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l’Ajuntament de Terrassa
ha deixat d’ingressar
289.273 euros en taxes
per talls de carrer des del
2007. La crisi de la cons-
trucció ha impactat a Ter-
rassa d’una manera im-
portant en els últims tres
anys. Així ho corroboren
les dades sobre llicències
d’obres, la disminució de
les quals ha provocat que
els ingressos municipals
s’hagin reduït fins a pràc-
ticament zero. La memò-
ria de Via Pública del 2010
també posa en relleu de
quina manera ha colpejat
les arques municipals el
descens de l’activitat de la
construcció a la ciutat.

L’activitat constructiva
implica tallar el carrer per
fer les canalitzacions del
clavegueram, la instal·la-
ció dels serveis, d’una grua
o d’una cimentera, i la càr-
rega i descàrrega de mate-
rials, entre altres. Cadas-
cuna d’aquestes ocupa-
cions de la via pública im-
pliquen haver de pagar la
corresponent taxa. El pro-
blema és que l’any passat
només es van autoritzar
1.597 talls de carrer, una
quantitat que suposa un
68,7% menys que el 2007,
a l’inici de la crisi, en què es
van autoritzar 5.104 in-
terrupcions del trànsit.
Quant a ingressos, es van
recaptar 84.038 euros, un

77,48% menys que ara fa
tres anys. Dels 1.597 talls
de carrer que es van fer
l’any passat, 997 van ser
parcials i 600 van ser to-
tals. Els mesos de juny i ju-
liol van ser els que més es
van aprofitar per inter-
rompre el trànsit, i l’agost

va ser el mes que menys
carrers tallats hi va haver.

Segons la normativa,
l’ocupació de la via pública
amb interrupció total o
parcial del trànsit per càr-
rega i descàrrega de mate-
rials o altres activitats té
diverses tarifes. ■

aA causa de la crisi de la construcció, l’Ajuntament va recaptar només 84.000 euros el 2010 per
l’ocupació de la via pública, la qual cosa suposa una reducció d’un 77% respecte de fa tres anys

Miquel A. Luque
TERRASSA
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Cau l’ingrés per talls de
carrer en 290.000 euros

El carrer Volta de Terrassa va estar tallat l’any passat per unes obres d’asfaltament ■ M.A.L.

1.597
talls de carrer  es van auto-
ritzar durant l’any 2010, dels
quals 997 van ser parcials i
600 van ser totals.
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Les xifres

La falta d’activitat del sector
de la construcció també ha
afectat, encara que menys,
els ingressos per col·locar
sacs i contenidors metàl·lics
a la via. El 2010 es van conce-
dir 148 llicències per utilitzar
contenidors metàl·lics, una
activitat que va comportar
uns ingressos de 6.682 euros
a l’Ajuntament. Aquesta
quantitat, però, representa
un 42% menys que la que es
va obtenir el 2009. Pel que fa
als sacs de runa, la baixada
no va ser tan pronunciada.
Se’n van autoritzar 5.520

84.038
euros va recaptar l’Ajunta-
ment de Terrassa l’any passat
en taxes d’ocupació de la via
pública.

unitats, amb què es van po-
der recaptar 19.596 euros.
L’ingrés, però, també va ser
un 9,51% inferior al del 2009.

El llistat d’ingressos de Via
Pública l’encapçalen els per-
misos de les terrasses de bar,
amb 109.760 euros i, a conti-
nuació, els de talls de carrer;
per activitats a la via pública
(73.964 euros); informes tèc-
nics (66.691 euros); publici-
tat (58.877euros); ocupació
del carrer (22.223 euros);
transports especials (4.580
euros), i autoritzacions per a
illa de vianants (3.329 euros).

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Menys sacs i contenidors de runa

L’empresa IBBE Electrici-
dad comença aquesta set-
mana la substitució de
553 bombetes de fanals de
Montcada per fer-los més
eficients energèticament.
Els treballs, pressupostats

en 258.000 euros, tindran
dues fases. D’una banda,
es renovaran 268 bombe-
tes als accessos a la ciutat:
avingudes de la Ribera i de
la Riera de Sant Cugat,
carrer Bifurcació, carrete-
ra Vella, passeig Sant Jor-
di i carrer Jaume I. De l’al-
tra, se’n canviaran 285

més al nord de Mas Ram-
pinyo, Can Cuiàs, Can Po-
mada, Can Sant Joan i la
zona 21 de Terra Nostra.
Des de l’aplicació de plans
d’estalvi energètic l’any
1996, Montcada estalvia
92.000 euros l’any, i amb
el nou pla estalviarà
105.000 euros l’any. ■

Comença la substitució de
553 bombetes de fanals
El Punt
MONTCADA I REIXAC

MONTCADA I REIXAC

Les obres de reforma i am-
pliació del CAP (centre
d’atenció primària) de
Castellar del Vallès co-
mençaran el mes que ve i,
si es compleixen els termi-
nis previstos, s’acabaran a

finals d’any. En el projecte,
amb un pressupost d’adju-
dicació de 675.000 euros,
es preveu la reforma de
125 m² d’espais ja exis-
tents i l’ampliació de la su-
perfície de l’edifici en
130 m² pel costat del car-
rer de Jaume I. Així, es fa-
ran quatre noves sales de

consulta, amb el mateix
nombre de sales d’espera, i
es reorganitzaran les sor-
tides d’emergència.

Les obres seran compa-
tibles amb el funciona-
ment normal del CAP, que
passarà a tenir una super-
fície total construïda de
1.550 m². ■

La reforma i ampliació del
CAP començarà al juny
El Punt
CASTELLAR DEL VALLÈS
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L’Ajuntament de Rubí ha
creat una comissió de tre-
ball que està formada per
tècnics municipals i perso-
nal extern per començar a
treballar en el programa
d’activitats commemora-
tives del 50è aniversari de
la rierada de Rubí, que tin-
drà lloc el 25 de setembre
del 2012. La primera ini-
ciativa serà el pròxim mes
de juny amb la publicació
d’un bloc que servirà per-
què tothom hi pugui intro-
duir les seves vivències.
L’alcaldessa de Rubí, Car-
me Garcia, ha fet una cri-
da a tota la ciutadania per-
què participi del record
d’un esdeveniment “que
va canviar profundament
la vida de moltes persones
i de la mateixa ciutat”. En
aquest sentit, va informar
dels objectius principals:
“Volem recuperar els testi-
monis de les persones que
van viure la tràgica nit i els
dies successius al 25 de se-
tembre del 1962 i, sobre-
tot, volem fer un segui-
ment de com ha evolucio-
nat la ciutat des d’alesho-
res”. Per aconseguir-ho, el
consistori està col·labo-
rant en l’edició d’un docu-
mental audiovisual.

Pel que fa a la recupera-
ció i a la difusió dels esde-
veniments històrics, es
crearà un recurs didàctic
adreçat als alumnes del
curs 2011/12 i el següent,
i al castell de Rubí ja s’ha
començat a treballar en
una exposició temporal
que té la mateixa voluntat
didàctica. ■

El Punt
RUBÍ

Compte enrere
pel 50è
aniversari
de la rierada

RUBÍ
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L’Ajuntament de Rubí ja 
ha començat a dissenyar 
el programa d’activitats 
amb el qual vol comme-
morar el 50è aniversari 
de la rierada de Rubí, 
que tindrà lloc el 25 de 
setembre de 2012. Una 
comissió de treball forma-
da per tècnics municipals i 
persones externes al con-
sistori s’està encarregant 
d’elaborar el programa 
que tindrà quatre línies 
d’acció diferents, segons 
ha explicat l’alcaldessa, 
Carme García.

La primera és l’edició 
d’un documental audio-
visual on es volen recollir 
els testimonis d’aquelles 
persones que van viure la 
tràgica nit a Rubí i els dies 
successius al 25 de setem-
bre de 1962 i que ja ha 
començat a ser preparat 
per Blai Farran amb peri-
odistes locals com Vicenç 
Rabadán, Joan Marcet o 
Lídia Juste.

Una segona línia de 
treball, segons García, 
és la que necessita la 
implicació de la gent. En 
aquest sentit, ha dema-
nat a la ciutadania “que 

El consistori prepara la commemoració 
del 50è aniversari de la rierada
L’alcaldessa ha demanat la col·laboració 
ciutadana per aportar material i testimonis

aporti les seves vivències 
personals o col·lectives, ja 
sigui com a víctimes, com 
a col·laboradors en les 
tasques posteriors o com a 
mers espectadors, al bloc 
que posarem en marxa a 
principis de juny”. Aquest 
espai virtual, al qual es 
podrà accedir a través 
de www.rubi.cat/rierada 
inclourà fotografies, vi-
vències i recursos sobre 
la rierada a Rubí.

Les dues línies de tre-
ball restants estan dirigi-
des a recuperar la nostra 
història i a fer extensiu el 
coneixement dels fets i 
del que van suposar per 
a la població i la ciutat. 
En aquest sentit, la re-
gidoria d’Ensenyament 
i el col·lectiu de mestres 
de la ciutat crearan un 
recurs didàctic per tal 
que els centres educatius 
treballin aquest tema amb 
l’alumnat. A més, pensant 
en la ciutadania en ge-
neral, el Castell acollirà 
una exposició temporal 
amb la mateixa voluntat 
didàctica. 

Finalment, es realit-
zarà un acte institucional 
commemoratiu el 25 de 
setembre de 2012, que 

serà “un reconeixement 
a les víctimes, als seus 
familiars, a les persones 
que van col·laborar en les 
tasques d’ajuda posterior 
i a la pròpia ciutat, que va 
patir una profunda trans-
formació arran d’aquells 
tràgics fets”. 

La ONCE reparte 100.000 euros en la ciudad
Jordi Arcas Rodríguez, 
vendedor de la Once y 
propietario del quiosco 
situado en la carretera de 
Sabadell, 74, esquina con 
calle Bailén, es la perso-
na que repartió 100.000 
euros en nuestra ciudad 
con el número 85.712 
en el sorteo ordinario del 
domingo 1 de mayo.

Arcas explica que los 
dos agraciados son clien-
tes suyos desde que co-
menzara a trabajar con la 
Once en 2002 y que es la 

Una persona detinguda per 6 
robatoris a vehicles en Rubí

Els Mossos d’Esquadra 
van detenir la matinada 
del passat 17 d’abril una 
dona relacionada amb 
sis robatoris a l’interior 
de vehicles i un més amb 
intimidació, sense danys 
físics, a la zona del 25 de 
Setembre.

Mossos va rebre l’avís 
d’una persona que havia 
patit un robatori la nit 
del 16 d’abril. Un cop la 

patrulla va arribar al lloc 
dels fets va realitzar les 
indagacions pertinents i 
va localitzar una persona 
que responia a la des-
cripció aportada per la 
víctima. Durant l’escorcoll 
els agents van trobar un 
tornavís.

La dona, que respon 
al nom de Virginia C.L. té 
31 anys, és veïna de Rubí 
i no tenia antecedents, es 
troba a hores d’ara en 
llibertat amb càrrecs.

primera vez que él da un 
premio gordo. 

“La verdad es que me 
hizo mucha ilusión cuando 
me lo dijeron”, comenta 
Arcas, quien añade que 

“llevaba 20 números del 
mismo y tengo entendido 
que entre ellos iba el de 
la serie”. Sin embargo, 
únicamente vendió 2 de 
los 18. / I. Acién 
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Una nova pàgina web inicia el compte enrere per al 50è aniversari de la 
rierada

 
L'alcaldessa amb la nova pàgina 
web darrere 

Compartir |

Data de publicació: 23.09.11 13:23
L’Ajuntament ha preparat una pàgina web commemorativa del 50è aniversari de la 
rierada del 1962, on es podrà visionar tota la documentació que el consistori rubinenc ha 
recopilat amb motiu d’aquest aniversari, com ara vídeos, bibliografia, fotografies i 
documentació. La pàgina neix amb la voluntat de fer participar la població i facilitar que 
aporti documents per enriquir la commemoració. 
 
Aquest diumenge, 25 de setembre, es posarà en marxa la nova pàgina web, que la ciutadania 
podrà consultar a l’adreça www.rubi.cat/rierada. Llavors faltarà un any per al 50è aniversari de la 
rierada del 1962 i, per tant, començarà el compte enrere per a la celebració que ha preparat el 
consistori rubinenc amb motiu d’aquesta efemèride.  
 
La pàgina web vol ser el punt virtual on s’adreci la ciutadania per aportar documents de l’època que 
puguin testimoniar una de les catàstrofes més crues que ha patit Catalunya. Però, a més, també 
pretén ser l’excusa per explicar l’evolució que ha viscut la ciutat als darrers 50 anys. De fet, segons 
l’alcaldessa, Carme García Lores, la rierada va marcar el “tret distintiu del caràcter rubinenc”: la 
capacitat de superació davant qualsevol crisi. 
 
D’altra banda, l’alcaldessa ha avançat que els actes que munti l’Ajuntament des d’ara i fins al 25 de 
setembre de l’any vinent també traslladaran al conjunt de la ciutadania tot el que ha significat la 
Riera, especialment com a element de trencament de la ciutat en dues parts.  
 
A banda del nou web, el consistori també està preparant un recurs pedagògic, que permetrà als 
joves estudiants rubinencs conèixer el curs vinent què va significar la rierada del 62 mitjançant 
fitxes il�lustratives. A més, s’està confeccionant un documental a càrrec de periodistes rubinencs, 
una exposició temporal al Castell i un acte institucional. 
 
La pàgina web, que es posarà diumenge en marxa, s’ha dissenyat gràcies a la implicació de molts 
treballadors municipals, que hi han col�laborat de forma altruista. 

Recursos relacionats
Carme García Lores assenyala la importància de la rierada del 62  
 mp3  Àudio (202,14 Kb) - Data de publicació: 23.09.11 

Carme García Lores es refereix a la separació que ha comportat històricament la Riera 
de Rubí  
 mp3  Àudio (151,63 Kb) - Data de publicació: 23.09.11 
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Mai uns simples bancs ha-
vien aixecat tan poca pas-
sió. Primer van ser alguns
veïns de la Salut alta, a Ba-
dalona, i el govern del PP
els que es van conjurar per
deixar òrfenes de bancs al-
gunes zones del barri i evi-
tar, així, les concentra-
cions d’alguns col·lectius,
especialment de gitanos
romanesos. La interven-
ció ha estat l’epicentre de
les últimes crítiques que
han plogut contra els po-
pulars, però és cert que té

l’aval de molts veïns de la
zona. El que probable-
ment no s’esperava el PP
és que el rebuig que des-
pertaven els bancs quan
estaven instal·lats a la zo-
na alta de la Salut s’esten-
gués a la part baixa del bar-
ri, on van aparèixer dies
després, i a sobre per moti-
us ben equidistants. Els
polèmics bancs van aban-
donar la Salut alta per mi-
rar de donar servei als ve-
ïns que passegen pel cen-
tre comercial de la Salut,
una via per a vianants ple-
na de botigues. Doncs bé,
la nova ubicació no agrada

als botiguers, que expli-
quen que un espai comer-
cial “és el lloc menys òptim
per convidar la gent a seu-
re”. L’objectiu d’una via co-
mercial és que els ciuta-
dans s’hi passegin, que im-
peri la mobilitat i que, si al-
gú vol descansar uns mi-
nuts, és preferible que ho
faci en una terrasseta d’un
bar. Per l’associació de
comerciants de la Salut, el
pitjor del cas és que el PP
“ni tan sols ha tingut el
detall” de consultar-los
abans de prendre una de-
cisió. De fet, els botiguers
asseguren que fa més de

trenta dies que esperen
una trucada del nou exe-
cutiu local per convocar-
los a una reunió. “Teníem
una data a l’agenda, però
ens van trucar cinc hores
abans de la trobada, ens
la van anul·lar, i encara
estem esperant que ens
tornin a citar”, comenta
el vicepresident de l’enti-
tat, Rafa Pavón.

L’associació de comer-
ciants ha adreçat una car-
ta als seus 115 associats
en què manifesta la seva
sorpresa per la instal·lació
d’uns bancs en diversos
punts del passeig, es la-

menta que el govern del
PP no hagi comptat amb
l’entitat (“fins ara la junta
de l’associació sempre
estava ben informada i la
seva opinió era valorada”,
s’indica) i s’enumeren els
motius que justifiquen la
negativa de l’associació:
els bancs entorpeixen
l’entrada a les botigues i
fan de barrera, ja que ta-
pen la visió, i alhora difi-
culten la sortida del co-
merciant per desenvolu-
par l’activitat de les boti-
gues al carrer. Es recorda,
a més, que hi ha una gran
oferta de bars i cafeteries
on es pot reposar.

L’associació de comer-
ciants també ha distribuït
una enquesta entre els
seus adherits, per saber
si estan d’acord amb la
instal·lació dels bancs.
Va guanyant el no amb
molta rotunditat. ■

Sara Muñoz
BADALONA

BARCELONÈS

a El govern del PP trasllada el mobiliari a una via comercial pròxima i els botiguers s’indignen
perquè, entre altres coses, no han estat consultats a Asseguren que només generaran problemes

Els bancs d’Albiol reapareixen
sense abandonar la polèmica

Diverses persones assegudes al passeig de la Salut als bancs que fins fa alguns dies eren a la part alta del barri ■ ORIOL DURAN

“Era una demanda de bas-
tants veïns que freqüenten el
centre comercial la Salut, i
simplement l’hem satisfeta.”
Amb aquestes paraules
justifica el regidor de Via
Pública, Daniel Gracia, la de-
cisió del PP d’instal·lar bancs
en aquesta via. Segons ell,
aquests bancs “no han de ser
necessàriament els que esta-
ven situats a la Salut alta, ja
que anem canviant els bancs
d’ubicació”, tot i que admet
que “també podrien ser-ho”.

És obvi que el model coinci-
deix i que es van plantar po-
ques hores després que
desapareguessin els de la zo-
na alta. Gracia diu que res-
pecta l’opinió dels comer-
ciants, tot i no compartir-la,
i subratlla que els veïns “es-
tan molt contents i fins i tot
ens en demanen més”. Els
comerciants, però, defensen
que les famílies que viuen
en aquest carrer tenen por
que els bancs provoquin
concentracions nocturnes.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

El PP diu que els volien els veïns

12.09.11
Es va treure l’últim banc de
la part alta del barri de la
Salut i ara els bancs han
aparegut al passeig.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La data

L’Ajuntament de Rubí po-
sa en marxa avui un web
commemoratiu del 50è
aniversari de la rierada de
1962, just 49 anys després
de la catàstrofe natural
que més ha marcat la his-

tòria recent de la ciutat i
de la comarca. A www.ru-
bi.cat/rierada es podrà
anar trobant l’agenda de
les activitats que es desen-
voluparan durant el prò-
xim any, la història de la
rierada i les seves conse-
qüències, vídeos del NO-
DO i altres enllaços audio-

visuals, reculls de premsa,
fotografies, bibliografia i
informació de testimonis.
Per a aquest últim apartat
es considera molt impor-
tant la participació ciuta-
dana i, per aquest motiu,
la pàgina inclou les eines
perquè totes les persones
que van viure l’experièn-

cia o que disposin d’infor-
mació o materials relacio-
nats amb la rierada pu-
guin posar-se en contacte
amb el consistori.

“La rierada ens va mar-
car urbanísticament amb
la construcció del barri del
25 de Setembre i els murs
a la riera, i va forjar la nos-
tra solidaritat i esperit de
superació”, destaca l’alcal-
dessa de Rubí, Carme Gar-
cía, que va anunciar la prò-
xima creació d’un docu-
mental, d’una exposició o
de material didàctic. ■

Un web cerca testimonis
de la rierada del 62 a Rubí

VALLÈS OCCIDENTAL

Marc Cornet
RUBÍ

L’alcaldessa, Carme Garcia, tot presentant el web que
entra en funcionament avui, a la imatge del fons ■ M.C.B.
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49 anys de la tragèdia 

L'estrena d'una pàgina web dóna el tret de 
sortida als actes per commemorar el 50è 
aniversari de la Rierada de 1962  

El 25 de setembre de 1962 uns forts aiguats van causar el 
desbordament de la riera de Rubí. La força de l'aigua va arrassar 
les cases humils de l'Escardívol i de la Font de la Via i va causar la 
mort d'entre 500 i un miler de persones. Per commemorar aquest 
tràgic succés, l'Ajuntament estrena aquest diumenge un web farcit 
de recursos audiovisuals sobre la rierada. És el primer d'un seguit 
d'activitats que permetran commemorar l'any vinent el cinquantè 
aniversari de la rierada. 

RUBÉN CABÚS 

 

 6 comentaris 

Com entaris  

28-09-2011 15:36  

 
tina  
crec recordar que amb la crescuda de la riera baixava amb 
l'aigua brossa troncs escombraries tot el que arrossegava 
d'altres poblacions, va taponar el pont de la via a la nit, va fer 
presa i per això va pujar tant el nivell aigua a una alçada de 15 
metres  
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SANT CUGAT

Los artistas y Twitter, protagonistas
en la presentación del Auditori
La nueva temporada arranca mañana con el pase de la obra de teatro "Delicades"

Los protagonistas de la próxima temporada del Teatre Auditori estuvieron presentes en el acto de presentación. CEDIDA

© El equipamiento
mantendrá sus
precios con la idea de
consolidar los niveles
de ocupación

O En total serán
30 los espectáculos
que se ofrecerán
hasta enero de 2012

David López

Que en el Teatre Auditori de Sant Cu-
gat se intenta trabajar de forma dis-
tinta al resto de equipamientos simi-
lares de la comarca, es algo que volvió
a demostrarse durante la ceremonia
de presentación de la nueva tempo-
rada. Una puesta en escena con los
protagonistas de los espectáculos pro-
gramados, y el uso de las nuevas tec-
nologías y redes sociales para ir cono-
ciendo la opinión de los usuarios a
tiempo real, fueron las principales
atracciones de una ceremonia fuera
de lo común.

El Teatre Auditori arranca su tempo-
rada septiembre-enero mañna. La
obra de teatro "Delicades", protagoni-
zada por Carme Pía, tendrá el honor
de abrir un telón que cerrará a princi-
pios del próximo año, con la "Operet-
ta" de Jordi Purtí. Precisamente, am-
bos protagonistas estuvieron presen-
tes durante el acto del lunes, al que
tampoco faltaron miembros del eje-
cutivo local.

©TEATREAUDITORI

Pero tal vez, una de las novedades más
esperadas era la de la presentación de
@teatreauditori. Se trata de la nueva

cuenta de Twitter délas instalaciones.
Esta red social sirvió de hilo conduc-
tor para la presentación. Durante el
acto, se propuso un hashtag denomi-
nado #taambartistes (Teatre Auditori
amb artistes), y todo el que quiso pro-
nunciarse sobre la nueva temporada
pudo hacerlo gracias a la agilidad, sen-
cillez y brevedad de la red social. Así,
se instaló una pantalla justo detrás de
los protagonistas, para proyectar los
"tweets" que iban llegando a tiempo
real. Tan integrada estuvo la presen-
tación en la dinámica de Twitter, que
incluso la organización solicitó a los
invitados que llevasen a cabo inter-

venciones que tuviesen más o menos
las dimensiones de un "tweet" (o lo
que es lo mismo, que no exceda las
140 caracteres). Así, mientras los invi-
tados iban realizando sus intervencio-
nes, se podía observar como los tweets
sobre ellos mismos se reflejaban en la
pantalla posterior.

Carme Pla, Lluís Soler (que traerá
"Luces de bohemia" el próximo 7 de
octubre), Amparo Moreno (protago-
nista de "Visca els nuvis" el 16 de oc-
tubre), Joan Berlanga (presentando la
versión de "Don Juan Tenorio" que se
interpretará el 8 de noviembre) Anna
Fernández y Josep Ferré (presentan-
do "Romeu i Julieta" y el Concert de
Nadal), Anna Barrachina (represen-
tando la obra "Per davant i per darre-
ra", que llegará el 13 de nobiembre),
Rosa Cadafalch (que llegará con "Pe-
dra de tareter", el 18 de noviembre),
Helena Mora (de la Fundació Victoria
dels Angels), Dolo Beltran (cantante
de Pastora, que ofrecerá un concierto
el 25 de noviembre), lidia Azzopardi
(del dúo Gelabert-Azzopardi, que vi-
sitarán la ciudad el 27 de noviembre),
Elisenda Carrasco (que interpretará
"Un nadal amb Mister Scrooge" el 3 de
diciembre) y el mencionado Jordi Pur-
tí, fueron los invitados por la organi-
zación.

Otra de las novedades que anuncia-
ron desde la organización del Teatre
Auditori fue el mantennimiento del
régimen de precios para la tempora-
da entrante. EL director de las instala-
ciones, Pep Tugues, ha confirmado
que esta decisión se ha tomado con el
objetivo de lograr la consolidaciónd el
a ocupación del equipamiento. Tam-
bién declaró a Cugatxat que es parti-
dario de la construcciónd e una Sala
B, de dimensiones más reducidas,
pero que tampoco considera que se
trate de una acción prioritaria.

LA INAUGURACIÓN

"Delicades"
Es la obra de teatro que abrirá la tem-
porada septiembre-enero del Teatre
Auditori de Sant Cugat. Protagoniza-
da por Carme Pía, llegará a la ciudad el
viernes 30 de septiembre. La tempo-
rada concluirá el 21 de enero.

VILADECAVALLS >
Visita del alcalde
al vertedero
deCollCardús
Diez días después de que la
Concejal de Medio Ambiente
Teresa Pascual visitara las ins-
talaciones del vertedero con-
trolado de Coll Cardús y el CTR,
el alcalde Carlos Rodríguez se
desplazó de nuevo hasta las
instalaciones, en lo que fue una
visita enmarcada en las accio-
nes de control y seguimiento
de la problemática de los ma-
los olores que afectan al térmi-
no municipal. La de ayer se tra-
ta pues de una de las múltiples
actuaciones de colaboración
acordadas entre el Consistorio,
el Ayuntamiento de Vacarisses
y la empresa gestora del verte-
dero (en la reunión del pasado
1 de septiembre) para conti-
nuar trabajando en la identifi-
cación de los posibles focos ge-
neradores de malos olores, los
cuales son difíciles de localizar
debido a su complejidad y ca-
racterística difusa.

Una web conmemorará los 50 años de la riada
Es el primero de los actos programados hasta el mes de septiembre de 2012

Redacción

El pasado domingo 25 de septiembre
de 2011, un año antes del 50 aniversa-
rio de la riada de 1962, el Ayuntamien-
to puso en funcionamiento el prime-
ro de los proyectos que está preparan-
do para la conmemoración de este su-
ceso: una web monográfica sobre
aquel trágico suceso.

La web incluye información de tes-
tigos; actividades de agenda relacio-
nadas con la conmemoración del ani-
versario, la historia antes de la riada,
el mismo día, el posterior y la trans-
formación de la ciudad; documenta-
ción diversa con vídeos del NO-DO,
recortes de prensa, audiovisuales, fo-
tografías y bibliografía editada.

MULTITUD DE PROYECTOS

Esta web, que ha desarrollado de for-
ma directa el Ayuntamiento, no es el
único proyecto que se está preparan-
do, ya que también está en marcha la
producción de un documental, un re- La alcaldesa presentó la web que conmemórala efemèride. CEDIDA

curso didáctico para las las escuelas
de la ciudad, una exposición tempo-
ral en el Castillo y un acto institucio-
nal el día que se conmemore el 50 ani-
versario de la riada en 2012. Todos es-
tos proyectos que se están desarrollan-
do están coordinados por una Comi-
sión Técnica, creada hace unos me-
ses, a la que se añadirán los partidos
políticos para que todos puedan apor-
tar y proponer nuevas actividades
para organizar.

De este modo, www.rubi.cat/riada
es una web que se tendrá que ir cons-
truyendo y enriqueciendo con la par-
ticipación de toda la ciudadanía que
desee aportar su testimonio personal,
documentos gráficos, sonoros o au-
diovisuales, entre otros. A partir de la
puesta en marcha de este domingo,
los ciudadanos y ciudadanas que lo
deseen podrán ponerse en contacto a
través de la web, oa través de la Tien-
da de Rubí, el Museo Municipal Cas-
tillo Ecomuseo urbano o el Archivo
Municipal.
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INFÓRMESE www.sumafinanciacion.com  
Tel. 93.587.39.70 / móvil 616.467.783 

 

 

Cuéntenos sus planes: 
Los haremos realidad. 
Pídanos un 
DIAGNÓSTICO GRATUITO 
sobre la posible financiación 
de su empresa 
 

 

 &   
buscan vendedores 

Apreciada/o, 
www.sumafinanciacion.com y www.donpiso.com para incorporarse de forma 

inmediata en un proyecto en expansión, en el sector Inmobiliario y 
Financiación de Empresas en Rubí y Barcelona provincia. Se incorporará 

en equipo consolidado y en expansión con oficinas en Rubí y Barcelona. 
 

El vendedor se encargará de captar clientes propietarios, clientes 
compradores, autónomos y pymes y empresas para las dos líneas de 
negocio del grupo. Contará con el apoyo de un equipo de primer nivel, que 

conoce en profundidad el mercado objetivo. 
 

Si cuenta con los siguientes requisitos, rogamos se ponga en contacto con 
nosotros: 

· Ilusión profesional, creatividad en ventas 
· Haber sido vendedor y creer en su trabajo como comercial 

· Saber lo que es ir a vender un producto y/o servicio 
· Iniciativa y orientación a resultados y procesos 

· ADN vendedor y ser una persona con espíritu de sacrificio, 
constante, tenaz y con capacidad de levantarse en situaciones adversas. 

· Tener un CV con una experiencia consolidada                                                           
· Estar dispuesta-o a renunciar a un salario de mercado y realizar una 

apuesta emprendedora por el proyecto integrándose como trabajador/a 
autónomo (TRADE) para obtener importantes ingresos por resultados. 

 
  En nuestro grupo sabemos lo que es emprender y ayudamos a crear negocios, 
hacer crecer a las personas, en un momento en el que nuestro país lo necesita. 

  
Si conoce a alguien que se ajuste al perfil, le agradeceremos que le haga llegar esta 

oferta. Entregando curriculum vitae en Calle Cervantes, 93 de Rubí o Buenos 
Aires, 44 de Barcelona o enviándolo a rrhh@sumasinergias.com 

Atenderá y seleccionará personalmente Gregorio Estévez · Socio Director 

Juan Francisco Campanon y Antonio Caliente, en represen-
tación de la Agrupación de las Personas mayores del 25 de 
Septi embre,  hicieron entre-
ga el pasado martes día 27 
de un cheque de 2.489,23€ 
a Antoni Casamitjana, vocal 
de la Fundació Lliga Catalana 
d’Ajuda Oncològica (Oncolli-
ga). La agrupación rubinense 
se ha disuelto por falta de 
colaboración, por lo que la 
entidad decidió entregar 
los fondos que disponían a 
una causa solidaria, como 
la lucha contra el cáncer. 
Oncolliga ha agradecido el 
donati vo “que nos permite 
seguir trabajando para ayu-
dar a las personas, y a sus 
familias, afectadas por el 
cáncer”. / DdR

Creen un web per commemorar 
el 50è aniversari de la rierada del 62
Aquesta és la primera de les accions que el consistori posa en 
marxa per l’aniversari del succés, que serà l’any vinent

Diumenge passat, 25 de se-
tembre de 2011, va fer 49 
anys de la rierada del 1962. 
Coincidint amb aquesta data, 
el consistori va posar en mar-
xa diumenge un web de la ri-
erada, com a primer dels pro-
jectes que l’Ajuntament està 
preparant per commemorar 
el 50è aniversari d’aquest 
succés que va marcar tan 
profundament la història de 
la nostra ciutat. 

“Una rierada que no no-
més ha marcat l’evolució de 
l’urbanisme de la nostra ciu-
tat, amb la creació del barri 
del 25 de Setembre i la pròpia 
riera com a separació entre 
una i altra banda de la ciutat, 
sinó que també ha forjat el 
caràcter dels rubinencs com a 
persones solidàries i capaces 
de superar situacions compli-
cades”,  ha assenyalat l’alcal-
dessa, Carme Garcia, durant 
la presentació del web. 

www.rubi.cat/rierada és 
un web que inclou informa-
ció de testi monis; acti vitats 
d’agenda relacionades amb 
la commemoració de l’ani-
versari; la història abans de 

la rierada, el mateix dia i el 
posterior; la transformació 
que va pati r la ciutat, docu-
mentació diversa amb vídeos 
del NO-DO, reculls de prem-
sa, audiovisuals, fotografi es 

i bibliografi a editada sobre 
el tema. 

El web està obert a la 
parti cipació de la ciutadania 
que vulgui aportar el seu tes-
ti moni personal, documents 
gràfi cs, sonors o audiovisuals, 
etc, i ho podran fer a través 
del mateix web o a través de 
La Boti ga de Rubí, El Castell o 
l’Arxiu Municipal. 

La commemoració del 
50è aniversari de la tràgica 
rierada del 25 de setembre, 
que serà l’any vinent, també 
comptarà amb altres inicia-
ti ves en les quals el consis-
tori ja està treballant. Entre 
aquests, García ha destacat 
la producció d’un documental 
en col·laboració amb perio-
distes rubinencs, un recurs 
didàcti c per a què els centres 
educatius puguin treballar 
aquest tema amb l’alumnat, 
una exposició temporal al 
Castell i un acte insti tucional 
pel dia 25 de Setembre del 
2012. 

Lidia Larrosa

L’alcaldessa, durant la presentació del web.

Sandra Miller

Donativo de la Agrupación de Personas 
Mayores del 25 de Septi embre a Oncolliga
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La rierada de 1962 estrena presència a Facebook i Twitter

 
Aspecte de l'Escardívol després 
de la rierada 

Compartir |

Data de publicació: 26.10.11 18:34
L’Ajuntament de Rubí ha obert nous espais a les xarxes socials Facebook i Twitter en 
commemoració del 50è aniversari de la rierada de 1962. La creació d’aquests canals 
coincideix amb el primer mes de la posada en marxa del web www.rubi.cat/rierada, 
dedicat a aquell esdeveniment històric. 
 
Els ciutadans podran així aportar les seves experiències, testimonis i documents als nous canals de 
Facebook i Twitter per tal d’enriquir la commemoració de la rierada. Els espais que s’obren en 
aquestes xarxes socials serviran també per actualitzar el web principal. 
 
Des de la creació fa un mes d’aquest portal, una quinzena de persones ja hi han aportat el seus 
testimonis, els quals es publiquen en format vídeo, àudio i text, gràcies a la col�laboració dels 
mitjans de comunicació locals. D’aquesta manera, el consistori rubinenc vol impulsar la participació 
ciutadana per mantenir viu el record d’aquesta data històrica.  
 
En aquest sentit, l’Ajuntament ha fet una aposta per les xarxes socials, ja que és allà on 
conflueixen molts rubinencs i on es poden intercanviar els documents i vivències d’una manera 
interactiva. Tots aquells que vulguin fer la seva aportació poden buscar l’usuari @rieradarubi a 
Twitter, o bé la pàgina de Facebook “Rierada Rubí. Commemoració 50è aniversari de la rierada de 
Rubí”. 
 

 

Els continguts d’aquesta pàgina web estan subjectes a copyright � 
Contacta amb Ràdio Rubí � Accessibilitat � Avís legal � Mapa del web � 
Crèdits 

XHTML � CSS � WAI-AA 
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Diari de Rubí col·laborarà en la iniciativa que ha posat en 
marxa l’Ajuntament de la ciutat per tal de recollir testimo-
nis de la tràgica Rierada del 1962, que, el mateix dia, es 
podran consultar i descarregar a la web www.rubi.cat/rie-
rada, la web que es va posar en marxa el 25 de Setembre, 
just un any abans de la commemoració. 

Cada mes, a partir del desembre, Diari de Rubí publi-
carà una entrevista amb un d’aquests testimonis que han 
volgut compartir la seva experiència amb la resta de la ciu-
tadania i que s’ha adreçat a l’Ajuntament per col·laborar en 
el projecte de commemoració del 50è aniversari del tràgic 
succés que tindrà lloc l’any vinent. 

Fins el moment, una quinzena de persones han mani-
festat la voluntat d’aportar el seu testimoni i materials 
mitjançant l’apartat “Explica’ns la teva experiència”. Per 
donar cabuda al màxim nombre de col·laboracions possi-

Testimonis de la Rierada expliquen la seva 
experiència en el 50è aniversari del succès

SUPLEMENT GRATUÏT I D’ENTRETENIMENT DEL DIARI DE RUBÍ DIvendres, 4 de novembre de 2011 - Núm. 4

I també Gastronomia, Oci, Salut, 
Entreteniment...i molt més

Fotografi es  Xavier Vilar

I també Gastronomia, Oci, Salut, 
Entreteniment...i molt més

Entrevista amb l’escriptora Trinidad 
Fuentes, autora de ‘La sangre del ángel’

Entrevista amb el Dr. Esteban Murcia-Valcárcel, 
especialista en el tractament d’alcohòlics

Uns lladres intenten endur-se els diners 
de la caixa de la botiga Aluju Cansaladers

PAG. 11
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A l’esquerra la riera al seu pas per l’Escardívol. A la dreta, membres de la Brigada en tasques de neteja.

bles, l’Ajuntament ha demanat el suport als diferents mit-
jans de comunicació locals, com ara Diari de Rubí. També es 
publicaran els vídeos i audios dels testimonis recollits per 
la resta de mitjans. 

A més, aquesta setmana s’han posat en marxa dos nous 
canals de participació a través de les xarxes socials de Face-
book i Twitter, des d’on podran seguir-se totes les novetats 
pel que fa a l’actualització de continguts del web. 

Al llarg dels pròxims dies, les entitats i associacions lo-
cals rebran una invitació per conèixer de primera mà quins 
són els projectes en què està treballant l’Ajuntament de 
Rubí perquè puguin manifestar la seva voluntat de parti-
cipar amb activitats pròpies. L’Ajuntament té previst tancar 
tot el calendari d’activitats a mitjans del mes de desembre 
per poder publicar-les al calendari que apareix al web du-
rant la primera setmana del mes de gener. 
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50 anys de rierada. Comença el compte enrere

 
Foto cedida per la família 
Boladeres Molins 
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Data de publicació: 07.11.11 11:35
L’any vinent es complirà el primer mig segle dels aiguats que van acabar amb la vida de 
centenars de rubinencs i van ser l’origen del Rubí actual. L’àrea de Serveis Culturals 
encapçala un projecte en què participen diferents departaments municipals, entitats, 
mitjans de comunicació i particulars. www.rubi.cat/rierada recull testimonis i imatges de 
l’època. 
 
La regidora de Serveis Culturals, Maria Mas, ha explicat a La vida continua que es necessita la 
col.laboració de tothom per recuperar la memòria recent de la ciutat. 
 
Si teniu imatges o coneixeu algú que va viure en primera persona els esdeveniments del 25 de 
setembre del 62, podeu adreçar-vos a les oficines d’Atenció al ciutadà o posar-vos en contacte amb 
els organitzadors a través de facebook i twiter. 
 
Ràdio Rubí es sumarà al projecte del cinquantè aniversari de la rierada amb espais periòdics a la 
seva graella radiofònica i amb continguts especials al web.  

Recursos relacionats
Entrevista Maria Mas, regidora de Serveis Culturals, sobre el 50è aniversari de la 
rierada  
 mp3  Àudio (2,19 Mb) - Data de publicació: 07.11.11 
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Notícies Programació Informatius Esports Galeries Qui som Enllaços 

Ets a: Inici > Notícies > Detall

Les entitats són convidades a participar en el 50è aniversari de la Rierada 
 

Web dedicat a la Rierada 

Data de publicació: 08.11.11 13:07 
L’Ajuntament de Rubí es reuneix aquest dimecres amb diferents entitats de la ciutat per 
tal d’animar-les a participar als actes de commemoració del 50è aniversari de la rierada. 
La trobada també ha de servir per començar a esbossar els actes que es duran a terme 
de cara al 25 de setembre del 2012, dia en què es compliran 50 anys de la tragèdia. 
 
Des d’aquest setembre, data en què el consistori va posar en marxa el web rubi.cat/rierada, 
s’estan duent a terme moltes activitats per preparar l’efemèride i aconseguir testimonis. 
Recentment s’han inaugurat pàgines a Facebook i Twitter, amb la intenció de donar encara més 
difusió a la rierada del 62 i com a eina per recollir les experiències d’aquells que la van viure en 
primera persona. Tota aquesta feina l’estan duent a terme diferents àrees de l’Ajuntament 
rubinenc, amb la col·laboració de molts dels seus treballadors. 
 
