicats sobre 
la necessitat de donar a 

conèixer aquestes edifica-
cions entre la ciutadania 
rubinenca i d’impulsar la 
seva preservació. La filma-
ció ha comptat amb el guió 
de Jordi Vilalta, la produc-
ció tècnica d’Àngel Vicente 
i la presentació de la comu-
nicadora i arqueòloga Na-
tàlia Giménez, responsable 
de RubíGuiem. L’audiovisual 
es pot veure al Canal de You-
Tube. / DdR

El trompetista 
Matthew Simon 
tanca el Cicle de 
Jazz a l’Ateneu

El 10è Cicle de Jazz, orga-
nitzat per l’Associació Jazz 
Rubí a l’Ateneu, finalitzarà 
aquest diumenge 20 de 
novembre a les 12.30 h 
amb l’actuació del quartet 
del reconegut trompetista 
californià Matthew Simon. 
Simon, que va arribar a Es-
panya el 1975, va formar 
part del mític grup ‘Música 
Urbana’. Des d’aleshores 
ha treballat amb figures na-
cionals i internacionals com 
Cèlia Cruz i Tito Puente, 
Tete Montoliu o Jerry Le-
wis+, entre molts d’altres. 
El músic estarà acompanyat 
per Xavi Algans (piano), Jor-
di Gaspar (contrabaix) i Ori-
ol González (bateria). / DdR

Nou local per als 
Gegants de Rubí
Els gegants de Rubí inau-
guraran dissabte 26 de 
novembre una nova seu, 
que estarà ubicada a par-
tir d’ara a la carretera de 
Terrassa, 10. La colla local 
abandonarà així la que ha 
estat des del 1999 la Casa 
dels Entremesos, al carrer 
Dant, que des de fa alguns 
anys s’havia quedat petita. 
A la seu, es troben allo-
tjats gegants, gegantons i 
capgrossos rubinencs, així 
com tots els recordatoris 
de les trobades i  un arxiu 
geganter, que està obert a 
consultes del públic en ge-
neral. Dissabte 17 de des-
embre tindrà lloc una jor-
nada de portes obertes per 
tota la ciutadania. / DdR

Montserrat Mulé 
Cardona exposa 
Vida i color al saló  
Més que te

La rubinenca Montserrat 
Mulé Cardona inaugurarà 
aquest dissabte dia 19 
de novembre a les 12’30 
l’exposició de pintures, 
“Vida i Color”. La mostra 
es podrà visitar al Saló 
de Te Més que te, situat 
a l’avinguda de Josep Fe-
rrer i Domingo número 3. 
L’exposició es podrà visitar 
en horari d’obertura de 
l’establiment fins a mitjan 
febrer. / DdR Mulé, amb la gerent de Mes que te. / Cedida

MÚSICA
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L’Aplec de tardor i la Diada Sardanista 
arribaran el 27 de novembre 
El Foment de la Sardana 
de Rubí ha organitzat pel 
proper diumenge 27 de 
novembre la celebració del 
segon Aplec Diada de tardor 
i la 20 a Diada Sardanista. La 
Plaça Dr. Guardiet acollirà a 
partir de les 10.30 h l’Aplec 
Diada de tardor amb la 
participació musical de les 
cobles Marinada i Ciutat de 
Girona, mentre que a partir 
de les 18.30 h en el Teatre 
Municipal La Sala, tindrà 
lloc la celebració del concert 
de sardanes i música per a 
cobla de la Diada Sardanista 
en la qual hi prendrà part la 
Cobla Ciutat de Girona.

El programa de l’Aplec 
Diada de tardor constarà 
de temes com ‘Roses de 
tardor’ de Fèlix Martínez i 
Comín; ‘Volianes’ de Vicenç 
Bou i Geli; ‘Un llegat daurat’ 
de Martí Fontclara i Palo-
meras; ‘Estiu vora el tec’ 
de Maria Mercè Navarro 
i Galindo; ‘Palau del vent’ 
(lluïment de cobla) de Pau 
Marons; ‘Recordant Rubí’ 
de Joaquim Soms i Janer i 

‘Aires de Rubí’ de Jaume 
Bonaterra, entre altres.

Pel que fa al repertori 
que interpretarà la cobla 
Ciutat de Girona en el con-
cert de sardanes i música 
per a cobla al teatre muni-
cipal La Sala. Entre les peces 
seleccionades hi ha ‘Un bocí 
d’història’, de Joan Làzaro i 
Costa; ‘Lluna’ de Quim Rei-
xach i Jofre; ‘Dos germans’ 
(lluïment de dos tibles), de 
Josep Saderra i Puigferrer, 

‘Cors Gironins’ de Josep 
Saderra i Puigferrer, a la 
primera part. Ja a la segona 
part de l’actuació, el públic 
podrà gaudir de temes com 
‘Gegantiniana’, de Jesús 
Ventura i Barnet; ‘El meu 
jo’ (lluïment de tenora) de 
Lluís Cotxo i Güell; ‘Post-
quarantena’ de Bàrbara 
Ardanuy i Queldrà o ‘L’auca 
del senyor Esteve’ (rapsòdia 
noucentista) de Jordi León, 
entre altres. / DdR

L’empresa Masdisseny dona el seu 
fons documental a l’Ajuntament

REDACCIÓ

L’empresa de disseny gràfic 
Masdisseny, que va tancar 
ara fa dos anys per la ju-
bilació dels seus socis, ha 
fet donació del seu fons 
documental a l’Ajuntament 
de Rubí. A partir d’ara, el 
material generat per l’es-
tudi durant més de 40 anys 
(1976-2019) serà accessible 

a la ciutadania a través de 
l’Arxiu Municipal.

El contracte de donació 
va ser signat fa uns dies 
per l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez , i els dos socis de 
l’empresa, Magda Batlles i 
Joan Mas. La primera edil 
ha agraït “la generositat 
d’aquest acte, que enriqueix 
l’arxiu de la ciutat amb una 
visió diferent i molt signifi-

cativa de la nostra història”.
Masdisseny té una tra-

jectòria de més de 40 anys 
dedicats al disseny gràfic. 
Entre els seus clients es 
compten el propi Ajunta-
ment, comerços locals,  en-
titats, empreses i particulars 
de la ciutat, per a qui va 
dissenyar els seus logos 
identificatius o material de 
comunicació divers. 

L’artista Mercè Ribera cedeix al 
municipi dues obres fotogràfiques

REDACCIÓ

L’a r t i s ta  r u b i n e n ca 
Mercè Ribera ha fet oficial 
aquests dies la donació a 
l’Ajuntament de dues de les 
seves obres fotogràfiques. 
L’acord va sorgir el passat 
2021, en el marc de l’ex-
posició ‘Perplexitat’ que va 
protagonitzar la rubinenca 
a a la Sala César Martinell 
del Celler del setembre al 

novembre de l’any passat.
‘Perplexitat’ va ser defi-

nit per la pròpia autora com 
un projecte inusual dins el 
món de la fotografia. 

A través d’ell no buscava 
documentar la realitat, ni 
tan sols fer una interpreta-
ció d’ella a partir del món 
exterior, sinó que, aprofi-
tant les eines que li oferia 
la fotografia per represen-
tar ficció, va voler fabricar 

universos originats exclusi-
vament a la seva ment. Ho 
va fer a través d’objectes, 
ninots, mobiliari a escala i 
altres materials.

Mercè Ribera es va de-
dicar entre el 1995 i el 2017 
a la l’escultura i les instal-
lacions. Des de llavors, ha 
deixat totalment de banda 
aquestes disciplines per 
endinsar-se en el món de la 
fotografia d’objecte.

L’artista i l’alcaldessa amb les dues obres que han estat cedides a l’Ajuntament. CEDIDA Els socis de Masdisseny, Joan Mas i Magda Batlles, amb l’alcaldessa. CEDIDA

Ballada de sardanes. / Arxiu
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Gustavo Cortés, de l’escola
Panther’s, imparteix un seminari 
de capacitació a Corea

Gustavo Cortés, director de 
l’escola d’arts marcials Pant-
her’s, situada a l’avinguda de 
Castellbisbal, ha estat convi-
dat a Corea per impar� r un 
seminari de capacitació en 
una important organització 
d’arts marcials local. Cortés va 
residir durant diversos anys als 
EUA, on va fundar una orga-
nització que enfocava les arts 
marcials des d’un punt de vista 
transversal: social, cultural i 
espor� u. Actualment, aquest 
centre està present a set dels 
estats nord-americans, Argen-
� na, Nicaragua i ara a Espanya, 
a Rubí.

Segons Cortés, el seminari 
va consis� r sobretot en dife-

rents mètodes d’ensenyament 
per a directors d’escola, espe-
cialment pel públic infan� l, així 
com la metodologia del siste-
ma Jiu Jitsu Ivan Gomes, al que 
dirigeix internacionalment.

El viatge també ha permès 
a Cortés tancar alguns acords, 
amb diverses federacions 
coreanes perquè Panther’s 
pugui ser la responsable de 
tramitar cer� fi cats internaci-
onals per a cinturons negres, 
tant en països d’Europa com 
als EUA. “Estic molt satisfet 
que un país com Corea, meca 
de les arts marcials, confi ï en 
l’experiència d’un occidental i 
puguem intercanviar concep-
tes i ensenyaments”, apunta.