El web dedicat als esdeveniments del setembre del 1962 compta amb una gran selecció 
documental, provinent de diverses fonts. S’hi poden trobar imatges del NO-DO, portades de diaris 
d’aquell dia o reportatges emesos per la Televisió de Catalunya. Tot i aquesta abundància de 
material, els responsables de la iniciativa consideren que és molt important reunir els testimonis 
presencials de la gent que va viure la rierada. Especialment, perquè molts del rubinencs que 
recorden aquells fets són gent amb una edat avançada. 
 
Tant la trobada d’aquest dimarts amb les entitats com la posada en marxa dels diferents canals 
d’internet sobre la rierada tenen un triple objectiu: difondre la informació, reunir testimonis i 
preparar els actes de commemoració. En una entrevista al magazín La vida continua, la regidora 
de Promoció de la Cultura, Maria Mas, ha informat que s’està treballant mitjançant diferents 
comissions “per decidir entre tots” el format de la celebració. 
 
Qui vulgui oferir el seu testimoni sobre la rierada de 1962, o conegui algú que pugui fer-ho, pot 
visitar el web rubi.cat/rierada i entrar a l’apartat Explica’ns la teva història, on trobarà un 
formulari. En aquesta mateixa pàgina hi ha un llistat dels equipaments municipals on es pot 
entregar el testimoni per escrit, si es prefereix.

Recursos relacionats 
Maria Mas diu que la Rierada va marcar un abans i un després per a Rubí  
 mp3  Àudio (125,61 Kb) - Data de publicació: 08.11.11 

Maria Mas destaca la importància que tothom participi a la commemoració  
 mp3  Àudio (163,47 Kb) - Data de publicació: 08.11.11 

Maria Mas explica com s'està organitzant el 50è aniversari de la Rierada  
 mp3  Àudio (134,39 Kb) - Data de publicació: 08.11.11 
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Què cerques?   Mapa web | 

Les entitats s’impliquen en la commemoració del 50è aniversari de la 
Rierada

 
Les entitats s'han reunit al 
Castell per parlar del 50è 
aniversari de la Rierada 

Compartir |

Data de publicació: 10.11.11 08:17
L’alcaldessa, Carme García Lores, ha presidit aquest dimecres una trobada amb 
representants d’entitats de Rubí per tal d’explicar el projecte institucional de 
commemoració de la Rierada del 62. La reunió també ha servit per escoltar les veus del 
teixit associatiu local, que ha exposat les seves propostes per recordar la tragèdia l’any 
del seu 50è aniversari. 
 
La trobada ha tingut lloc a l’auditori del Castell, que s’ha omplert amb representants de gairebé 
una cinquantena d’entitats rubinenques. A la reunió, han intervingut García Lores i Joan Gallisà, 
director del Castell EcoMuseu Urbà. 
 
La primera edil ha incidit en la necessitat de recuperar els testimonis i els documents relatius a la 
Rierada, i ha fet una crida a la col�laboració de les entitats i la ciutadania en aquest sentit. De fet, 
tal com ha destacat la regidora de Promoció de la Cultura, Maria Mas, la prioritat en aquests 
moments és obtenir aquest tipus de material de caràcter més personal, que complementaria els 
nombrosos documents gràfics i periodístics existents. 
 
La trobada d’aquest dimecres també ha servit perquè García Lores apel�lés a la voluntat i a la 
il�lusió del teixit associatiu local a l’hora de commemorar la Rierada. L’alcaldessa ha deixat clara la 
voluntat de coordinar totes les activitats que es facin des de les entitats. En la mateixa línia, ha 
destacat la necessitat de cooperar i de canalitzar el treball de tothom per tal que els actes de 
record de la Rierada no suposin un cost addicional en el context de crisi actual. 
 
A la segona part de la reunió, les entitats han aportat les seves idees per als actes de 
commemoració, una feina que podran continuar fent els propers dies. 
 
A hores d’ara, encara es desconeix quin tipus d’acte s’organitzarà el proper 25 de setembre del 
2012, l’aniversari de la Rierada. S’ha confirmat, però, l’obertura d’una exposició amb bona part del 
material que es reculli. D’aquest, el més interessants són sens dubte els testimonis presencials, 
que s’estan recollint en diversos formats, tant escrits com audiovisuals. 
 
Recordem que els preparatius per a la commemoració del 50è aniversari de la Rierada implicaran el 
teixit associatiu però també l’esfera política, organitzada en una comissió especial. 
 
Qui vulgui oferir el seu testimoni sobre la Rierada de 1962, o conegui algú que pugui fer-ho, pot 
visitar el web rubi.cat/rierada i entrar a l’apartat Explica’ns la teva història, on trobarà un 
formulari. En aquesta mateixa pàgina hi un llistat d’equipaments municipals on es pot entregar el 
testimoni per escrit, si es prefereix.

Recursos relacionats
Maria Mas destaca la importància dels testimonis  
 mp3  Àudio (197,96 Kb) - Data de publicació: 10.11.11 

Maria Mas explica com s'han organitzat els preparatius  
 mp3  Àudio (174,39 Kb) - Data de publicació: 10.11.11 
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rierada commemoració del 50è aniversari

zona escardívol
foto de l’arxiu
roset de com va
quedar la zona de
l’escardívol

acebook i Twitter s’han unit al bloc de la rierada per commemo-
rar el 50è aniversari d’aquesta tragèdia que va marcar la pobla-

ció l’any 1962. Per mitjà d’aquestes xarxes socials es donaran a conèi-
xer totes les novetats que s’incorporen al bloc www.rubi.cat/rierada
i permetran la participació de ciutadans i ciutadanes a les xarxes.

El 25 de cada mes es penjarà una nova entrevista en vídeo i ja s’ha fet amb
la primera, a Siscu Galobardes, al que s’afegiran una cada mes fins al mes
de setembre de 2012. Fins ara, una quinzena de persones ha manifestat
interés per aportar el seu testimoni i materials a l’apartat del bloc “Expli-
ca’ns la teva experiència”. Per donar cabuda al màxim nombre de col·labo-
racions possibles, l’Ajuntament  ha demanat el suport dels mitjans de
comunicació locals Rubitv.cat, Diari de Rubí i Ràdio Rubí. 

D’aquesta forma, els diferents testimonis que vagin arribant s’incorporaran
al web en diferents formats (entrevistes en vídeo, àudio i premsa): el pri-
mer divendres de cada mes, a partir del mes de desembre, es publicarà al
Diari de Rubí una entrevista que el mateix dia també podrà ser consultada
i descarregada a www.rubi.cat/rierada; també incorporarà testimonis en
“àudio” en col·laboració amb Ràdio Rubí a partir del mes de gener, així com
experiències personals que facin arribar els ciutadans i ciutadanes. 
Totes les novetats pel que fa l’actualització de continguts del web podran
seguir-se a través de les xarxes socials facebook i twitter. D’altra banda, a
la llista de reproduccions de la rierada del canal Youtube de l’Ajuntament
de Rubí es podran visionar tots els vídeos produïts pel consistori en col·labo-
ració amb Rubitv.cat i els propis de Rubitv.cat, que també es podran veure
a la mateixa televisió local.
Les entitats i associacions locals rebran una invitació per conèixer de prime-
ra mà quin són els projectes que està treballant l’Ajuntament de Rubí i per-
què puguin manifestar la seva voluntat de participar amb activitats pròpies. 

El bloc de la rierada
(www.rubi.cat/riera-
da) recull testimonis
i informació sobre els
fets

f

Nous canals, 
nous testimonis

més informació: www.rubi.cat/rierada*
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   MARCA  MODELO           COLOR          KM           AÑO  P.V.P.
NISSAN
HYUNDAI
OPEL
CITROEN
CITROEN
SEAT
CITROEN
CITROEN
CITROEN
PEUGEOT
CITROEN
SEAT
PEUGEOT
SEAT
SEAT
CITROEN
CITROEN
CITROEN
CITROEN
BMW
MAZDA
OPEL
SANTANA
CITROEN
CITROEN
PEUGEOT
CITROEN
CITROEN
CITROEN
CITROEN
HONDA
VOLKSWAGEN
CITROEN
SEAT
CITROEN
CITROEN
CITROEN
CITROEN
CITROEN
CITROEN

MICRA 1.6 TEKNA 160R
GETZ 1.5 CRDI 3P 
CORSA 1.3 CDTI 70CV 3P SV.REF.
C2 1,1 FURIO 60CV
BERLINGO 1.6 HDI X FURGON 75CV
IBIZA 1.4 TDI 70CV 3P REFERENCE
C1 1.4 HDI SX 3P
C1 1.4 HDI SX 3P
BERLINGO 1.6 HDI X FURGON 75CV
206 1.4 HDI 5P XS LINE 
C2 1,1 FURIO 60CV
IBIZA 1.4 TDI 80CV 3P SPORTRIDER
307 1.6 I D-SIGN 110
IBIZA 1.4 TDI 80CV 3P SPORTRIDER
IBIZA 1.9 TDI SPORTRIDER 100CV
C2 1,4 I COOL 75CV
C3 1,4 I COOL 75CV
C4 1.6 HDI 90 3P COLLECTION
C3 1.4 HDI COOL 70CV
530 IA 
MAZDA 3 1.6 CRTD 4P SPORTIVE
VECTRA 1.9 CDTI 120CV SW
SANTANA 300 1.6 HDI LS
NUEVO C3 1.4I SX 
JUMPER 2.2 HDI FG 33 L2H2 100CV
307 2.0 HDI XS+ 136CV AUT.
NUEVO C3 1.4 HDI LX 70
C4 1.6 HDI BY LOEH COUPE
NUEVO C3 1.4 HDI LX 70
C4 1.6 HDI 90 5P COOL
FRV 2.0 I VTEC 150CV
GOLF 1.9 TDI CONCEPLINE 3P 105CV
JUMPER 2.2 HDI FG 35 L3H3 120CV
LEON 1.9 TDI 5P STYLANCE
C4 PICASSO 1.6 HDI 110CV SX
NUEVO C3 1.6 HDI SX (ZENITH PLUS)
XSARA PICASSO 1.6 HDI EXCLUSIVE
NUEVO C4 HDI 110 SPORT
C4 PICASSO 1,6 HDI 110CV SX
C4 PICASSO 2,0 HDI 135CV CMP EX.

NEGRO
GRIS
GRIS
ROJO          
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
ROJO          
GRIS PLATA
GRIS PLATA
GRIS PLATA
GRIS ALUMINIO
ROJO          
GRIS ALUMINIO
GRIS FER
GRIS ALUMINIO
GRANATE
ROJO          
GRANATE
BLANCO
NEGRO
BLANCO
GRIS OSCURO
BLANCO
ROJO          
NEGRO
GRIS ALUMINIO 
GRIS OSCURO
NEGRO
BLANCO
AMARILLO      
GRIS ALUMINIO 
GRIS ALUMINIO
GRIS ALUMINIO
GRIS SHARK
GRIS FER
NEGRO

65.000
77.978
68.779
45.000
86.081
75.048
58.162
49.568
64.430
65.066
16.500
67.682
36.146
32.191
60.058
16.300
23.500
72.557
41.753
61.298
59.264
61.525
36.491
14.000
87.895
82.070

KM0
44.165

KM0
27.420
57.954
79.300

148.127
43.766
76.130

KM0
KM0

15.000
9.900

16.000

2005/12
2006/11
2006/06
2007/01
2007/11
2006/06
2007/09
2007/09
2007/11
2006/11
2009/04
2007/02
2007/02
2007/04
2007/10
2009/10
2009/05
2007/06
2009/05
2003/07
2006/11
2007/09
2007/12
2010/04
2007/10
2007/02
2010/11
2007/05
2010/11
2009/04
2006/10
2005/04
2008/02
2008/04
2008/03
2010/11
2011/01
2010/11
2010/06
2009/12

5.500,00
5.900,00
6.300,00
6.500,00
6.600,00
6.600,00
6.900,00
6.900,00
6.900,00
6.900,00
7.300,00
7.300,00
7.900,00
7.900,00
7.900,00
8.300,00
8.900,00
9.500,00
9.600,00
9.900,00
9.900,00
9.900,00
9.900,00
10.600,00
10.900,00
10.900,00
11.600,00
11.600,00
11.900,00
11.900,00
11.900,00
11.900,00
12.900,00
12.900,00
14.600,00
14.900,00
14.900,00
17.000,00
18.600,00
19.900,00

Conviden a les enti tats a parti cipar 
en el 50è aniversari de la Rierada

L’alcaldessa de la ciutat, 
Carme García, va reunir-se 
dijous de la setmana pas-
sada amb les enti tats de la 
ciutat per tal de demanar-
les la seva col·laboració en 
l’organització de les acti vi-
tats commemoratives del 
50è aniversari de la rierada, 
i alhora, explicar quines 
propostes està preparant 
el consistori. Segons García, 
“passats 50 anys ja podem 

fer, des de la serenor i la 
perspecti va del temps, un 
homenatge per recordar 
les vícti mes de la rierada i 
totes aquelles persones que 
van treballar per restablir la 
normalitat a la ciutat i, al-
hora, també podem fer una 
valoració del que va suposar 
per la ciutat“. L’alcaldessa va 
convidar “a totes les enti tats 
a fer més gran aquesta com-
memoració, un tema de ciu-
tat que ens va marcar i que 
ens conti nua marcant”. 

El consistori ha avançat 

que les enti tats que ti nguin 
previst organitzar alguna ac-
ti vitat per commemorar el 
50è aniversari de la rierada 
poden fer arribar les seves 
propostes a rierada@ajrubi.
cat abans del 30 de novem-
bre. L’objecti u del consistori 
és integrar el màxim de pro-
postes possibles i garanti r 
una millor difusió dels actes, 
“tot unint recursos i esfor-
ços”, tal com va explicar el 
director del Museu Munici-
pal Castell Ecomuseu Urbà, 
Joan Gallisà. 

Representants d’una quarentena d’enti tats van assisti r a la trobada informati va que va tenir lloc dijous de 
la setmana passada a l’auditori del Castell. 

Cedida

REDACCIÓ

El primer taller d’enguany 
de la campanya Fes teu el 
Nadal de l’Ajuntament de 
Rubí, que va tenir lloc dis-
sabte passat al carrer Sant 
Cugat, va comptar amb una 
bona parti cipació de públic. 
Els parti cipants van poder 
confeccionar fi gures d’orna-
mentació per aquest Nadal 
amb tot ti pus de materials 
plàsti cs reuti litzats com ara 
ampolles i també paper de 
rebuig, gomets i capsules 
de cafè. 

El segon taller ti ndrà lloc 
dissabte 26 de novembre i 
des del consistori esperen 
que la parti cipació ciutada-
na també sigui elevada. Les 
fi gures de Nadal realitzades 
es penjaran en dos grans 
arbres que s’han creat a 
parti r d’estructures metàl-
liques, que es situaran a la 
plaça del Doctor Guardiet i 
a la nova plaça del Mercat 
Municipal. 

Aquesta és la tercera 
edició de la campanya Fes 
teu el Nadal. A la primera 
edició es van fer servir CD i 
a la segona es va optar per 
capsules de cafè Nespresso 
per fer la decoració. / DdR

Bona parti cipació en 
el primer taller de 
decoració nadalenca

Modalidades de la BTT
CROSS COUNTRY   
(Campo a través)
Modalidad usual del ciclismo 
de montaña. Las bicicletas sue-
len llevar suspensión delantera 
solamente, aunque también 
se empiezan a utilizar suspen-
siones traseras. Esta prueba 
consiste en dar un número 
determinado de vueltas a un 
circuito, cuya longitud suele 
estar comprendida entre los 
8 y los 11 kilómetros.

MARATHON BIKE
Modalidad que consiste en 
una travesía de entre 65 y 
100 km, existen pruebas más 
largas de 150 a 200 km . Se 
suele emplear el mismo tipo 
de bicicleta que en el cross 
country, aunque algo más 
robusta, pues la fiabilidad y 
la comodidad son vitales en 
carreras tan largas. También 
se incluyen en esta modalidad 
pruebas por etapas, como la 
Trans Alp, la Transrockies, la 
ruta de los conquistadores, 
etc. Esta modalidad ha conse-
guido una gran popularidad en 
los últimos tiempos, pues sus 
competiciones suelen estar 
abiertas tanto a profesionales 
como a simples aficionados.

DIRT JUMP (Saltos)
Esta modalidad (competitiva 

y recreativa se caracteriza por 
bicicletas pequeñas, livianas y muy 
resistentes, construidas para par-
ques de salto, donde el conductor 
debe ser muy experimentado y 
ágil. En la misma, los ciclistas se 
miden realizando saltos y piruetas 
en rampas de tierra.

FREERIDE (Conducción li-
bre)
Esta modalidad (recreativa) se ca-
racteriza por bicicletas con menos 
énfasis en el peso y mayor en el 
recorrido de las suspensiones, sin 
llegar a ser tan robustas, pesadas o 
con recorridos como las bicicletas 
de Descenso (Competitivas). Estas 
bicicletas permiten el pedaleo en 
ascenso, pero no están construidas 
para recorridos largos.

DOWNHILL  (Descenso)
Modalidad en la cual se compite en 
un monte, a poder ser todo bajada, 
con variedad de saltos ( cortados, 
dobles, mesetas …). Es bastante 

complicado, tanto si se practica 
a nivel nacional como interna-
cional, debido a que el ganador 
es el que realiza el recorrido en 
el menor tiempo, de todos los 
participantes.

SLALOM 
Modalidad parecida al Descen-
so, en la cual se compite en una 
pista en bajada, con banderas y 
puertas al estilo del esquí.

UP HILL (Ascenso)
Modalidad en la cual se com-
pite contra reloj y distancia. 
El trazado sólo es de subida, 
y gana quien haga el menor 
tiempo y la mayor distancia en 
el ascenso.

RURAL BIKE
Modalidad en la que se compite 
en caminos de tierra llanos.

Texto cedido por 
Rubí Roubaix

Guifré Lloses, d’Òmnium Cultural, serà 
el convidat d’una nova trobada de GORI
El Grup Opinió Rubinencs Independents (GORI) ha orga-
nitzat una nova trobada oberta a tota la ciutadania per tal 
de tractar sobre la salut del català a la nostra ciutat. Amb 
aquest objecti u, el GORI ha convidat a Guifré Lloses, presi-
dent d’Òmnium Cultural a Rubí. La trobada serà el proper 
21 de novembre a les 20 hores al bar Gori. / DdR
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   MARCA  MODELO           COLOR        KM          AÑO  P.V.P.

SEAT

HYUNDAI

HYUNDAI

OPEL

SEAT

CHEVROLET

NISSAN

CITROEN

LEON 1.6 SPORT 

105CV.

GETZ 1.5 CRDI 3P 

ATOS PRIME 1.1 GLS

CORSA 1.3 CDTI 70CV 

3P SV.REF.

IBIZA 1.4 TDI 80CV 3P 

SPORTRIDER

KALOS 1.4 16V SPORT

MICRA 1.2 VISIA 

PLUS 80

C1 1.4 HDI SX 3P

GRIS PLATA

GRIS

ROJO          

GRIS

GRIS PLATA

NEGRO

ROJO          

BLANCO

70.000

77.978

31.300

68.779

80.000

22.500

28.520

58.162

2002/10

2006/11

2007/04

2006/06

2007/03

2007/12

2007/05

2007/09

4.000,00

5.900,00

5.900,00

6.300,00

6.500,00

6.600,00

6.600,00

6.900,00
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Què cerques?   Mapa web | 

Es presenta un primer avanç del documental sobre els 50 anys de la 
rierada

 
L'equip del documental 'Després 
de les aigües' amb l'alcaldessa 

 
Cartell promocional del 
documental 'Després de les aigües' 

Data de publicació: 21.12.11 07:55
Un grup de periodistes locals, entre els quals hi ha membres de Ràdio Rubí, han editat un 
documental sobre els 50 anys de la rierada que va afectar la nostra ciutat i una part 
important del Vallès al setembre del 1962. Ja s’han pogut veure les primeres imatges 
d’aquest treball, que s’estrenarà oficialment l’any vinent, just quan es compleixi el 50è 
aniversari d’aquesta catàstrofe. 
 
El documental, titulat Després de les aigües, recull testimonis que van viure en primera persona la 
tragèdia el 25 de setembre del 1962, imatges reals i valoracions d’historiadors i personalitats 
destacades. El treball recopila moltes hores d’enregistrament que, d’una banda, són la base 
l’audiovisual i, de l’altra, serviran de fons documental per a l’Ajuntament. Tot aquest material 
permetrà explicar a futures generacions el drama que es va viure a la nostra ciutat i els canvis 
urbanístics i socials que va provocar. 
 
Blai Farran, Ton i Joan Marcet, Vicenç Rabadán i Lídia Juste formen l’equip que ha elaborat el 
documental. Segons ha explicat Farran, càmera i un dels ideòlegs de l’audiovisual, la voluntat del 
grup de periodistes ha estat oferir un producte diferent als que ja existien sobre els fets del 62. Tal 
com ha dit, la idea no era tant narrar el succés sinó explicar l’evolució històrica de Rubí prenent 
com a fil conductor la rierada.  
 
El documental, que podria tenir una durada de 45 minuts, tractarà de condensar l’extens material 
que s’ha recollit durant més d’un any de treball, amb 14 entrevistes enregistrades i la recuperació 
d’imatges històriques. La pel�lícula es promocionarà amb un cartell dissenyat pel mexicà Alejandro 
Figueroa, on es conjuguen imatges de la catàstrofe amb altres que volen expressar la modernitat 
de Rubí. 
 
A la presentació del teaser del documental, l’alcaldessa, Carme García Lores, ha destacat el fet que 
aquest treball mostri la realitat del moment però també la solidaritat que va generar la catàstrofe. 
Segons la màxima responsable municipal, la rierada va marcar un abans i un després per als 
rubinencs, que van donar el millor d’ells mateixos per superar aquesta situació. 
 
El cost de l’edició del documental ha estat de 30.000 euros, que finançarà l'Ajuntament de forma 
plurianual. 
 
A continuació podeu veure l'avanç del documental: 
 

 
50è aniversari de la rierada 
 
Des de fa uns mesos, institucions, entitats i mitjans de comunicació estan treballant en la 
preparació dels actes de commemoració del 50è aniversari de la rierada. La iniciativa està tenint un 
èxit rotund, a la vista de la bona acollida que està tenint el web municipal sobre la rierada, que 
després de dos mesos d’entrar en funcionament ha rebut més de 1.146 visites. Algunes entitats, 
com l’Esbart, l’Obrador Coral, el Grup de Col�laboradors del Museu de Rubí o la Taula de Cultura 
Popular ja han demanat poder participar en els actes del 50è aniversari de la rierada. 
 
També els mitjans de comunicació locals estan posant el seu granet de sorra a la commemoració. 
En el cas de Ràdio Rubí, tal com ha explicat la cap de programes de l’emissora, Lídia Juste, el tema 
s’abordarà des del punt de vista comunicatiu, fent incidència en com es va tractar el tema de la 
rierada a la premsa de l’època. 
 
Paral�lelament, l’Ajuntament ha avançat que s’està realitzant un estudi històric en profunditat i 
rigorós que permetrà conèixer amb exactitud el nombre de persones que van morir a la catàstrofe.
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Es reti ren les primeres plaques 
amb simbologia franquista

Cedida

A l’esquerra, l’anti ga placa amb un símbol franquista i a la dreta, la nova placa instal·lada per l’Ajuntament.

REDACCIÓ

Tres comunitats de pro-
pietaris ja han canviat les 
plaques franquistes que 
quedaven en els seus edi-
fi cis. El canvi per instal·lar 
un nou disti nti u s’ha pogut 
fer després de rebre el vist-
i-plau dels propietaris ja 
que sense aquest permís 
no es poden canviar les 
plaques.

A principis de novem-
bre, l’Ajuntament de Rubí 
va fer arribar una carta 
als presidents de les co-
munitats de propietaris 
dels habitatges que encara 
tenen plaques amb simbo-
logia franquista a la façana 
per proposar la retirada 
d’aquestes plaques i substi -
tuir-les per nous disti nti us. 
Sense l’autorització dels 
propietaris de la fi nca no 
és possible aquest canvi, 
que no suposa cap despesa 
per als veïns. De moment, 

ja són tres els edifi cis en 
què s’han pogut reti rar els 
disti nti us amb simbologia 
de l’època de Franco, i 
s’han substi tuït per unes 
de noves proporcionades 
per la Generalitat.

El canvi de placa respon 
al compliment de la Llei de 

la memòria històrica i de 
l’acord que el 24 d’abril de 
2008 va adoptar el ple mu-
nicipal, en què es proposa-
va reti rar les plaques eme-
ses per l’Insti tuto Nacional 
de la Vivienda de l’època 
en les quals es llegeix: 
“Esta casa está acogida a 

los benefi cios de la Ley de 
julio de 1951”, una frase 
acompanyada per un sím-
bol franquista a l’esquerra. 
En els nous disti nti us instal-
lats per l’Ajuntament es pot 
llegir: “Aquests habitatges 
foren construïts en règim 
de protecció ofi cial”.

La síndica de Greuges de Rubí, Maria Palau, va parti cipar 
el passat 13 de desembre, amb la resta de representants 
del ForumSD, l’Associació de Síndics, Síndiques, Defensors i 
Defensores locals de Catalunya, en el lliurament del III Recull 
d’Informes de l’any 2010 al Parlament de Catalunya que 
agluti na la tasca que desenvolupen aquests representants 
als municipis catalans.

Aquest tercera edició del recull destaca que els síndics 
i defensors locals han atès un total de 14.679 consultes 
i assessoraments i que s’han tramitat un total de 2.990 
queixes, de les quals, un 65% han estat tancades amb una 
resolució favorable als interessos de la ciutadania. Final-
ment, assenyala que els ajuntaments han acceptat un 71% 
de les recomanacions emeses.

L’acte ha estat presidit per la presidenta del Parlament, 
Núria de Gispert; la síndica municipal de greuges de Vilafran-
ca del Penedès i presidenta del FòrumSD, M. Glòria Valeri; 
el president de la Federació de Municipis de Catalunya, 
Manuel Bustos, i el membre de l’executi va de l’ACM, Albert 
Batalla, acompanyats de diputats del Parlament, alcaldes, 
regidors i regidores dels ajuntaments que tenen síndic o 
defensor municipal. / DdR

La Síndica de Greuges de Rubí 
parti cipa en el lliurament dels 
informes del 2010 al Parlament

Maria Palau, síndica de Greuges de Rubí, en una imatge d’arxiu.

Presenten un avanç del documental 
dels 50 anys de la Rierada

CRISTINA CARRASCO

Coordinats per Blai Farran, 
els periodistes rubinencs 
Joan Marcet, Ton Marcert, 
Lídia Juste i Vicenç Raba-
dán, amb la col·laboració 
de Jordi Gatell, i el suport 
de l’Ajuntament de Rubí, 
fa gairebé un any que tre-
ballen en un documental 
que, a partir dels tràgics 
fets de la Rierada del 1962, 
explica l’història i l’evolució 
de Rubí des dels anys 1920 
fi ns a l’actualitat. 

Amb el títol “Després 
de les aigües. Un document 
sobre els 50 anys de la 
rierada de Rubí”, els peri-
odistes acompanyats per 
l’alcaldessa, Carme García, 
han presentat aquest di-
marts un avanç del que serà 
aquesta pel·lícula, que s’es-
trenarà el 22 de setembre 
del 2012 a La Sala. També 
han donat a conèixer el car-
tell difusor del documental, 
dissenyat pel cartellista 
mexicà Alejandro Figueroa. 
El cost del documental és 
de 30.000 euros. 

Els productors, que ja 
han realitzat diferents en-
trevistes a testi monis i han 
recopilat molt material, 
estimen que la pel·lícula 
durarà entorn els 40 mi-
nuts. “Tenim testimonis 
molt bons, molt emoti us, 
però no volem apallissar la 
gent, volem que es quedin 
amb quatre idees clares”, 
apunta Joan Marcet. Tot el 
material íntegre es cedirà 
després a l’Arxiu Municipal 
on restarà a disposició de 

qualsevol que vulgui con-
sultar-ho. 

En aquest senti t, García 
ha explicat que tot el ma-
terial que s’està recollint 
i generant amb moti u de 
la commemoració del 50è 
aniversari de la rierada 
“quedarà com a material 
de consulta tant per l’estudi 
de la nostra història recent 
com per les escoles, per tal 
que les generacions més 
joves puguin conèixer la 
seva història”. 

Més de 1.100 visites a la 
web
La web que el consistori va 
posar en marxa el 25 de Se-
tembre passat amb tota la 
informació sobre la rierada, 
on es recullen testi monis i 
material gràfi c, entre altres 
ja ha rebut 1.143 visites. La 
majoria han estat a través 
de buscadors i de l’adreça 
directa i provenen de l’es-
tat espanyol, tot i que hi 
ha alguna del Regne Unit i 
d’Alemanya, entre altres.  

C. Carrasco

Cedida

L’alcaldessa, amb alguns dels creadors del projecte Lídia Juste, Blai Ferran, Joan Marcet i Ton Marcet, durant 
la presentació. 
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MARTA CABRERA

デWゲピ"ﾏﾗﾐｷ"SW"ﾉ;"yｷWヴ;S;"SW"ヱΓヶヲ
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L’AIGUAT
DEL1962

FOTOS: ARXIU

Girona va patir diverses inundacions pel desbordament de rius durant el segle vint: la més important va ser la del
setembre del 1962 (fotografies d’abaix) i l’última va tenir lloc el setembre del 1971 (fotografia d’adalt)

A quest any en fa cin-
quanta de dues de
les catàstrofes que
més fixades han que-
dat en la memòria

dels catalans: les inundacions del
començament de la tardor i la
gran nevada de la nit de Nadal.
Com que d’aquí a final d’any us
afartareu de veure’n documen-
tals a la televisió, reportatges a la
premsa escrita i referències en
blogs iwebs d’internet, però segu-
rament només parlaran de l’en-
torn barceloní, ens avancem uns
mesos a la data de l’aniversari
per deixar les coses al seu lloc. A
Girona, les inundacions van ser
quinze diesmés tard que a Barce-
lona i la nevada es va quedar en
una enfarinada sense res a veure
amb el col·lapse barceloní.
La tarda i nit del dimarts 25 de

setembre del 1962, una pluja tor-
rencial va ocasionar el desborda-
ment dels rius Llobregat i Besòs i
dels seus afluents a les comar-
ques del Vallès i el Baix
Llobregat, la qual es va endur bar-
raques i habitatges precaris que
s’havien construït a la vora en els
anys anteriors de descontrol ur-
banístic i falta d’habitatges per
als immigrants que arribaven de
les comarques del sud de la pe-
nínsula. El riu Ripoll al seu pas
per Sabadell, normalment quasi

sec, va créixer en poca estona, du-
rant la nit, fins a més de quatre
metres d’altura. La Riera de les
Arenes es va endur tot el que va
trobar. La pluja va ocasionar tam-
bé inundacions en altres llocs de
Catalunya, Castelló i les illes Bale-
ars, però enlloc van tenir les tràgi-
ques conseqüències delVallès, so-
bretot Rubí, Sant Quirze, Terras-
sa i Sabadell, amb un balanç final
demés de 700morts i danysmolt
importants en indústries –espe-
cialment tèxtils–, infraestructu-
res i habitatges.
A Girona, aquell aiguat no va

tenir especial importància ni con-
seqüències catastròfiques. Els
quatre rius van reservar les seves
energies per a uns dies més tard.
Dues setmanes després del desas-
tre barceloní, la nit del dijous 11
d’octubre, una pluja intensíssima
va deixar la ciutat de Girona lite-
ralment submergida.
El Ter va arribar a Girona ja

molt crescut des deRipoll, i amit-
janit va fer un tap que va impedir
seguir el seu curs a l’Onyar i al
Güell, que van ocupar el carrer
del Carme, el centre de la ciutat i
els barris de SantNarcís i laDeve-
sa. Se’n va anar la llum i, amb la
ciutat a les fosques, el pànic va ar-
ribar a les cases que veien que el
nivell de l’aigua anava pujant.
Ajudant-se els uns als altres, la

gent va pujar als pisos alts, –i es
va endur allò més necessari.
A Santa Eugènia, la rieraMaça-

na va vessar i va inundar les hor-
tes. El Ter va entrar a les cases
del barri de Pedret i a Fontajau
va endur-se les barraques aixeca-
des a la seva vora que tothom co-
neixia amb el nom castellà de
“Río” perquè els que hi vivien
eren vinguts de fora de Catalu-
nya. Situades en un territori que
aleshores pertanyia al municipi
de Sant Gregori (va ser agregat a
la ciutat el març del 1974), prop

d’un centenar i mig de cases pre-
càries havien anat ocupant una
zona fàcilment inundable i van
endur-se la pitjor part de l’aiguat.
La majoria van ser arrossegades
per les aigües. L’endemà, els seus
habitants foren provisionalment
allotjats a l’hospici de la Diputa-
ció acabat de construir al Puig
d’enRoca i en convents de religio-
ses fins que els organismes pú-
blics van aixecar uns barracots
prefabricats coneguts com "Al-
bergues Provisionales" molt a
prop d’on hi havia hagut les bar-

raques. Uns albergs que, com to-
tes les coses provisionals provi-
nents d’organismes públics, van
anar creixent i multiplicant-se i
van durar molts anys. Al cente-
nar d’allotjaments provisionals
fets el 1962 se n’hi van afegir el
1967 tres-centsmés per donar ha-
bitatge a barraquistes procedents
de Montjuïc i les Pedreres.
Els danys van ser exclusiva-

ment materials. No hi va haver
víctimes, però sí un ensurt i un
neguit que els qui ho van viure
no es van treure de sobre en
molts anys, sobretot els del barri
de Sant Narcís. Al barri vell les
aigües havien arribat a cobrir els
cotxes i van entrar als baixos de
la plaça del Vi, la Rambla, Ciuta-
dans, Ballesteries, el carrer Nou,
l’avinguda de Sant Francesc…, i
van arrossegar mobles, caixes, el
contingut de les botigues i fins
els taüts d’una funerària. No es
va lliurar del fang ni el saló de ses-
sions de l’Ajuntament. L’aigua,
es deia, havia arribat mig metre
més amunt d’on havia arribat en
la tràgica inundació de 1861, se-
gons la marca deixada als Quatre
cantons.
En altres llocs de les comar-

ques gironines les pluges d’aque-
lla nit van causar també danys im-
portants. Els pobles del curs de
l’Onyar (Vilobí, Riudellots...) van
patir inundacions i el llac de Ba-
nyoles es va desbordar. A Figue-
res una riera va sortir del seu
curs i va inundarmolts camps. Al-
gunes indústries van quedar afec-
tades i va morir molt de bestiar.
El trens procedents de Barcelona

van quedar aturats a Maçanet.
L’endemà, dia 12 d’octubre, es

va llevar amb un sol radiant que
va il·luminar el desastre. Passat
l’ensurt, feta la neteja, reallotjats
els damnificats i reparat el més
urgent, es va començar a pensar
en solucions a més llarg termini.
L’idea més lluminosa va ser la de
cobrir l’Onyar amb una platafor-
ma que va donar lloc a la plaça de
Catalunya. Era un projecte de fe-
ia quatre anys, relacionat amb
l’especulació immobiliària que es
volia portar a terme al seu en-
torn, i la inundació va servir d’ex-
cusa per tirar-lo endavant. Les
obres van començar l’any 1965 i
van durar un parell d’anys, just a
temps per comprovar que en lloc
de reduir les conseqüències de la
crescuda de l’Onyar, les feien en-
cara més greus. El 1969 l’Onyar
es va desbordar en dues ocasi-
ons, al març i a l’abril, i el 1970,
també l’11 d’octubre, va tornar a
haver-hi una important inunda-
ció, amb desbordament dels rius,
semblant a la del 1962, encara
que aquest cop el Ter no va sortir
de mare perquè ja s’havia cons-
truït la presa de Susqueda. Enca-
ra l’any següent, el setembre del
1971, les aigües van tornar a cór-
rer pels carrers de la ciutat. Va
ser l’últim cop. Des d’aleshores
no hi ha hagut més inundacions,
perquè es va veure que calien
una altra mena de remeis. I es
van aplicar amb un èxit constata-
ble, perquè portem quaranta
anys de tranquil·litat.c

AMB G
DE GIRONA JAUME FABRE

L’aigua, es deia, havia
arribat mig metre més
amunt d’on havia
arribat en la tràgica
inundació del 1861

Enguany es compleixen 50 anys
d’una de les més greus
inundacions que ha patit Girona



cerca avançada

50 anys Rierada 08-02-2012

4 comentaris

09-02-2012 12:40

Jesús
Sembla increïble que això passés a Rubí... Felicitats per la
bona feina!

08-02-2012 20:38

Rubitv.cat
Hola Mercell,
Hem provat al vídeo a diversos ordinadors de dins i fora de la
tele i el podem veure correctament. Et recomanem que tanquis
totes les finestres del teu navegador d'Internet i ho tornis a
provar.
Esperem que puguis resoldre aquest problema tècnic.
Rubitv.cat

08-02-2012 20:31

MERCELL
dons jo no puc acavar de veure, sempre es talla el 0'16 minuts,

Comentaris Notícies Relacionades

Juanita Méndez: 'Semblava la fi
del món'
La rubinenca explica els seus records de la
Rierada de 1962

La rubinenca Juanita Méndez, que l'any 1962 vivia al carrer
Terrassa, explica en aquesta entrevista els seus records de la
tràgica nit del 25 de setembre d'aquell any, quan va tenir lloc la
Rierada. Gairebé 50 anys després, els detalls de la seva
narració ens transmeten l'angoixa i la incertesa que van patir els
rubinencs durant una nit que ha marcat un abans i un després en
la història de la nostra ciutat.

RUBITV.CAT

Especial
Nevada a Rubí
Envia les teves fotos a
rubitv@rubitv.cat

Especial
50 anys Rierada
Rubitv.cat recorda la gran
tragèdia de 1962

Especial
A la tele vas!
Secció d'humor de
Rubitv.cat

Subscriu-te al nostre
butlletí

e-mail

El temps a Rubí

societat política economia cultura esports opinió

Política 09-02-2012

Anna Maria Martínez
respon al PP i explica
que la Finca Font del
Ferro ha tancat 5 dies
per manca de calefacció
Després que el Partit Popular
fes públic que la caldera de la
Finca Font del Ferro no ha(…)

0 comentaris

Esports 08-02-2012

El CN Rubí de
waterpolo femení
s'imposa amb gran
autoritat al CN Caballa
(10-15)
L'equip absolut femení del CNR
es va desplaçar aquest dissabte
4 de febrer fins a Ceuta (…)

0 comentaris

Societat 08-02-2012 Societat 08-02-201211 comentaris 5 comentaris
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Una dona de 41 anys va perdre la vida
dissabte en un accident al camí d’Ullastrell

Una dona, de 41 anys i veïna 
de Rubí, va perdre la vida 
la mati nada de divendres a 
dissabte en un accident de 
trànsit al creuament del camí 
d’Ullastrell amb el camí de 
Can Feliu, a la nostra ciutat, 

segons han informat els 
Bombers de la Generalitat. El 
sinistre s’hauria produït quan 
la furgoneta en què viatjava 
la dona, que anava d’acom-
panyant, va sorti r de la via i 
va pujar per un terraplè per 
causes que es desconeixen 
i que s’estan investi gant. El 
conductor, un home de 56 

anys i també veí de Rubí 
va resultar ferit de caràcter 
lleu i va ser traslladat al CAP 
Mútua. Els bombers van ser 
alertats cap a les 1.40 hores 
i es van presentar al lloc del 
sinistre quatre dotacions de 
bombers i quatre unitats del 
Servei d’Emergències Mèdi-
ques (SEM). 

Obert el termini per presentar 
projectes a la 6a edició dels 
Premis al Civisme
Des de dimecres passat, 
totes aquelles enti tats, col-
lectius i persones a títol 
individual que vulguin op-
tar als Premis al Civisme 
2011 poden presentar els 
seus projectes al registre de 
l’Ajuntament de Rubí. Les 
candidatures han de ser ac-
cions, acti vitats o projectes 
que s’hagin realitzat a Rubí 
–ja sigui a tota la ciutat o en 
un àmbit concret–, al llarg 
del 2011, i que fomentin 
el civisme i la millora de la 
convivència al municipi. El 
termini per presentar els 
treballs acabarà el 29 de 

febrer. Un jurat avaluarà 
totes les propostes presen-
tades i emetrà un veredicte 
que es farà públic el dia del 
lliurament dels guardons, el 
pròxim 15 de març. 

Els tres millors projectes 
rebran un reconeixement i, a 
més, el guanyador d’aquesta 
6ª edició serà premiat amb 
1.000 euros en metàl·lic. 
Enguany, l’Ajuntament de 
Rubí ha recuperat aquests 
guardons, amb els quals es 
reconeixerà aquell projecte 
cívic, concret, parti cipati u i 
executable més destacable. 
/ DdR 

La pàgina de Facebook 
de la commemoració 
del 50è aniversari de 
la rierada supera 
el centenar de fans

Un total de 111 persones 
s’han fet fans de la pàgina de 
Facebook que l’ajuntament 
va obrir el mes d’octubre en 
el marc de la commemoració 
del 50è aniversari de la riera-
da. Aquest és un dels canals 
que el consistori ha posat 
a disposició dels ciutadans 
per a què puguin col·laborar 
en la reconstrucció dels fets 
que van succeir aquell 25 de 
setembre de 1962, tot apor-
tant experiències, testi monis i 
imatges. També es pot seguir 
tota la informació a www. 
rubi.cat/rierada. / DdR

ÁREA DESTINADA PARA CAMIONES

GESTIÓN DE RECAMBIOS

TARIFAS

HORARIO

Todas las medidas y pesos  

Alquiler mínimo 30 minutos /6 euros
Tarificación restante por minuto, 20 céntimos

De Lunes a Domingo de 09:30 h. a 21:00 h  

r c ó  a a e d l  e , n 3Di ec i n: P ss tg  e a Ri ra  º 0
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9Teléfono: 3 699 64 67
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DON E D ES AMOST

e-mail:proboxesrubi@gmail.com

ALQUILER DE BOXES TOTALMENTE EQUIPADOS
ARRÉGLATE TU MISMO EL VEHÍCULO

Casal Primer de Maig
Elecciones de la Junta Directiva 

del Casal Primer de Maig.
Votaciones el dia 23 de febrero 

de 2012 de 10:30h a 12:30h y de 16:00h a 19:00h

Pescaderías Paco-Paquita abrió sus 
puertas en 1972, caracterizándose es-
tos 40 años por su trato inmejorable y 
muy personalizado. Son especialistas en 
pescado de playa y su fi losofí a de venta 
es clara: ofrecer la mejor calidad del mar 
a precios muy competi ti vos. Sólo traba-
jan con pescado nacional de nuestros 
puertos del Mediterráneo y Cantábrico, 
que compran diariamente de martes a 
sábados para ofrecer la máxima frescura 
en el pescado. Su marisco también es in-
superable ya que trabajan exclusivamen-
te con el mejor de ellos... el de Galicia. 
Otra de sus especialidades es la pesca 
salada como todo ti po de bacalao de 
primerísima calidad. Además también 
ti enen un gran surti do de congelados 
como pescados, mariscos, precocinados, 
verduras, etc.

Pescaderías Paco-Paquita también 
cuenta con especialidades caseras de 
elaboración propia como pulpo gallego 

cocido, boquerón en vinagre, salmón marinado, caldo 
de pescado, etc. Así como una gran selección de vinos, 
cavas y conservas de las más presti giosas marcas. 

Una de las novedades es que la Pescadería ofrece 
servicio WhatsApp para tener informado a todos los 
clientes de forma diaria de las ofertas y productos 
del día. Para unirse al grupo sólo deben escribir al 
número 685876949.

Patrocina 
Federació de Comerciants 
de Rubí

Descubre el comercio local

Pescaderías Paco-Paquita
- Nostra Senyora de Lurdes, 1
- Carretera de Sabadell, 16

REDACCIÓ
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Cristóbal Tejero: 'Vimos el Escardívol que 
parecía una plaza de toros. Allí no había nada.'  

El rubinenc explica els seus records de la tràgica rierada de 1962  

El 25 de setembre de 2012 es compliran 50 anys d'un malaurat esdeveniment que va marcar la 
història del nostre municipi: la Rierada del 1962. Rubitv.cat i l'Ajuntament de Rubí us ofereixen 
aquesta entrevista a Cristóbal Tejero, un rubinenc que va viure intensament aquest tràgic episodi. 

RUBITV.CAT  



  Buscar...   Buscar  Viernes, 2 de marzo 2012
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RUBÍ (BARCELONA), 1 Mar. 
(EUROPA PRESS) - 

   Diversos municipios del Vallès 
conmemoran este año el 50 
aniversario de la riada del 25 de 
septiembre de 1962, una de las 
peores tragedias de la comarca y 
de Cataluña, donde la intensa 
lluvia y el desbordamiento de ríos 

y rieras dejó cerca de un millar de víctimas mortales, así como 
cuantiosos daños materiales.

   Uno de los primeros en iniciar las actividades vinculadas a la 
efeméride ha sido Rubí (Barcelona) --también uno de los municipios 
más castigados por las inundaciones--, cuyo Ayuntamiento ha puesto 
en marcha una web para recoger testimonios del suceso.

   Esa noche del 25 de septiembre el municipio vallesano vió como 
200 litros por metro cuadrado en pocas horas y cinco metros de agua 
desbordaban la riera y el barrio del Escardívol desaparecía casi al 
completo junto con centenares de personas.

   Cinco décadas más tarde, las entidades de la ciudad y el 
consistorio preparan un amplio programa para la conmemoración, 
que culminará con un pasacalles con antorchas que recorrerá en 
homenaje el barrio del 25 de septiembre --construido para alojar a los 
damnificados-- hasta el puente de la riera.

   También recuerda a sus víctimas el Ayuntamiento de Montcada i 
Reixac (Barcelona) con un espacio web que rememora la tragedia y 
recoge vivencias y fotografías de los ciudadanos, testigos de un fatal 
desbordamiento del río Ripoll que provocó en la ciudad 35 muertos y 
centenares de personas lo perdieron todo con daños cuantificados en 
cerca de los 200 millones de pesetas de la época.

   Montcada --al igual que Rubí-- acogerá exposiciones, conferencias 
y la edición de un libro y de un audiovisual, así como un acto 
institucional de homenaje a las víctimas de aquella desgracia que 
también desbordó la solidaridad ciudadana.

   Símbolo de ello fue el recordado programa radiofónico de Joaquín 
Soler Serrano, que con su voz pidió insistentemente ayuda para 
todos los damnificados y lideró una campaña solidaria que consiguió 
recaudar una importante cantidad económica para aquella época.

   "Tenemos la obligación moral de honrar a las víctimas y a sus 
familiares, a los numerosos damnificados y a las persones que 

...
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colaboraron en las labores de recuperación", afirmó durante la 
presentación de los actos hace una semana la alcaldesa de 
Montcada, María Elena Pérez, quien ha destacado que éstos 
servirán para comprender mejor los valores del esfuerzo, superación 
y lucha frente a la adversidad.

   Para ello, los museos de los municipios de Rubí, Terrassa, 
Sabadell, Cerdanyola, Ripollet y Montcada (Barcelona) tienen 
previsto organizar una serie de conferencias y editar material de 
difusión.

   Para conmemorar la efeméride, el Ayuntamiento de Terrassa, junto 
con entidades ciudadanas, presentará este viernes una 
programación de actividades, que prevé exposiciones, la edición de 
un libro, conferencias y un proyecto educativo para escuelas e 
institutos del municipio donde la riada dejó más de 300 víctimas y 
cuantiosos daños materiales. 
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Un espacio junto a la riera de Les Arenes
preservará la memoria de las riadas de 1962
El Ayuntamiento presenta el programa de actividades para la conmemoración del 50.º aniversario

Juan Carlos Montes

l alcalde, Pere Navarro,
presentó ayer pública-
mente el programa de ac-
tos para conmemorar el
50.º aniversario de las ria-

das, “la tragedia más importante que
ha vivido Terrassa en su historia”, afir-
mó. La tromba de agua que cayó la
noche del 25 de septiembre de 1962
costó la vida a 327 personas y provo-
có cuantiosos daños en viviendas, co-
mercios e industrias textiles. El alcal-
de hizo un llamamiento a las entida-
des para que se adhieran y participen
en el programa, que oficialmente em-
pezó el 19 de febrero con el concierto
“Aigua” de la Orquestra de Cambra
Terrassa 48 en el Auditori y concluirá
en noviembre con un ciclo de confe-
rencias en el Arxiu Històric Comarcal.

Entre las actuaciones más destaca-
bles (consulte el programa íntegro en
www.terrassa.cat/riuada1962) se ha-
lla la adecuación de un espacio ajardi-
nado en el entorno inmediato de la
riera de Les Arenes, muy cerca del
Mercadal, para ubicar “un bosque del
recuerdo” en memoria de las víctimas.

Con la leyenda “L’aigua és font de vi-
da”, se instalará algún elemento de
agua sobre un fondo de guijarros. En
ese espacio también habrá un monoli-
to en homenaje al periodista Joaquín
Soler Serrano, que murió hace dos
años y que fue “la voz que pidió ayu-
da” en aquellas fechas desde Radio
Barcelona. Está previsto que el espa-

El alcalde presentó ayer las actividades que se desarrollarán hasta final de año. CRISTÓBAL CASTRO

cio se inaugure el domingo 23 de sep-
tiembre.

El programa, cuyo comisionado es
Jaume Valls, incluye exposiciones,
charlas, un proyecto educativo para
los centros educativos o la edición de
un libro, entre otras propuestas.

RECONOCIMIENTO Y DENUNCIA
“Nuestro esfuerzo es una conmemo-
ración, un reconocimiento a las vícti-
mas y una denuncia sobre una deter-
minada situación social, económica y
política”, aseguró Pere Navarro. El dos-
sier que acompaña al programa de

propuestas indica: “Nos preguntamos
cómo una ciudad con una población
de 100 mil habitantes, económica-
mente basada en la producción textil
y casi con plena ocupación, podía es-
tar tan falta de condiciones sociales,
urbanísticas y de servicios. Cómo la
sacudida de un fenómeno natural,
una gota fría mediterránea, provocó
el caos y puso en trágica evidencia su
precariedad urbana y organizativa”.

El alcalde aseguró ayer que la trage-
dia, que marcó un antes y un después
en nuestra ciudad, “fue una vacuna
dolorosísima que seguramente hizo

replantear la ciudad urbanísticamen-
te y tomar conciencia de que se asien-
ta sobre muchas rieras”. También des-
tacó el espíritu de solidaridad que se
creó y que a muchos les hace excla-
mar, cuando asisten en la televisión a
ciertas tragedias naturales: “Eso ya lo
hemos vivido”.

“Queremos que este homenaje sir-
va como testimonio de una historia y
homenaje a las víctimas”, añadió el al-
calde, “pero sobre todo de la voluntad
de que aquella Terrassa no vuelva
nunca más y de que sigamos avanzan-
do”. Recordó que las causas de la tra-

gedia fueron “una lluvia muy intensa
en poco tiempo, el diseño precario de
la ciudad, la especulación y la falta de
planificación”.

Desde el Consistorio reconocen que
el programa de actividades es solem-
ne y austero, por eso desean la colabo-
ración de instituciones y empresas
(ayuda económica) y de entidades
(implicación social). El próximo 25 de
septiembre las campanas de las igle-
sias tocarán a muertos al mediodía y
se guardará un minuto de silencio; por
la tarde habrá una ceremonia especial
en el cementerio.

En la comarca
> El concejal de Cultura, Amadeu
Aguado, explicó ayer que el Mu-
seu de Terrassa está en contacto
con otras poblaciones de la co-
marca para coordinar alguna ac-
tividad de homenaje, aunque
aún no se ha concretado ningu-
na. Uno de los primeros munici-
pios en iniciar los actos con mo-
tivo del 50º aniversario de las ria-
das ha sido Rubí, que ha puesto
en marcha una página web
(www.rubi.cat/rierada) donde re-
coge testimonios del suceso.
También preparan un programa
de actos que culminará con un
pasacalles con antorchas que re-
correrá el barrio del 25 de Setem-
bre, construido para alojar a los
damnificados. Asimismo, Mont-
cada i Reixach elabora su propio
listado de actividades. Por otro
lado, El blog www.recordsdete-
rrassa.wordpress.com, que im-
pulsa Santi Rius, recoge testimo-
nios de terrassenses que vivieron
aquellos días.

�> Pere Navarro hace
un llamamiento a las
entidades para que se
adhieran y participen

E
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El drama que tejió lazos de solidaridad
La tragedia significó un antes y un después en la historia reciente de Terrassa, y también en la de la comarca

Juan Carlos Montes

En el 40.º aniversario de la tra-
gedia, el periodista Antoni Bas-
sas condujo el programa mati-
nal de “Catalunya Ràdio” des-
de la sede de Caixa Terrassa.
Participaron muchos invitados,
entre ellos el meteorólogo
Francesc Mauri, que explicó
que los niveles pluviométricos
de aquel 25 de septiembre de
1962 no fueron excepcionales,
sino que las claves de aquella
desgracia fueron el corto perio-
do de tiempo en que se produ-
jo la tromba de agua y la inva-
sión de los lechos de las rieras.

Aquel día, un intenso aguace-
ro se llevó la vida de 327 terras-
senses, al menos ésa es la cifra
oficial; los que perdieron la casa
o el trabajo se contaron por mi-
llares. El agua arrasó barrios en-
teros a la orilla de la riera de Les
Arenes, donde se hacinaban los
inmigrantes llegados en los
años 40 y 50, y destruyó fábri-
cas y talleres.

La lluvia fue intensa, pero la
gran cantidad de víctimas se
explica por el precario urbanis-
mo de la época y la penuria de
los sectores populares. En ape-
nas tres horas, un millar de per-
sonas murieron en la comarca

Después de la tragedia, muchos trataron de salvar lo poco que tenían. CARLOS DURAN

Imagen captada en la rotonda del Doré. Es una de las pocas fotografías en color que se tomaron y que se conservan. EDUARD BROS

Así quedó la Rambla d’Ègara tras la riada. ALTIMIRA

(las ciudades más afectadas
fueron Terrassa y Rubí) y casi
cinco mil viviendas quedaron
arrasadas. Pasaban las diez de
la noche y la mayoría de las
personas estaban en sus casas.

Al día siguiente, la reacción
popular fue ejemplar y tejió la-
zos de solidaridad que darían
pie al activo movimiento veci-
nal y político que protagonizó
la década de los sesenta. A me-
dida que se fue difundiendo la
magnitud de los hechos, se em-
pezaron a organizar equipos de
ayuda en una situación desbor-
dada.

Xavier Marcet explica en el li-
bro “Història de Terrassa en el
segle XX”, editado por Diari de
Terrassa en 1994, que “la ciu-
dad era un mar de barro, con
un gran peligro de epidemias y
dificultad en los accesos”. “Ha-
bía que ayudar a los heridos, re-
cuperar docenas de cuerpos,
restablecer las comunicaciones
y los suministros energéticos”,
añadía, “los trenes no llegaron
a Terrassa durante unas cuan-
tas semanas”.

VISITAS DE FRANCO
Aún se recuerda la labor de Joa-
quín Soler Serrano desde Ràdio
Barcelona pidiendo ayuda. El
general Muñoz Grandes asistió
al acto de entierro de las vícti-
mas, mientras que Francisco
Franco visitó las zonas damni-
ficadas el 2 de octubre; también
lo hicieron los príncipes Juan
Carlos y Sofía, así como altas je-
rarquías del régimen. En junio
de 1963, Franco volvió a Terras-
sa para visitar la obras de re-
construcción.

Tras las riadas empezó la ca-
nalización de las rieras de Les
Arenes y el Palau que hoy dibu-
jan la fisonomía de nuestra ciu-
dad. El alcalde, Pere Navarro,
afirmó ayer que la tragedia “sig-
nificó un antes y un después
para Terrassa” y que “hay gene-
raciones que, desde un punto
de vista psicológico miran el
cielo de otra manera, sobre
todo cuando llega el otoño”.Echando una mano para rescatar a las víctimas. JOAN MORANTE



urant desembre i gener, Parcs i Jar-
dins Catalunya, l’empresa encarre-

gada del manteniment del medi natural de
Rubí, ha efectuat les tasques de desbros-
sament del torrent dels Alous i de part de
la riera de Rubí. Aquests treballs formen
part del conjunt d’actuacions que es por-
ten a terme per mantenir, preservar i millo-
rar l’entorn natural del municipi. 

a pàgina de Facebook de la comme-
moració del 50è aniversari de la riera-
da supera ja el centenar de fans.

Aquest és un dels canals que el consistori
ha posat a disposició dels rubinencs per tal
que puguin col·laborar en la reconstrucció
dels fets d’aquell 25 de setembre de 1962.
A banda d’aquesta pàgina i del perfil que el
consistori té creat a Twitter, els ciutadans
poden seguir tota la informació sobre la
commemoració del 50è aniversari de la
rierada a través de www.rubi.cat/rierada.

l

d

Nova edició de volun-
taris per la llengua

a és oberta la inscripció per a una nova
edició de “Voluntariat per la llengua”.
És un programa de participació ciuta-

dana que facilita que les persones que habi-
tualment parlen català es trobin amb perso-
nes que volen practicar-lo i conversin en un
ambient real i distès. Les persones interes-
sades es poden inscriure fins al 20 de febrer
al formulari que trobaran al web municipal
(www.rubi.cat/catala) o bé  al Servei Local de
Català (C/ de Santa Maria, 17 2n pis) o al
telèfon 93 697 54 05. Només cal disposar
d’una hora a la setmana per participar, ja
sigui com a voluntaris o com a aprenents.

Més de 100 fans al
facebook de la rierada
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La riera i el torrent dels
Alous, nets i desbrossats



ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86

FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25

ALDEA - 93 699 10 72
L.Torres  Ed. Esmeralda

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28

GIBERT - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

Març de 2012

TOTS ELS DIES DE LA SETMANA: 
Guàrdia nocturna de 21 hores a 9 hores del dia següent.
Delegació de zona del Col·legi de Farmacèutics - Rubí

FARMÀCIA VALLS OBERTA DE DILLUNS A DIVEN-
DRES DE 8 H. A 21 H I DISSABTES DE 8 H. A 14.30 H
CTRA DE TERRASSA, 16 - 18, RUBÍ - 93 697 62 73

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ajuntament   93 588 70 00
Ajuda a Familiars d’Alcohòlics 93 310 39 53
Alcohòlics Anònims   93 317 77 77
Ambulàncies   93 699 58 58
Ambulatori   93 588 45 55
Ass. Minus. Psíq. Rubí  93 597 06 23
Ateneu   93 588 74 73
Bombers de Rubí   93 697 60 80
Biblioteca Municipal  93 588 70 00
Calma   93 588 02 59
Casal d'Avis   93 588 44 87
Cap Anton borja   93 588 45 55
Cementi ri   93 588 77 22
Correus   93 699 14 02
COS   93 588 73 73
Creu Roja   93 697 92 04
Diari de Rubí   93 588 46 14
Fecsaendesa. At. client   902 50 88 50
Fecsaendesa. Avaries  902 53 65 36
Jutjat núm.1   93 586 08 51
Jutjat núm.2   93 586 08 52
Jutjat núm.3   93 586 08 53
Jutjat núm.4   93 586 08 54
Jutjat núm.5   93 586 08 55

L'Escardívol   93 588 70 00
Mútua de Terrassa   93 586 67 00
Ofi cina de Empleo (Inem) 93 587 25 63
Ofi cina del Consumidor  93 588 70 32
Parròquies:

Sant Pere   93 699 12 05
Santa Maria  93 699 47 28
Sant Pau   93 697 89 67

Policia Local   93 588 70 92
Policia Local Urgències     092
Policía Mossos d’Esquadra 93 581 79 00
Policia Nacional   93 588 76 94
Policia Nacional Urgències    091
Ràdio Rubí   93 588 70 00
Registre Civil   93 586 08 94
Registre de la propietat  93 697 78 02
SECE   93 588 77 99
Sorea atenció al client  902 25 00 70
Sorea Avaries   902 25 03 70
Tanatori   93 588 66 55
Taxi minusvàlid   609 89 30 37
Taxi Ràdio Taxi Rubí   93 586 08 88
Taxis Rubí   93 699 24 89
Taxi -1 a 7 plzas. urg.  93 699 52 46

ESPERT - 93 699 13 43
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FARELL - 93 699 02 91

1.
2.Ajuntament   93 588 70 00Ajuntament   93 588 70 00 L'Escardívol   93 588 70 00L'Escardívol   93 588 70 00

Telèfons d'interèsTelèfons d'interèsTelèfons d'interès
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

VALLS - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18

BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23

ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86

FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25

ALDEA - 93 699 10 72
L.Torres  Ed. Esmeralda

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28

GIBERT - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

Farmàcies de guardia

“El primer mort em va impressionar, després 
vaig entendre que havíem de reaccionar”

El rubinenc Pere Palau té ara 81 anys i viu al carrer Sant Gaietà, 
al centre. Al setembre del 1962, quan va ocórrer la tràgica rie-
rada, en tenia 32 i vivia al carrer Sant Pere amb els seus pares. 
Tenia un taller on arreglava motos i ja festejava amb la que 
després va ser la seva dona. Com si hagués estat fa pocs dies, 
ara comparteix amb nosaltres els records d’aquella nit.
- Què recorda de les hores prèvies a la rierada?
- Aquell vespre vaig anar al carrer Terrassa, on vivia la meva 
promesa amb la seva família. Plovia a bots i barrals. Va co-
mençar a entrar aigua, saltaven les clavegueres, semblava 
un riu. Quan la cosa es va calmar, vaig anar cap a on estava 
la presó, a l’alçada de l’actual seu de la Policia Nacional. Quan 
vaig veure el que havia passat vaig quedar glaçat i de la meva 
boca va sorti r una animalada... Vaig pujar pel carrer Unió, on 
el cablejat elèctric estava tot caigut, vaig pensar que em fregi-
ria... Vaig arribar a casa dels pares, que dormien i no s’havien 
assabentat de res. La primera intenció va ser posar-me al llit, 
però no vaig poder esti rar-me. Tenia tanta ansietat que em 
vaig tornar a vesti r i vaig tornar a sorti r. Vaig apropar-me de 
nou a la Riera i, tot i que ja no hi havia tanta aigua, el paisatge 
era impressionant. Amb la poca llum que hi havia es veia 
com sorti a una gran llengua d’aigua. Vaig anar fi ns a casa del 
Josep Moset, que érem amics des de peti ts, i que vivia prop 
del pont dels Avets, l’aigua havia arribat fi ns al segon pis i va 
perdre la dona i el fi ll peti tó. Desconcertat i angoixat, vaig fer 
cap a la plaça del Domènec on el bar La Gàbia estava obert i 

En Pere Palau, dilluns passat a la plaça Doctor Guardiet, i en una 
imatge d’arxiu a l’any 62.

hi havia força gent. Vaig demanar una copa de conyac, perquè 
necessitava alguna cosa forta, tot i que jo no he estat mai un 
gran bevedor. Després vaig anar fi ns a Martorell amb la moto 
d’un amic que jo tenia al taller per avisar una cunyada del què 
havia passat. Tot estava enfangat.
- Com va ser l’endemà?
- Cap a les 7 o les 8 del matí  vaig tornar a casa a esmorzar i vaig 
tornar cap a la Riera. La gent estava desconcertada i perduda 
en aquelles primeres hores. Em vaig atansar a Cal Mosques 
on ja estaven buscant gent. Quan vaig veure el primer cadà-
ver, vaig marxar acollonit. Vaig pensar que no ho suportaria. 
Després vaig tornar i vam estar tot el dia cercant cossos i gent 
desapareguda. 

Aquella nit vaig anar a descansar i al matí  vam reprendre 
els treballs. Vaig anar a l’Ajuntament on hi havia quatre o cinc 
camions. Dos d’ells estaven plens de gent que volien ajudar. Li 
vaig preguntar a l’alcalde que cap a on anaven i em va dir que 
cap al Papiol, on l’aigua havia arrossegat de tot. No vaig enten-
dre perquè no sorti en ja aquells camions i em vaig enfrontar 
amb l’alcalde i li vaig dir que sortí ssim ja. Jo no era ningú, però 
havíem de reaccionar. No podíem esperar a omplir tots els 
camions. Eren moments de molta tensió. 
- Què van fer al Papiol?
- Ens vam organitzar en colles de deu o quinze i vam comen-
çar a treballar. Les runes arribaven fi ns als 2 metres d’alçada, 
allà trèiem els cossos de la gent, que s’anaven portant fi ns el 
cementi ri. Els animals els anàvem cremant. Les dones ens 
portaven entrepans. Pujàvem a la carretera, com que no hi 
havia aigua, ens portaven vinagre per rentar-nos les mans 

i desinfectar-les el màxim possible. Com picaven les mans! 
Devoràvem els entrepans i conti nuàvem treballant. Vam estar 
dies i dies. No sé d’on vam treure les forces... No hi havia hores, 
només molta feina a fer. 
- I les autoritats?
- Van trigar dies en reaccionar. Recordo que quan ja havien 
passat quatre o cinc dies vaig veure un camió de l’exèrcit, amb 
només un soldat, ple de pics i pales. Li vaig preguntar que què 
feia i em va dir que esperava ordres per veure on deixa les eines. 
Vaig pujar al camió i vaig començar a ti rar les eines al terra que 
de seguida van desaparèixer. La gent necessitava pics i pales per 
treballar entre les runes. També recordo que un dia em van dir 
que posés uns taulells per tal que “una eminència”, un capellà, 
pogués passar per la zona sense embrutar-se. Li vaig dir que el 
que necessitàvem era gent per treballar i no li vaig posar. 
- Quan es va començar a recuperar la normalitat?
- Vaig plegar deu o onze dies després, quan em vaig clavar 
un clau a una mà. Després de tanta tensió, va ser quan em 
vaig desinfl ar. El que no vaig fer va ser anar al cementi ri. No 
suportava veure el drama de les famílies. El primer mort em 
va impressionar molt, després no, s’havia de fer la feina. Va 
costar molt recuperar la normalitat. 

CRISTINA CARRASCO

Entrevista a Pere Palau Muñoz, testi moni de la Rierada de 1962

12 Coses de RubíDivendres, 9 de març de 2012
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Vicenç Rizo: 'El 25 d’agost va haver-hi una 
pedregada, el 25 de setembre la rierada i el 25 
de desembre la gran nevada'  

Rubitv.cat us ofereix un nou testimoni de la Rierada de 1962  

Vicenç Rizo, que l'any 1962 vivia al Casino Espanyol, on els seus pares treballaven com a cafeters, 
explica els seus records de la nit de la Rierada. El rubinenc recorda com l'aigua es va endur les 
cases situades a la riera i, sobretot, com el Casino es va convertir en un edifici important pel que fa a 
l'allotjament i atenció als afectats. 

RUBITV.CAT  
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“Cada año mandamos a El Papiol un 
ramo para mi hermano y su familia”

Antonio Soler tenía 22 años cuando después de una 
noche de maniobras en Barcelona bajo la lluvia, a las 
6 de la madrugada, le requirió el teniente coronel 
para decirle que se marchara inmediatamente a Rubí. 
“El teniente me dijo llorando que me marchara, que 
había pasado algo muy grave”. Fue la noche del 25 
de seti embre de 1962 y Antonio, el sépti mo de 8 her-
manos, estaba en Viladecans cumpliendo el servicio 
militar. Cuando llegó a Rubí supo que el agua se había 
llevado la casa de su hermano Pedro.

-¿Qué es lo que recuerda de aquel 25 de septi em-
bre?
-Cuando llegué a Rubí, mi hermano Juanito me contó 
que había bajado hasta donde había la Guardia Civil, 
donde actualmente está la Policía Nacional, y que el 
agua le llegaba hasta las rodillas. No había luz y cuando 
en medio de la noche cayó un relámpago vio como un 
mar donde antes había casas. Todos los puentes se vi-
nieron abajo, sólo quedó en pie el de la vía del tren. Yo 
era muy joven y me puse a llorar, entonces nos pusimos 
a buscar a mi hermano Pedro, que vivía allí. Juanito se 
fue al Papiol, porqué es a donde iban a parar todos los 
cadáveres, y yo me fui para el cementerio, con permiso 

Antonio Soler tuvo que volver del servicio militar la noche del 25 de 
seti embre para buscar a su hermano, al que nunca pudo encontrar.

del coronel, para intentar localizarlo entre todos los que 
traían. Pero nunca encontramos a mi hermano Pedro, 
tampoco a su mujer Luisa, ni a sus dos hijos, Pedrito y 
Mari. Estuvimos dos semanas buscando, y la Guardia 
Civil, un mes, pero antes no había los adelantos que hay 
ahora. Cada año mandamos al Papiol un ramo de fl ores 
en el Día de Todos los Santos, como mucha otra gente 
que tampoco encontraron nunca a sus familias. 
-Usted tuvo dos semanas de permiso, ¿cómo fueron 
aquellos días?
-Mi madre estaba desesperada, mi padre ya había 
muerto cuando éramos pequeños, y al fi nal hasta cayó 
enferma. Había personas que parecían sonámbulas, 
que habían perdido a toda su familia, en el cementerio 
vi a muchas mujeres solas, y chicos jóvenes que aquella 
noche estaban fuera de casa. Llegó comida y ropa, y 
lo pusieron en el Casino Español, había de todo pero 
no se vio ni una camisa. Había cuatro caciques que 
no dejaban entrar a nadie y que no dieron nada. A 
las dos semanas volví al servicio militar, y al mes me 
licenciaron. Aunque fueran del régimen, debo decir 
que se portaron bien conmigo, me dieron el pésame y 
pronto volví a casa.
-Cuando volvió Rubí había cambiado mucho.
-Vino mucha gente de fuera, del sur, había mucho 
trabajo en Rubí, muchas obras, se hicieron viviendas 
para los damnifi cados, aunque luego fueron a parar allí 

personas que vinieron después. Se tuvo que trabajar 
mucho, primero buscando a las familias y luego se 
empezó a ensanchar la riera, subiéndola. Antes de la 
Rierada, aquello era un corralón, un pasillo muy grande 
con casas a ambos lados, y llevaban 70 años aquellas 
viviendas allí. Pero el agua es muy mala y se las llevó 
todas. Nadie pensó lo que iba a pasar, ya que al hacerlas 
interesaba ganar dinero. Poco después vino hasta el 
Caudillo, aunque no quiero ni mencionarlo.
-¿Sacó algo de positi vo de todo aquello?
-La verdad es que nosotros, que quedamos siete 
hermanos, ya habíamos sufrido bastante y llega un 
extremo que ya estás un poco insensibilizado. Cuando 
paseo por allí, si voy con algún amigo le comento la 
amplitud que ti ene ahora, si no lo podrían haber hecho 
antes de que hubiera aquella desgracia. Pero, al fi nal, 
lo que pasó, pasado está.

MARTA CABRERA

Entrevista a Antonio Soler, testi moni de la Rierada de 1962
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Trobada de treballadors d'AEG Rubí

 
Un dels comptadors que es 
fabricaven a Rubí 

Compartir |

Data de publicació: 26.03.12 13:13
Els treballadors de l’antiga AEG de Rubí estan organitzant un dinar de germanor pel 12 
de maig. Sebastià Colomer, pèrit industrial i treballador de la factoria rubinenca durant 
40 anys, ha explicat a La vida continua part de la història de l’empresa. L'AEG es va 
instal.lar a Rubí al 1942 i va arribar a tenir 400 treballadors. Van patir inundacions a la 
rierada del 62 i un incendi poc més tard.  
 
Si vas treballar a l’AEG i vols retrobar-te amb els teus companys pots apuntar-te al dinar que es 
farà al Restaurant El Castellet el proper 12 de maig. Cal confirmar assistència abans del 20 d’abril i 
fer un ingrés de 28 euros al número de compte d’ UNNIM, 2107 0051 35 3821972025. També 
podeu trucar a l'Inma al 696 31 40 96 o al Vicente al 616 36 00 43. 

Recursos relacionats
Entrevista amb Sebastià Colomer, extraballador d'AEG Rubí i un dels impulsors del 
dinar de retrobament  
 mp3  Àudio (5,15 Mb) - Data de publicació: 26.03.12 
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El Vallès conmemora el 50º aniversario 
de la traumática riada de 1962
El crecimiento de los afluentes del Llobregat y el Besòs el 25 de septiembre de 1962 
dejó más de 440 muertos y 350 desaparecidos en la comarca | Ciudades como 
Terrassa y Rubí han preparado una agenda de actividades y utilizan la redes 
sociales como muestrario del recuerdo 

La Riada a su paso por la Rambla d'Ègara en Terrassa Altimira 

Las rieras  de Palau  y Les Arenes  y su confluencia en la riera de Rubí  bajan tranquilas, con un 
caudal irrisorio la mayor parte del año hasta unirse con el Llobregat . Observando su paso 
calmado se hace difícil imaginar la rueda de destrucción  en que se convirtieron el 25 de 
septiembre de 1962. La crecida de las aguas devoró los barrios construidos por los obreros a 
los pies de los ríos, dejando más de 800 víctimas  en el hecho más traumático  en la historia 
contemporánea de la comarca. Cinquenta años  después, las ciudades del territorio han 
programado su agenda de actos  para conmemorar la efeméride y han creado plataformas 
virtuales para activar la participación ciudadana.

Una de las ciudades más afectadas fue Terrassa , con una cifra aceptada de 327 víctimas, 
aunque podría ser mayor. La cocapital vallesana abrió los actos el pasado 19 de febrero, con el 
concierto Aigua de la Orquesta de Cambra Terrassa 38. Hasta el mes de noviembre se 
inaugurarán diversas exposiciones y conferencias relacionadas con el tema, como la sesión 
celebrada el pasado 13 de marzo en el Centre Cívic President Macià, que contó con una 
exposición itinerante, la proyección de un audiovisual y un coloquio abierto en el que 
participaron un centenar de personas. Esta misma experiencia se repetirá este viernes en el 
Casal del Barri de les Fonts e irá rotando por otros centros de la ciudad.

Al margen, el Ayuntamiento ha creado un perfil en Facebook en el que se pueden encontrar 
vídeos y testimonios sobre la riada. Pero quizás el documento de más valor llegará en Sant 
Jordi, con la publicación del libro La riuada de 1962, del periodista local Jaume Valles, que 
recuerda la historia y la muestra con más de 100 fotografías.

“Aquél desastre puso en evidencia un territorio que crecía con afán especulativo. Los 
propietarios agrícolas vendieron terrenos en los márgenes de los ríos para que los nuevos 
obreros del textil construyeran sus barrios”, explica Valls. En los más de cinco meses de 
investigación el periodista ha constatado la existencia de dos niveles de ciudades en toda la 
comarca: “Los núcleos urbanos compactos y los suburbios abandonados, a los que no llegaban 
los mínimos servicios”.

El libro sitúa las zonas más afectadas en la actual Rambla de Ègara, donde el colapso del 
colector de la riera de Palau provocó 84 muertos; el actual barrio de Ègara, donde se encuentra 
el conocido como “triángulo de la muerte”; y en el vecindario de autoconstrucción Barrio Nuevo, 
en Les Fonts, donde se unen las rieras de Palau y Les Arenes. “La gestión de la tragedia fue un 
desastre. No había Protección Civil y el propio director de los Bomberos de Barcelona admitió 
que no hubo ningún tipo de coordinación, lo que también generó una identificación de 
cadáveres más que dudosa”, cuenta Valls.

Pero de aquella experiencia traumática también nació una nueva relación entre los ciudadanos. 
Tal y como recuerda el autor del libro, “la primera reacción fue de la propia gente, que se implicó 
en el auxilio a los afectados y mostró su solidaridad”. De hecho, Valls cree que la riada 
evidenció ante los vecinos de Terrassa “de toda la vida” la existencia y las condiciones de vida 
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El Vallès conmemora el 50 aniversario de la riada 
del '62
El crecimiento de los afluentes del Llobregat y el Besòs el 25 de 
septiembre de 1962 dejó más de 440 muertos y 350 
desaparecidos en la comarca del Vallès Occidental. 
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de aquel extrarradio olvidado. “Tenemos ejemplos como el de los cristianos más progresistas, 
que llevaron sus parroquianos a esas zonas entre 1963 y 1966”.

Valls se muestra especialmente orgulloso de publicar el primer libro sobre el tema 50 años 
después, aunque asegura que este déficit documental no ha conllevado el olvido de la tragedia. 
Su vigencia en el recuerdo colectivo ha quedado registrado en los 30 testimonios que han 
participado en el libro. Es de estas entrevistas de donde el autor ha sacado las experiencias 
más chocantes. “Es curioso como la memoria borra ciertos momentos de las vidas, pero aquella 
fecha fue tan traumática que todos los que la vivieron la recuerdan”.

Un documental para Rubí 
Rubí también fue de las ciudades más afectadas. Aún con un entorno rural, la aparición de 
fábricas como Josa empezaron a configurar una primera industria que multiplicó la población, en 
un proceso urbanístico similar al descrito para Terrassa. Aquel 25 de septiembre 
desaparecieron 250 rubinenses, que son recordados en los actos preparados por la ciudad, 
como la exposición temporal que se inaugurará entre mayo y junio en el Museu Municipal 
Castell Ecomuseu Urbà, o a través de la web lanzada con testimonio y documentos sobre la 
historia. Pero la gran apuesta del consistorio ha sido la preparación del documental Després de 
les aigües, coordinado por Blai Farran junto a cuatro periodistas locales.

“Nuestra idea no es simplemente mostrar lo que pasó, sino aprovechar la riada para explicar la 
historia de Rubí”, explica Farran. Un repaso desde 1918 hasta hoy. Del pueblo agrícola a la 
ciudad industrial, con un momento central que marca la historia del municipio. “Tenemos 
material para hacer una película larguísima, pero nos tendremos que conformar con 45 
minutos”.

Al contrario que Terrassa, en Rubí la cohesión ciudadana estaba más consolidada, 
seguramente por el tamaño mucho menor de la población. “Es curioso comprobar como antes 
de la guerra, y a pesar de las diferencias políticas existentes, todos los vecinos se unían para 
celebraciones como la fiesta mayor u otras fechas señaladas. Eso se dejó ver también aquel 25 
de septiembre, cuando los rubinenses se reunieron en el Casino Popular para poder ayudar a 
los afectados del barrio del Escardívol”.

Para la elaboración de la cinta se han entrevistado a historiadores locales como Ramon Batalla 
o el exconseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, además de personalidades políticas como 
el alcalde durante la Transición, Miquel Llugany. Además, el documental contará con cinco 
testimonios directos, de los que el coordinador destaca “el recuerdo impactante y aún vivo que 
mantienen”.

Ferran espera que tanto el documental como el resto de acciones para la conmemoración del 
50º aniversario de la riada sirvan para que en las escuelas se expliquen los hechos, ya que 
duda que sean conocidos por las nuevas generaciones. “Hicimos un casting en los colegios 
porque queremos que los niños sean el hilo conductor y nos quedamos sorprendidos al ver que 
no sabían nada del tema. Espero que el recuerdo sirva para que las escuelas lo traten, no ya 
como un trauma, sino como un hecho histórico de la ciudad”.
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Les Fonts revive
la riada del 62 y
reclama que se
limpien las rieras
El barrio acogerá un simulacro de emergencia

Artur Travesa explica sus recuerdos, el viernes por la tarde en el casal de Les Fonts. CRISTÓBAL CASTRO

�> Segunda sesión del
ciclo “Memòria de la
riuada”, que se celebra
hasta finales de mayo
Juan Carlos Montes

Les Fonts será el escenario de un si-
mulacro de emergencia en septiem-
bre, coincidiendo con el 50.º aniversa-
rio de la riada que causó 327 muertos
en nuestra ciudad, más de un cente-
nar de ellos en este barrio. El casal
acogió el viernes por la tarde la segun-
da sesión del ciclo itinerante titulado
“Memòria de la riuada”, una iniciati-
va organizada desde el Ayuntamien-
to para conmemorar aquella desgra-
cia y que visitará cinco equipamien-
tos más hasta finales de mayo. La pró-
xima cita tendrá lugar el jueves día 12
en el centro cívico Montserrat Roig, a
las 7h de la tarde.

Cada sesión permite ver una exposi-

ción con 12 plafones informativos
donde se explica qué sucedió aquella
noche del 25 de septiembre de 1962,
y emocionarse con un documental
realizado por Canal Terrassa y dirigi-
do por Amanda Alonso, que narra el
desorden urbanístico de aquella Te-
rrassa, que aquella noche cayeron 223
litros de agua por metro cuadrado, las
cifras de víctimas y daños materiales
que causó la tromba de agua, la soli-
daridad que despertó la tragedia...