Debut de l’equip B del CE Horitzó a la Lliga Pro Inclusive
El par� t inaugural de la 

Lliga Pro Inclusive en aques-
ta temporada 2022-2023 
no podia haver tingut un 
escenari millor que la pista 
central del Pavelló Olímpic 
de Badalona. 

En un marc inigualable, 
el Fedamar Joventud de 
Badalona B i el CE Horitzó B 
van protagonitzar un par� t 
molt disputat, amb diverses 
alterna� ves en el marcador, 
que al fi nal va caure del can-
tó dels verd-i-negres gràcies 
a un darrer quart en el qual 

van capgirar l’electrònic 
(33-29).

Durant tot el partit, el 
C. E. Horitzó “B” va saber 
contrarestar els diversos 
marcadors contraris que 
va anar pa� nt gràcies a un 
bon encert en el � r de mitja 
distància dels jugadors de 
La Penya. Al fi nal del primer 
quart el marcador refl ec� a 
un empat a 6 i la mitja part 
fi nalitzava amb un 16 a 14 
pels locals. 

Un bon tercer període 
va fer que s’arribés al quart 

fi nal amb els rubinencs per 
davant dos punts. En canvi, 
com ja s’ha esmentat, el 
darrer període va ser de 
nou pels locals, per fi nalit-
zar el par� t amb un 33 a 29 
favorable.

Pel C. E. Horitzó B van 
disputar el par� t Alexandra 
Ferré (13), Jordi Cuevas (6), 
Joan Llaonart (4), Laura 
Lucero (2), Yerai Asensio 
(2), Albert Almirall, Alberto 
Torralbo, Enric Largo, Fidel 
Peña i Cris� an Menjíbar. / 
CE Horitzó

Gustavo Cortés, durant el seminari a Corea. / Cedida

VENDA DE LLENYA 
TAMBÉ A DOMICILI

Avinguda Castellnou, 141

L’equip B del CE Horitzó. / Cedida
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Una delegació del Club Es-
cola Futbol Can Mir ha viat-
jat del 4 al 6 de novembre 
a Machelen, a Bèlgica, per 
par� cipar en el projecte 
BRACE, una inicia� va per 
desenvolupar un projecte 
d’integració social de joves 
immigrants a través del fut-
bol. BRACE és una inicia� va 
liderada per l’Ajuntament 
de Rubí, amb el suport i fi -
nançament de la Unió Eu-
ropea i compta amb la im-
plicació del KCS Machelen 
de Bèlgica, l’Associazione 
Spor� va Bresso 4 d’Itàlia i 
l’Ins� tut Superior de Ges-
tao de Portugal, a més del 
CEF Can Mir, que treballa 
des del 2019 en la integra-

ció de menors de diferents 
organitzacions d’acollida. 

El projecte vol contribu-
ir a trencar barreres que im-
possibiliten a les persones 
immigrants desenvolupar 
una vida normal a Europa i 
evitar situacions d’exclusió. 
La idea és que amb les se-
ves conclusions fi nals s’ela-
bori un manual de bones 
pràc� ques, establir conve-
nis de col·laboració amb 
altres en� tats europees, 
intercanviar experiències i 
afavorir la millora de la tas-
ca dels professionals que 
treballen amb migrants. En 
representació del CEF Can 
Mir, hi ha assis� t el presi-
dent del club, Jordi Peiró, 

el vicepresident social, Xavi 
Mas, professionals de la in-
tegració, i alguns jugadors 
que han passat pel club., 
així com una delegació po-
lí� ca i tècnica del consistori. 

Durant les jornades de 
treball, s’han intercanviat 
experiències i s’han im-
par� t diversos seminaris i 
també s’han compar� t vi-
vències dels jugadors dels 
diferents països que han 
par� cipat fent el que més 
els agrada, jugar al futbol. 
Des del club rubinenc han 
valorat molt posi� vament 
les jornades. 

La segona trobada � n-
drà lloc a fi nals de juny a 
Rubí. / DdR

ENTITATS

El CEF Can Mir ha par� cipat en la 
primera trobada de l’Erasmus+ a Bèlgica

Membres del CEF Can Mir, durant la trobada a Bèlgica. CEDIDA

L’Agrupació d’Escacs Rubi-
nenca con� nua par� cipant 
en diverses compe� cions, 
on els seus representants 
estan obtenint bons resul-
tats. 
En aquest sen� t, diven-
dres passat es va disputar 
la setena ronda de l’Obert 
de tardor, on F. Fernández 
Aguilar con� nua com a 
primer classifi cat amb 6,5 
punts, seguit a un punt per 
Filemón Cruz. En el tercer 
lloc, hi ha un grup de cinc 
jugadors on es troba el 
jugador rubinenc Antoni 
Muñoz, amb 5 punts. Pel 
que fa als resultats dels 
jugadors locals van ser els 
següents: H. Serrano, P. 
Alarcón, P. Sarrate, P. Cal-
sina, J. Vilarasau i D. Se-
rrano van guanyar els seus 
enfrontaments. A. Muñoz, 