A continuación intervinieron algu-
nos vecinos, que narraron sus recuer-
dos de la tragedia. Artur Travesa, uno
de los referentes de Les Fonts, relató:
“Tuvimos la desgracia de estar en el
epicentro de la riada y además fuimos
los que menos ayuda recibimos, la
que llegaba se quedaba en Rubí o en
Sabadell. La primera ayuda fue un ca-
mión de agua potable que vino deVi-
ladrau. Qué ironía, pues Les Fonts es-
taba lleno de fuentes y de agua...”.

“Hacía muchos días que llovía”, ex-
plicó el que entonces era el delegado

de la junta de propietarios, “aquella
tarde empezó a llover más que los días
anteriores y le dije a mi mujer que iba
a pasar algo. A las ocho de la tarde bajé
y fui casa por casa, llamando puerta
por puerta. Muchos estaban durmien-
do y yo les convencía para que fueran
arriba. A las diez estaba detrás de la
calle de Sant Quirze, me cogí a un palo
de la luz porque el agua se me lleva-
ba, cuando reventó el puente de Les
Arenes que hacía de dique. Bajó todo
el agua de golpe. Levantó de una sola
pieza el puente que se había hecho
hacía un año con la colaboración de

los vecinos, la riada se lo llevó como
si fuera un barco y cayó en Can Cor-
bera donde está ahora la depuradora”.

“La gente más pobre residía aquí”,
continuó, “llegaban desde varios pun-
tos de España. Dormir en Terrassa era
muy caro y buscaban un lugar más
barato, en las barracas de Les Fonts les
cobraban menos. Lo primero que ha-
cían era comprar un pequeño terreno
al lado de la riera y construirse una ba-
rraca en pocas semanas y en condi-
ciones muy precarias. Eran casas muy
sencillas y estaban en una zona peli-
grosa”.

Travesa denunció el estado en que
se encuentran actualmente las rieras
de Les Arenes y del Palau: “Es una ver-
güenza. La Agència Catalana de l’Ai-
gua debería limpiarlas. Además, han
protegido toda la riera, pero desde el
puente de Autèntics Magatzems Serra
hasta la carretera de Rubí no lo está y
aquello puede convertirse en un di-
que”.

Otra vecina del barrio, Teresa, expli-
có que en 1962 era un niña: “Me
acuerdo que me hicieron ir con una
banderita a esperar al general Franco,
que pasó y no paró”.

El INS Les Aymerigues se
sumerge en la historia local
La comunidad quiere cambiar el nombre del centro

Redacción

El Institut (INS) Les Aymerigues
cerró el trimestre con una jor-
nada de puertas para las escue-
las de primaria vinculadas al
centro de secundaria. En esta
segunda edición, el instituto
ofreció la exposición interacti-
va “Una pinzellada d’identitat”,
destinada a proyectar y expli-
car aspectos de la historia del
barrio, La Maurina, y de Terras-
sa en general. Así, la muestra
realizada por los alumnos de
ESO reunió diversos apartados.

Así, por ejemplo, el área lin-
güística presentó su indagación
acerca del origen del nombre
del instituto -Les Aymerigues-
al tiempo que anunció su in-
tención de pedir un cambio del
mismo.

Desde el área científico-lin-
guïstico (Scienglish) se presen-
tó información sobre el tema
del agua, la red hidrográfica de
Terrassa, la Riera del Palau, el
ciclo del agua y cómo ahorrar
este bien escaso. También co-
nocieron lo sucedido en la ria-
da de 1962 (ahora se cumple

cincuenta años y se prepara un
programa conmemorativo) y
realizaron una visita a la depu-
radora de Abrera. El área de
tecnología y matemáticas ex-
puso un plano sobre los co-
mercios y servicios del barrio,
así como una radiografía eco-
nómica del sector. La exposi-
ción se completó con la apor-
tación del área socio-digital,
que presentó la revolución in-
dustrial en la ciudad y las chi-
meneas, testimonio del pasa-
do textil y símbolo de indenti-
dad de nuestra ciudad.

La exposición se presentó a los alumnos de primaria de las escuelas vinculadas.
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Josep Cahís: 'La rierada em va ensenyar des de 
molt petit a viure sense allò que estimava'  

El rubinenc explica els seus records de la tràgica rierada de 1962  

El 25 de setembre de 2012 es compliran 50 anys d'un malaurat esdeveniment que va marcar la 
història del nostre municipi: la Rierada del 1962. Rubitv.cat i l'Ajuntament de Rubí us ofereixen 
aquesta entrevista a Josep Cahís, un rubinenc que va viure intensament aquest tràgic episodi. 

RUBITV.CAT  



“Vam ser les últi mes persones en creuar 
el pont penjat abans que s’ensorrés”

A les 21.30 del 25 de setembre de 1962, set persones 
que sorti en de treballar van decidir, enmig de la tem-
pesta, creuar el pont penjat de Rubí. Van ser els últi ms 
en fer-ho. Cinc minuts més tard, els més temorosos que 
s’havien quedat al pis de dalt del Vapor Nou veien com 
la força de l’aigua s’enduia el pont cap al Llobregat.

-Què va passar aquell vespre?
-Jo tenia 30 anys i un fi ll de 4, i el que volia era estar 
amb ell i amb la dona i per això vaig voler passar pel 
pont. Molts es van quedar a la fàbrica i van passar molta 
angúnia perquè des del pis de dalt van veure com l’ai-
gua s’enduia totes les cases del voltant. Jo vaig decidir 
creuar amb sis teixidores més, vam passar en fi lera, 
d’un en un, agafats de les mans perquè agrupats no 
podíem passar. El pont, que anava subjectat per cables, 
es bellugava molt, haguéssim pogut anar avall perquè 
allò semblava una piscina. L’endemà, els que s’havien 
quedat a la fàbrica ens van dir que després de passar 
nosaltres l’aigua es va endur el pont.
-Què li va passar pel cap quan va saber que l’aigua 
s’ho havia endut tot?
-Estàvem tots ximples, jo vaig anar a l’Ajuntament a 
prestar-me voluntari i com m’agradava molt la mun-

Miquel Figueras, descendent del primer president de la República, 
Estanislau Figueras, creuava el pont quatre vegades cada dia.

tanya em van demanar cordes i llums de campanya. I 
vam començar a treure morts, van ser 4 o 5 dies molt 
durs. No hi havia temps de pensar gaire, quan ja havíem 
acabat a Rubí, vam anar a la desembocadura. Allà em 
va agafar un atac d’histerisme perquè d’un cop de pic 
em pensava que havia matat un nen que ja era mort... 
L’encarregat dels manobres em va dir que plegués. 

Després va arribar Franco, i com jo havia fet la mili 
als serveis secrets de l’exèrcit em van fer anar cap a 
l’Ajuntament. Va ser una mica desagradable, perquè 
el dictador fi ns i tot anava al lavabo amb escorta, a mi 
em sembla que no n’hi havia per tant.
-Com valora l’actuació de les autoritats els dies pos-
teriors a la rierada?
-El que va passar és que va arribar molta ajuda de fora, 
i més de quatre que manaven van canviar les coses que 
tenien a casa pel material nou que havia arribat, i a la 
gent que ho necessitava li van donar els trastos vells. 
No hi ha dret. 
-Rubí va quedar marcada per aquella tragèdia, però 
va pati r una transformació important.
-Es van recollir més centenars de morts i molta gent 
que encara no han trobat, els portaven al cementi ri 
per mirar d’identi fi car-los... Es pot explicar, però t’hi 
has de trobar per saber que necessites tenir estómac 
per suportar tot allò. Després Rubí va canviar molt, 
quan jo anava a escola érem un poble de 6.000 i ara 

som gairebé 80.000.
-El Vapor Nou, on vostè treballava, va quedar inundat, 
com va viure aquesta situació?
-El dia següent vaig veure que l’aigua cobria dos metres 
l’edifi ci. Jo a casa tenia un pluviòmetre que va registrar 
720 litres per metre quadrat durant la tarda i la nit. Evi-
dentment la fàbrica va quedar molt afectada, la planta 
de baix, on estava la maquinària va quedar inundada i 
el Vapor Nou se’n va anar a fer punyetes, no només per 
la rierada sinó també per altres circumstàncies.
-Com va refer la seva vida?
-A mi la rierada em va marcar molt, però jo sempre he 
ti ngut la moral molt alta i no desisteixo mai. En aquesta 
vida he fet de tot, des de fer riure fi ns a fer plorar. Això 
sí, quan vem canviar de casa vaig dir que jo no volia 
viure arran de carrer, volia viure amunt perquè l’aigua 
no hi arribés, i així va ser.

MARTA CABRERA

Entrevista a Miquel Figueras, testi moni de la Rierada de 1962

12 Coses de RubíDivendres, 27 d’abril de 2012
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La Riera, tema del Concurs de Punts de 
Llibre de la Biblioteca d’aquest any
Aquest any, el tema del XVIII 
Concurs de Punts de Llibre, 
que organitza anualment 
la Biblioteca Mestre Martí  
Tauler, és la Riera de Rubí, 
coincidint amb la comme-
moració aquest any del 50è 
aniversari de la rierada. La 
convocatòria estableix tres 
categories: A, de 5 a 9 anys; 
B, de 10 a 13 anys i C, de 14 
a 16 anys.

Els punts de llibre, que 
s’hauran de lliurar a la ma-

teixa biblioteca fi ns al 21 de 
maig, han de tenir una mida 
de 21x6 cm i estar realitzats 
en cartolina blanca emprant 
qualsevol tècnica, excepte 
retoladors fluorescents, 
imatges animades i lletres 
en relleu. Cada parti cipant 
només pot presentar una 
obra.

L’acte de lliurament de 
premis tindrà lloc el dia 
18 de juny a les 17.30 h, a 
l’Auditori de la Biblioteca, 

i rebran com a premi un 
lot de llibres i la impressió 
dels seus punts que seran 
repartits entre els lectors 
habituals de la Biblioteca. 
A més, tots els punts de 
llibre seran exposats a la 
Sala Infanti l de la Biblioteca 
des del 25 de juny fi ns al 30 
d’agost. 

Els interessats en rebre 
més informació poden diri-
gir-se a la Biblioteca Mestre 
Martí  Tauler. / DdR

Todo a punto para la XXV Romería de 
la Virgen de la Cabeza en Catalunya
La ermita de Sant Feliuet 
acogerá este próximo fin 
de semana la Romería de 
la Virgen de la Cabeza en 
Catalunya. Este año, con 
moti vo del 25 aniversario, 
se ha realizado artesanal-
mente un manto bordado 
realizado en Andújar para 
la Virgen, que lucirá du-
rante la romería. La fi esta 
empezará el sábado 28 a las 
15 horas ante la Parroquia 
de San Isidro Labrador, en 

L’Hospitalet, desde donde 
los cofrares peregrinaran 
llevando la Virgen de la 
Cabeza hasta Sabadell, para 
posteriormente, trasladarse 
a la emita de Sant Feliuet, 
donde se realizarán la po-
pular ofrenda fl oral a la vir-
gen. A las 21 horas actuará 
la banda de tambores y 
trompetas de Castellar y a 
medianoche se celebrará el 
Santo Rosario de la Aurora 
dirigido por el padre Satur y 

cantado por el Coro Rome-
ro Añoranzas de mi ti erra 
Virgen de la Cabeza. Hacia 
las 00.45h se reparti rá vino 
y coca para los presentes. 
El domingo tendrán lugar 
diferentes actos como la 
diana floreada, una gran 
chocolatada, la misa romera 
y la romería por el bosque. 
La jornada fi nalizará hacia 
las 17.45 horas tras diver-
sas actuaciones folklóricas. 
/ DdR
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Lluís Bogunyà: 'Fins que va passar un temps no 
vam ser conscients del que havia passat a Rubí'  

Rubitv.cat us ofereix un nou testimoni d'una tragèdia que va marc ar 
la història de la nostra ciutat  

El rubinenc Lluís Bogunyà és un nou testimoni d'aquesta sèrie d'entrevistes que us ofereixen 
l'Ajuntament de Rubí i Rubitv.cat. En aquell moment en Lluís tenia 18 anys, i ens explica com va 
viure aquest tràgic esdeveniment i la posterior nevada d'aquell mateix any. Ambdós episodis van 
marcar el punt d'inici del Cos de Bombers de Rubí. Bogunyà també ens explica perquè a dia d'avui 
hi ha tants rubinencs amb segones residències a Calafat (Baix Ebre) i recorda l'actuació de l'alcalde 
Rufé coincidint amb la visita del general Franco. 

RUBITV.CAT  
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L'equipament cultural se suma als actes de
commemoració dels 50 anys de la Rierada
de 1962

La biblioteca Mestre Martí Tauler organitza el XVIII concurs de
punts de llibre, un certamen que enguany es dedica a la Riera de
Rubí amb motiu de la commemoració del 50è aniversari de la
Rierada. Així doncs, els infants i joves que participin en aquest
concurs hauran de dibuixar la riera com a part integrant del
municipi i espai per gaudir i passejar.

En aquest concurs s'han establert tres categories: A, de 5 a 9
anys; B, de 10 a 13; i C, de 14 a 16 anys. Els punts de llibre han
de tenir una mida de 21x6 cm i cal fer-los sobre cartolina blanca
emprant qualsevol tècnica, excepte retoladors fluorescents,
imatges animades i lletres en relleu. Cada participant només pot presentar una obra i l'haurà d'entregar a la mateixa biblioteca abans
d'aquest dilluns 21 de maig.

Els premis per als guanyadors són un lot de llibres i la impressió dels seus punts de llibre, que seran repartits entre els lectors habituals
de l'equipament. L'entrega de premis es realitzarà el dia 18 de juny a les 17,30h. A més, tots els punts de llibre seran exposats a la sala
infantil de la biblioteca des del 25 de juny fins al 30 d'agost.

RUBITV.CAT / Foto: Ajuntament de Rubí
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Ajuntament i entitats es bolquen en el 50è aniversari de la rierada

 
Representants de l'Ajuntament i 
de les entitats col�laboradores 

Compartir |

Data de publicació: 25.05.12 13:10
L’Ajuntament de la ciutat i les entitats locals han presentat el programa d’actes 
commemoratius del 50è aniversari de la rierada, que la nit del 25 de setembre del 1962 
va assolar part de Rubí i d’altres poblacions vallesanes. Administració i entitats locals 
han coordinat esforços per presentar un programa d’activitats que abasta des del juny 
d’aquest any fins a pràcticament finals del 2013. 
 
La ciutat s’ha bolcat amb un programa d’actes, que engloba activitats de tot tipus i que ha comptat 
amb la representació i la participació de nombroses entitats rubinenques. L’alcaldessa de la ciutat, 
Carme García Lores, ha agraït l’esforç i la dedicació tant de les diverses àrees municipals que s’han 
implicat en l’elaboració d’aquestes propostes com de les entitats que hi han col�laborat. Una 
participació que la primera edil considera imprescindible en les accions per recordar les víctimes de 
la rierada. 
 
El programa d’actes que ha preparat la ciutat és fruit d’un any de treball i començarà el proper 1 
de juny amb una taula rodona i la presentació pública de les activitats. Gràcies a aquest treball 
exhaustiu, elaborat des del rigor científic i històric, es coneix que la rierada es va endur un total de 
280 vides, a les quals cal sumar 49 persones desaparegudes. 
 
Aquestes i altres dades es faran públiques en l’exposició que es podrà veure al Castell Ecomuseu 
Urbà el proper 7 de juny, i que es presenta sota l’epígraf La nit tràgica. 50 anys dels aiguats del 
Vallès. Joan Gallisà, comissari de la mostra i director del Museu de Rubí, ha explicat que la voluntat 
d’aquesta exposició és donar una visió general històrica dels fets ocorreguts a la ciutat i als 
municipis del voltant, i endinsar el visitant en aquesta narració. Gallisà ha reconegut que s’han 
desbordat totes les previsions davant l’allau de material gràfic, documental i sonor, cedit per 
entitats i particulars, que formarà part de l’exposició i que el dia de demà podria ser la base d’un 
ampli estudi històric. 
 
Però, a banda de cercar material per a l’exposició, les entitats de la ciutat posaran el seu granet de 
sorra per participar, amb activitats molt concretes, en el programa d’actes. És el cas de l’Escola de 
Sardanes Flor de Neu, que el mateix 25 de setembre ha organitzat una marxa de torxes que sortirà 
del barri del 25 de Setembre i acabarà al Castell, aturant-se en alguns punts de la ciutat, com ara 
l’església de Sant Pere o l’Escardívol. Josep Maria Pérez Almirall, coordinador de l’Escola de 
Sardanes Flor de Neu, ha declarat que aquestes torxes recordaran les víctimes de la rierada i que, 
amb la participació de les entitats, volen simbolitzar l’esforç de la comunitat durant la tragèdia. 
 
Totes aquestes activitats tenen per objectiu dignificar i recordar les persones que van ser víctimes 
de la major catàstrofe a la nostra ciutat i, alhora, retre homenatge als rubinencs i rubinenques que 
van ajudar a la reconstrucció del municipi.  
 
En alguns casos, a més, les entitats locals tindran en el record algunes persones estimades que 
van perdre la vida aquella nit, com és el cas de l’Esbart Dansaire de Rubí, que homenatjarà amb la 
seva participació Núria Saumell, monitora de l’Escola, i la seva família. L’entitat ha recuperat una 
peça antiga de Llibert Capellas, el músic i director de l’Orquestra Florida, molt coneguda als anys 
60, i ha fet l’encàrrec al seu fill, el també músic Xavier Capellas, perquè compongui una melodia de 
8 minuts, dividida en quatre temps, que serà ballada per l’Esbart. 
 
Moltes altres entitats també participaran en algunes de les activitats commemoratives, que 
abasten més d’un any, des del proper mes de juny i fins al desembre del 2013, tot i que els actes 
més emblemàtics tindran lloc durant el vespre del 25 de setembre, just quan s’acompleixi el 50è 
aniversari de la rierada.

Recursos relacionats
Carme García Lores destaca la implicació de les entitats  
 mp3  Àudio (109,92 Kb) - Data de publicació: 25.05.12 

Joan Gallisà es refereix a l'exposició  
 mp3  Àudio (128,39 Kb) - Data de publicació: 25.05.12 

Josep Maria Pérez Almirall (Flor de Neu) parla de la marxa de torxes  
 mp3  Àudio (114,51 Kb) - Data de publicació: 25.05.12 

Isidre Rubio (Esbart Dansaire de Rubí) argumenta l'homenatge de l'Esbart  
 mp3  Àudio (108,19 Kb) - Data de publicació: 25.05.12 
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La biblioteca municipal acull aquest divendres 
una taula rodona sobre el voluntariat en la 
Rierada  

L'activitat forma part de l'ampli programa d'activitats 
commemoratives de la tràgica rierada de 1962  

El proper 25 de setembre es commemoren els 50 anys de la rierada i per això l'Ajuntament ha 
presentat recentment un ampli programa d'activitats commemoratives (veure noticia). 

La primera d'aquestes activitats serà una taula rodona en la que es parlarà sobre el voluntariat i la 
gran solidaritat que es va donar durant les setmanes posteriors a la rierada. La xerrada anirà a 
càrrec de Lluís Bogunyà, Aurelio Mora, Josep Vallhonrat i Josep M. Burruenzo, tots ells testimonis 
del tràgic 25 de setembre de 1962. L'acte tindrà lloc el proper divendres 1 de juny a les 19h a la 
Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler. 

La resta d'activitats commemoratives del 50 aniversari de la rierada les podeu trobar a l'agenda 
cultural de Rubitv.cat 

ANNABEL CUESTA / Foto: Arxiu municipal  
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CRISTINA CARRASCO

1 de juny
19h. Taula rodona “voluntariat en la rierada”, 
a càrrec de Lluís Bogunyà, Aurelio Mora, Josep 
Vallhonrat i Josep M. Burruezo
Lloc: Bilbioteca Mestre Martí Tauler 
7 de juny
19:30h. Inauguració de l’exposició
“La nit tràgica. 50 anys dels aiguats al Vallès” i 
concert a càrrec de l’obrador Coral de Rubí
Lloc: Museu Municipal Castell Ecomuseu Urbá
18 de juny
19h. Lliurament de premis al 18è Concurs de 
Punts de Llibre “ La nostre riera”
Lloc: Biblioteca Mestre Martí Tauler
7 de setembre
11h. Presentació de l’edició especial de la revista 
La Ciutat “ 50 anys de la rierada”
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Rubí
16 de setembre
19h. Missa commemorativa.
Lloc: església de Sant Pere
20 de setembre
19h. Presentació del llibre Rubí 1962-1964, La 
catastrofe que marcó a un pueblo, a càrrec de 
l’escriptora Núria Espinosa.
Lloc: Bilbioteca Mestre Martí Tauler 
21 de setembre
17:30h. Exposició fotogràfi ca “Mirades. Rubí 
50 anys després”, a càrrec del fotògraf Jordi 
Benitez
Lloc: Sala d’exposicions Aula Cultural
22 de setembre
19h. Projecció del documental Després de les 
aigües, i espectacle Dansa commemorativa, a 
càrrec de l’Esbart Dansaire a Rubí
Lloc: Teatre Municipal La Sala

Exposició: “Retalls d’una tragèdia”.
Lloc: Escola de Sardanes “Flor de Neu” 
Consulteu horaris a www.rubi.cat/rierada
23 de setembre
Acte commemoratiu Els entremesos rubinecs, a 
càrrec de la Colla de Geganters de Rubí

Lloc: pl. Doctor Guardiet
Consulteu horaris a www.rubi.cat/rierada
25 de setembre
11:30h. Programa especial de Ràdio Rubí en 
directe des de barri del 25 de Setembre
Ràdio Rubí 99.7 FM, www.radiorubi.fm
11:30h. Ple extraordinari
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Rubí
12h. Toc a difunts
Lloc: església de Sant Pere (pl. Doctor Guardiet)
17:15h. Conferéncia inaugural del curs escolar 
2012-2013 “50 anys dels aiguats del Vallès”, a 
càrrec de l’home del temps Francesc Mauri, i 
presentació del material didàctic sobre la rierada 
elaborat per docents de Rubí
Lloc: Teatre Municipal La Sala
19:30h. Marxa de torxes commemorativa de la 
rierada, a càrrec de la Taula de Cultura Popu-
lar i Tradicional de Rubí (Sortida barri 25 de 
Setembre) i respons a l’església de Sant Pere
26 de setembre
De 17h. a 19h. Inauguració de l’exposició “El 
jardi dels records”
Lloc: Sala d’Exposicions de l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny de Rubí (EDRA)
27 de setembre
19h. Presentació de butlletí del CER
“Especial 50 anys de la rierada de Rubí”, a 
càrrec de Jordi Vilalta
Lloc: Museo Municipal Castell Ecomuseu Urbà
30 de setembre
Passejada cultural “Rubí i la rierada del 62”, 
guiada per l’historiador Eduard Puigventós
Consulteu programa a www.rubi.cat/rierada
Octubre - Desembre 
Cicle de conferències “50 anys de la rierada”- 
18 d’octubre i 19 de novembre.
Consulteu programa a www.rubi.cat/rierada
13 de desembre:
Presentació dels estudis sobre les víctimes de la rie-
rada, a càrrec de l’historiador Eduard Puigventós, 
i sobre l’evolució de la indústria a Rubí a partir del 
62, a càrrec de l’historiador Ramon Batalla
Lloc: Museu Municipal Castell Ecomuseu Urbà

ACTIVITATS COMMEMORATIVES- 50 anys de la rierada

Ajuntament, enti tats i ciutadans s’aboquen en 
l’organització del 50è aniversari de la rierada 
El programa d’acti vitats arrenca aquesta setmana amb una taula rodona sobre els voluntaris 
durant la tragèdia i la inauguració de la mostra La nit tràgica. 50 anys dels aigüats del Vallès 

La ciutat es prepara per com-
memorar els 50 anys de la 
tràgica nit del 25 de setembre 
de 1962, quan les intenses 
pluges van provocar el des-
bordament de la Riera de Rubí 
i l’aigua va assolar part de Rubí 
i d’altres ciutats de l’entorn. 
50 anys després, l’Ajunta-
ment, nombroses entitats 
locals de diferents àmbits 
i ciutadans a títol personal 
s’han abocat en l’organització 
dels actes commemorati us, 
amb l’objecti u de dignifi car 
les famílies afectades per la 
rierada, els difunts i els desa-
pareguts.

L’alcaldessa, Carme Gar-
cía, va presentar divendres 
passat el programa d’acti vi-
tats que s’ha confeccionat i 
que arrencarà avui mateix 1 
de juny amb una taula rodona 
a la Biblioteca ti tulada “Volun-

tariat en la rierada”, a càrrec 
de Lluís Bogunyà, Aurelio 
Mora, Josep Vallhonrat i Josep 
M. Burruezo, i la presentació 
pública de les acti vitats.

García va destacar la im-
plicació de les nombroses 

enti tats, un dels reptes fi xats 
quan fa més d’un any es 
va començar a treballar en 
aquesta commemoració, i 
va ressaltar que “la rierada 
ens va marcar com a poble 
i com a ciutat. Per tant, tots 

volem ser partí cips d’aquesta 
commemoració”. La màxima 
responsable municipal també 
ha anunciat que, fruit d’un 
rigorós estudi de l’historiador 
local Eduard Puigventós, “ara 
hem conegut que la xifra de 
víctimes documentades va 
ser de 280 persones i de 49 
desapareguts”. 

Una de les acti vitats més 
destacades serà la inaugura-
ció d’una exposició que s’ha 
batejat com La nit tràgica. 50 
anys dels aiguats del Vallès, 
que s’ubicarà al Castell i que 
es podrà visitar a partir de 
dijous vinent. Joan Gallisà, co-
missari de la mostra i director 
del Museu de Rubí, ha expli-
cat que han rebut nombrós 
material gràfi c, documental i 
sonor d’enti tats i parti culars, 
a parti r del qual s’ha realitzat 
la mostra, que es basa en els 
testi monis directes i indirec-
tes dels fets, amb imatges de 
gran format que envoltaran 

el visitant i el situaran en 
l’entramat històric. Durant la 
inauguració, l’Obrador Coral 
cantarà un recull del Rèquiem 
de Mozart, una peça que “re-
fl ecteix dolor i, alhora, consol 
i esperança”, segons Susi 
Méndez, de l’Obrador. 

Marxa de torxes per 
la ciutat
El 25 de setembre, dia de 
l’efemèride, s’han organitzat 
diverses activitats, tant a 
nivell insti tucional com en el 
marc de la Taula de Cultura 
Popular i Tradicional. Entre 
aquestes, al matí  es convocarà 
un ple extraordinari, seguit 
del toc a difunts a l’església de 
Sant Pere i al vespre es durà 
a terme una marxa de torxes 
commemorati va, que sorti rà 
del barri del 25  i passarà per 
punts com el monument a les 
vícti mes de la rierada ubicat 
al pont del c/ Cadmo, on es 
farà una ofrena fl oral i es durà 

C.c a terme un minut de silenci 
en record de les vícti mes. La 
marxa finalitzarà al Castell, 
on actuaran l’Obrador Coral, 
els Castellers i Flor de Neu. 
L’acte finalitzarà cap a les 
22:15h amb una traca fi nal a 
càrrec dels Diables, coincidint 
amb l’hora en què, el 25 de 
setembre de 1962, va caure 
el pont. 

D’altra banda, l’Esbart està 
muntant una “Dansa Comme-
morativa”, amb música del 
rubinenc Llibert Capellas, que 
va crear una melodia amb 
moti u de la rierada; l’Associ-
ació de Pessebristes ha creat 
una maqueta sobre què va 
passar el 25 de setembre de 
1962 i prepara una exposició 
de diorames, mentre que els 
Geganters concentraran els 
elements festi us de la ciutat a 
la plaça Guardiet, en un acte 
de record i sense música. 

Les acti vitats s’allargaran 
fi ns a l’any vinent.

5ActualitatA Divendres, 1 de juny de 2012

L’alcaldessa i la regidora de Promoció de la Cultura, amb alguns dels 
representants de les enti tats que parti cipen a la commemoració. 
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Gran resposta ciutadana a l'emotiva taula 
rodona sobre el voluntariat a la Rierada  

Una vintena de testimonis han compartit les seves vivències i 
records amb els assistents  

Els actes de commemoració dels 50 anys de la Rierada de 1962 s'han iniciat aquest divendres amb 
un participatiu col·loqui a l'auditori de la biblioteca municipal sobre el voluntariat sorgit després 
d'aquesta tragèdia. Més de dues-centes persones han pogut escoltar el testimoni directe de diferents 
persones que van viure aquests durs moments, com ara Lluís Bogunyà, Aurelio Mora, Josep 
Vallhonrat, Josep Roca i Josep Maria Burruezo. A més, nombroses persones del públic han 
compartit amb els assistents els seus emotius records sobre el que va succeir la nit del 25 de 
setembre i els dies posteriors. 

Els actes de la commemoració dels 50 anys de la Rierada (veure notícia) continuen el proper 
divendres amb la inauguració d'una exposició al museu municipal del Castell. 

RUBÉN CABÚS  
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Comencen els actes commemoratius del 50è aniversari de la rierada

 
Un moment de l'acte celebrat 
divendres a la biblioteca municipal 

Compartir |

Data de publicació: 04.06.12 10:42
Els actes de commemoració dels 50 anys de la rierada han començat aquest divendres 
amb una xerrada que ha reunit persones que van viure en primera persona la catàstrofe 
natural. L’acte ha tingut lloc a l’auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler que ha 
quedat petit davant la gran afluència de públic assistent. 
 
El 25 de setembre del 1962 és recordat al Vallès com la data de la pitjor catàstrofe natural de la 
comarca fruit d’unes espectaculars riuades que van assolar diversos municipis vallesans. A Rubí, la 
crescuda de la riera es va endur per endavant diverses vivendes i es calcula que la tragèdia va 
costar a la vida a unes 700 persones. 
 
En motiu del 50è aniversari d’aquests fets Rubí ha programat tot un seguit d’actes per 
commemorar aquesta efemèride i per retre tribut a les persones que van perdre la vida i aquells 
ciutadans i ciutadanes anònimes que van ajudar a la reconstrucció de la ciutat. 
 
Aquest divendres ha estat la primera de les cites programades i ha reunit alguns dels supervivents 
de la catàstrofe i testimonis que van viure en primera persona aquella data. Durant la presentació 
de l’acte, l’alcaldessa de Rubí, Carme Garcia Lores, ha comentat que el 25 de setembre del 1962 és 
un inici simbòlic de la memòria col�lectiva de la ciutat.  
 
L’acte ha comptat amb la presència de diverses persones que van actuar com a voluntaris durant 
els dies posteriors de la rierada i que s’han apropat a la biblioteca municipal per explicar la seva 
experiència. Els testimonis han parlat de l’acumulació de runa a la llera de la riera ja que moltes de 
les empreses de la zona la utilitzaven com a abocador. Això, segons han explicat, podria ser la 
causa que l’aigua no seguís el seu curs i es desbordés. Josep Vallhonrat, un dels convidats a l’acte 
de divendres, ha dit que no era la primera vegada i que la desgràcia es veia a venir “perquè 
havíem edificat sobre un terreny amb aigua per la presència de les fonts properes i estava clar que 
no hi havia estabilitat”. 
 
La foscor i els llamps d’aquella nit continuen gravats a la memòria de molts rubinencs, com també 
els crits que se sentien a diferents punts de la ciutat. Tot això va provocar que les primeres hores 
es visquessin amb molta confusió i por pel desconeixement del que podria haver passat als 
familiars més propers. Josep López ha explicat que quan va arribar va veure “tot un mar a 
l’Escardívol” i va pensar que havia mort tota la seva família fins que un veí li va confirmar que 
havien sobreviscut. 
 
Alguns dels testimonis han estat colpidors. Per exemple, un veí de Rubí ha explicat que en aquell 
moment ell estava fent el servei militar i va ser un càrrec de l’exèrcit qui li va comunicar la notícia 
que a Rubí havia hagut una desgràcia. El veí ha explicat que immediatament es va desplaçar a la 
ciutat i va cercar sense sort als seus familiars, dels quals quatre van desaparèixer i ell va restar 
una setmana seguida al cementiri per intentar identificar els cossos. Experiències com aquesta han 
posat de manifest la magnitud de la tragèdia que es va viure a la ciutat ara fa 50 anys. 
 
La cap de programes de Ràdio Rubí, Lídia Juste, ha estat l'encarregada de presentar la taula 
rodona- debat del passat divendres, acte amb el qual s'han obert les activitats commemoratives 
del 50è aniversari de la rierada. L'emissora pública participa a la programació d'activitats prevista 
per aquesta efemèride.

Recursos relacionats
Carme Garcia Lores situa la nit del 25 de setembre del 62 en el record col�lectiu  
 mp3  Àudio (544,11 Kb) - Data de publicació: 04.06.12 

Josep Vallhonrat es refereix a la inestabilitat del terreny  
 mp3  Àudio (657,58 Kb) - Data de publicació: 04.06.12 

Josep López relata com va viure la nit del 25 de setembre del 1962  
 mp3  Àudio (624,11 Kb) - Data de publicació: 04.06.12 

Josep Maria Burruezo explica la participació dels moviments juvenils  
 mp3  Àudio (501,66 Kb) - Data de publicació: 04.06.12 

Josep Roca descriu el desconcert que es va viure aquella nit  
 mp3  Àudio (624,11 Kb) - Data de publicació: 04.06.12 
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L’exposició sobre la rierada del 62 s’inaugura aquest dijous

 
Aspecte de l'Escardívol després 
de la rierada /arxiu 

Compartir |

Data de publicació: 07.06.12 12:13
Aquest dijous tindrà lloc al Castell la inauguració de l’exposició La nit tràgica. 50 anys 
dels aiguats del Vallès. La mostra forma part de les activitats que ha organitzat 
l’Ajuntament de Rubí per commemorar el 50è aniversari de la rierada. A l’exposició es 
podrà veure tot el material que ha recopilat el consistori sobre els fets del 25 de 
setembre del 1962. 
 
La mostra es divideix en diferents àmbits. Així, el visitant podrà comprovar com era Rubí abans de 
la rierada, els fets tràgics de la nit del 25 de setembre del 1962, l’ajuda solidària de moltes 
persones posterior a la catàstrofe i la reconstrucció de la ciutat. 
 
Segons els organitzadors, s’han desbordat totes les previsions, davant l’allau de material gràfic, 
documental i sonor cedit per entitats i particulars. Aquest formarà part de l’exposició i, el dia de 
demà, podria ser la base d’un ampli estudi històric. 
 
A banda d’informació gràfica, l’exposició també disposarà de pantalles tàctils on es condensarà 
bona part d’aquesta informació i recursos sonors amb la veu del periodista Joaquín Soler Serrano, 
impulsor de les ajudes solidàries per mitjà de la ràdio. 
 
La inauguració de la mostra tindrà lloc al Castell a partir de les 19.30 h i comptarà amb la 
presència de l’alcaldessa de Rubí, Carme García Lores. Durant l’acte, hi haurà una actuació a càrrec 
de l’Obrador Coral de Rubí. 
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Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda

EDICTE

Na Isabel Garcia i Ripoll, alcaldessa de
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mo-
goda,
Informa: Que d’acord amb les normes
de gestió de l’impost sobre activitats
econòmiques aprovades pel Reial decret
243/1995, de 17 de febrer, resta a dispo-
sició del públic, des del dia 14 de juny
fins al dia 4 de juliol de 2012, la matrícu-
la de l’impost sobre activitats econòmi-
ques, en el Departament de Rendes i
Exaccions de l’Ajuntament, situat a la
plaça de la Vila, núm. 5.
Contra les dades de la matrícula a què
es refereix l’article segon del Reial de-
cret 243/1995, pot interposar-se recla-
mació davant el Tribunal Econòmic Ad-
ministratiu Regional en el termini de 15
dies. En el mateix termini, i amb caràcter
facultatiu, pot interposar-se recurs de re-
posició davant l’Administració Tributària
de l’Estat.
Tots aquests terminis començaran a
comptar el dia immediatament següent
al de l’acabament del període d’exposi-
ció pública de la matrícula.
Santa Perpètua de Mogoda, 4 de juny
de 2012.

L’alcaldessa,
Isabel García i Ripoll   

Telefónica invertirà un
milió d’euros en tres anys
a Sabadell, en la seva pri-
mera aposta a l’Estat per
convertir la ciutat en una
smart city o ciutat intel·li-
gent, segons el conveni fir-
mat per l’alcalde, Manuel
Bustos (PSC), i el director
general de Telefónica a
Catalunya, Kim Faura. El
projecte implica crear una
plataforma que rebrà in-
formació de diferents ser-
veis municipals a temps
real i que facilitarà la seva
gestió adaptada als nous
mitjans digitals i mòbils.

Sabadell serà la pri-
mera ciutat de més de
200.000 habitants que
posarà aquesta platafor-
ma i que estendrà la ges-
tió intel·ligent a tot el
municipi. “És una opor-
tunitat de futur”, va dir
Bustos, que va destacar
aspectes com ara la mi-
llora en el servei i la ges-
tió i l’estalvi de recursos.
En una primera fase, Te-
lefónica implantarà a la
Fira de Sabadell i a l’Eix
Macià l’amplada de ban-
da mòbil 4G i la fibra òpti-
ca al parc empresarial de
Sant Pau de Riu-sec. ■

Redacció
SABADELL

Telefónica
convertirà
Sabadell en una
‘smart city’

VALLÈS
OCCIDENTAL

omés fa cinquanta
anys, però sembla
que ha passat una
eternitat des que
una nit del 25 de se-

tembre i en poc més de tres hores
van caure més de 200 litres per
metre quadrat de pluja que van
endur-se centenars de vides i van
esquarterar barris sencers i ciu-
tats del Vallès. És la coneguda
com la Nit Tràgica, l’any 1962.
Diverses gravacions, fotografies i
records personals testimonien
amb cruesa un dels pitjors episo-
dis que ha viscut la comarca en
desbordar-se el riu Ripoll i la riera
de les Arenes, però també és el
punt d’inflexió que va cohesionar
municipis com ara Terrassa, Sa-
badell, Rubí, Cerdanyola, Mont-
cada i Reixac i Ripollet, que en
plena dictadura rebien la nova
immigració que s’establia en bar-
ris d’autoconstrucció sense ordre
ni concert.

Els sis municipis més afectats
per aquest tràgic episodi no volen
oblidar aquesta efemèride, no no-
més per homenatjar les víctimes
–encara ara sense comptabilitzar
oficialment–, sinó per “denun-
ciar determinades situacions que
no s’han de repetir”, explicava fa
dies l’alcalde de Terrassa, Pere
Navarro, referint-se a la situació
econòmica, social i política que es
vivia en aquell moment.

Terrassa és potser el municipi
més afectat per l’aiguat perquè és
abraçat per dues rieres –la del
Palau i les Arenes– on precisa-
ment sorgien els nous barris
d’immigrats que l’aiguat es va en-
dur. El centre també en va patir

N
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Vallès Occidental

RECORD · Terrassa, Sabadell, Rubí, Montcada, Cerdanyola i Ripollet organitzen activitats per no oblidar
els aiguats del 1962 VÍCTIMES · La intensa pluja va deixar centenars de morts i barris destruïts

Riuades de tragèdia
Jordi Alemany
TERRASSA

les conseqüències i la Rambla,
curs natural de l’aigua en aquells
moments, va desaparèixer gaire-
bé completament. Es calcula que
més de tres-centes persones van
perdre la vida.

Precisament ahir a la tarda
s’inaugurava l’exposició La ri-
uada del 62 a Terrassa. L’abans i
el després de la ciutat al castell
cartoixa de Vallparadís.

Ja fa alguns mesos que els di-
versos municipis estan organit-
zant activitats per mostrar aque-
lla catàstrofe i posar sobre la tau-
la elements de reflexió històrica
sobre aquell moment, com ara la
solidaritat entre els nouvinguts i
els vilatans tradicionals; la neces-
sitat de dotar les ciutats d’in-
fraestructures i serveis, o els im-
pediments informatius i el destí

d’algunes ajudes del règim fran-
quista. Pel comissionat dels actes
de commemoració de Terrassa,
Jaume Valls, les inundacions van
posar en evidència “el mal fer del
franquisme”, ja que els mandata-
ris van permetre construir habi-
tatges sense condicions al costat
dels rius.

En total, amb el suport de la
Diputació i el Museu d’Història de
Catalunya, s’han organitzat
tretze exposicions, setze confe-
rències, tertúlies i taules rodo-

nes, i tres itineraris per conèixer
els espais on va passar la desgrà-
cia, i es faran cinc actes d’home-
natge. Amb motiu de l’aniversari,
també es presentaran diferents
llibres i publicacions i es treballa-
rà en l’aspecte educatiu perquè
les joves generacions puguin co-
nèixer aquells fets. Totes les
activitats es podran seguir en el
bloc http://lanittragica.word-
press.com, que s’ha creat especí-
ficament per a l’ocasió.

L’alcalde de Ripollet, Joan Par-
ralejo, reconeixia ahir que “hi ha
un abans i un després” d’aquell
succés, mentre que el regidor de
Cultura de Sabadell, Juan Carlos
Sánchez, afirmava que actual-
ment quan es parla de riuades
“tothom té alguna referència” de
les de fa mig segle. ■

Una imatges dels efectes de la riuada, que es va endur persones, cases i cotxes ■ ARXIU MUNICIPAL / FONS FRANCINO
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Sis municipis del Vallès
commemoren amb actes
l’aiguat del 1962, que va
causar centenars de morts

Els impulsors de la campa-
nya #novullpagar dema-
nen a la fiscalia que inves-
tigui si Abertis està incom-
plint l’article 7 del reial de-
cret 165/67 relatiu a la se-
va filial Acesa, que estipu-

lava que el 50% dels benefi-
cis que obtingués, un cop
superessin el 15% del seu
capital nominal, s’havien
d’invertir en infraestruc-
tura. El portaveu, Josep
Casadellà, matisa que no
fan “cap acusació”, però
volen saber on són aquests
diners, segons l’agència

ACN. Abertis diu que va
complir fins que es va de-
rogar el decret, el 1998. El
Tribunal Suprem va con-
demnar Acesa el 2003 a in-
vertir 7 milions relatius als
balanços del 1991 i el
1992, després de rebutjar
el seu darrer recurs contra
la condemna. ■

#novullpagar vol que la
fiscalia investigui Acesa

INFRAESTRUCTURES

Redacció
BARCELONA

El peatge de Vilassar  a la C-32, en una imatge
d’arxiu ■ ORIOL DURAN
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� TERRASSA
50 años de las inunda-
ciones de 1962. Terrassa,
Sabadell, Rubí, Ripollet,
Montcada i Reixac y Cerda-
nyola han programado acti-
vidades conjuntas para con-
memorar las copiosas llu-
vias de septiembre de 1962.

� SABADELL
Imputan a neonazis. Un
juez ha citado a declarar
como imputados a seis
miembros de dos grupos
neonazis acusados de in-
citar al odio racial y la dis-
criminación en las letras de
sus canciones.

� BERGA
Agresión en la Patum. El
éxito de participación, un
año más, de la Patum se vio
empañado después de que
el regidor del PPC fuera
agredido durante el pasa-
calles. El presunto agresor
fue identificado.

� VILANOVA I LA GELTRÚ
El Consell Comarcal no
puedepagar lasbecas.El
Consell Comarcal del Garraf
no tiene «más capacidad»
para poder pagar las becas
de comedor y de transporte
escolar si no recibe las apor-
taciones de la Generalitat.

� CASTELLDEFELS
Las familias del acciden-
te de tren recurrirán. Los
familiares de 11 de las 12
personas que murieron atro-
pelladas la noche de Sant
Joan de 2010 en la estación
de la playa recurrirán el ar-
chivo de las investigaciones.M
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Un juzgado de Grano-
llers ha invocado a la
Ley de Represión de la
Usura, que data de
1908, para anular el
contrato de préstamo
suscrito por un clien-
te de un banco.El juez
considera «desmesu-
rados» y «despropor-
cionados» unos inte-
reses del 18,50%
(28,50% en caso de
demora) aplicados al
préstamo, por lo que
obliga al cliente a re-
tornar al banco tan
sólo el capital recibido
(2.455 euros),según el
Col·lectiu Ronda.

Condena
a un banco
por usurero

Más becas para
este verano
La Fundació Pere Ta-
rrés amplía este año su
campaña de becas y
organiza colonias y ca-
sales sociales. Esperan
atender a 2.500 niños
yadolescentesdefami-
lias necesitadas.

Las fundaciones
esquivan la crisis
Sólo un 25% de las
1.500 fundaciones ca-
talanas sufrió en 2011
una disminución de
presupuestoyun29,5%
lo aumentó, según la
Coordinadora.

Professors universitaris
reben cartes d’extorsió
Els amenacen amb «la més gran de les brutalitats» si no paguen 1.000 euros
en un termini màxim de cinc dies. L’anònim també és contra els familiars
20M
zona20barcelona@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Els Mossos d’Esquadra inves-
tiguen la denúncia per part de
professors de la Universitat de
Barcelona (UB) que haurien
rebut cartes en les quals un
o diversos extorsionadors els
reclamen el pagament de
1.000 euros si volen evitar «la
més gran de les brutalitats».
Fins i tot, hi inclouen el nú-
mero de compte on s’han
d’ingressar aquests diners i el
titular d’aquest compte.

El fet que s’identifiqui el
nom del titular ha aixecat les
sospites dels Mossos d’Esqua-
dra,queestàestudiantl’auten-
ticitatdelesmissives.Fontspo-
licials van indicar ahir que no
tenenconstànciaquecappro-
fessor hagi accedit a pagar ni
ques’hagiproduïtcapagressió.

En la carta, el presumpte
extorsionador recomana «en-
caridament» no ignorar la pe-
tició i donen un termini de
cinc dies per ingressar els di-
ners en el compte. El pre-
sumpte o els presumptes ex-

torquidors avisen als docents
que «no val la pena posar en
risc la seva integritat física» i,
també, amenacen «els seus
éssers estimats».

Invitació a «col·laborar»
En la missiva també s’assegu-
ra que si el professor «col·la-
bora»isegueixtoteslesinstruc-
cions,lihoagrairan«notornant
a contactar amb vostè mai
més», segons s’especifica.

Prop de mitja dotzena de
professorshaurienrebutlacar-
ta, però podrien ser més.

La carta comença assegurant
que el presumpte o presumptes
extorsionadors porten diversos
mesos observant el docent a
qui li han enviat la missiva i que
es posen en contacte amb ell
per demanar «una petita apor-
tació», que asseguren que no
els suposarà cap esforç, tal
com han comprovat «per la se-
va posició econòmica». Totes
les hipòtesis estan obertes.

Seguiment
de les víctimes

CATALUNYA
SOBRE RODES
La crisi ha situat Catalunya
com el primer destí turístic
del mercat rus a causa dels
problemes a Grècia, segons
la Generalitat, que, ahir, va
presentar la campanya
–costa un 80% menys– per
difondre els atractius
turístics catalans a Europa
a través dels camions (foto)
que transporten mercade-
ries. FOTO: E. ROMAGOSA / ACN

Les millors imatges del dia,
i més fotogaleries, a...
20minutos.es

Modifican los
cajeros para
evitar robos
al sacar dinero
Detenido en L’Hospitalet
por manipular 48 termina-
les. Cash Trapping es el
nombre con que se conoce
una modalidad de robo que
«ha forzado a las entidades
bancarias a modificar sus
cajeros automáticos».

Consisteenponerenlara-
nura de salida del dinero de
un cajero una pieza metáli-
ca que es muy similar, de tal
manera que engaña al usua-
rio.Estapiezaestáimpregna-

da de pegamento, que hace
que los billetes queden en-
ganchados. Cuando el usua-
rio se va, el autor de la mani-
pulación recupera la pieza
metálicay,conella, loseuros.

Los Mossos informaron
ayerdeladetenciónenL’Hos-
pitaletdeConstantinB.,de40
años, a quien acusan de ma-
nipular 48 cajeros del Baix
Llobregat y de Barcelona.
Tambiénarrestaronasucóm-
plice,EmiliGeliS.,de42años.
Los clientes han recuperado
el dinero, porque se conside-
raquenoloretiraron.Aúnasí,
losMossospidenprecaución.

La ranura falsa utilizada para
coger el dinero del cajero. ACN
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Rubí homenatja amb una exposició les persones que van viure la rierada 
del 62

 
L'exposició recull gran quantitat 
de documents relacionats amb la 
rierada 

 
L'alcaldessa ha inaugurat 
l'exposició 

 
L'Obrador Coral ha actuat a 
l'acte d'inauguració 

Compartir |

Data de publicació: 08.06.12 09:54
Ja ha obert les seves portes l’exposició commemorativa dels 50 anys de la rierada del 25 
de setembre de 1962. La mostra, que s’ha inaugurat aquest dijous al vespre al Castell, és 
un homenatge a les persones que van perdre la vida en aquesta catàstrofe però també a 
totes aquelles que van fer possible la reconstrucció de Rubí. 
 
Aquest dijous s’ha inaugurat al Castell l’exposició La nit tràgica. 50 anys dels aiguats del Vallès, 
que recorda la tragèdia que van patir diverses ciutats de la comarca, entre elles Rubí, i que va 
suposar la mort d’unes 700 persones. La mostra s’inscriu en el seguit d’actes de record d’aquest fet 
que van iniciar-se la setmana passada amb una taula rodona que va comptar amb la participació 
de supervivents i voluntaris que van viure en primera persona la fatídica nit. 
 
L’exposició del Castell s’ha configurat gràcies a diversos fons documentals i a persones que han 
aportat el seu testimoni directe. Així, a través de diversos panells informatius, material gràfic i 
audiovisuals, es posa la història de la rierada a l’abast de tothom. 
 
L’alcaldessa, Carme García Lores, ha estat l’encarregada d’inaugurar l’exposició. Durant l’acte, ha 
explicat que la voluntat de l’Ajuntament ha estat “fer un homenatge als que van morir però també 
als que van ajudar” i que les previsions que tenien pel que fa a la col�laboració de la gent els han 
desbordat. García Lores també ha aprofitat la inauguració per fer una crida a recuperar l’esperit 
que fa 50 anys va permetre tirar endavant i reconstruir la ciutat, ara amb l’objectiu de superar la 
crisi econòmica. 
 
L’acte d’aquest dijous ha reunit més d’un centenar de persones al Castell. Algunes d’elles han 
pogut reviure un episodi que encara tenen gravat a la memòria, com ja va quedar palès a la 
xerrada de la setmana passada. Joan Gallisà, director del Museu de Rubí, ha declarat precisament 
que aquesta mostra “és especial perquè ve directament del testimoniatge de la ciutat”. 
 
L’exposició s’estructura en tres parts. La primera reflecteix el Rubí agrícola que comença a notar el 
creixement i la indústria a finals del segle XIX i començaments del XX. Un segon apartat mostra 
l’impacte de la tragèdia i les seves conseqüències. La darrera part s’ocupa de la reconstrucció, el 
posterior creixement de la ciutat i la seva conversió en una població industrial amb un fort 
creixement demogràfic. 
 
L’exposició sobre la rierada ubicada al Castell romandrà oberta fins el 30 de març de l’any vinent.

Recursos relacionats
Carme García Lores explica que han volgut homenatjar víctimes i voluntaris  
 mp3  Àudio (242,70 Kb) - Data de publicació: 08.06.12 

Carme García Lores fa una crida a recuperar l'esperit de superació del 62  
 mp3  Àudio (211,27 Kb) - Data de publicació: 08.06.12 

Joan Gallisà diu que es tracta d'una exposició especial  
 mp3  Àudio (191,45 Kb) - Data de publicació: 08.06.12 
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«És millor tornar-se’n enrere, que perdre’s pel camí» (Proverbi xinés)  Divendres, 8 de juny de 2012 - Núm. 908

Emoti u inici de la commemoració del 50è 
aniversari de la rierada a la ciutat

Cedida

Una mostra al Castell i una taula rodona sobre els voluntaris, primeres acti vitats. Pàg. 4

Els centres 
educati us 
de Rubí i 

Castellbisbal 
demanen a la 

Generalitat 
que aturi les 

retallades

Pàg. 6

Veïns de les urbanitzacions 
anuncien una manifestació contra 
els abocadors 

Pàg. 29Pàg. 9

Milers de persones gaudeixen de 
la Fira del Joc i l’Esport a la Rambla 
del Ferrocarril

El juvenil femení del CN Rubí, 
tercer al Campionat de Catalunya 
de Waterpolo disputat a Can Rosés

Pàg. 6

Pàg. 3

El Piromusical es manté però amb 
l’eliminació dels punts de so a la banda 
de l’Escardívol per estalviar costos

L’actor Xavier Serrat serà 
el pregoner de la Festa Major

En només una setmana s’havien 
recollit 350 signatures per reclamar 
el manteniment de l’espectacle



4 ActualitatDivendres, 8 de juny de 2012

Memòria viva de la rierada
Una taula rodona multi tudinària desenterra a través de 
testi monis directes els records més colpidors de la tragèdia

Més d’un centenar de perso-
nes van voler ser presents en 
el primer acte de commemo-
ració de la rierada de 1962: 
la celebració d’una taula 
rodona sobre el voluntariat 
a l’auditori de la Biblioteca. 
Una reunió on van assistir 
nombrosos testi monis que 
van viure en primera per-
sona aquells tràgics fets, i 
de molta altra gent que no 
hi era, però que n’ha senti t 
molt a parlar. 

La taula rodona, condu-
ïda per la periodista Lidia 
Juste, va comptar amb la 
presència de cinc testi monis, 
però amb micròfon obert per 
a tot el públic, un fet que 
va contribuir a enriquir els 
records per l’elevat nombre 
de ciutadans que van fer 
aportacions.

Una forma col·lectiva 
de reviure uns records do-
lorosos i tràgics, i alhora 
conèixer millor a través dels 

Inauguren la mostra ‘La nit tràgica. 
50 anys dels aiguats del Vallès’

El Castell Ecomuseu Urbà 
acull des d’ahir dijous la 
mostra ‘La nit tràgica. 50 
anys dels aiguats del Vallès’, 
una gran exposició amb la 
qual “es vol donar una visió 
general històrica sobre els 
fets de la rierada, un dels 
successos més importants 
de la història recent de Rubí 
i el seu entorn”, en paraules 
de Joan Gallisà, comissari 
de la mostra i director del 
Museu de Rubí. L’exposi-
ció, que també vol retre 
homenatge a les vícti mes 
de la tragèdia, pretén que 
el visitant se senti  immers 
dins de la història, amb 
grans imatges que pengen 
del sostre, així com dife-
rents recursos audiovisuals, 
sonors i tàcti ls. 

La mostra es composa 
de diferents apartats: la 
riera, com era abans i com 
es va modifi car el seu curs 
natural al segle XIX; Rubí 
abans de la rierada; el dia 
25 de setembre de 1962, 
l’endemà de la tragèdia, la 

reconstrucció, l’avui i les 
conclusions. El fi l conductor 
són els testi monis directes i 
indirectes dels fets, així com 
el gran fons documental, 
tant en format text, com so-
nor o gràfi c, que s’ha pogut 
recopilar cedit per enti tats 
i parti culars, que, de cara 
al futur, podria ser la base 
d’un ampli estudi històric. 

Entre les fonts de la 
mostra hi ha hemeroteca, 
recerca històrica, arxius 
fotogràfics i històrics, el 
registre civil, museus i, evi-
dentment, els testi monis. 

Per l’alcaldessa de Rubí, 
Carme García, es tracta 
d’una exposició diferent de 
les que s’han organitzat fi ns 
ara al Castell: “El seu gran 
valor resideix, precisament, 
en el fet que és una exposi-
ció d’història viva, basada 
en testi monis que quedaran 
per a la posteritat”. 

La mostra es podrà vi-
sitar fi ns el març del 2013 
i el consistori espera que 
sigui visitada per molts 
rubinencs, així com també 
per ciutadans d’altres lo-
calitats. 

CRISTINA CARRASCO

“Había siempre tantos chiquillos jugando en 
la riera y... ¡mecachis! se los llevó a todos”

A la Carmen Romero se li omplen els ulls de llàgri-
mes quan comencem l’entrevista. “Aquello fue muy 
grande, muy grande”, no para de repetir. “Aquello 
fue un espanto”. Té 80 anys i es queixa que la salut 
no l’acompanya. “Hija, me duelen las piernas y la 
espalda”. 

“Mare, això és de tants anys treballant”, li apunta 
la seva filla, la Dolors Marcet, que l’ajuda en la seva 
explicació perquè la Carmen diu que la memòria li 
falla. Potser sí que no recorda algunes de les coses 
que va viure les setmanes prèvies i posteriors a la 
rierada, però té una imatge clara de quan les aigües 
es van endur les cases que ocupaven la llera.

“Venía de trabajar con mi marido. Llevaba todo el 

día lloviendo y cuando volvimos de trabajar y pasa-
mos por el puente colgante, hacia las 10 y media de 
la noche, él me dijo que anduviéramos deprisa que el 
agua estaba subiendo mucho. Cuando llegamos a casa 
la lluvia arreció, empezamos a oír gritos de socorro. 
Cayó un rayo y pudimos ver a muchas personas en 
los tejados de sus casas o en las galerías con velas 
en las manos. Oscuridad. Cayó un segundo rayo y 
las personas ya no estaban, ni tampoco las casas... 
¡Aquello fue espantoso!

La Carmen aleshores treballava a un taller fent 
peces de vehicles. No recorda el nom. Sí recorda, en 
canvi, que més tard, com molts rubinencs i rubinen-
ques, va treballar a la fàbrica tèxtil dels Montasell, 
prop d’on es troba actualment el CAP Mútua. “Tra-
bajaba lo mismo que un hombre, yo sola llevaba 18 
telares”.

Fa una pausa i torna al dia de la rierada: “Mire si 
llovía que aquello era una cortina de agua. Cuando 
me asomé a mi patio no se veía nada de tanta agua 
que caía. Del susto que cogí, cuando llueve siempre 
pienso en lo peor (...) déjeme que le diga que lo de 
la rierada pasará otra vez... Mi suegra ya me había 
explicado que, cuando en la riera había huertos, el 
agua ya se los había llevado”. Respira i insisteix: “Hija, 
aquello fue muy grande, muy grande”.

M’explica que aleshores ella tenia 30 anys, que és 

nascuda al poble granadí d’Anteira, però que porta 
aquí “desde muy chica”. Va treballar com a minyona 
del notari del poble, “el único que había”, m’apunta, 
i recorda que va conèixer el seu marit, el Bartomeu 
Marcet, aprenent a ballar a la desapareguda Font de 
l’Escardívol. “Lo que aprendíamos lo poníamos en 
práctica en el Casino. Era una sala de categoría”. Fa 
una nova pausa i torna al relat de la rierada. “Cuando 
paró de llover, un chico de aquí (ella viu a la Plana 
del Castell) enfocó las luces de su camioneta hacia 
el Escardívol y todo estaba tapado de agua”... Fue 
espantoso. Una pena. Y el día después, a buscar per-
sonas desaparecidas. Mi marido participó, como todo 
el pueblo. ¿Sabe que algunos hombres se salvaron 
porque a aquella hora solían hacer la partida en el 
bar de la Cooperativa?”

Li dic que ho desconeixia i comença a fer una re-
lació d’històries de casos concrets. Diu recordar una 
família que vivia a les casetes de Can Fatjó on només 
es va salvar un membre que mai més va ser el mateix. 
“Ya falleció”, aclareix. També fa referència a una noia 
que va ser arrossegada per les aigües fins a Tarragona 
on la van poder identificar perquè el dia abans havia 
anat a Montserrat i portava al coll la medalla que ha-
via comprat... “Una pena, la rierada se llevó a mucha 
gente. Había siempre tantos chiquillos jugando en la 
riera y... ¡mecachis! se los llevó a todos”.

DOLORS SIERRA

Entrevista a Carmen Romero, testi moni de la Rierada de 1962

Carmen Romero, a casa seva, acompanyada de la seva fi lla.

MARTA CABRERA
M.C.

L’auditori de la Biblioteca es va omplir de gom a gom per assisti r a la taula rodona.

testi monis. Dels convidats a 
parti cipar a la taula rodona, 
Lluís Bogunyà, que va ser 
voluntari, recordava com la 
feina era “anar al Papiol a 
recollir cadàvers i portar-los 
al cementi ri”. Aurelio Mora, 
ex Guardia Civil, va explicar 
que la tasca del cos policial 
va ser evitar que es produ-
ïssin “més catàstrofes per 
la desesperació de molta 
gent que volia anar al riu a 

buscar els seus familiars”. 
Segurament, un dels testi-
monis més colpidors va ser 
el de Josep Vallhonrat, a qui 
l’aigua es va endur a Terrassa, 
i que afortunadament es va 
salvar: “Vaig estar agafat 
dues hores a un pal, pensa-
va que la meva vida s’havia 
acabat”. D’altra banda també 
Jose Maria Burruezo, que era 
membre de les Juventudes de 
la Falange, va aportar la seva 

experiència: “Molta gent va 
anar a Rubí només per ser 
protagonista i fer-se la foto, 
només l’alcalde va estar a l’al-
çada”. El cinquè testi moni va 
ser Josep Roca, que formava 
part de l’Agrupament Escolta 
Maria de Déu de la Pau i que 
va relatar una anècdota: “Un 
grup de falangistes ens va 
obligar a treure’ns l’uniforme 
d’escoltes per col·laborar en 
les tasques vesti ts de paisà”.

D. Sierra
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Una emotiva exposició commemora al Castell 
els 50 anys de la Rierada  

Centenars de rubinencs han assistit a la inauguració de la most ra 'La 
nit tràgica'  

Textos, fotografies i audiovisuals conformen una emotiva mostra al Castell que permet als visitants 
reviure la tragèdia que ha marcat la història més recent de la nostra ciutat, la Rierada de 1962. 
Centenars de rubinencs han assistit a la inauguració de l'exposició, presidida per l'alcaldessa, 
Carme García. L'acte ha comptat amb un petit concert de l'Obrador Coral, que ha interpretat el 
Rèquiem de Mozart. 

AINA MIRALLES  



14-06-2012 
 

 
 

 

 

Josep Vallhonrat: 'La Riera de Rubí és un 
monstre'  

Rubitv.cat us ofereix el testimoni d'aquest rubinenc que va vi ure la 
Rierada a Terrassa  

El rubinenc Josep Vallhonrat va viure la Rierada de 1962 a Terrassa. Al municipi veí va veure la 
brutalitat de la força de l'aigua a la Rambla i com s'enduia una furgoneta. Al cap d'uns instants, la 
riera se'l va endur rambla avall fins que va poder agafar-se a uns rails. Vallhonrat explica en aquesta 
entrevista produïda per l'Ajuntament de Rubí i Rubitv.cat els seus records sobre aquesta tragèdia i 
com van ser els dies posteriors a la nostra ciutat. 

RUBITV.CAT  
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S’impulsa Guifi .net 
mentre no arriba 
la fi bra òpti ca a Rubí
L’Ajuntament de Rubí ha acordat posar a dis-
posició de superfí cies municipals Guifi .net, un 
servei gratuït d’internet a través d’una fundació 
privada. En els edifi cis públics es podran instal-
lar les antenes receptores, que de moment 
ja hi són a l’edifi ci Rubí Desenvolupament, a 
Les Torres, i a l’escola Pau Casals. La intenció 
d’aquesta acció és millorar la competi ti vitat 
de les empreses locals amb un bon accés a 
internet mentre no arriba la fi bra òpti ca. L’es-
tesa gratuïta de Guifi .net permetrà millorar la 
qualitat de la recepció de la senyal d’internet 
sempre que els usuaris se subscriguin al pro-
grama gratuït de la fundació.

Alhora, l’Ajuntament està treballant perquè 
arribi la fi bra òpti ca als polígons la ciutat. De 
fet, el govern està a l’espera de saber si Rubí 
serà una de les primeres ciutats en aconseguir 
aquest servei. El consistori també s’ha posat en 
contacte amb operadors privats com Jazztel i 
Ono per desplegar la fi bra òpti ca al municipi. 
Rubí disposa actualment de dos punts d’inter-
connexió des d’on crear un centre de distribu-
ció de fi bra òpti ca, una informació que s’ha fet 
arribar a les empreses privades. / DdR

Els pisos de 
protecció ofi cial 
vacants del carrer 
Lepant podrien 
acabar llogant-se
Després d’una reunió entre Manuel 
Velasco, regidor de Planificació, 
Ecologia Urbana i Seguretat de 
l’Ajuntament de Rubí, i Amadeu 
Iglésias, gerent de l’Impsòl, s’està 
estudiant la possibilitat d’oferir els 
31 pisos vacants de la promoció del 
carrer Lepant en règim de lloguer. 
Aquest bloc està conformat per 46 
pisos de protecció ofi cial, però més 
de la meitat estan per adjudicar. “La 
crisi fa que, en aquests moments, 
moltes famílies rubinenques ti nguin 
difi cultats per adquirir un habitatge 
ja que no poden accedir a crèdits”, 
va explicar Velasco, que va afegir 
que “en el cas que l’Impsòl decideixi 
posar-los en lloguer, els pisos ti n-
dran un preu més baix que els que 
hi ha al mercat”. El regidor també ha 
ofert l’empresa municipal Proursa 
per a fer les tasques d’intermedi-
ació. / DdR

Contribució de Rubí Solidari a un projecte 
d’un documental sobre Arcadi Oliveres
L’ONG Rubí Solidari ha aportat 350 euros per al fi nançament 
d’un documental que repassa la trajectòria i les idees d’Arcadi 
Oliveres, professor d’Economia i acti vista en l’àmbit de la jus-
tí cia i els drets humans. L’aportació de Rubí Solidari garanteix 
que el documental es presentarà a la ciutat. L’enti tat hi col-
labora donat que “el discurs d’Arcadi Oliveres i la seva tasca 
constant de militància, anant allà on el convidin a denunciar 
les injustí cies del sistema és una important eina de sensibilit-
zació per a la ciutadania”, explica Pau Navarro, president de 
Rubí Solidari. / DdR

Emocionant testi moni de Neus Català en 
la presentació del llibre ‘Un cel de plom’
L’auditori de la Biblioteca Mestre Martí  Tauler va aplegar prop 
d’un centenar de persones dissabte passat al migdia per assisti r 
a la presentació del llibre ‘Un cel de plom’, de Carme Martí , que 
recull les vivències de la rubinenca Neus Català, des de la seva 
infància fi ns a la seva deportació al camp de concentració de 
Ravensbrück. En un acte presentat per l’Associació per la Re-
cuperació de la Memòria Històrica i Democràti ca Neus Català, 
la rubinenca va assenyalar que amb aquesta obra no només 
pretén donar a conèixer les seves vivències sinó que també vol 
donar veu a totes les seves companyes mortes. En aquest senti t, 
l’autora va declarar que un dels aspectes que més l’havia impres-
sionat havia estat l’alegria i la força que va transmetre Català a 
la resta de dones malgrat el pati ment. El públic, emocionat pel 
testi moni, va gaudir amb la presentació. / DdR 

L’Agrupament Escolta Guspira reuneix  
400 kg de menjar per al Banc d’Aliments
Els raiers de l’Agrupament Escolta Guspira van reunir dissabte 
passat prop de 400 kg de productes que es desti naran al Banc 
d’Aliments. Una quinzena de joves d’entre 12 i 14 any van ser 
els encarregats de recollir les donacions en una parada situada 
a la plaça Doctor Guardiet. / DdR

Colpidora exposició al Castell 
sobre la rierada de 1962
El Castell Ecomuseu Urbà 
acollirà fi ns l’any vinent una 
exposició molt especial. ‘La nit 
tràgica. 50 anys dels aiguats al 
Vallès’ va obrir les seves portes 
a la ciutat la setmana passada 
perquè els visitants poguessin 
passejar per primera vegada 
pels sis espais diferents de la 
mostra. Es tracta d’un recor-
regut pel Rubí d’abans de la 
rierada i fi ns a la reconstruc-
ció posterior al tràgic succés. 
L’exposició és un viatge per la 
història que permet veure els 
canvis de l’evolució viscuda a 
la ciutat.

L’exposició s’estructura a 
través dels diversos testi monis 
directes i indirectes dels fets, 
acompanyats d’imatges de 
gran format que envolten el 
visitant en un entramat his-
tòric. També es poden trobar 
elements audiovisuals, sonors 
i tàcti ls. “Per nosaltres, totes 
les exposicions que presentem 
són importants, però aquesta 
és especial perquè està ba-
sada en el testi moniatge de 

Cedida

Cedida

La inauguració de l’exposició va ser multi tudinària.

La mostra és un recorregut des de la història de la riera al segle XIX fi ns al dia d’avui.

la ciutat”, va dir Joan Gallisà, 
director del Castell Ecomuseu 
Urbà.

La mostra pren com a 
itinerari el curs d’una rie-
ra per connectar diversos 
àmbits: la riera i la seva mo-
dificació al segle XIX; Rubí 
abans de la rierada, amb els 
canvis econòmics i socials; 
el 25 de setembre de 1962, 
la cronologia i les vivències; 
l’endemà, amb la destrucció, 
les llistes de desapareguts, la 
solidaritat i els enterraments; 
la reconstrucció, amb les con-
seqüències sociopolíti ques i la 
visita de Franco; i l’avui, amb la 
riera tal i com la podem trobar 
actualment. 

L’alcaldessa, Carme García, 
no es va perdre la inauguració, 
que es va fer el passat dijous 
amb una gran assistència de 

públic. “És una mostra com-
memorati va del fet més trans-
cendental de la història con-
temporània de Rubí”. Aquest 
acte s’inclou dins el programa 
d’activitats en motiu de la 
commemoració dels 50 anys 
de la rierada. En aquest senti t, 
García va dir que “els diversos 
actes han de servir no només 
per dignifi car les vícti mes sinó 
també per donar a conèixer a 
les noves generacions aquest 

fet tràgic”. 
En la confecció de l’expo-

sició, s’hi han implicat moltes 
associacions i entitats, no 
només l’Ajuntament. Per la 
primera edil “és tot un orgull 
la resposta obti nguda per part 
del teixit associati u en l’orga-
nització dels diferents actes”. 
A la inauguració va actuar 
l’Obrador Coral de Rubí, que va 
interpretar diversos fragments 
del Rèquiem de Mozart.

REDACCIÓ
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Paula Jiménez, Cèlia Rodríguez i Ivan Gil han 
guanyat el concurs de punts de llibre de la 
biblioteca  

El tema escollit enguany ha estat la riera, amb motiu del 5 0è 
aniversari de la Rierada del 62  

Els tres guanyadors del 18è Concurs de Punts de Llibre de Rubí ja han rebut, en un acte a l'auditori 
de la Biblioteca, els seus respectius lots de llibres com a guanyadors d'aquest certamen, en què els 
345 nens i nenes participants d'aquesta edició han dibuixat la riera de Rubí, que ha estat el tema 
escollit en el marc de la commemoració del 50è aniversari de la rierada. 
 
Els guanyadors han estat Paula Jiménez (categoria de 5 a 9 anys) de l'Escola Ca n'Alzamora, Cèlia 
Rodríguez d'EDRA (categoria de 10 a 13 anys) i Ivan Gil d'EDRA (categoria de 14 a 16 anys). Els 
punts de llibre guanyadors es repartiran a partir de les pròximes setmanes als usuaris i usuàries de 
la biblioteca que facin ús dels seus serveis i tots els punts de llibre presentats seran exposats a la 
Sala Infantil de la Biblioteca des del 25 de juny fins al 30 d'agost. 
En aquesta edició, el jurat ha estat integrat pels artistes locals Miquel Mas, Joaquim Conca i Pep 
Borràs i la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Rubí. 

RUBITV.CAT / Foto: Ajuntament de Rubí  
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Més d'un miler de persones ja han visitat 
l'exposició commemorativa de la Rierada  

El museu del Castell acull una mostra que fa un recorregut pel Rubí  
d'abans i de després de la tragèdia  

Més de 1000 persones han visitat l'exposició La nit tràgica. 50 anys dels aiguats del Vallès, sobre 
l'evolució de la ciutat des que aquest tràgic esdeveniment va transformar Rubí, durant la primera 
setmana des de la seva inauguració (veure notícia). 
 
La mostra, que es podrà visitar fins el març de 2013 al Museu municipal Castell Ecomuseu Urbà, fa 
un recorregut pel Rubí d'abans de la rierada i fins a la reconstrucció posterior, a través de 6 àmbits 
diferenciats, connectats entre sí: la riera, Rubí abans de la rierada, 25 de setembre de 1962; 
l'endemà, la reconstrucció i la riera actual. 
 
Aquesta exposició és un dels eixos centrals dels actes commemoratius del 50è aniversari de la 
rierada, que estan tenint una bona rebuda per part de la ciutadania, com és el cas del bloc de la 
rierada creat el passat mes de setembre per recollir testimonis històrics de l'esdeveniment, i que des 
de llavors ha tingut un total de 4.230 visites, amb un total de 17.238 pàgines visitades. 

RUBITV.CAT / Foto: Ajuntament de Rubí  
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La Festa Major també és bon moment per conèixer la història de Rubí

 
L'historiador Eduard Puigventós 
fa una visita guiada a l'exposició 
sobre la rierada del 62 

Compartir |

Data de publicació: 29.06.12 20:33
Durant aquests dies de Festa Major, l’Ajuntament organitza visites guiades a l’exposició 
La nit tràgica. 50 anys dels aiguats del Vallès, que commemora el cinquantè aniversari 
de la rierada de Rubí, que està instal�lada al Castell Ecomuseu. L’historiador local Eduard 
Puigventós és l’encarregat de conduir aquesta proposta, que s’ha iniciat aquest 
divendres i que es repeteix dissabte i diumenge. 
 
L’exposició sobre la rierada, ofereix informació sobre el tràgic succés del 25 de setembre del 1962, 
així com testimonis de persones que van viure aquella nit i nombrós material gràfic sobre l’abans i 
el després de l’aiguat. Tal com ha explicat Eduard Puigventós al grup que ha visitat la mostra 
aquest divendres a la tarda, no existeixen fotografies de la mateixa nit de la rierada perquè van ser 
uns fets sobtats que van trasbalsar absolutament el municipi. 
 
Les visites guiades s’han iniciat aquest divendres i s’han programat també per aquest dissabte a 
les 12.30 h i les 19 h, i per diumenge a les 12.30 h. 
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cerca avançada

Cultura 23-07-2012

4 comentaris

23-07-2012 15:56

Enric
Suposo q amb aquest preu inclourà alguna seqüència de
realitat virtual ensenyant el q va passar exactament. No crec q
ensenyar imatges q tots hem vist a tv3 o TVE i ficar-hi unes
entrevistes valgui això.

23-07-2012 15:55

Thierry
Jo en el meu blog, i ficare el meu granet de arena per a que els
que entrin a dins tinguin una petita idea del que va pssar aquell
any 1962.
A i no cobro ni un euro, ho faitg per solidaritat amb el meu
poble de adopció.
http://thibet3obert.blogspot.com

23-07-2012 15:43

Són 30.000, Pere!
18.000 euros és la quantitat que s'hi destina del pressupost
d'enguany. Cal sumar-hi els 12.000 de l'any passat. TOTAL:
30.000 euros!!!!

23-07-2012 15:35

Comentaris Notícies Relacionades

El documental sobre la Rierada
de 1962 es presentarà el 22 de
setembre a La Sala
'Després de les aigües', creat per un grup
de periodistes rubinencs, ha comptat amb
les aportacions de molts ciutadans

El documental Després de les aigües, dedicat a la Rierada de
1962, es presentarà al públic el 22 de setembre, a les 19h, al
teatre municipal La Sala. Així ho han donat a conèixer
l'alcaldessa, Carme García, i el grup de periodistes locals que
l'han elaborat. La pel·lícula, d'una hora de durada, recull dades,
imatges i les declaracions de 16 persones, entre elles
historiadors i testimonis.

Les entrades per veure el documental, que també es projectarà el
dia 23 a les 17h i a les 19, es podran recollir a l'Antiga Estació a
partir del 3 de setembre.

AINA MIRALLES
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polítics
Valoració del primer any
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Especial
L'Escopinya a
Rubitv.cat
L'actualitat amb un altre
punt de vista

Especial
50 anys Rierada
Rubitv.cat recorda la gran
tragèdia de 1962
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Rubitv.cat
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Societat 13-06-2012

Rubí Solidari col·labora
amb 350 euros en el
projecte de documental
d'Arcadi Oliveres
L'entitat Rubí Solidari ha aportat
350 euros al projecte de
documental que repassa la
tra(…)

0 comentaris

Esports 09-05-2012

L'expedició rubinenca
del Muztagh-Ata
presenta el seu
documental
L'expedició rubinenca que el
passat estiu va fer el cim del
Muztagh-Ata, de 7.546
metres,(…)

5 comentaris

Societat 20-12-2011 Cultura 16-12-2011

7 comentaris 2 comentaris

El documental sobre la Rierada de 1962 es presentarà el 22 de setembre a La Sala - Cultura - Rubí TV, la televisió ... http://www.rubitv.cat/20120723/2294/el-documental-sobre-la-rierada-de-1962-es-presentara-el-22-de-setembre-a-l...

1 de 3 24/07/12 09:03
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El documental “Després de 
les aigües”, realitzat amb 
moti u del 50è aniversari de 
la Rierada, ja està acabat i 
s’estrenarà el 22 de setem-
bre a les 19 hores al teatre 
municipal La Sala. Així ho ha 
anunciat l’alcaldessa de Rubí, 
Carme García, qui acompa-
nyada pel coordinador del 
projecte, Blai Ferran, i del 
grup de treball que ha coŀla-
borat acti vament en l’edició 
de l’audiovisual, va presentar 
divendres passat el teaser de 
la fi lmació. 

El documental recull les 
entrevistes a setze persones, 
entre testimonis, historia-
dors i altres personalitats 
rubinenques, que van viure 
aquella tràgica nit del 25 
de setembre de 1962, amb 

El documental “Després de les aigües” ja està 
enllesti t i es presentarà el 22 de setembre
L’audiovisual repassa el Rubí d’abans del 1962, el que va passar el dia que es va desbordar 
la Riera i com el poble es va anar reconstruint fi ns arribar a ser la ciutat actual

imatges dels fets i de la re-
construcció de la ciutat, i 
amb la parti cipació d’alum-
nes de l’escola del 25 de Se-
tembre, els quals a través de 
les seves preguntes fan de fi l 
conductor de la pel·lícula. En 
aquest senti t, l’audiovisual 
repassa el Rubí d’abans de 
l’any 1962, el que va passar 
el dia que es va desbordar 
la riera i com la ciutat es va 
anar reconstruint fi ns arribar 
a entendre el perquè de la 
ciutat en l’actualitat.

Segons Joan Marcet, pe-
riodista i coŀlaborador del 
projecte, “s’ha buscat re-
construir la memòria i que 
aquells que no ho van viure 
entenguin què va passar, la 
magnitud que va tenir i per-
què la ciutat de Rubí és com 
és”. A més, Marcet insisteix, 
però, que s’ha tractat amb 
la màxima sensibilitat ja que 

“es tracta d’un episodi histò-
ric que emociona, i molt, als 
testi monis”. 

Per la seva banda, Blai 
Ferran ha recordat que la 
idea d’aquest projecte va 
néixer ara fa dos anys durant 

la presentació de la progra-
mació de Ràdio Rubí quan 
es va fer un peti t muntatge 
fotogràfi c històric de la ciutat 
i l’alcaldessa va suggerir la 
possibilitat de fer alguna cosa 
similar amb moti u del 50è 

aniversari de la Rierada. A 
parti r d’aquí, Ferran amb un 
grup d’amics va començar a 
posar fi l a l’agulla en aquest 
projecte que s’acaba d’enlles-
ti r. El “nucli dur” de les per-
sones que han fet possible 

el documental està integrat 
pels germans Marcet, Jordi 
Gatell, Joan Font, Marc Gal-
zeran, Vicenç Rabadán i Lídia 
Juste, a més del propi Ferran. 
El coordinador també ha 
destacat la gran coŀlaboració 
i implicació dels rubinencs i 
de les enti tats que han par-
ti cipat en el projecte.

A banda del passi del dia 
22 de setembre, l’endemà hi 
haurà noves projeccions a La 
Sala a les 17 i a les 19 hores. 
Les entrades, que són gratuï-
tes, es podran recollir al Punt 
d’informació de Rubí a parti r 
del 3 de setembre. 

L’alcadessa ha agraït la 
seva implicació a les per-
sones que han fet realitat 
aquest projecte, que “és un 
homenatge a les víctimes, 
però també a una ciutat que 
va saber sorti r d’una situació 
complicada”. 

L’alcaldessa, amb el grup de professionals de la comunicació que ha ti rat endavant el projecte.

C.Carrasco
CRISTINA CARRASCO

“A lo mejor no recuerdo que comí ayer, pero 
la noche de la rierada no la olvidaré jamás”

En un piso de la calle Doctor Gimbernat, muy cerca 
del Escardívol, me recibe Josefa Barcelona, que ac-
tualmente ti ene 93 años, y que tenía 43 años cuan-
do ocurrió la Rierada. Tiene la mente muy lúcida, 
pese a su avanzada edad, y recuerda sin problemas 
nombres y familias y, muy especialmente, los he-
chos del 25 de septi embre de 1962. Acompañada 
por una de sus  hijas, Fina Paredes Barcelona, que 
entonces tenía 20 años, me cuentan sus recuerdos 
sobre aquella trágica noche. 