ESPORTS

Club Balmes-Rubí, Carretera de Terrassa 55, local bajo B 
Tel. 696 579 909 / 639 358 487

ESCACS

Resultats diversos per la Rubinenca
A. Gisbert, A. Mar� nez, M. 
Sierra, R. Mar� nez, J. Arcas 
i D. Rodríguez van empatar 
els seus respec� us par� ts 
mentre que J. Anton, E. 
Ayala, J. Fernández, J. M. 
Fortes i D. Pascuas no po-
dien amb els seus adversa-
ris i perdien els seus matxs.

Cerdanyola i de Terrassa
Jan Fernández va guanyar 
la seva par� da de la cinque-
na ronda d’aquest torneig i 
con� nua al grup capdavan-
ter del grup B del Torneig. 
Per la seva part, Jordi Arcas 
perdia el seu enfrontament 
i s’allunya del grup capda-
vanter del torneig.
En l’Obert de Terrassa, jor-
nada negra pels jugadors 
rubinencs: Albert Mar� nez 
va empatar el seu matx, 
mentre que M. Sierra i R. 

Mar� nez van perdre les 
seves par� des. / AE Rubi-
nenca

Parti des de l’Obert de tardor. 
/ CEDIDA

FUTBOL

Diumenge, derbi vallesà: Sabadell B - Rubí 
El municipal Olímpia de Saba-
dell acollirà aquest diumenge 
20 de novembre el derbi valle-
sà que enfrontarà el Sabadell 
B i la Unió Espor� va Rubí, tots 
dos emmarcats en el grup 
2 de la Primera Catalana. El 

Rubí, que està actualment 
tercer amb 13 punts a la 
classifi cació, per darrere del 
CE Atlè� c Lleida (19) i Molle-
rusa (14) ve de guanyar a Can 
Rosés a la Pirinaica per 6 a 1.

Per la seva banda, el Saba-

dell B és cinquè a la classifi ca-
ció, amb 11 punts, un menys 
que el Sant Cugat i a només 
dos del Rubí.

El par� t, que es preveu un 
duel molt interessant, serà a 
les 12 h. / DdR

L’Olímpic necessita guanyar i sumar punts
La falta d’encert de cara a gol 
està deixant l’Olímpic Can 
Fatjó en les úl� mes posicions 
de la classifi cació del grup 4B 
de Segona Catalana. Concre-
tament, és penúltim, amb 
només cinc punts, després 
d’una única victòria, un em-
pat i cinc derrotes. Aquesta 
jornada es desplaçarà fi ns a 
Ripollet per enfrontar-se al 
Ripollet CF, cinquè a la taula. 
/ DdR

En la darrera jornada, els de Can Fatjó van empatar 0-0 amb el 
Natació Terrassa. J.M. VILLENA

9 de 9 i lideratge en solitari per al Vein� 

Setmana perfecta per al CF 
Juventud 25 de Sep� embre 
que va resoldre amb triomfs 
els 3 par� ts consecu� us que 
va disputar al seu estadi.

Tres victòries en set dies 
que col·loquen el Vein�  com a 
líder en solitari del Grup 6 de 
la Tercera Catalana, amb 25 
punts, 6 més que el fi lial de 
la UE Rubí, segon classifi cat.

El diumenge passat, dia 
6 de novembre, derrotava 
per 4-1 el CP San Cristóbal. 
Dijous guanyava 4-0 al CD Can 
Parellada, a la segona part del 
par� t ajornat de la jornada 4, 
i amb un resultat total de 6-0.

I aquest diumenge es des-
feia de la UE Les Fonts per 
5-1, tot i que al descans es va 
arribar amb empat a 1.

Un total de 25 punts de 
27 possibles a l’arrencada de 
la compe� ció, que demostren 
el bon moment de forma de 
l’equip que dirigeix Richard 
Giménez.

El proper dissabte, l’equip 
jugarà el seu partit a Sant 
Llorenç Savall, contra el CE 
Llorençà, a partir de les 18 
hores. / J. González

L’onze ti tular del Veinti . CEDIDA



Contáctanos

Somos una clínica dental con
nombre propio, pequeña, familiar 
y muy cercana.

Especialistas con más de 25 años 
de experiencia, lo cual te garantiza estar 
en las mejores manos para el cuidado 
yy la salut de tus dientes.

¿Quiénes somos?

Odontològics Rubí
Clínica Dental

¡SÍGUENOS!

Especialistas en Implantología y Ortodoncia 