Josefa explica que trabajaba en la fábrica AEG. 
“Aquella noche, Pascual y su mujer, vecinos y com-
pañeros de trabajo que tenían un televisor, nos 
invitaron  a ver la tele.  Yo les dije que se lo diría a 
mi marido. De repente empezó a llover y cuando 
hacia las 10 de la noche nos íbamos a ir, el agua se 
lo llevó todo. Fue visto y no visto. Senti mos un es-
truendo horroroso, todo se quedó sin luz. Recuerdo 
la oscuridad. A Pascual, a su mujer y a su hijo se los 
llevó la Riera”. 

Fina, su hija, añade que “a medianoche mi her-
mano Antonio y algunos amigos cogieron algunas 
cuerdas y salieron para intentar ayudar, un coche 
enfocaba luz hacia el Escardívol… y donde había 

un barrio de casas ya no quedaba nada”. Su madre 
asiente, mientras rememora que “vimos los prime-
ros cadáveres. Sentí  una gran impotencia. Muchos 
de mis compañeros de trabajo perdieron la vida, 
dicen que a algunos los vieron pidiendo auxilio…!” 

Me habla de nombres, de padres, hijos, herma-
nos y cuñados, me habla de familias enteras, que 
habían sido vecinos, amigos y compañeros de traba-
jo, que aquella noche desaparecieron. Recuerda sus 
apodos, y seguramente sus caras, como si el ti empo 
no hubiera pasado.

“Estas cosas no se olvidan. A lo mejor no recuer-
do que comí ayer, pero aquello no lo olvidaré jamás. 
El agua iba subiendo y subiendo. No sé lo que me dio 
cuando vi que el agua cada vez subía más, incluso 
en casa. Tenía un cesto con verduras que me habían 
traído y todo fl otaba”, explica Josefa. 

Su hija Fina recuerda que trabajaba en Cal Milà. 
“Ellos se pusieron a cocer vianda para la gente, que 
luego llevaban al Casino. Dormimos unas noches con 
ellos. Los días posteriores las mujeres nos dedicamos 
a limpiar barro de casas y calles. Perdimos amigos, 
vecinos… todo el mundo se conocía, éramos amigos 
desde pequeños, algunos se habían hecho novios, 
habíamos jugado en la calle. No fue fácil recuperar 
la normalidad, pero la vida conti nuaba…”

Josefa también señala que posteriormente les 

preguntaron qué habían perdido para solicitar una 
ayuda económica. “El barro llenó toda la casa, la 
ropa, los muebles… pero yo no cogí ni una peseta. 
Salvamos la vida. Lo que realmente se perdió fue-
ron las vidas que se llevó la riera. A una hermana 
de mi cuñada no la encontraron jamás. Y muchos 
hombres se salvaron porque o estaban en el bar o 
venían de trabajar”. 

Ambas coinciden que aquello no se debe olvidar, 
que aquellas casas se habían construido sin cimien-
tos, que hubo mucho trabajo en la reconstrucción  
y que al pueblo le costó mucho ti empo recobrar la 
normalidad. De hecho, lo recuerdan en ocasiones, 
en familia y con amigos. 50 años después su testi -
monio se manti ene vivo.

CRISTINA CARRASCO

Testi monis de la Rierada de 1962, Josefa Barcelona i Fina Paredes Barcelona

Josefa Barcelona i Fina Paredes Barcelona, testi monis de la Rie-
rada de 1962.
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La llegada de miles de
personas a Terrassa
durante los años 50 y
60 comportó
un crecimiento
urbanístico
descontrolado en
ciertas partes de la
ciudad. Es el caso de
les Arenes. Desde allí,
Pablo Gómez, vecino
del barrio, acudió a la
zona de Ègara, donde
la fuerza del agua y la
rotura de un gran
embalse que se había
formado a causa de la
presencia de las vías
del tren y del puente
del ferrocarril de la
Renfe provocaron
decenas de fallecidos.

“En Ègara entramos
casa por casa para
comprobar si había
supervivientes”
Visitó la parte más afectada del barrio la noche de la riada

Pablo Gómez es un histórico líder
vecinal de Les Arenes. CRISTÓBAL CASTRO

PABLO GÓMEZ TESTIGO DIRECTO DE LA TRAGEDIA

Emili González

Los barrios que estaban cerca de la
riera, y que habían crecido en la déca-
da de los cincuenta e inicios de los se-
senta sin ningún tipo de planificación
urbanística, fueron de los más afecta-
dos por las inundaciones. Como su-
cedía con Ègara o Ca n’Anglada, la
zona de Les Arenes recibió a centena-
res de personas –sobre todo, proce-
dentes del sur de España–, que llega-
ron a Terrassa en busca de trabajo.
Eran partes de la ciudad donde las
condiciones de vida resultaban preca-
rias, y en que las casas (a menudo, au-
toconstruidas) se alzaban incluso en
terrenos inundables. Así lo explica Pa-
blo Gómez, un histórico líder vecinal
de Les Arenes, que la misma noche de
la tragedia visitó el área devastada de
Ègara para ayudar a las víctimas.

¿Dónde se encontraba en el momento
en que se produjo la riada?
Yo trabajaba por la noche como pana-
dero en el barrio del siglo XX. Con los
compañeros vimos que llovía bastan-
te, pero nunca en la vida nos podía-
mos imaginar que iba a suceder una
catástrofe como la que estaba a pun-
to de ocurrir. Recuerdo que hacia las
nueve nos quedamos sin luz, y que
enseguida llegó un vecino de la zona
para alertarnos de que la riera de Les
Arenes se había desbordado.

¿Qué hicieron entonces?
De inmediato nos fuimos hacia allí. En
el barrio estaba mi mujer, María, con
la que me había casado un año antes.
Nuestra primera hija, Pilar, había na-
cido hacía apenas seis meses. Los tres
vivíamos en una casa que yo mismo
había construido en un terreno que se
encontraba a unos 50 metros de la rie-
ra, y que mi madre había comprado
poco después de llegar a Terrassa des-
de Ciudad Real. Mi preocupación era
saber cómo estaba mi familia.

¿Cuándo se dio cuenta de que, por
suerte, se encontraban todos bien?
Tardé un buen rato, la verdad, porque
la ciudad estaba sumida en el caos.Yo
iba con un grupo de hombres, y me
acuerdo que, de camino a Les Arenes,
veíamos muchas ambulancias que
iban y venían. Tenía ganas de llegar a
casa, pero enseguida nos dijeron que
era imposible entrar al barrio por
nuestro acceso habitual, ya que el
agua se había llevado por delante el
puente del ferrocarril de la Renfe.

¿Qué alternativa escogieron entonces?
Pronto buscamos otra solución. No
nos tocó más remedio que dar una
gran vuelta a través de unos campos,
y entonces ya vi una luz en mi domi-
cilio. Me quedé más tranquilo, pues-

to que supuse que todos estaban bien,
aunque al llegar comprobé que se en-
contraban muy asustados. Mi madre,
que no vivía con nosotros, también
había venido a casa para no estar sola,
porque tenía miedo.Y cuando me vie-
ron les dio una gran alegría, dado que
no sabían nada de mí. Estábamos to-
dos juntos, al fin y al cabo.

¿Se imaginaba que las inundaciones
habían tenido unas consecuencias tan
dramáticas para Terrassa?
Me di cuenta cuando hacia la una de
la madrugada cruzamos la riera como
pudimos, por medio de unas cuerdas.
De hecho, en Les Arenes tuvimos la
suerte de que había una gran roca en-
tre las actuales calles del Canigó y la
Bisbal que hizo de muro, e impidió
que el agua que llegaba desde los gru-
pos de San Lorenzo alcanzara la zona
baja de Les Arenes. El problema de
verdad estaba al otro lado de la riera,
en parte de Ègara [ entonces conoci-
do como “barrio del hockey”], que la
corriente había devastado.

¿Qué panorama se encontraron allí?
En las actuales calles de Jerez, Sevilla,
Almería o Tapiolas, la gente se había
subido a los tejados por el miedo a que
la riada se llevara las viviendas, y en-
seguida vimos que había numerosas

víctimas mortales. Entre medio, mu-
chos vecinos, desesperados, buscaban
a sus familiares. Entonces, junto a
unos cuantos hombres, decidimos en-
trar casa por casa para comprobar si
había supervivientes. Muchos cuer-
pos sin vida yacían en las aceras. Va-
rias personas los habían colocado allí
a la espera de que llegara algún vehí-
culos que recogiera los cadáveres.

¿En qué pensaba en esos momentos?
Solo tenía en la cabeza ayudar tanto
como fuera posible. El problema de
fondo era que, en la época, había una
gran especulación asociada a la com-
pra de terrenos. Era un hecho conoci-
do que el Ayuntamiento de signo fran-
quista permitía. Además, muchos de
los nuevos egarenses que habían lle-
gado a la ciudad en los años anterio-
res a 1962 habían construido casas,
con sus propias manos, en el mismo
lecho de la riera, y de ahí las conse-
cuencias que tuvieron las inundacio-
nes. Todo sumado a que hablamos de
un régimen que solo pensaba en te-
ner mano de obra para las fábricas.
Dónde y en qué condiciones vivieran
los obreros era secundario.

¿Cómo reaccionó Les Arenes ante la si-
tuación que se produjo?
Creo que respondió con mucha soli-
daridad, y también con la sensación
de que los vecinos no podíamos espe-
rar a que sucediera una nueva desgra-
cia. Debido al miedo que pasamos la
noche del 25 de septiembre, al cabo
de dos días convocamos una reunión
en la que participamos tanto las fami-
lias que vivíamos en el barrio de arri-
ba, como en el de abajo, que eran las
dos zonas en que se dividía Les Are-
nes entonces. Y acordamos que nos
pondríamos a construir un muro para
evitar que, si se producía otra riada,
tuviéramos problemas.

¿Cuántas personas trabajaron en dar
forma a la estructura?
Todo el barrio. Los hombres salíamos
a buscar piedras con las que poder le-
vantar la obra, y así fue como los ve-
cinos de Les Arenes edificamos un
muro que tenía 150 metros de longi-
tud por cuatro de fondo, con la idea
de frenar cualquier futura inundación.
Al final, el Ayuntamiento incluso se
avino a pagarnos el cemento necesa-
rio para terminar nuestra pared.

¿Es visible el muro en la actualidad?
No, porque ha habido muchos cam-
bios en la zona, pero ahí debajo con-
tinúa. La obra pasaba por la actual ca-
lle de La Bisbal y la del Canigó hasta
llegar a la del Puigmal. Como la expe-
riencia de llevar a cabo un trabajo en
común había sido tan positiva, nos
preguntamos, ¿y por qué no nos aso-

ciamos todos los vecinos más a me-
nudo para llevar a cabo nuevos pro-
yectos? Era el momento. El barrio ne-
cesitaba grandes mejoras.

¿Qué otros objetivos persiguieron a
partir de entonces?
Les Arenes carecía de servicios bási-
cos, como alumbrado público o agua
potable, y las calles, por ejemplo, no
estaban asfaltadas. A raíz del trabajo
conjunto de los vecinos conseguimos
suplir, poco a poco, muchas deficien-
cias. Nosotros mismos colocamos las
primeras luces en las calles, y además
acordamos entre todos que no com-
praríamos terrenos a promotores in-
mobiliarios que no se hicieran cargo
de urbanizar la zona. También logra-
mos tener un sistema de alcantarilla-
do, ya en los años setenta. La riada sir-
vió como un revulsivo para alcanzar
estos objetivos. Además, en aquel en-
tonces, los problemas eran colectivos,
de manera que todo el mundo se im-
plicaba en buscar soluciones.

Han pasado 50 años desde que se pro-
dujo la catástrofe. ¿Se acuerda a me-
nudo de la experiencia que vivió aquel
ya lejano 25 de septiembre del 62?
La verdad es que sí, y más de una vez
me vienen recuerdos a la cabeza. Por
ejemplo, el de un hombre que la mis-
ma noche de la riada se situó con su
moto justo en medio de los raíles, ha-
ciendo luces, para avisar al tren que
venía de que parara, puesto que ya no
quedaba más vía porque el agua se
había llevado el puente del ferrocarril
de la Renfe. También me acuerdo con
frecuencia de ciertas imágenes dan-
tescas que nos encontramos al entrar
casa por casa en el barrio de Ègara.
Hay determinados momentos que es
mejor olvidar. Es cierto que a nivel
personal no perdí a nadie aquella no-
che. Pero pienso en quien no se pudo
salvar. Y es un recuerdo duro.

L A S F R A S E S

“Muchos cuerpos sin
vida yacían en
las aceras. Varias
personas los habían
colocado allí a
la espera de que
llegara algún vehículo
que recogiera
los cadáveres.”

“Los vecinos de
Les Arenes edificamos
un muro que tenía
150 metros de longitud
por cuatro de fondo
para frenar cualquier
futura inundación.”

“En aquel entonces,
los problemas eran
colectivos, de manera
que todo el mundo
se implicaba en
buscar soluciones.”
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Los desescombros siguen siete días después
Tras la riada, decenas de operarios y voluntarios trabajaron para que la ciu-
dad recuperara el ritmo habitual, un objetivo que tardó bastantes sema-
nas, e incluso meses, en conseguirse. En la edición del día 2 de octubre de
1962, una semana después de las inundaciones, el diario local Tarrasa In-
formación publicaba la siguiente noticia: “Impresión general de la jornada
de ayer. Continuó el desescombro durante todo el día, notándose una no-
table mejora en los lugares afectados, en que fueron retirados volumino-
sos objetos que obstruían el paso. Un corpulento árbol de unos diez me-
tros de largo por uno de diámetro en su base, arrastrado por las aguas has-
ta la vía de los Ferrocarriles de Cataluña y que obstruía la acera de la Ave-
nida del Caudillo [la actual Rambla d’Ègara], fue echado a la cuneta y ente-
rrado con escombros, tierras y barro.”

Otra noticia de la misma sección se refería a las alteraciones en el ser-
vicio de trenes entre Terrassa y la capital catalana con el titular: “Solución
provisional de los transportes ferroviarios de viajeros entre esta ciudad y
Barcelona”. Y seguía: “Durante toda la jornada de ayer, los servicios de via-
jeros entre Tarrasa y Barcelona por los Ferrocarriles de Cataluña se efectua-
ron con transbordo desde esta ciudad y Rubí a través de cómodos y am-
plios autocares, a los que se subía mediante la presentación del billete ad-
quirido en las taquillas de la estación de la Plaza Clavé para cualquiera de
las estaciones en línea. [...] Lo mismo ocurrió en la línea de la Renfe pero
con transbordo entre las estaciones de Tarrasa y Sabadell, y viceversa.”

La riada afecta al transporte ferroviario
Las inundaciones dejaron Terrassa incomunicada por tren y carretera. Un ejemplo es el caso del convoy de los
Ferrocarriles de Cataluña que debía llegar a la ciudad a las diez de la noche del día 25 de septiembre de 1962, y
cuyo maquinista decidió detener cerca de la actual estación de autobuses interurbanos de la Plaça del Doré.
Con la luz de los relámpagos, el conductor vio como el agua arrastraba coches y objetos, así que optó por man-
tener las puertas de los vagones cerradas, en una acción que salvó la vida a un centenar de pasajeros.

Cuando el presente echa la vista atrás
La imagen que ofrece la zona es muy diferente hoy en día. El paso del tiempo se refleja tanto en la urbanización
del terreno como, por ejemplo, en el propio diseño de los actuales ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Con el objetivo de que la moderna Terrassa recuerde qué ocurrió en la ciudad hace cinco décadas, el Ayun-
tamiento organiza multitud de actos durante todo el año. Además, hasta el próximo día 28 de febrero de 2013,
el Museu de Terrassa acoge la exposición “La riuada del 62. L’abans i el després de la ciutat”. CRISTÓBAL CASTRO
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Desde la misma
noche de la tragedia,
muchos egarenses
llevaron a cabo tareas
de búsqueda de
supervivientes y
fallecidos, en
un movimiento
espontáneo de
solidaridad
ciudadana. La ayuda
también llegó desde
otras poblaciones.
En el caso de Joan
Andreví, desde
Manresa. A causa del
trabajo que
desempeñó en
Terrassa, Joan sufrió
una grave hepatitis
que, unos meses
después, estuvo a
punto de costarle
la vida.

”Me subí en
un camión que iba
hacia Terrassa sin
avisar a mi familia”
Vivía en Manresa y quiso ayudar a las víctimas de la riada

Joan Andreví , manresano de origen,
vive hoy en Sabadell. CRISTÓBAL CASTRO

JOAN ANDREVÍ VOLUNTARIO

Emili González

Nunca había estado en la ciudad, pero
Joan Andreví sentía la obligación de
echar una mano ante la gran catástro-
fe que había ocurrido en Terrassa. Así
que, de improviso y sin comentar ni
una palabra a sus padres, el entonces
joven aparcó la moto en que viajaba
cerca de una gasolinera y se subió en
un camión que se dirigía desde Man-
resa hacia el Vallès. El paso del tiem-
po ha conservado muy vivo el recuer-
do de los doce días que Joan pasó en
Terrassa como voluntario, sin apenas
comer ni asearse, en una dura expe-
riencia que además estuvo a punto de
acabar con su propia vida.

¿Por qué se dirigió a Terrassa sin decir
nada a su familia?
Ellos me conocían bien, sabían cómo
era, así que mis padres y mi novia ya
se imaginaban dónde estaba. El he-
cho es que yo era voluntario de la Cruz
Roja de Manresa, la ciudad en que vi-
vía. Entonces era un cuerpo militari-
zado. Cuando propuse a la organiza-
ción de acudir a Terrassa con el fin de
prestar nuestra ayuda ante la tragedia
que se había producido, la respuesta
que me encontré por parte de los res-
ponsables de la Cruz Roja manresana
fue que ellos no se moverían hasta re-
cibir órdenes de arriba.

Así que decidió ir por libre...
Sí. Yo seguía por la radio todas las no-
ticias que llegaban de Terrassa, y sen-
tía la necesidad de hacer algo. Hasta
que pocos días después de que se pro-
dujera la riada, vi el momento cuan-
do circulaba en moto por una carre-
tera próxima a Manresa. Observé que
cerca de mí había un vehículo lleno de
mantas, e imaginé que se dirigía alVa-
llès. Hice que parara, aparqué la mo-
tocicleta en una gasolinera y me subí
en el camión, que iba hacia Terrassa,
sin avisar a mi familia.

¿Qué trabajo desempeñó en la ciudad?
Enseguida me puse a disposición de
la Cruz Roja local, que me asignó la ta-
rea de buscar a posibles supervivien-
tes de las inundaciones, así como de
localizar cadáveres que aún pudieran
estar bajo los escombros. Recuerdo
que cuando encontrábamos a un fa-
llecido, poníamos el cuerpo dentro de
un ataúd de madera sin barnizar. Si
dábamos con otra persona muerta,
entonces colocábamos los restos so-
bre la tapa de ese mismo ataúd.

Y de inmediato se dirigían ya hacia el
cementerio...
Sí, íbamos al de Terrassa o al de Rubí,
en función de cuál estuviera más cer-
ca. Una vez que llegábamos al recin-
to, poníamos los cuerpos uno al lado

del otro, y con una manguera limpiá-
bamos el barro que traían. Luego era
el momento de hacer una fotografía a
la víctima. La imagen quedaba des-
pués expuesta en un cartel situado a
la entrada del cementerio, a fin de que
los familiares pudieran identificar al
ser querido que buscaban. En la mis-
ma entrada también había una mesa
que servía para guardar toda la docu-
mentación que encontrábamos de las
personas sin vida. Recuerdo que mu-
chos cadáveres estaban desnudos.

¿En qué condiciones exactas llevaban
a cabo la ayuda?
Los voluntarios trabajábamos hasta
caer rendidos. Dormíamos en el ce-
menterio, en las mismas camillas en
que trasladábamos los cuerpos de los
fallecidos. En mi caso también pasé
alguna noche en el local de la Cruz
Roja de Terrassa. Sea como sea, está-
bamos en unas condiciones precarias.
Era una labor tan intensa que no po-
díamos asearnos ni cambiarnos de
ropa. Y solo comíamos porque había
vecinos de Terrassa que nos traían ali-
mentos y bebidas. Recuerdo los boca-
dillos de chorizo.

¿Cómo reaccionaban los familiares al
llegar al cementerio?
En general, con mucha desesperación.

Sobre todo, como es lógico, cuando
identificaban la cara de algún ser que-
rido en los carteles situados en la en-
trada. Entonces, muchos parientes di-
rectos de las víctimas querían acceder
al recinto de inmediato, fuera como
fuera, con tal de velar el cadáver, pero
antes debían vacunarse para evitar el
contagio de enfermedades. Era un
proceso necesario, aunque en una si-
tuación así, en que había tanto dolor
y nerviosismo, a veces resultaba bas-
tante difícil de hacer entender.

¿Cuánto tiempo estuvo en Terrassa?
Permanecí en la ciudad durante doce
días, hasta que ya no pude más y de-
cidí regresar a Manresa. Estaba agota-
do, tanto a nivel físico como psicoló-
gico. Durante las casi dos semanas
que pasé en Terrassa, me demostré a
mí mismo que era una persona fuer-
te, aunque confieso que a veces, cuan-
do estaba solo y sin que nadie me vie-
ra, rompía a llorar. Sabía que era cues-
tión de mentalizarse. Al buscar cadá-
veres entre los escombros, por ejem-
plo, yo siempre tenía en la cabeza que
cada vez que encontrábamos a una
persona sin vida, el hallazgo significa-
ba un consuelo para las familias. De
todas maneras, la situación era muy
dura y resultaba difícil de soportar du-
rante mucho tiempo.

Y sus padres continuaban sin saber
nada de usted...
Así es. Aunque ya se imaginaban dón-
de estaba, sí que trataron de ponerse
en contacto conmigo para asegurarse
al cien por cien de que me encontra-
ba en Terrassa. Pero resultó imposible,
porque cuando llegué a la ciudad, los
teléfonos no funcionaban. Después
mi padre me explicó que cada día iba
a la Cruz Roja de Manresa a pregun-
tar si había noticias mías. Al final,
pudo localizarme. De todas maneras,
la segunda parte de la historia tuvo lu-
gar una vez que volví ya a casa, por-
que fue justo cuando empezaron mis
problemas de salud.

¿De qué tipo fueron?
Tras regresar de Terrassa, empecé a
encontrarme mal. Iba a trabajar y me
sentía indispuesto. Comía o bebía, y
todo me resultaba de un sabor amar-
go. Hasta que llegó un día en que me
desplomé por la calle. Vino el doctor
y me diagnosticó una hepatitis muy
grave. De hecho, el propio médico du-
daba de mis opciones de salir adelan-
te, y llegó a decir a mis padres que po-
día morir. Pasé tres meses en cama,
desde el día 30 de noviembre del 62.

¿El doctor le aseguró que la enferme-
dad se debía a su visita a Terrassa?
Sí, en especial porque la falta de higie-
ne hizo que cogiera muchas infeccio-

nes, y que me diera una fiebre muy
alta. Todo derivó al final en una hepa-
titis. Como ya he comentado, dormía
a menudo en las mismas camillas en
que transportábamos los cadáveres.
Me acuerdo que dejaba las sábanas
manchadas de color amarillo. Tuve
que comer verdura durante nueve
meses seguidos, pero al final, por suer-
te y como era joven, pude salir adelan-
te. Con todo, y a pesar de la enferme-
dad que pasé, jamás me he arrepenti-
do de haber tomado la decisión de ir
a Terrassa para ayudar a las víctimas
de la riada.

Con anterioridad, ¿había vivido algu-
na situación parecida?
Aunque con una magnitud muy dife-
rente, porque las inundaciones fueron
de unas proporciones extraordinarias,
pero sí que ya había pasado por algu-
na experiencia difícil. Con solo 16
años, por ejemplo, cuando era apren-
diz en una fábrica de Manresa, pre-
sencié el accidente de un compañero
de trabajo a quien cayó una prensa
encima y murió en el acto. De todas
maneras, hay un antes y un después
para mí tras visitar Terrassa.

¿Se acuerda a menudo de los días que
pasó en la ciudad?
Solo me refiero al tema con mi fami-
lia, y en alguna ocasión, entre amigos.
Aunque ya han transcurrido 50 años,
es un recuerdo que siempre he con-
servado, porque fue una vivencia que
me impresionó. Por desgracia, cuan-
do buscábamos supervivientes, solo
encontrábamos cadáveres, pero la in-
tención de tantos voluntarios como
yo era que las familias pudieran llorar
a las víctimas y asegurar que los difun-
tos tuvieran un entierro digno. Pese a
que después me tocó estar en cama y
la hepatitis casi me cuesta la vida,
siempre he tenido claro que fue un
trabajo que valió la pena hacer.

L A S F R A S E S

“Los voluntarios
trabajábamos hasta
caer rendidos.
Dormíamos en
el cementerio, en
las mismas camillas
en que trasladábamos
los cuerpos de
los fallecidos”

“Permanecí en
la ciudad durante doce
días, hasta que ya
no pude más y decidí
regresar a Manresa”

“La falta de higiene
hizo que cogiera
muchas infecciones, y
que me diera una
fiebre muy alta.
Todo derivó al final
en una hepatitis”.
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El año en que Terrassa vivió la gran nevada
> Justo tres meses después de que la fuertes lluvias provocaran la súbita
venida de rieras y torrentes, Terrassa pasó por otro episodio atmosférico
inhabitual. En la memoria aún de muchos egarenses y catalanes, una co-
piosa nevada alteró, el 25 de diciembre del 62, el ritmo de vida en el muni-
cipio. El periódico local Tarrasa Información daba cuenta, dos días después,
de un temporal que se recordaría durante décadas. “Nuestra ciudad, con-
vertida en un centro de deportes de invierno, ofreciendo un inusitado es-
pectáculo”, rezaba el texto, que continuaba de la siguiente manera: “A pri-
meras horas de la madrugada del pasado martes empezó a caer una lige-
ra lluvia de agua helada en esta ciudad, cuyas brillantes y diminutas gotas,
a medida que transcurría el tiempo fueron convirtiéndose en abundantes
y espesos copos de nieve, cubriendo la población con un blanco sudario
que a las ocho de la mañana ya sobrepasaba el palmo de espesor.”

El texto seguía: “Dicha nevada continuó con más o menos intensidad du-
rante toda la jornada hasta primeras horas de la noche [...] y cuando termi-
naron las precipitaciones, la nieve acumulada en las calles de la ciudad so-
brepasaba un grosor de medio metro, llegando hasta los ochenta centíme-
tros en las vías públicas orientadas de este a oeste. Copiosa nevada como
no se recuerda en Terrassa, lo que dio lugar a que los supersticiosos emi-
tieran sus cábalas de que si los martes y los veinticincos eran funestos para
la ciudad, recordando las trágicas inundaciones pasadas precisamente a
los tres meses justos de su acontecimiento.”

La corriente destrozó algunos bajos en la Rambla
El desbordamiento de la riera del Palau a su paso por el colector soterrado de la Rambla (en la época, Avenida
del Caudillo) se llevó por delante a transeúntes, coches y mobiliario urbano. Además, la fuerte corriente arras-
tró toda clase de materiales, como árboles y rocas, que golpearon en los bajos de los edificios. Las inundaciones
provocaron graves daños en algunas viviendas de la Rambla (ante el temor de los inquilinos, que en muchos ca-
sos se refugiaron en los pisos superiores y hasta en los tejados). JUAN MORANTE

El paseo se renueva entrado el siglo XXI
Poco tiene que ver la desoladora imagen que ofrecía la antigua Avenida del Caudillo tras la riada con la aparien-
cia que hoy en día presenta la arteria más emblemática de Terrassa. La imagen actual del paseo nace de la últi-
ma remodelación de la Rambla d’Ègara. El proceso, que concluyó en febrero de 2011, comportó una evidente
transformación estética de la vía (con aceras más anchas y una renovación del mobiliario urbano), además de
importantes modificaciones en el tráfico rodado. NEBRIDI ARÓZTEGUI
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Rubí celebrarà l’11 de setembre amb la 
mirada posada a la manifestació de BCN
Com cada any hi haurà l’ofrena fl oral, l’acte insti tucional i les sardanes

Rubí es prepara per celebrar 
una nova Diada, que aques-
ta vegada té com a teló de 
fons la gran manifestació 
convocada per la tarda a 
Barcelona per l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC). 

Com cada 11 de setem-
bre hi ha programada l’ofre-
na fl oral, que ti ndrà lloc a la 
plaça Onze de Setembre a 
les 11 hores i on parti cipa-
ran parti ts políti cs i enti tats 
socials, culturals i esporti -
ves. Més tard, a les 12 hores, 
es realitzarà l’acte insti tu-
cional amb el discurs i la 
interpretació dels Segadors. 
Després es donarà pas a les 
sardanes. La Colla Galzeran, 
de l’Escola de Sardanes Flor 
de Neu, serà l’encarregada 
de fer la sardana d’exhibició, 

i posteriorment la Cobla 
Principal del Llobregat to-
carà l’audició.

Rubí per la Independència 
posa autocars
La secció local de l’ANC, Rubí 
per la Independència, està 
organitzant autocars per tal 
de desplaçar-se des de Rubí 
fins a la manifestació de 
Barcelona, que s’iniciarà a 
les 18 hores. Avui divendres 
és l’últi m dia per reservar 
una plaça en un dels dos 
autocars que l’entitat ha 
contractat. El transport sor-
ti rà a les 16 hores i té previst 
tornar a les 22 hores. El preu 
és de 7 euros i per fer la 
reserva cal enviar un correu 
amb el nombre de places, el 
nom i un telèfon a busrubi@
gmail.com

Sobre la manifestació 
de l’11 de setembre, Joan 

MARTA CABRERA Arxiu

Imatge de l’ofrena fl oral a la plaça Onze de Setembre el 2011.

Antoni Tort, de Rubí per la 
Independència, considera 
que “els políti cs hauran de 
prendre una decisió perquè 
el poble sorti rà al carrer per 
demanar la independència”. 
Des d’Òmnium Rubí, una 
altra entitat vinculada al 
moviment independenti sta, 

Guifré Lloses creu que la 
concentració pot arribar a 
un nivell sense precedents: 
“Fa uns anys que estem vi-
vint un xup-xup de fer bullir 
l’olla per reivindicar més 
llibertat nacional i estem 
arribant a uns nivells sense 
precedents”.

Rubí per la Independència i Òmnium Rubí organitzen en-
guany la prediada a la nostra ciutat. Des de fa dos anys, Òm-
nium s’havia encarregat d’organitzar la Marxa de torxes i el 
concert nocturn, però aquest any s’ha sumat la parti cipació 
de Rubí per la Independència, la secció local de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC), un òrgan que ha organitzat una 
Marxa per la indepen-
dència als pobles i ciutats 
catalans  i que fi nalitzarà 
el dia 11 de setembre a 
Barcelona. 

D’aquesta manera, 
per dilluns hi ha prepara-
des acti vitats infanti ls a la 
tarda, la tradicional Mar-
xa de Torxes, que comen-
çarà a les 21 hores a la 
plaça Onze de Setembre, 
i una Trobada de Bèsti es 
de Foc a les 22 hores a la 
plaça Doctor Guardiet. A 
les 22.30 hores es farà el 
Sopar Popular i a la nit 
ti ndrà lloc el concert d’Els 
Assaltadors de Tàlems i 
de Maiti ps. / M.C.

La Marxa per la independència 
arriba a la ciutat el 10-S amb 
acti vitats reivindicati ves

O N Z E  2 0 1 2

ARA
REPÚBLICA
CATALANA

DILLUNS, 10 DE SETEMBRE
 
RUBÍ
MARXA CAP A LA INDEPENDÈNCIA
20.30 h, Plaça de l’Onze de Setembre

SOPAR POPULAR (3€)
22 h, Plaça del Doctor Guardiet

CONCERTS 
23.30 h, Plaça del Doctor Guardiet 
Organitzen Òmnium Cultural Rubí, ANC-Rubí per la Independència i Colla de Diables de Rubí

 

DIMARTS, 11 DE SETEMBRE
 
RUBÍ
REPARTIMENT D’ESTELADES DE FRANC A CÀRREC D’ERC
10 h, Carrer Sant Cugat / Plaça de l’Onze de Setembre

OFRENA FLORAL
11 h, Plaça de l’Onze de Setembre

ACTE INSTITUCIONAL
12 h, Plaça de l’Onze de Setembre

AUTOCARS CAP A LA MANIFESTACIÓ DE BARCELONA (7€)
16 h, sortida des de l’Escardívol
Arribada a les 22h, aproximadament. Cal reservar amb antelació a 
busrubi@gmail.com o al 657 46 74 26. Organitza: Assemblea Nacional Catalana 

BARCELONA
DINAR I ACTE POLÍTIC AMB ORIOL JUNQUERAS
14 h, Carrer Bruc / Ronda Sant Pere
Informació i reserva de tiquets: barcelona@esquerra.org / 93 317 15 13

MANIFESTACIÓ UNITÀRIA
18 h. Concentració a les 17 h. al punt
de trobada d’Esquerra: 
Passeig de Gràcia / València

WWW.ESQUERRARUBI.CAT



50È ANIVERSARI DE LA RIERADA DE RUBÍ

Les conseqüències econòmiques de la rierada
Ramon Batalla i Galimany. Historiador

Rubí és indústria

El volum de danys va ser important, un fet que ha
quedat lògicament eclipsat per la tragèdia huma-
na i per la ràpida reconstrucció. Més de 120 famí-
lies van perdre l’habitatge, totalment o parcial-
ment. L’escorxador municipal i dos ponts sobre la
riera van desaparèixer. La força destructora va
afectar clavegueres, conduccions d’aigua, carrers i
carreteres. I l’agricultura: a les ribes de la riera, de
Can Corbera fins a Can Pi de Vilaroch, unes 62
hectàrees d’horta van quedar destruïdes. 

El comerç, en canvi, va quedar poc afectat, però
la indústria ho va ser molt. Algunes empreses, a
tocar de la riera, com Hijos de Juan Arch, de tints
i acabats; Miquel Villà o Francesc Comellas, de
teixits, van quedar arrasades. I altres de situades
prop del torrent de l’Alba també van sofrir danys
(Electrotécnica Josa, SA; Manufacturas Sedó,
SA). En total, una trentena d’indústries van patir
desperfectes més greus o menys, aproximada-
ment una tercera part de les existents. 

D’altra banda, 1.167 treballadors industrials,
entorn d’un terç dels que hi havia, van quedar
afectats laboralment: alguns van quedar sense
feina i molts altres van haver de treballar durant
setmanes traient fang i aigua de les naus.

Passades les primeres hores de desconcert, el
govern de Franco va reaccionar, aprofitant l’enor-
me impacte mediàtic de la rierada, per impulsar
una gran campanya de propaganda entorn de l’a-
jut als afectats. El govern es va reunir a Barcelo-
na i va aprovar mesures d’ajut, com el subsidi d’a-
tur per als treballadors o una línia de crèdit del
Banc d’Espanya per als industrials i els pagesos
afectats. A part dels crèdits, les empreses van
cobrar les assegurances que moltes tenien con-
tractades i es van poder acollir a desgravacions fis-
cals. 

En alguns casos, a més , es van rebre ajuts de la
Comissió d’Ajut als Damnificats que repartia les
nombroses donacions rebudes d’arreu del món.
Els ajuts van arribar també als ajuntaments afec-
tats, a les víctimes o als seus familiars, i als que
havien patit destruccions a casa seva. I cal consi-
derar també l’efecte econòmic positiu, indirecte,
de les nombroses inversions públiques efectuades
després de la inundació: els murs i els ponts de la
riera, el nou escorxador, els 540 habitatges públics
del barri del 25 de Setembre, les escoles 25 Años
de Paz (Pau Casals) i 25 de Setembre, el nou dis-
pensari municipal, etc.
L’important, però, d’aquesta pluja de milions és
que queia en terreny adobat. El Rubí de 1962 ja
no era el dels anys quaranta. Durant els anys cin-
quanta s’havia produït un moderat creixement
tant de la població com de la indústria. I arriba-
va en un moment propici, ja que des de finals dels

Imatge: autor desconegut (Arxiu Fotogràfic de Barcelona)
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La nit de 25 de setembre de 1962 Rubí va viure els fets més tràgics de la seva història
contemporània. Les fortes pluges caigudes durant tot el dia van produir un creixement de
la riera, que arrossegà tot allò que trobava al seu pas. El pont penjant de l’antic escorxa-
dor va fer un tap amb tot el que arrossegava l’aigua fins que a les 22.15 hores, aproxima-

dament, no va poder suportar la pressió de l’aigua i va saltar pels aires provocant la inundació
de les zones de l’entorn i arrasant tot el que es va trobar per davant.
En aquells moments les lleres de la riera a la zona de l’Escardívol estaven ocupades per cases
i fàbriques, moltes de les quals van ser arrossegades per la força de l’aigua. Això va provocar
que més de 250 persones perdessin la vida a Rubí.
Just després de  la catàstrofe, es van donar infinites mostres de solidaritat dels i les ciutadanes
de Rubí, així com d’altres contrades, en tasques de reconstrucció, suport o recerca de vícti-
mes. Superat el trauma de la tragèdia, el poble de Rubí es va reconstruir tant des del punt de
vista social com urbà i econòmic, i va donar una lliçó de superació en els moments difícils i
durs gràcies al sacrifici i a la solidaritat mostrada per molta gent en un primer moment i de molta
feina i dedicació en mesos i anys posteriors.
La perspectiva del temps, avui complim 50 anys, ens dóna una certa serenitat en mirar enre-
re i recordar totes les víctimes i alhora impulsar tot un seguit d’activitats commemoratives per
dignificar-ne la memòria. El proper 25 de setembre de 2012, quan es compliran 50 anys exac-
tes de la nit tràgica, els grups polítics amb representació a  l’Ajuntament de Rubí celebraran
un ple extraordinari amb l’objectiu de:  

“

Homenatge a Joaquín Soler
Serrano
L’Ajuntament de Rubí ha homenatjat al periodis-
ta Joaquín Soler Serrano per la seva tasca de soli-
daritat els dies posteriors a la rierada del 25 de
setembre de 1962, davant dels micròfons de
Ràdio Barcelona. En agraïment a la tasca duta a
terme pel periodista, s’ha col·locat una placa
commemorativa a l’edifici de l’Escardívol, on es
troba Radio Rubí. Joaquín Soler Serrano va morir
el 7 de setembre de 2010. 
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Declaració institucional  
en la  commemoració del  
50è  aniversari de la rierada1

• Recordar i homenatjar totes aquelles persones que van patir aquella tràgica nit.
• Homenatjar totes aquelles persones que van mostrar la seva solidaritat amb les
víctimes i la nostra població al llarg de les dates posteriors al 25 de setembre de
1962 i agrair-los-la.
• Solidaritzar-se amb el sentir i la memòria de les víctimes de les poblacions veï-
nes: Terrassa, Sabadell, Sant Quirze, Cerdanyola, Montcada, Molins de Rei o El
Papiol,  que també van patir els efectes de la rierada.
• Posar en valor l’esperit de superació col·lectiva per deixar endarrere els moments
tan difícils i dolorosos que va suposar la Rierada i per reconstruir Rubí.

1Extracte adaptat de la declaració aprovada pels grups municipals de PSC, PP, CiU, ICV, ERC i ACR 
amb representació al Ple de l’Ajuntament de Rubí
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L’aniversari de la rierada a internet
El web www.rubi.cat/rierada es va crear per recollir tota
la informació referent als esdeveniments del 25 de
setembre de 1962, recopilar els testimonis i les acti-
vitats relacionades amb aquest aniversari. Més de
2.600 persones han visitat el lloc web des de la seva
posada en marxa, a l’octubre de l’any passat. La infor-
mació també s’ha plasmat a les xarxes socials: la pàgi-
na Facebook de la rierada compta amb 159 fans i el
canal de Twitter té 158 seguidors. Els vídeos dels tes-
timonis també es troben al canal Youtube de l’Ajun-
tament de Rubí.

La commemoració dels 50 anys de la rierada del 25 de setembre de 1962 havia
de comptar amb tots els àmbits i sectors de la societat rubinenca, ja que aquells
tràgics fets van colpejar tota la població de forma directa o indirecta. És per
aquest motiu que, des del primer moment, es va dur a terme una crida per part
de l’Ajuntament demanant la col·laboració de la ciutadania i de les entitats ciu-
tadanes perquè participessin en la commemoració d’aquells fets, que van sig-
nificar un abans i un després per a la ciutat de Rubí.
Des del primer moment la resposta a la crida feta a les entitats per part de l’A-
juntament, el mes de setembre de 2011, va ser positiva i moltes d’elles van mos-
trar la voluntat de participar en els diferents espais i actes que s’havien de dur
a terme al llarg d’aquest ant any i també d’organitzar altres actes per homenat-
jar totes les persones que van patir aquella nit.
A partir del mes d’octubre de 2011 moltes entitats i àmbits del teixit associatiu
rubinenc es van posar a treballar per a la celebració de tot tipus de commemo-
racions, cada una d’elles en el seu àmbit d’activitat i acció: associacions de veïns,
entitats de cultura tradicional popular, organitzacions teatrals o religioses, etc.,
entre alguns sectors que han organitzat o han col·laborat en els diferents actes.
Al llarg d’aquest mes de setembre es duran a terme la majoria d’activitats orga-
nitzades per entitats per a la commemoració, com la marxa de torxes de la tarda
nit del 25 de setembre, els actes litúrgics a la parròquia de Sant Pere, una repre-
sentació teatralitzada per part de l’Associació per a la Recuperació de la Memò-
ria Històrica, una exposició organitzada per part de la colla sardanista Flor de
Neu, així com altres activitats que es poden consultar al web commemoratiu,
www.rubi.cat/rierada.
Un altre cop s’ha demostrat que el millor que té Rubí és la força de la seva gent
i del teixit associatiu, que s’han bolcat per recordar uns fets luctuosos per a la
ciutat, però que es van superar amb la força i la implicació de totes i tots.

Les entitats implicades 
en la commemoració
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tòtems dels
 itineraris
indicador d’un
dels itineraris
dedicat a la rie-
rada

a comunitat educativa de Rubí ha creat diversos materials didàctics adreçats als mestres i pro-
fessors de la ciutat per oferir-los un seguit d’eines que els ajudin a tractar el fet de la rierada
del 25 de setembre de 1962 amb l’alumnat. Tots aquests recursos estan aglutinats a la pàgina
web https://sites.google.com/site/rieradaderubi50anys/home.

l

Aprendre de la
rierada

Aquest web s’ha creat amb l’ànim de recordar i
transmetre a les noves generacions uns esdeveni-
ments que ens han d'ensenyar a conèixer i respec-
tar la natura i les seves lleis. La pàgina vol ser un
homenatge de la comunitat educativa a les víctimes
i els voluntaris que van ajudar a refer la ciutat ara
fa cinquanta anys. 

Els creadors de la pàgina web han pensat materials
didàctics per a diferents grups d’edat. Per als
alumnes de parvulari i de cicle inicial s’ha elaborat
un conte il·lustrat que narra la història de dos ger-
mans, el Josep, de 8 anys, i la Montserrat, de 5,
que van sobreviure a la rierada. 

A través d’aquest relat, titulat “L’aigua de la riera”,
els infants podran conèixer com era la vida als anys
60 (a l’estiu, per exemple, la gent acostumava a
quedar-se a Rubí en comptes de marxar de vacan-
ces), les tradicions de l’època i debatre sobre la
conveniència de construir cases a la llera d’un riu.
A més, gràcies a la maqueta que ha confeccionat
l’Associació de Pessebristes de Rubí, també
podran visualitzar on es trobaven diferents ele-
ments de l’època, com ara la font del Bullidor, que
els diumenges s’omplia de famílies que hi anaven
a dinar. D’aquest conte també se n’ha fet una ver-
sió en braille. 

Per als alumnes de cicle mitjà i superior s’ha plan-
tejat una “Cacera del tresor”. Prèviament, a l’aula,
els mestres mostraran imatges de la riera (anteriors
i posteriors a la catàstrofe) als estudiants, que hau-
ran d’investigar i demanar a casa més informació
sobre aquells esdeveniments. Posteriorment, els
alumnes posaran en comú tot allò que hagin esbri-
nat. Amb tota aquesta informació, la classe podrà
fer un text col·lectiu, un mural, realitzar una entre-
vista a algun protagonista... 

Per últim, s’ha creat un iti-
nerari de codis QR adreçat
als alumnes d’educació
secundària. Els professors
podran fer un recorregut
amb els estudiants per tal
d'identificar la ubicació real
de 7 dels llocs més signifi-
catius de la rierada de

1962. En aquests indrets, l'Ajuntament ha col·locat
plaques amb una breu descripció i un codi QR. La
idea és que qualsevol ciutadà amb telèfon mòbil
que disposi de lector de codis QR pugui reviure els
fets de la rierada i es faci una idea de l'abast de la
tragèdia.

Amb aquest conte els més petits coneixeran els fets
 d’aquell 25 de setembre

50è aniversari de la rierada activitats educatives
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Joaquín Soler Serrano, sempre al costat de Rubí

 
L'alcaldessa entrega a Pellín una 
placa commemorativa  

 
D’esquerra a dreta: Ramón 
Pellín, Carme Garcia i Assumpció 
Peydro (testimoni de la rierada) 

 
Pellín amb Joan Maronda, 
director de Ràdio Rubí 
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Data de publicació: 07.09.12 12:42
Aquest matí, la nostra ciutat ha homenatjat a títol pòstum el periodista Joaquín Soler 
Serrano, que va ser la veu radiofònica solidària que va protagonitzar la programació 
especial a Ràdio Barcelona durant la rierada de 1962 a Rubí. En un acte molt emotiu, 
l’Ajuntament ha donat a conèixer una placa de reconeixement a la seva tasca a l’edifici 
de l’Escardívol.  
 
L’acte ha comptat amb la presència de l’antic secretari de Soler Serrano, Ramon Pellín, que ha 
rebut de mans de l’alcaldessa de Rubí, Carme Garcia, una placa en record del periodista, moment 
en què Pellin s’ha emocionat molt perquè de fons, s’escoltava la veu de Soler Serrano 
retransmetent el programa especial de la rierada.  
 
L'homenatge s’ha fet a les instal.lacions de l’Escardívol per dues raons: per una banda, perquè 
Soler Serrano va ser testimoni directe dels fets ocorreguts durant la nit del 25 de setembre de 
1962 i els dies posteriors i, de l’altra, perquè l’Escardívol acull actualment les instal.lacions de 
l’emissora municipal. Precissament, la cap de programes de Ràdio Rubí, Lídia Juste, ha presentat 
aquest homenatge. A més, Ramon Pellin ha obsequiat la ciutat i la ràdio amb una fotografia de 
Soler Serrano i ell mateix que es quedarà a l’emissora municipal. El que va ser secretari del locutor 
ha agraït tant la commemoració dels fets de la rierada com l’atenció que des de Rubí s’està fent a 
la figura de Joaquín Soler Serrano. Pellin ha resumit el paper tan important que va significar el 
periodista i la seva veu per la ciutat i per les persones afectades.  
 
Ramon Pellin també ha explicat que ell va conèixer el periodista just un any abans de la rierada i 
que des de llavors es va convertir en el seu referent i amic i que, a més, plegats van participar en 
els actes de commemoració del 40è aniversari de les riuades del Vallès de 1962. Joaquín Soler 
Serrano va morir un dia com el d'avui, 7 de setembre, ara fa dos anys.  
 
Per la seva banda, l’alcaldessa de Rubí, qui també ha elogiat la tasca feta per Joaquín Soler 
Serrano i la seva implicació amb la nostra ciutat, ha aprofitat per presentar el número especial de 
la revista La Ciutat que inclou un monogràfic sobre els 50 anys de la rierada de Rubí.  
 
A l’acte d’avui celebrat a l’Escardívol també hi han assistit alguns testimonis dels fets del 25 de 
setembre de 1962 a més de representants de diferents formacions polítiques de Rubí. I és que 
aquest homenatge s’inclou en el conjunt d’activitats que el consistori rubinenc ha organitzat per 
aquest mes de setembre coincidint amb el 50è aniversari de la rierada, l’acte central del qual es 
durà a terme el mateix dia 25 de setembre.  

Recursos relacionats
Ramon Pellin explica la importància de la figura de Joaquín Soler Serrano en la 
rierada de 1962  
 mp3  Àudio (275,56 Kb) - Data de publicació: 07.09.12 

L'alcaldessa de Rubí, Carme Garcia, presenta el monogràfic sobre els 50 anys de la 
rierada a la revista La Ciutat  
 mp3  Àudio (280,56 Kb) - Data de publicació: 07.09.12 
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L'emotiu homenatge a Joaquín Soler Serrano 
dóna el tret de sortida al mes dedicat a la 
Rierada de 1962  

L'alcaldessa i el secretari del difunt locutor han inaugurat una placa 
commemorativa a la façana de l'Escardívol  

Rubí ha homenatjat aquest divendres al periodista Joaquín Soler Serrano, la veu de la ràdio durant 
la tràgica Rierada de 1962. El locutor de Ràdio Barcelona, mort l'any 2010, va informar dels 
esdeveniments per a tot el país i va demanar ajuda per als damnificats. L'alcaldessa, acompanyada 
de Ramon Pellín, secretari de Soler Serrano, han inaugurat una placa d'homenatge al periodista, 
que s'ha col·locat a la façana de l'Escardívol. A més, l'alcaldessa ha presentat l'edició especial de la 
revista La Ciutat, dedicada a la Rierada de 1962. 

L'homenatge a Soler Serrano ha estat el primer dels diversos actes previstos per aquest mes de 
setembre amb motiu de la commemoració dels tràgics aiguats 
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‘Miradas de Mujer’ aplega 
una seixantena de persones 
a la inauguració

L’Associació Mujeres Creati vas del Vallès va inaugurar amb 
un èxit rotund l’exposició ‘Miradas de Mujer’, que va obrir 
les portes al públic la passada setmana. Totes les obres que 
es van veure a les parets de l’equipament municipal eren 
originals, i copsaven el punt de vista de cada arti sta. Van ser 
una seixantena de persones les que es van apropar durant la 
inauguració per veure de  ben a prop les obres. L’exposició 
es podrà visitar a la sala d’exposicions de l’Anti ga Estació 
fi ns el dia 19 de setembre. / DdR

Instant de la inauguració de l’exposició, a l’Anti ga Estació.

Cedida

El CRAC acull l’exposició 
‘Gegants de Paper’
El Centre Rubinenc d’Alter-
nati ves Culturals (CRAC) va 
inaugurar el passat diven-
dres l’exposició ‘Gegants 
de Paper’, muntada per la 
Colla de Geganters de Rubí. 
Aquesta mostra ja es va po-
der veure a Rubí fa uns me-

sos, al Castell Ecomuseu de 
Rubí. L’exposició és un recull 
de la història dels gegants a 
través de la il·lustració, en 
concret dels caricaturistes 
i humoristes del segle XIX, 
una mostra que es va prepa-
rar per commemorar el 25è 

aniversari de l’enti tat. 
Pe r  co m p l e m e nta r 

aquesta exposició, que es 
podrà visitar fi ns el dia 30 de 
setembre, ahir es va fer la 
xerrada ‘L’origen i la tradició 
dels Gegants’, a càrrec de 
Miquel Merino. / DdR

L’exposició està formada per diversos plafons que expliquen la història de la il·lustració dels gegants.

Ferran Ybargüengoiti a

El CER presenta un nou 
Curs de la Història de Rubí
El Centre d’Estudis Rubi-
nencs (CER) va presentar el 
passat divendres a l’Ateneu 
una nova edició del Curs 
d’Història de Rubí, unes 
conferències que s’esten-
dran des de la prehistòria 
fi ns al segle XXI. La primera 
xerrada va ser totalment 
gratuïta i oberta al públic. 
L’encarregat de realitzar la 
conferència va ser Francesc 
Xavier Arís, membre del 

CER, que va repassar l’ar-
queologia i la historiografi a, 
a més de fer una presenta-
ció global dels temes que 
es tractaran.

El curs té una durada 
de dos mesos, fins el 18 
d’octubre, i girarà entorn 
de temes com la paleonto-
logia, la prehistòria, l’edat 
anti ga, mitjana i moderna, 
el segle XIX, el segle XX i el 
present i futur de la ciutat. 

Per fer-ho, un seguit d’ex-
perts seran els encarregats 
de donar les xerrades: Jordi 
Simó, Francesc Margenat, 
Jordi Vilalta, Juanjo Cortés, 
Lluís García, Jaume Parras, 
Eduard Puigventós, Ramon 
Batalla i Carme García.

L’any passat ja es va ce-
lebrar una edició d’aquest 
curs, que ara es repeteix 
per la bona acollida que va 
tenir. / DdR

Francesc Xavier Arís va ser l’encarregat de fer la primera conferència del curs d’història de Rubí.

Ferran Ybargüengoiti a

Inauguració d’una mostra 
de pintura d’Anna Tamayo 
al restaurant La Cava

L’arti sta rubinenca Anna Tamayo va inaugurar el passat 
dijous a la tarda una nova exposició a la ciutat. Després de 
mostrar les seves pintures abans de les vacances a l’Anti ga 
Estació i al Museu Vallhonrat, Tamayo exposa a les parets 
del restaurant La Cava, situat a la plaça Anselm Clavé, 11. 
Durant l’estrena d’aquesta exposició, que no té un tí tol 
defi nit, l’arti sta rubinenca va aprofi tar per donar a conèixer 
entre els assistents la seva pàgina web www.annatamayo.
com, un espai virtual per conèixer de més a prop l’arti sta i 
la seva obra. / DdR

Pintura d’Anna Tamayo que es pot veure a La Cava.

Núria de Espinosa 
presentarà ‘La 
catástrofe que 
marcó un pueblo’
Coincidint amb el 50è ani-
versari dels fets de la riera-
da a Rubí, l’arti sta local Nú-
ria de Espinosa presentarà 
un llibre que parla sobre el 
tràgic esdeveniment. ‘La 
catástrofe que marcó un 
pueblo’ es presentarà a la 
Biblioteca Municipal Mes-
tre Martí  tauler el proper 
dijous 20 de setembre a les 
19 hores. / DdR

L’Ateneu presenta 
una variada oferta 
lúdica i cultural 
per aquesta tardor
Per a l’últi m trimestre de 
l’any, l’Ateneu oferirà als 
rubinencs una setante-
na d’activitats lúdiques 
i formatives, en total es 
realitzaran 16 tallers, 5 
monogràfics, 33 cursos 
de formació TIC i 6 cursos 
formatius adreçats a en-
ti tats, a més de xerrades, 
concerts i altres acti vitats 
infanti ls.

Pel que fa als tallers, 
s’han programat de dansa 
oriental per a infants, de 
bollywood, d’iniciació al 
xinès, de dansa del ventre, 
de plantes i remeis, de pin-
tura i decoració de ventalls, 
de còmic i d’iniciació a la 
fotografi a, entre altres. El 
preu oscil·la entre els 40 i 
els 48 euros el trimestre.

D’altra banda, els mo-
nogràfi cs tenen una temà-
ti ca variada: taller de clown 
per a adults, elaboració de 
sabons aromàti cs, iniciació 
a la radioafició, etc. Els 
preus varien segons els 
dies de durada.

Per a l’Ateneu, el plat 
fort d’aquesta tardor són 
els cursos de formació 
en TIC (Tecnologia de la 
Informació i la Comuni-
cació), amb un total de 
33: iniciació al facebook, 
promoció professional a la 
xarxa Linkedin, creació d’un 
blog, planifi car viatges per 
internet, etc. La majoria 
tenen un cost de 10 euros. 
Les inscripcions es faran a 
parti r del 17 de setembre.

Acti vitats gratuïtes
L’Ateneu organitzarà acti vi-
tats gratuïtes els divendres: 
jocs de taula per a peti ts 
i grans, tertúlies de do-
nes, xerrades i un concert 
de bols ti betans, i els dis-
sabtes: danses en família, 
contes, dansa tahitiana i 
contes de Nadal. / DdR

Ferran Ybargüengoiti a
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Joaquín Soler Serrano fou el 
periodista que des dels mi-
cròfons de Ràdio Barcelona 
va converti r-se en la veu  de 
la rierada, l’home que va 
explicar a la resta de l’Estat 
què va passar la nit del 25 

va retre un peti t homenatge, 
al qual van assisti r més d’una 
vintena de persones. 

Ramon Pellín, productor 
i secretari de Soler Serrano, 
va assisti r a l’acte i va recor-
dar “la valenti a del Joaquín, 
que va mobilitzar a la resta 
de l’Estat i que va uti litzar la 
ràdio no només per informar 
sinó per fer solidaritat”. De la 
seva banda, Carme García va 
donar per inaugurada la pla-
ca en homenatge a Soler Ser-
rano, col·locada a l’exterior 
dels estudis de Ràdio Rubí, i li 
va fer entrega a Perrín d’una 
placa de record. L’instant 
més emoti u va ser quan es 
va escoltar un tall de veu del 
periodista dels fets de 1962, i 
que va provocar les llàgrimes 
de l’amic del periodista i de 
la pròpia alcaldessa.

Per la seva banda, Ra-
mon Pellín va fer entrega 
d’un quadre amb una fo-
tografi a de Soler Serrano a 
l’alcaldessa, que es col·locarà 
als estudis de Ràdio Rubí.

Senti t homenatge al periodista Soler 
Serrano, la veu de la rierada de 1962

Ramon Pellín, amic de Joaquín Soler Serrano, i Carme García en l’acte d’homenatge al periodista.

Portada de la revista La Ciutat, que aquest mes publica un mono-
gràfi c sobre els aiguats.

M.C.
Antoni Boada (La Ciutat)

de setembre de 1962 i les 
tràgiques conseqüències 
dels aiguats. Amb la seva 
tasca va mobilitzar la resta 
d’Espanya, que va oferir la 
seva solidaritat per ajudar 
els damnifi cats. De tots els 
punts de l’Estat van arribar 
materials i aliments, així 
com també un xec amb una 

important quanti tat econò-
mica. Uns diners, que com va 
explicar l’alcaldessa Carme 
García, no van anar mai a les 
arques de l’Ajuntament.

Dins el marc del 50è 
aniversari de la rierada i co-
incidint amb el segon aniver-
sari de la mort del popular 
periodista, la ciutat de Rubí li 

La Ciutat publica una edició especial 
dedicada a recordar la rierada
Durant l’acte es va presentar un nou número de La Ciutat, 
la revista municipal, que aquest mes està íntegrament 
dedicada a recordar els tràgics fets de 1962. A les seves 
pàgines hi ha un peti t recull dels 35 testi monis que ja han 
recollit els mitjans de comunicació locals.

El proper acte relacionat amb la rierada ti ndrà lloc el 
proper 22 de setembre, amb la presentació del documen-
tal ‘Després de les aigües’ al teatre municipal La Sala, a les 
19.30 hores i que ja ha exhaurit les entrades. Per aquest 
moti u el 23 de setembre hi haurà dos passis, a les 17.30 
i a les 19 hores. Les entrades es poden recollir al Punt 
d’Informació, a l’Anti ga Estació. / M.C.

I també gastronomia, oci,  salut, 
entreteniment... i molt més

El comerç de Monturiol-Progrés, Les 
Torres i el Mercat regalen obsequis

El 10% de la plantilla de l’Ajuntament 
serà a la Marxa de Madrid
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L'abans i el després de la rierada a través de les fotografies de Jordi 
Benítez 

 

Rubí vist des de Can Sant Joan 

Data de publicació: 18.09.12 11:06 
Fins al proper 28 d’octubre es pot visitar a Sala d’Art Aula Cultural una exposició de 
fotografies de Jordi Benítez on es pot veure l’evolució de la ciutat a partir del tràgic 
episodi de la rierada del dia 25 de setembre de 1962. Un esdeveniment que es 
commemorarà la propera setmana, dimarts dia 25, amb gran quantitat d’activitats.  
 
La mostra plasma mitjançant fotografies com és actualment la nostra ciutat, a més d’ensenyar 
quins van ser els espais més afectats per la rierada, com pot ser l’Escardívol. També hi ha 
instantànies que evidencien la importància que va tenir la rierada en la reconstrucció posterior de 
Rubí i com ha influït en la seva fesomia. De fet, tot el treball del fotògraf Jordi Benítez està enfocat 
a l’entorn natural de diverses ciutats d’arreu del món.  
 
A banda de les fotografies de Benítez, i mentre duri l’exposició, també es podran visitar tres 
diorames que han fet des de l’Associació de Pessebristes de Rubí que resumeixen l’abans, el 
durant i el després de la rierada, amb efectes de llum, aigua i so.  
 
Ambdós recordatoris del que va passar a la nostra ciutat el dia 25 de setembre de 1962 s’inclouen 
en les activitats de la commemoració dels 50è aniversari de la rierada. En aquest cas, la mostra 
estarà oberta fins el dia 28 d’octubre a la Sala d’Art Aula Cultural a l’avinguda de Barcelona, 
número 84. L’horari de la sala és els dijous i divendres de les 17.30 h a les 20.30 h i els dissabtes 
de les 11 h a les 14 h i de les 17.30 h a les 20.30 h.  
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Es presenta el llibre “La riuada de Franco”, una visió diferent de la rierada 
del ‘62 

 

Acte de presentació de les 
publicacions sobre la rierada a la 
Biblioteca 

Data de publicació: 19.09.12 10:46 
El 50è aniversari de la rierada de 1962 que es commemora aquest mes està centrant 
una part important de les activitats que se celebren a la ciutat. És el cas de l’acte que 
Òmnium Cultural i la revista Vallesos han organitzat aquest dimarts a la tarda a la 
Biblioteca Mestre Martí Tauler, i que ha aconseguit omplir l’auditori de l’equipament 
municipal. 
 
L’acte ha servit per donar a conèixer dues publicacions centrades en l’efemèride de la rierada. 
D’una banda, s’ha presentat en primícia el llibre La riuada de Franco, de Ferran i Lluís Sales. El 
document fa una anàlisi política dels diferents corrents dins del règim franquista, partint de la idea 
que aquests s’exemplifiquen molt bé al Rubí de després de la rierada. En general, els autors han 
volgut defugir amb el seu llibre les interpretacions habituals que s’han fet sobre la tragèdia del ‘62, 
molt més centrades en la incidència d’aquests fets sobre la població. 
 
La rierada també és el tema que protagonitza la tercera edició de la publicació Vallesos, un 
número que també s’ha presentat aquest dimarts a la Biblioteca Mestre Martí Tauler. La revista, 
centrada en el patrimoni natural, cultural i històric de les comarques vallesanes, dedica un 
monogràfic a l’impacte que la tragèdia va a tenir a cadascuna de les localitats afectades. A més, 
separa per temes les diferents vessants de la rierada com, per exemple, els canvis socials i 
urbanístics que va suscitar o el fenomen mediàtic que va suposar a tot Espanya. 
 
A més del text escrit pels responsables de Vallesos, el tercer número d’aquesta publicació recull el 
testimoni d’alguns supervivents i reprodueix també un escrit de gran valor documental. Es tracta 
d’una crònica escrita per Josep Maria Espinàs que, segons Vicenç Relats, director de la revista, 
ofereix una narració “preciosa” de la tragèdia. 
 
Finalment, la jornada d’aquest dimarts també ha servit perquè els representants municipals fessin 
un sentit homenatge a una de les figures polítiques locals clau durant els dies posteriors a la 
tragèdia, tal com ha destacat Martí Pujol, regidor d’Identitat i Projecció Exterior. La xerrada Miquel 
Rufé, víctima política de la rierada ha recordat la trajectòria de l’alcalde que va encapçalava el 
consistori rubinenc aquell 25 de setembre de 1962. 
 
El llibre La riuada de Franco ha estat publicat per Pagès Editors i es pot comprar a un preu de 19 
euros a la web de l’editorial. A més, els seus autors tenen en marxa el bloc 
lariuadadefranco.blogspot.com, on aprofundeixen en les pugnes polítiques i la corrupció que van 
destapar els aiguats de 1962. 
 
De la seva banda, la revista Vallesos es pot adquirir a les llibreries L’Ombra, El Racó del Llibre, 
Abacus o Piràmide per un cost de 8 euros.

Recursos relacionats 
Ferran i Lluís Sales parlen del llibre 'La riuada de Franco'  
 mp3  Àudio (305,38 Kb) - Data de publicació: 19.09.12 

Vicenç Relats destaca la crònica de Josep M. Espinàs recuperada per a la revista 
'Vallesos'  
 mp3  Àudio (244,49 Kb) - Data de publicació: 19.09.12 

Martí Pujol es refereix a la figura de Miquel Rufé  
 mp3  Àudio (148,42 Kb) - Data de publicació: 19.09.12 
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Encara queden entrades per veure el documental de la rierada 
 

Cartell promocional del 
documental 'Després de les 
aigües' 

Data de publicació: 19.09.12 14:53 
Aquest cap de setmana s’estrena a La Sala el documental Després de les aigües, que 
recull testimonis de la rierada del '62 i explica com va afectar a la ciutat aquesta 
catàstrofe. Les entrades es poden demanar gratuïtament al Punt d’Informació i trucant 
al telèfon 93 587 27 60.  
 
Després de les aigües és un documental històric el�laborat per la Cresta produccions, un grup de 
rubinencs que es dediquen a la comunicació. S’estrena oficialment dissabte, 22 de setembre, a les 
19 h. Aquest passi està adreçat a autoritats, testimonis i membres de les entitats de la ciutat.  
 
Diumenge hi ha dues projeccions més del documental: una a les 17.30 h i una altra a les 19 h. 
Encara queden prop de 200 invitacions per a la projecció de diumenge a la tarda.  
 
Joan Gallisà, Comissionat pels actes de commemoració del 50è aniversari de la rierada, ha explicat 
que aquest document històric està despertant molt interès entre els ciutadans perquè recull 
testimonis personals del passat recent de la ciutat.  
 
Per aconseguir les invitacions cal anar al Punt d’Informació, a l’Antiga Estació, al carrer Historiador 
Serra, o trucar al telèfon 93 587 27 60. 
 

Recursos relacionats 
Joan Gallisà, comissionat pels actes de la rierada, ha explicat el valor històric del 
documental 'Després de les aigües'  
 mp3  Àudio (208,42 Kb) - Data de publicació: 19.09.12 
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Núria de Espinosa presenta el seu llibre sobre la rierada 
 

Un moment de la presentació 
del llibre 

Data de publicació: 21.09.12 10:06 
Tot just queden un dies per al 25 de setembre, el dia en què es commemorarà el 50è 
aniversari de la rierada. Amb aquesta dada en ment, la Biblioteca ha acollit aquest 
dijous la presentació del darrer llibre de l’escriptora Núria De Espinosa. Sota el títol Rubí 
1962-1964. La catástrofe que marcó a un pueblo, l’obra repassa la situació en què va 
quedar la ciutat els mesos posteriors a la tragèdia. 
 
'Durante la medianoche la lluvia inundó tantos hogares que de un solo golpe quedaron anegadas 
muchas ilusiones y esperanzas, que desaparecieron en el amanecer de un nuevo mañana'. Aquest 
és un fragment del llibre de Núria De Espinosa, escriptora i poeta rubinenca, que s’ha presentat 
aquest dijous a la biblioteca Mestre Martí Tauler en una sala d’actes que ha quedat petita. 
 
L’autora ha explicat a Ràdio Rubí que la idea d’escriure sobre la rierada va sorgir “com un 
homenatge als pares que acabat sent un homenatge a totes les persones que van viure la tragèdia 
de la rierada”. No és la primera publicació d’Espinosa que, entre d’altres obres, ha publicat les 
novel�les Cruzando el río, Mañana al despertar i No estoy sola, a més de diversos reculls de 
poemes. Recentment, ha creat el col�lectiu Mujeres Creativas del Vallès, entitat que presideix. 
 
La presentació forma part dels actes commemoratius del 50è aniversari de la catàstrofe que va 
marca tota una generació de rubinencs i altres poblacions del Vallès. Precisament, l’autora s’ha 
referit a aquesta commemoració assegurant que són molt necessaris aquesta mena d’actes perquè 
no es perdi el record. “Encara avui és difícil parlar-ne, hi ha nens que ni tan sols saben què va 
passar”, detalla De Espinosa.  
 
Rubí 1962-1964. La catástrofe que marcó a un pueblo es pot descarregar de manera gratuïta de la 
pàgina web www.calameo.com. La presentació ha comptat amb la participació de la directora de la 
biblioteca, Ana María García, i la cap de programes de Ràdio Rubí, Lídia Juste. 

Recursos relacionats 
Núria de Espinosa explica que el llibre va néixer com un homenatge als seus pares  
 mp3  Àudio (98,80 Kb) - Data de publicació: 21.09.12 

La escriptora diu que encara ara costa parlar de la rierada  
 mp3  Àudio (72,78 Kb) - Data de publicació: 21.09.12 
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L'Esbart Dansaire estrena aquest dissabte a La Sala la dansa '25 de 
Setembre. La rierada' 

 

Assaig de l'Esbart a 
l'Espona /foto: @localpres 

Data de publicació: 21.09.12 09:59 
L’Esbart Dansaire de Rubí estrenarà aquest dissabte una dansa al Teatre Municipal La 
Sala sota el títol 25 de Setembre. La rierada. Una nova coreografia que servirà per retre 
un homenatge a Núria Saumell, monitora de l’escola de dansa de l’Esbart que va morir 
amb tota la seva família a la rierada del 25 de setembre del 1962. 
 
L’estrena coincidirà amb la presentació del documental sobre la rierada Després de les aigües a La 
Sala, en el que serà un acte conjunt que recordarà totes les víctimes i familiars del tràgic succés 
que va colpir la nostra ciutat l’any 1962.  
 
El president de l’Esbart Dansaire, Isidre Rubio, ha explicat a Ràdio Rubí que des de la seva entitat 
feia molt temps que estaven intentant organitzar un acte per recordar Núria Saumell i la seva 
aportació a l’esbart rubinenc. Finalment, van decidir recuperar una melodia de Llibert Capelles, 
músic de Rubí, i convertir-la en dansa. Una composició que té molta història ja que l'Esbart i, més 
concretament Albert Sans, havien guardat durant molts anys aquesta partitura.  
 
L'Esbart va decidir demanar a Xavier Capelles, fill de Llibert Capelles i també músic, que 
transformés la música del seu pare en una dansa. Llavors va ser el torn de Jordi Rubio, el director 
de l’Esbart, que va fer-ne la coreografia. A banda de Capelles i de Rubio, la dansa ha comptat amb 
la col�laboració de més persones de forma desinteressada: Maria Carbonell, que ha dissenyat el 
vestuari; Rosa Maria Cañameres, que ha cosit els vestits i Juanita Méndez, que ha proporcionat els 
teixits.  
 
Durant aquests dies, l’Esbart Dansaire està assajant la nova peça musical a l’edifici de l’Espona. 
De fet, d’aquesta forma, l’entitat està fent proves sobre la sonorització de l’edifici, que és un dels 
problemes que ha tingut l'Esbart fins ara per utilitzar-lo. Aquests assajos serviran per comprovar 
el nivell de soroll que fan quan hi treballen.  
 
L’estrena de la dansa 25 de Setembre. La rierada serà aquest dissabte a partir de les 19 h al 
Teatre Municipal La Sala abans de la projecció del documental Després de les aigües. 

Recursos relacionats 
El president de l'Esbart Dansaire, Isidre Rubio, explica la història de la dansa que 
s'estrenarà demà a La Sala  
 mp3  Àudio (200,64 Kb) - Data de publicació: 21.09.12 

Rubio comenta que l'Esbart està assajant a l'edifici Espona  
 mp3  Àudio (169,41 Kb) - Data de publicació: 21.09.12 
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El fotògraf Jordi Benítez exposa fotografies actuals 

de les zones afectades per la Rierada a l'Aula 

Cultural  

L'associació de Pessebristes de Rubí presentarà una maqueta d e 
l'abans, durant i després de la rierada 

Una nova exposició relacionada amb el 50è aniversari de la Rierada de Rubí es podrà visitar a 
partir de demà divendres, 21 de setembre a la Sala d'Art Aula Cultural, situada a l'avinguda 
Barcelona. Es tracta de les fotografies de Jordi Benítez, que presenta una visió actual d'aquest 
capítol de la història de la nostra ciutat i ens mostra quins llocs van quedar afectats i què va 
sorgir després d'aquella nit del 25 de setembre de 1962, així com l'empremta que la rierada va 
deixar a la fesomia de Rubí. 
 
El treball de Jordi Benítez expressa una preocupació per l'entorn urbà de diverses ciutats 
d'arreu del món i el seu clima. De fet, el fotògraf ha col·laborat amb la delegació de la 
Generalitat de Catalunya a Berlín per promocionar la cultura catalana en aquesta ciutat 
europea. 

Acompanyant aquesta exposició, l'associació rubinenca dels Pessebristes de Rubí presentarà 
una maqueta en la que es pot veure l'abans, el durant i el després de la rierada, amb efectes de 
llum, aigua i so. Tres diorames que mostraran de forma visual com van passar els fets de la nit 
del 25 de setembre de 1962. L'exposició es podrà visitar fins el 28 d'octubre. 

L'horari de l'Aula Cultural és dijous i divendres, de 17.30 a 20.30 h i dissabtes d'11 a 14 h i de 
17.30 a 20.30 h. 

RUBITV.CAT / Foto: Jordi Benítez  
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El meteoròleg de TV3 Francesc Mauri oferirà una 

xerrada a Rubí sobre la Rierada el proper dimarts  

Durant l'acte també es presentarà un nou web amb continguts 
educatius sobre els fets de 1962 

El meteoròleg de TV3 Francesc Mauri serà a Rubí el proper dimarts, 25 de setembre, per oferir 
una xerrada amb motiu dels 50 anys de la Rierada de 1962. 

Durant l'acte, obert a tots els rubinencs, es presentarà un nou web amb continguts educatius 
sobre la Rierada elaborats per una comissió de docents de la ciutat. 

AINA MIRALLES  
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Rubí exigeix a la Generalitat la suspensió 
de l’acti vitat a l’abocador de Can Carreras 
en descobrir residus sanitaris

Fotografi a ACR

Alternati va Ciutadana va prendre imatges de les restes sanitàries durant una visita sorpresa 
a l’abocador, amb un inspector de l’Agència de Residus de Catalunya. 

Pàg. 9

La 5a Caminada 
Nocturna dobla el 
nombre de places

Torna el Mercat 
Ecològic a l’illa

Pàg. 16

Èxit de parti cipació al 
II Campionat d’Skateboard 
de Rubí, que es podria 
repeti r per la Festa Major

Pàg. 35-37Pàg. 29

La Sala manté l’aposta 
pels arti stes locals, en una 
temporada marcada pels 20 
anys del teatre municipal

El Rubí cau davant l’Europa 2-1 
i l’Olímpic empata a 2 amb el 
Marianao Poblet amb un gol en 
pròpia porteria

Pàg. 15

Pàg. 13

Pàg. 3-5

Dimarts vinent, 25 de setembre, farà 50 
anys dels aiguats que es van endur la vida 
de centenars de persones a la comarca

Arriben els actes centrals del 
50è aniversari de la Rierada

L’estrena d’un documental sobre els fets 
i una marxa de torxes per la ciutat, dos 
dels homenatges a les vícti mes

SUPLEMENT GRATUÏT I D’ENTRETENIMENT DEL DIARI DE RUBÍ Divendres, 21 de setembre de 2012 - Núm.41

El Mercat Ecològic del Va-
llès tornarà a instal·lar-se 
aquest dissabte a la nostra 
ciutat de 9 a 14 hores, 
després de l’aturada de 
l’estiu. Com en les dues 
darreres edicions, les dife-
rents parades s’instal·laran 
a l’illa de vianants, ja que 
la regidoria de Comerç va 

Torna el Mercat Ecològic a l’illa 
de vianants després de l’aturada esti val

Les parades del Mercat ofereixen una àmplia varietat de productes ecològics. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Arxiu Arxiu

decidir traslladar-ho des 
de la plaça Doctor Guar-
diet, per tal d’atreure més 
públic i de donar més vida 
a l’illa. 

El Mercat Ecològic, que 
arriba cada quart dissabte 
de mes a Rubí, ofereix 
productes ecològics locals, 
artesanals i de la terra, res-

pectuosos amb l’entorn i el 
medi ambient. Els produc-
tors i elaboradors oferei-
xen mel, vins, olis, herbes, 
formatges, mató, fruites, 
verdures i productes en-
vasats. De fet, l’objectiu 
del mercat és promocionar 
les varietats i els productes 
d’alimentació de tempora-

I també gastronomia, oci, 
salut, entreteniment... 

i molt més

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

PAG. 14PAG. 10

da i del territori i donar a 
conèixer l’agricultura i la 
producció ecològica com 
a model sostenible per a 
la preservació del medi 
ambient i de qualitat per 
al consumidor. 

A banda de les parade-
tes, el Mercat acostuma a 
oferir acti vitats paral·leles 

d’animació o de sensibi-
lització per la preservació 
del medi ambient. Aquesta 
setmana, s’oferirà un taller 
de pinta cares per als més 
menuts de la casa. 

Cal recordar que el 
Mercat Ecològic és iti ne-
rant i es pot trobar el pri-
mer dissabte de mes a Sant 

Quirze del Vallès, el segon 
a Cerdanyola del Vallès, el 
tercer a Barberà i el quart 
a Rubí. El Mercat Ecològic 
és una iniciati va dels ajun-
taments d’aquestes quatre 
poblacions vallesanes, amb 
el suport de la Diputació de 
Barcelona, la Generalitat i 
el Consorci de Turisme. 
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Aquesta setmana es compliran 50 
anys de la tràgica rierada de Rubí

El proper dimarts, 25 de 
setembre, farà 50 anys de 
l’episodi més tràgic de la 
història contemporània de 
la nostra ciutat: la rierada 
de la nit del 25 de setembre 
de 1962. Els intensos aiguats 
que van caure en la vesprada 
d’aquell dia, amb més de 200 
litres d’aigua per m2 en poc 
menys de tres hores, van 
provocar la crescuda de la 
Riera de Rubí, que també re-
cull les aigües de les rieres de 
Palau i de les Arenes. La runa 
i la vegetació als marges de la 
riera, més el que ja arrosse-
gava de Terrassa, va formar 
un tap que va acabar per fer 
que les estructures del pont 
del carrer Cadmo cedissin. 
L’aigua va inundar l’Escardí-

vol i amb una força immensa 
va arrossegar-ho tot: cases, 
fàbriques, veïns que no van 
tenir temps de res... 

La rierada va endur-se 
la vida de centenars de per-

Xavier Vilar

sones, 250 que van morir 
ofegades, d’altres que no es 
van trobar mai, i que va as-
solar les fàbriques i les cases 
de la zona de l’Escardívol. 
Un barri que havia crescut 

desordenadament a l’entorn 
de la riera, amb l’arribada 
dels immigrants atrets per 
una indústria emergent en 
la dècada prèvia. 

Alguns dels testimonis 
d’aquella nit, com els que 
Diari de Rubí ha anat entre-
vistant al llarg dels últims 
mesos, coincideixen que 
mai no oblidaran aquella nit 
ni l’endemà. “Aquella nit va 
marxar tot el barri, l’endemà, 
l’Escardívol, era pla com la 
mà”, recordava Margarita 
Oliveras.

La solidaritat de molts 
voluntaris va permetre la 
ciutat anar recuperant-se de 
mica en mica d’aquell cop. 
Pere Palau, un altre dels tes-
ti monis, explica que “no sé 
d’on vam treure les forces.. 
No hi havia hores, només 
molta feina a fer”. 

Aquella nit no s’ha obli-
dat mai més, però la ciutat va 
ti rar endavant amb l’esforç 
comunitari. Com a resultat 
de les inversions públiques 
del govern per reconstruir 
la ciutat, ens queden el bar-
ri del 25 de Setembre, els 
murs i els ponts de la riera, 
o les escoles Pau Casals (en 
aquells moments 25 Años 
de Paz) i 25 de Setembre. I 
el record de totes aquelles 
vides que es van perdre 
aquella nit. 

Ara, 50 anys després, 
entitats i ciutadans a títol 
individual s’han abocat en la 
celebració del 50è aniversari 
d’aquella data, en una mas-
siva resposta que fi ns i tot ha 
sorprès a l’administració que 
tot just fa un any feia una cri-
da demanant la col·laboració. 
Una celebració que vol ser, en 

essència, un senti t homenat-
ge a les vícti mes de la rierada. 
(Veieu més informació a la 
pàgina 4-5)

C.C / M.C

La força de l’aigua es va endur tot el que va trobar per davant.

ARRIBA 
LA TARDOR
I ARRIBEN
ELS REGALS
21, 22 i 24 
de setembre

Vine i emporta’t 
el teu regal*
*Per una compra
superior a 20 euros.

www. santcugatcentre.com
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Els actes de la commemora-
ció del 50è aniversari de la 
rierada van arrencar la pri-
mavera passada amb diverses 
xerrades i amb la inauguració 
d’una gran mostra al Castell, 
que ja ha estat visitada per 
milers de ciutadans. Aquest 
mes de setembre, les acti vi-
tats s’han intensifi cat i serà 
aquesta setmana, coincidint 
amb la data del 25 de se-
tembre, quan ti ndran lloc els 
actes centrals. 

En aquest senti t, aquest 
dissabte dia 22 s’estrenarà el 
documental ‘Després de les 
aigües’, al teatre municipal 
La Sala. Es tracta d’un film 
produït per l’Ajuntament con-
juntament amb la productora 
rubinenca ‘La Cresta’, forma-
da per periodistes locals. El 
documental compta amb el 
testimoni de persones que 
van viure de primera mà els 
fets d’aquell 25 de setembre, 
així com de personalitats 
de la ciutat que exposen les 
seves visions sobre aquella 
tràgica nit. 

Durant l’estrena d’aquest 
documental, l’Esbart Dansai-
re de Rubí presentarà una 
dansa que ha coreografiat 
per la commemoració del 
50è aniversari de la rierada. 
Es tracta d’un muntatge del 
director de l’Esbart, Jordi 
Rubio, que porta per nom 
‘25 de Setembre, La rierada’, 
amb música de Llibert i Xavier 
Capellas. El rubinenc Llibert 
Capellas, conegut pianista i 
director d’una de les orques-

tres de prestigi dels anys 
60, va escriure una melodia 
dedicada a la gran inundació 
tot just quan aquesta es va 
produir. Ara el seu fi ll, Xavier 
Capellas, músic també es-
pecialitzat en música per al 
cinema, ha recuperat aquesta 
melodia, que l’Esbart ha co-
reografi at. 

D’altra banda, dimarts 
25 de setembre, l’emissora 
Ràdio Rubí emetrà en directe 
des del barri 25 de Setembre 
amb una programació especi-
al. A les 11.30 hores hi haurà 
un Ple Extraordinari, on els 
grups municipals aprovaran 
una declaració insti tucional 
i a les 12 hores es tocarà a 
difunts des de l’església de 

Sant Pere. 
El teatre municipal La Sala 

acollirà, a les 17.15 hores, 
la conferència ‘50 anys dels 
aiguats del Vallès’, a càrrec 
de l’home del temps Fran-
cesc Mauri, i es presentarà 
el material didàcti c sobre la 
riera elaborat pels docents 
de Rubí, per tal que mestres 
i professors disposin d’eines 
que els ajudin a treballar 
aquest esdeveniment amb 
l’alumnat. 

Un dels actes més emo-
ti us de la commemoració de 
dimarts arribarà a les 19.30 
hores. Es tracta de la marxa 
de torxes, organitzada per 
la Taula de Cultura Popular 
i Tradicional de Rubí, que 

recorrerà els carrers de la 
ciutat des del 25 de Setembre 
fi ns al Castell, amb aturades 
a punts emblemàtics com 
l’església de Sant Pere o el 
monument als desapareguts 
per la rierada al pont del 
carrer Cadmo, on es farà una 
ofrena fl oral, es llegirà una 
poesia de Ramon Batalla de-
dicada a aquells fets i es durà 
a terme un minut de silenci 
en record de les vícti mes. Ja a 
l’auditori del Castell, actuaran 
l’Obrador Coral, els Castellers 
i Flor de Neu. L’acte fi nalitzarà 
cap a les 22.15 hores amb 
una traca fi nal a càrrec dels 
Diables, coincidint amb l’hora 
en què, el 25 de setembre de 
1962, es va ensorrar el pont. 

Una marxa de torxes recorrerà dimarts 
la ciutat en homenatge a les vícti mes

EXPOSICIÓ DE JORDI BENÍTEZ A LA SALA D’ART DE L’AULA CULTURAL
La Sala d’Art de l’Aula Cultural Unnim acull a parti r d’avui una exposició relacionada amb l’aniversari 
de la rierada a través de les fotografi es de Jordi Benítez, que presenta una visió actual de la ciutat i 
mostra quins llocs han quedat afectats per la rierada i la fesonomia posterior de Rubí. A més, Pesse-
bristes de Rubí presentaran una maqueta de tres diorames on es podrà veure l’abans, el durant i el 
després de la rierada. L’exposició es podrà visitar fi ns el 28 d’octubre.

Ferran Ybargüengoiti a

Arxiu

De Espinosa presenta 
un llibre sobre la rierada
La rubinenca Núria de Espi-
nosa va presentar ahir ‘La 
catástrofe que marcó un pu-
eblo’, un llibre de 94 pàgines 
que tracta sobre la rierada 
de 1962. L’obra aporta dades 
inèdites que van quedar se-
pultades durant molts anys 
als arxius municipals. A més, 
el llibre recull el testi moni  
de diversos rubinencs que 
van pati r en primera persona 
les conseqüències del tràgic 
aiguat. / DdR

Portada del llibre.

Cedida

Exposició ‘1962: Retalls d’una 
tragèdia’, a l’Escola Flor de Neu
L’Escola de Sardanes Flor de Neu, al seu local situat al c/ Sant 
Miquel, 31, acull l’exposició fotogràfi ca ‘1962: Retalls d’una 
tragèdia’, que s’inaugurarà demà dissabte 22 a les 20 hores. 
Amb la col·laboració de l’Associació de Veïns del Carrer Sant 
Miquel i l’Ajuntament,  han preparat una exposició que recull 
fotografi es històriques que retraten com va viure Rubí la rie-
rada. La mostra recull més d’un centenar d’imatges, moltes 
de les quals són inèdites, gràcies a la col·laboració de l’Arxiu 
J.M. Roset, l’Arxiu Municipal de Rubí, l’Arxiu Forti no, l’Arxiu 
Xercavins i la Fundació Joaquín Soler Serrano. La mostra es 
podrà visitar de dilluns a dissabte de 18 a 20.30 hores i diu-
menges de 12 a 14 i de 18 a 20.30 hores./ DdR

Una de les imatges històriques de l’exposició de Flor de Neu, amb 
la qual es promociona l’exposició.

CRISTINA CARRASCO

‘La riuada de Franco’ aporta 
un nou enfocament dels fets
La presentació del llibre ‘La 
riuada de Franco’, de Lluís 
i Ferran Sales, va aixecar 
molta expectació i l’auditori 
de la biblioteca municipal es 
va omplir per acollir aquest 
acte.

El llibre obre la porta 
a una nova interpretació 
de tot allò que va ocórrer 
durant la rierada a Rubí, 
com diversos sectors del 
franquisme es van enfrontar 

en una situació delicadís-
sima per a la societat civil. 
“En moments determinats, 
el franquisme, que era una 
plataforma on convivien 
moltes tendències, va mos-
trar les seves contradicci-
ons, com és el cas de la rie-
rada de Rubí, amb la fi gura 
de Miquel Rufé, un alcalde 
provinent del sector més 
proper al senador monàr-
quic Alfons Sala, i allunyat 

del nucli més falangista”, 
apunta un dels autors del 
llibre, Lluís Sales.

D’altra banda, el coau-
tor remarca que “la xarxa 
associati va vinculada amb 
l’Església: minyons escol-
tes, voluntaris de càritas, 
assistents socials, sacerdots 
jesuïtes, etc., van socórrer 
les vícti mes i van tenir una 
pugna sobre el terreny amb 
l’aparell falangista”.

L’ajuda dels exiliats
Ferran Sales creu que un 
dels capítols clau del llibre, 
que es pot comprar a la web 
de l’editorial Pagès Editors,  
és el que explica com “l’exili 
català es va mobilitzar en 
una acció de Tarradellas, 
que va fer entrar diners 
il·legalment al país amb el 
suport de Montserrat”.

D’altra banda, també 
es va presentar un nou nú-
mero de Vallesos, dedicat 
extensivament a la rierada. 
“És una mirada transversal 
territorialment i temàti ca”, 
explica el director de la re-
vista Vicenç Relats. / M.C.

Ferran Ybargüengoiti a

El llibre ‘La riuada de Franco’ es va presentar alhora que el monogràfi c 
de la revista Vallesos, centrat en la rierada en un acte organitzat per 
Òmnium Rubí i l’Ajuntament.
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Els actes de la commemora-
ció del 50è aniversari de la 
rierada van arrencar la pri-
mavera passada amb diverses 
xerrades i amb la inauguració 
d’una gran mostra al Castell, 
que ja ha estat visitada per 
milers de ciutadans. Aquest 
mes de setembre, les acti vi-
tats s’han intensifi cat i serà 
aquesta setmana, coincidint 
amb la data del 25 de se-
tembre, quan ti ndran lloc els 
actes centrals. 

En aquest senti t, aquest 
dissabte dia 22 s’estrenarà el 
documental ‘Després de les 
aigües’, al teatre municipal 
La Sala. Es tracta d’un film 
produït per l’Ajuntament con-
juntament amb la productora 
rubinenca ‘La Cresta’, forma-
da per periodistes locals. El 
documental compta amb el 
testimoni de persones que 
van viure de primera mà els 
fets d’aquell 25 de setembre, 
així com de personalitats 
de la ciutat que exposen les 
seves visions sobre aquella 
tràgica nit. 

Durant l’estrena d’aquest 
documental, l’Esbart Dansai-
re de Rubí presentarà una 
dansa que ha coreografiat 
per la commemoració del 
50è aniversari de la rierada. 
Es tracta d’un muntatge del 
director de l’Esbart, Jordi 
Rubio, que porta per nom 
‘25 de Setembre, La rierada’, 
amb música de Llibert i Xavier 
Capellas. El rubinenc Llibert 
Capellas, conegut pianista i 
director d’una de les orques-

tres de prestigi dels anys 
60, va escriure una melodia 
dedicada a la gran inundació 
tot just quan aquesta es va 
produir. Ara el seu fi ll, Xavier 
Capellas, músic també es-
pecialitzat en música per al 
cinema, ha recuperat aquesta 
melodia, que l’Esbart ha co-
reografi at. 

D’altra banda, dimarts 
25 de setembre, l’emissora 
Ràdio Rubí emetrà en directe 
des del barri 25 de Setembre 
amb una programació especi-
al. A les 11.30 hores hi haurà 
un Ple Extraordinari, on els 
grups municipals aprovaran 
una declaració insti tucional 
i a les 12 hores es tocarà a 
difunts des de l’església de 

Sant Pere. 
El teatre municipal La Sala 

acollirà, a les 17.15 hores, 
la conferència ‘50 anys dels 
aiguats del Vallès’, a càrrec 
de l’home del temps Fran-
cesc Mauri, i es presentarà 
el material didàcti c sobre la 
riera elaborat pels docents 
de Rubí, per tal que mestres 
i professors disposin d’eines 
que els ajudin a treballar 
aquest esdeveniment amb 
l’alumnat. 

Un dels actes més emo-
ti us de la commemoració de 
dimarts arribarà a les 19.30 
hores. Es tracta de la marxa 
de torxes, organitzada per 
la Taula de Cultura Popular 
i Tradicional de Rubí, que 

recorrerà els carrers de la 
ciutat des del 25 de Setembre 
fi ns al Castell, amb aturades 
a punts emblemàtics com 
l’església de Sant Pere o el 
monument als desapareguts 
per la rierada al pont del 
carrer Cadmo, on es farà una 
ofrena fl oral, es llegirà una 
poesia de Ramon Batalla de-
dicada a aquells fets i es durà 
a terme un minut de silenci 
en record de les vícti mes. Ja a 
l’auditori del Castell, actuaran 
l’Obrador Coral, els Castellers 
i Flor de Neu. L’acte fi nalitzarà 
cap a les 22.15 hores amb 
una traca fi nal a càrrec dels 
Diables, coincidint amb l’hora 
en què, el 25 de setembre de 
1962, es va ensorrar el pont. 

Una marxa de torxes recorrerà dimarts 
la ciutat en homenatge a les vícti mes

EXPOSICIÓ DE JORDI BENÍTEZ A LA SALA D’ART DE L’AULA CULTURAL
La Sala d’Art de l’Aula Cultural Unnim acull a parti r d’avui una exposició relacionada amb l’aniversari 
de la rierada a través de les fotografi es de Jordi Benítez, que presenta una visió actual de la ciutat i 
mostra quins llocs han quedat afectats per la rierada i la fesonomia posterior de Rubí. A més, Pesse-
bristes de Rubí presentaran una maqueta de tres diorames on es podrà veure l’abans, el durant i el 
després de la rierada. L’exposició es podrà visitar fi ns el 28 d’octubre.
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que tracta sobre la rierada 
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inèdites que van quedar se-
pultades durant molts anys 
als arxius municipals. A més, 
el llibre recull el testi moni  
de diversos rubinencs que 
van pati r en primera persona 
les conseqüències del tràgic 
aiguat. / DdR

Portada del llibre.
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Exposició ‘1962: Retalls d’una 
tragèdia’, a l’Escola Flor de Neu
L’Escola de Sardanes Flor de Neu, al seu local situat al c/ Sant 
Miquel, 31, acull l’exposició fotogràfi ca ‘1962: Retalls d’una 
tragèdia’, que s’inaugurarà demà dissabte 22 a les 20 hores. 
Amb la col·laboració de l’Associació de Veïns del Carrer Sant 
Miquel i l’Ajuntament,  han preparat una exposició que recull 
fotografi es històriques que retraten com va viure Rubí la rie-
rada. La mostra recull més d’un centenar d’imatges, moltes 
de les quals són inèdites, gràcies a la col·laboració de l’Arxiu 
J.M. Roset, l’Arxiu Municipal de Rubí, l’Arxiu Forti no, l’Arxiu 
Xercavins i la Fundació Joaquín Soler Serrano. La mostra es 
podrà visitar de dilluns a dissabte de 18 a 20.30 hores i diu-
menges de 12 a 14 i de 18 a 20.30 hores./ DdR

Una de les imatges històriques de l’exposició de Flor de Neu, amb 
la qual es promociona l’exposició.
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‘La riuada de Franco’ aporta 
un nou enfocament dels fets
La presentació del llibre ‘La 
riuada de Franco’, de Lluís 
i Ferran Sales, va aixecar 
molta expectació i l’auditori 
de la biblioteca municipal es 
va omplir per acollir aquest 
acte.

El llibre obre la porta 
a una nova interpretació 
de tot allò que va ocórrer 
durant la rierada a Rubí, 
com diversos sectors del 
franquisme es van enfrontar 

en una situació delicadís-
sima per a la societat civil. 
“En moments determinats, 
el franquisme, que era una 
plataforma on convivien 
moltes tendències, va mos-
trar les seves contradicci-
ons, com és el cas de la rie-
rada de Rubí, amb la fi gura 
de Miquel Rufé, un alcalde 
provinent del sector més 
proper al senador monàr-
quic Alfons Sala, i allunyat 

del nucli més falangista”, 
apunta un dels autors del 
llibre, Lluís Sales.

D’altra banda, el coau-
tor remarca que “la xarxa 
associati va vinculada amb 
l’Església: minyons escol-
tes, voluntaris de càritas, 
assistents socials, sacerdots 
jesuïtes, etc., van socórrer 
les vícti mes i van tenir una 
pugna sobre el terreny amb 
l’aparell falangista”.

L’ajuda dels exiliats
Ferran Sales creu que un 
dels capítols clau del llibre, 
que es pot comprar a la web 
de l’editorial Pagès Editors,  
és el que explica com “l’exili 
català es va mobilitzar en 
una acció de Tarradellas, 
que va fer entrar diners 
il·legalment al país amb el 
suport de Montserrat”.

D’altra banda, també 
es va presentar un nou nú-
mero de Vallesos, dedicat 
extensivament a la rierada. 
“És una mirada transversal 
territorialment i temàti ca”, 
explica el director de la re-
vista Vicenç Relats. / M.C.

Ferran Ybargüengoiti a

El llibre ‘La riuada de Franco’ es va presentar alhora que el monogràfi c 
de la revista Vallesos, centrat en la rierada en un acte organitzat per 
Òmnium Rubí i l’Ajuntament.
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Cap de setmana de commemoració dels 50 anys de la rierada 
 

Foto cedida per la família 
Boladeres Molins 

Data de publicació: 21.09.12 14:31 
El Teatre La Sala acollirà tres projeccions del documental Després de les aigües, que 
recull la història del darrer segle a la ciutat. Dissabte 22 de setembre a les 19 h, 
s’estrena oficialment aquest document històric elaborat per la Cresta Produccions, un 
grup de professionals de l’audiovisual de la ciutat. També s’inaugura l’exposició 
fotogràfica Retalls d’una tragèdia a l’Escola de Sardanes Flor de Neu.  
 
El documental repassa, en poc més d’una hora, els fets tràgics del 25 de setembre de 1962, la 
reconstrucció emocional i física de la ciutat i la configuració de nous barris a partir de la tragèdia. 
Hi han participat un total de 16 persones entre testimonis, historiadors i altres personalitats 
rubinenques. El periodista Joan Marcet, un dels impulsors del projecte, va explicar, durant la 
presentació oficial al mes de juliol, que “es tracta d’un episodi històric que encara emociona i que 
fins i tot, convulsiona als testimonis”. 
 
Aquest dissabte a les 19 h, es presenta oficialment el documental amb l’assistència de l’alcaldessa 
i els representants dels partits polítics rubinencs. Aquesta projecció comptarà amb la presència de 
totes aquelles persones que han col�laborat en les activitats de commemoració del 50è aniversari 
de la rierada, així com membres d’entitats i associacions locals.  
 
Després de les aigües es projectarà diumenge per al públic general. A les 17.30 h hi ha un passi i 
a les 19 h un altre, tots dos amb les invitacions exhaurides.  
 
Dues exposicions temporals i una de permanent 
 
També dissabte, a les 20 h, s’inaugura a l’Escola de Sardanes Flor de Neu la mostra 1962: retalls 
d’una tragèdia, un recull de fotografies sobre la rierada. A la mostra, que es podrà visitar fins el 5 
d’octubre, hi ha instantànies de Josep Feliubadaló, Bartomeu Cucurull, Xavier Fortino o Pere 
Xercavins, entre d’altres. La mostra es pot visitar de dilluns a dissabte de 18 h a 20.30h i 
diumenges de 12 h a 14h i de 18 h a 20.30h. 
 
Des de divendres es pot veure a la Sala d’Art Aula Cultural una exposició de fotografies de Jordi 
Benítez on s'evidencia l’evolució de la ciutat a partir del tràgic episodi de la rierada. La mostra 
plasma mitjançant fotografies com és actualment la nostra ciutat, a més d’ensenyar quins van ser 
els espais més afectats pels aiguats. També hi ha instantànies que mostren la importància que va 
tenir la rierada en la reconstrucció posterior de Rubí i com ha influït en la seva fesomia.  
 
A banda de les fotografies de Benítez, i mentre duri l’exposició, també es podran visitar tres 
diorames que han fet des de l’Associació de Pessebristes de Rubí i que resumeixen l’abans, el 
durant i el després de la rierada, amb efectes de llum, aigua i so. L’horari de la sala és els dijous i 
divendres de les 17.30 h a les 20.30 h i els dissabtes de les 11 h a les 14 h i de les 17.30 h a les 
20.30 h.  
 
Durant tot l’any, a més, es pot veure al Castell Ecomuseu Urbà la mostra La nit tràgica: 50 anys 
dels aiguats del Vallès. L'exposició, que es podrà visitar fins al proper mes de març, fa un 
recorregut pel Rubí d’abans de la rierada i fins a la reconstrucció posterior, a través de 6 àmbits 
diferenciats, connectats entre si: la riera, Rubí abans de la rierada, 25 de setembre de 1962; 
l’endemà, la reconstrucció i la riera actual. Es pot veure de dimarts a divendres de 16 h a 20 h, 
dissabtes d'11 h a 14 h i de 16h a 20 h, i diumenges i festius d'11 h a 14 h. 
 
Dimarts 25 de setembre, 50 anys després 
 
El gruix de les activitats commemoratives de la rierada estan previstes per dimarts, coincidint amb 
l’efemèride dels aiguats del Vallès. A les 19.25 h, l’Ajuntament de Rubí acollirà un ple extraordinari 
en el qual es llegirà una moció sobre la commemoració. Acabat el ple, es farà lectura d'un 
manifest institucional i les banderes del consistori onejaran a mig pal.  
 
A les 20 h, des del barri del 25 de Setembre sortirà una marxa de torxes que simbolitzarà les 
víctimes de la rierada. Hi haurà 202 torxes per les víctimes de la catàstrofe identificades i una més 
que simbolitzarà les víctimes sense identificar que es calcula que van arribar a 500 més. La marxa 
farà una aturada a la plaça del Doctor Guardiet, davant l’església, i una altra al carrer Cadmo, al 
monument de Subirach a les víctimes, on es llegirà un poema. Finalment, els actes acabaran a 
l’amfiteatre del Castell.  
 
Programació especial a Ràdio Rubí 
 
L’emissora municipal ha preparat una programació especial per al proper 25 de setembre. Al llarg 
del dia s’escoltarà música de la dècada dels 60 i testimonis que van viure la rierada en primera 
persona. A partir de les 19 h es farà un programa en directe a la 99.7 FM amb connexions amb els 
actes que s’estaran realitzant a la ciutat, entrevistes i testimonis de l’època. També podreu seguir 
tota la informació de la jornada al web www.radiorubi.fm i aportar els vostres missatges de record 
a les víctimes a www.facebook.com/radiorubifm i a Twitter amb l'etiqueta #rieradarubi. 
 
 

Recursos relacionats 
Joan Marcet diu que el record de la rierada encara emociona als testimonis  
 mp3  Àudio (181,84 Kb) - Data de publicació: 20.07.12 

El comissionat pels actes del 50è aniversari de la rierada, Joan Gallisà, explica la 
importància d'aquest document històric  
 mp3  Àudio (175,33 Kb) - Data de publicació: 21.09.12 
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Càlida acollida al documental sobre la rierada “Després de les aigües”  

 

Carme García Lores, Blai Farran 
i Pilar Puig 

Dansaires de l'Esbart al final de 
la seva actuació 

Data de publicació: 22.09.12 23:59 
Aquest dissabte, s’ha estrenat al Teatre Municipal La Sala Després de les aigües, un 
documental elaborat per la Cresta Produccions que tracta sobre la gran rierada que Rubí 
va patir al setembre de 1962. A més de la projecció, l’acte també ha servit perquè 
l’Esbart de Rubí mostrés al públic la dansa 25 de setembre. La rierada, també inspirada 
en la tragèdia.  
 
Aquest dimarts 25 de setembre, es compleixen 50 anys de la rierada que va sofrir la nostra ciutat 
el 1962. Per recordar aquesta tragèdia s’estan realitzant diversos actes, com l’estrena aquest 
dissabte del documental Després de les aigües, que repassa els darrers 100 anys de la nostra 
ciutat. Aquest treball ha estat produït per Blai Farran i la Cresta Produccions, un grup de 
professionals de l’audiovisual de la ciutat. 
 
La pel�lícula mostra imatges de principis de segle i de l’actualitat, però sobretot reviu el dia de la 
rierada y la posterior reconstrucció de Rubí. El documental compta amb la participació de 16 
persones, entre historiadors, testimonis i personalitats polítiques, així com amb la singular 
presència dels nens de primària i secundària de l’escola 25 de Setembre, que ajuden a entendre 
una mica millor què va passar aquell dia a Rubí. 
 
Per a Blai Farran, director de Després de les aigües, la major dificultat del rodatge ha estat la 
recollida dels documents, les fotografies i els testimonis. Així i tot, ha afirmat que ha estat un 
treball “meravellós”.  
 
El documental mostra la importància que va tenir després de la rierada la solidaritat. Tots els 
habitants de Rubí van col�laborar amb els desallotjats i amb la reconstrucció de la ciutat, a l’igual 
que gent de tot el país. En aquest fet també ha incidit l’alcaldessa de Rubí, Carme García Lores, 
qui creu que la pel�lícula serveix per recordar aquell gran esforç de cooperació que va aflorar a 
partir de la rierada i que ha servit per crear la nostra ciutat actual. 
 
La projecció del documental Després de les aigües ha anat acompanyada de l’estrena d’una dansa 
també inspirada en la rierada i interpretada per l’Esbart Dansaire de Rubí. El ball pretén ser, 
segons ha explicat el president de l’entitat, Isidre Rubio, un homenatge a Núria Saumell, monitora 
de l’escola de dansa de l’Esbart que va morir a la rierada del 25 de setembre de 1962.  
 
Aquest cap de setmana, han tingut lloc tres projeccions del documental. Dissabte, es va estrenar 
en presència de destacades autoritats de la ciutat, entre elles els quatre alcaldes de l'època 
democràtica: Miquel Llugany, Eduard Pallejà, Núria Buenaventura i Carme García Lores. 
Diumenge, es van fer altres dos passis, amb totes les invitacions exhaurides. 
 
Dimarts 25 de setembre, 50 anys després 
 
El gruix de les activitats commemoratives de la rierada estan previstes per dimarts, coincidint amb 
l’efemèride dels aiguats del Vallès. A les 19.25 h, l’Ajuntament de Rubí acollirà un ple extraordinari 
en el qual es llegirà una moció sobre la commemoració. Acabat el ple, es farà lectura d'un 
manifest institucional i les banderes del consistori onejaran a mig pal.  
 
A les 20 h, des del barri del 25 de Setembre sortirà una marxa de torxes que simbolitzarà les 
víctimes de la rierada. Hi haurà 202 torxes per les víctimes de la catàstrofe identificades i una més 
que simbolitzarà les víctimes sense identificar que es calcula que van arribar a 500 més. La marxa 
farà una aturada a la plaça del Doctor Guardiet, davant l’església, i una altra al carrer Cadmo, al 
monument de Subirach a les víctimes, on es llegirà un poema. Finalment, els actes acabaran a 
l’amfiteatre del Castell.  
 
Programació especial a Ràdio Rubí 
 
L’emissora municipal ha preparat una programació especial per al proper 25 de setembre. Al llarg 
del dia s’escoltarà música de la dècada dels 60 i testimonis que van viure la rierada en primera 
persona. A partir de les 19.30 h es farà un programa en directe a la 99.7 FM amb connexions amb 
els actes que s’estaran realitzant a la ciutat, entrevistes i testimonis de l’època. També podreu 
seguir tota la informació de la jornada al web www.radiorubi.fm i aportar els vostres missatges de 
record a les víctimes a www.facebook.com/radiorubifm i a Twitter amb l'etiqueta #rieradarubi.

Recursos relacionats 
Blai Farran comenta el rodatge del documental  
 mp3  Àudio (385,33 Kb) - Data de publicació: 23.09.12 

L'alcaldessa Carme García Lores valora la projecció de 'Després de les aigües'  
 mp3  Àudio (522,47 Kb) - Data de publicació: 23.09.12 
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Els actes de commemoració de la Rierada es 

viuran amb intensitat aquest cap de setmana  

Dissabte es projecta el documental 'Després de les aigües' i 
diumenge es representa l'obra 'Metamorfosi'  

El 25 de setembre Rubí recordarà una tràgica efemèride que va marcar un abans i un després 
en la història de la nostra ciutat: el 50è aniversari de la Rierada de 1962. Per això, durant els 
propers dies seran diversos els actes que faran recordar amb intensitat aquests aiguats. 

Rubitv.cat us ofereix l'agenda d'actes per aquest cap de setmana: 

Dissabte 22 de setembre  

19h, a La Sala: Estrena del documental Després de les aigües, una coproducció de 
l'Ajuntament de Rubí amb diversos professionals de l'audiovisual de Rubí. L'accés al visionat 
requereix entrada, tot i que ja estan exhaurides. 

El documental repassa els fets tràgics del 25 de setembre de 1962, la reconstrucció de la ciutat 
i la configuració de nous barris a partir de la tragèdia. A més, l'Esbart Dansaire de Rubí  
presentaran una coreografia especial sobre la Rierada (veure notícia). 

20h, a l'Escola Sardanes Flor de Neu del carrer Sant Miquel. Inauguració de l'exposició 1962: 
retalls d'una tragèdia, amb fotografies sobre la Rierada. La mostra es podrà visitar fins el dia 5 
d'octubre. 

Diumenge 23 de setembre  

17.30h i 19h, a La Sala. Projeccions del documental Després de les aigües. L'accés al 
visionat requereix entrada, tot i que ja estan exhaurides. 



D'altra banda, a les 21h a l'Escardívol es durà a terme l'espectacle Metamorfosi , una lectura 
dramatitzada de diferents textos basats en testimonis reals de la Rierada. Aquesta activitat, 
impulsada des de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica Neus Català, ha 
estat possible gràcies als testimonis, a la l'autora dels textos, Montse Flores, i als grups de 
teatre La Càmara i Esbarjo. Les entrades, que donen dret a seient, es poden recollir a la botiga 
de Rubí. 

RUBITV.CAT / Foto: Josep Feliubadaló  
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Un nou llibre de la rubinenca Nuria de Espinosa 

ret homenatge a les víctimes de la Rierada  

L'autora ha decidit no incloure en la seva obra els testimonis mé s 
durs  

L'escriptora rubinenca Nuria de Espinosa ha presentat aquest dijous a la biblioteca el seu 
darrer llibre, titulat La catàstrofe que marco a un pueblo. L'autora, que recorda els fets a partir 
de les històries explicades per diversos testimonis, se centra en el moment de la tragèdia i en 
els dos anys posteriors. Tot i que de Espinosa va entrevistar diversos rubinencs per redactar el 
seu llibre, finalment l'autora ha decidit no incloure els testimonis més durs. 

ANNABEL CUESTA  
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El documental 'Després de les aigües' fa reviure la 

Rierada a una Sala plena de gom a gom  

L'Esbart Dansaire presenta una espectacular coreografia sobre la 
tragèdia de 1962  

El teatre municipal La Sala s'ha omplert aquest dissabte amb motiu d'un dels actes principals 
de la commemoració dels 50 anys de la Rierada de 1962, que ha comptat amb la presentació 
d'una coreografia de l'Esbart Dansaire de Rubí sobre la tragèdia i del documental Després de 
les aigües, creat per Blai Farran i diversos periodistes locals. L'audiovisual repassa la història 
de Rubí des de l'arribada del tren a la nostra ciutat, l'any 1918, fins l'actualitat, parant especial 
atenció a l'episodi de la Rierada. Els fets s'expliquen a partir de les veus de testimonis, 
historiadors, actuals alumnes de l'escola 25 de Setembre i polítics rubinencs. 

AINA MIRALLES  
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Rubí commemora amb emoció el 50è aniversari de la rierada 
 

Aspecte de l'Escardívol després 
de la rierada /arxiu 

Data de publicació: 25.09.12 09:26 
Aquest dimarts 25 de setembre, es compleixen 50 anys de la rierada, aquella nit tràgica 
de 1962 en què, com a conseqüència d’unes fortes pluges, la nostra ciutat va viure un 
dels pitjors episodis de la seva història. Rubí es bolca per recordar aquesta tragèdia i les 
seves víctimes, amb tot un seguit d’actes que tindran el seu plat fort aquest vespre. 
 
El 25 de setembre de 1962, la riera de Rubí es va desbordar, arrasant el barri de l’Escardívol, la 
part baixa de Can Fatjó, emportant-se cases, indústries, ponts... i la vida de prop de 700 
persones. 
 
Aquest episodi tan terrible va despertar, però, un gran corrent solidari, tan a dins com a fora de la 
ciutat. Van ser molts els voluntaris que van participar en les tasques de reconstrucció del municipi, 
van fer aportacions econòmiques o van donar productes de primera necessitat per als damnificats. 
 
 
Després de la rierada del '62, Rubí es va transformar profundament. Va néixer el barri del 25 de 
Setembre, creat per acollir els afectats per la catàstrofe, va augmentar sensiblement la població i 
es van erigir gran quantitat de fàbriques, donant lloc a nous polígons industrials. 
 
Aquest dimarts, 50 anys després, Rubí commemora aquesta efemèride amb un seguit d’actes amb 
forta càrrega emotiva. A les 17.15 h, se celebrarà al Teatre Municipal La Sala la conferència 
inaugural del curs escolar 2012-2013. Un acte ja tradicional que, a causa de la coincidència amb 
l’aniversari de la rierada, se centrarà precisament en aquest tema. Francesc Mauri, home del 
temps de TV3, oferirà la xerrada 50 anys dels aiguats del Vallès, en presència de l’alcaldessa de 
Rubí, Carme García Lores; l’alcaldessa de Castellbisbal, Conxi Llurba; el director de Serveis 
Territorials d’Ensenyament al Vallès Occidental, Lluís Baulenas; i la directora de Serveis Educatius 
al Vallès Occidental III, Roser Viladot. 
 
Durant aquest acte, es presentaran els materials didàctics sobre la rierada elaborats per un grup 
de docents de Rubí, i la coral de grans i el grup de flauta travessera de l’Escola Municipal de 
Música Pere Burés oferiran una petita actuació. 
 
A les 19.25 h, l’Ajuntament acollirà un ple extraordinari en el qual es llegirà una moció sobre la 
commemoració. Acabat el ple, es farà lectura d'un manifest institucional, es mantindrà un minut 
de silenci i les banderes del consistori onejaran a mig pal. 
 
A continuació, s’iniciarà des del barri del 25 de Setembre una marxa de torxes organitzada per la 
Taula de Cultura Popular i Tradicional de Rubí. Hi haurà 202 torxes per les víctimes de la 
catàstrofe identificades i una més que simbolitzarà les víctimes sense identificar, que es calcula 
que van arribar a 500 més. La marxa sortirà del carrer Tres d’Abril i seguirà per la carretera de 
Sant Cugat, Cervantes, avinguda Francesc Macià, carrer Montserrat, plaça Doctor Guardiet, carrer 
Terrassa, Joaquim Blume, Gimnàs i Cadmo fins al passeig de la Riera. Les torxes arribaran a 
l’amfiteatre del Castell pel carrer Santa Teresa. La marxa farà una aturada a la plaça del Doctor 
Guardiet, davant l’església, i una altra al carrer Cadmo, al monument de Subirach a les víctimes, 
on es llegirà un poema. 
 
El recorregut finalitzarà, ja amb les torxes apagades, a l'amfiteatre del Castell, on hi haurà les 
actuacions de l'Obrador Coral, els Geganters de Rubí, les colles sardanistes i les colles de diables. 
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Dimarts 25 de setembre, 50 anys després 

Data de publicació: 24.09.12 20:50 
Amb motiu dels actes de commemoració del 50è aniversari de la rierada, Ràdio Rubí emet una programació especial 
aquest dimarts 25 de setembre, des de les 10 h fins a les 22 h. Diversos programes especials recordaran els testimonis 
de la tragèdia i es transmetran en directe les activitats que es faran a la ciutat a partir de les 19.30 h. Ràdio Rubí vol 
homenatjar les víctimes dels aiguats del Vallès i et convida a participar-hi a través de les xarxes socials. 
 
A partir de les 10 h del matí, s’emetrà una selecció musical dels anys 60 intercalada amb fragments de testimonis d’afectats i 
personalitats del món de la política, la comunicació i historiadors cedits per la Cresta Produccions. 
 
A partir de les 19 h, s’emetrà un programa especial amb connexió amb el ple extraordinari de l’Ajuntament de Rubí que es farà a les 
19.30h i on es llegirà un manifest institucional en record de la tragèdia. El programa reflexionarà sobre el paper de Ràdio Barcelona 
en l’organització de la solidaritat dels dies posteriors a la rierada, presentarà la unitat didàctica que s’estudiarà a partir d’ara a les 
escoles rubinenques, recordarà testimonis i repassarà les activitats que s’estan fent a la ciutat amb motiu de l’efemèride. A partir de 
les 20 h, es faran connexions amb la marxa de torxes organitzada per la Taula de Cultura Tradicional de la ciutat en homenatge a 
les víctimes. El recorregut d'aquesta marxa es pot consultar aquí.  
 
Podeu seguir el programa en directe a la 99.7 FM, al web www.radiorubi.fm i participar amb els vostres testimonis i comentaris a les 
xarxes socials www.facebook.com/radiorubifm i a Twitter amb l'etiqueta #rieradarubi i/o #rubicity. 
 
Amb motiu d'aquest aniversari, també hem publicat un especial al nostre web on, entre d'altres, podeu recordar els testimonis de 
la rierada que han passat en els darrers mesos per l'emissora municipal. 
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La commemoració de la Rierada de 1962 arriba al 

seu punt àlgid aquest dimarts  

A la tarda se celebrarà un Ple extraordinari, una marxa de  torxes i 
una conferència de Francesc Mauri  

El 25 de setembre Rubí recordarà una tràgica efemèride que va marcar un abans i un després 
en la història de la nostra ciutat: el 50è aniversari de la Rierada de 1962. Durant els darrers 
dies s'han realitzat diversos actes commemoratius a Rubí (veure secció), tot i que el punt àlgid 
arriba aquest dimarts 25. 

Rubitv.cat us ofereix l'agenda d'actes per aquests propers dies: 

Dimarts 25 de setembre  

12h, a l'Església de Sant Pere: Toc a difunts.  

17.15h, a La Sala: Conferència '50 anys dels aiguats del Vallès', a càrrec del meteoròleg i 
geògraf Francesc Mauri, de TV3. A més, es presentarà el material didàctic sobre la rierada 
elaborat per docents de Rubí. 

19.30h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament: Ple extraordinari. Tot seguit, lectura del manifest 
i un minut de silenci a la plaça Pere Aguilera. 

20h, al 25 de Setembre: Sortida de la Marxa de torxes commemorativa de la R ierada, a 
càrrec de la Taula de Cultura Popular i Tradicional de Rubí. Recorregut: carrer 3 d'Abril, 



Cervantes, Francesc Macià, Montserrat, plaça Doctor Guardiet, Terrassa, Joaquim Blume i 
Gimnàs. A les 21.15h, al monument del carrer Cadmo, ofrena floral.  

21.45h, al Castell: Actuacions de diverses entitats: Obrador Coral, Geganters de Rubí, 
Colles Sardanistes i Colla de Diables. A les 22.20h, finalització de l'acte. 

Dimecres 26 de setembre:  

19h, a l'Escola d'Art i Disseny eDrA: Inauguració de l'exposició El jardí dels records . 

Dijous 27 de setembre:  

19h, al Museu Municipal: Presentació del butlletí del CER 'Especial 50 anys de la rierada 
de Rubí', a càrrec de Jordi Vialta. 

Dissabte 29 de setembre:  

19h, a l'Església de Sant Pere: Missa commemorativa.  

Diumenge 30 de setembre:  

11h, a la plaça de la Sardana. Passejada cultural 'Rubí i la rierada del 62' , a càrrec de 
l'historiador rubinenc Eduard Puigventós. 

RUBITV.CAT / Foto: Arxiu Municipal  
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L'Aula Cultural estrena una exposició amb 

diorames sobre l'abans i el després de la Rierada 

de 1962  

La sala d'exposicions també acull fotografies de Jordi Benítez 
sobre l'urbanisme a Rubí després dels aiguats  

La sala d'exposicions Aula Cultural, situada a l'avinguda Barcelona, acull una exposició 
emmarcada en els actes del 50è aniversari de la Rierada de Rubí. La sala acull una exposició 
fotogràfica de Jordi Benítez que ens mostra l'emprempta que els tràgics aiguats van deixar a la 
fesomia de Rubí. A més, l'Associació de Pessebristes de Rubí ha realitzat tres diorames sobre 
l'abans, el durant i el després de la rierada amb efectes de llum, aigua i so. 

L'exposició es podrà visitar fins el 28 d'octubre. Recordem que l'Aula Cultural està oberta els 
dijous i divendres de 17.30 a 20.30h i els dissabtes d'11 a 14h i de 17.30 a 20.30h. 

RUBÉN CABÚS  
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La plaça Catalunya acull aquest dissabte el 14è 

Aplec Sardanista  

Durant l'Aplec es dedicaran diverses peces a les víctimes de  la 
rierada  

Aquest dissabte arriba el 14à aplec sardanista de Rubí. L'activitat, que l'any passat va 
congregar més de 500 persones, comptarà amb la participació de la cobla Jovenívola de 
Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat. Durant l'Aplec es ballaran tres peces 
dedicades a Rubí amb les que es vol retre homenatge a les víctimes de la rierada. 

L'Aplec Sardanista de Rubí tindrà lloc el proper dissabte, 29 de setembre, a la plaça Catalunya. 

ANNABEL CUESTA  
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Rubí recorda amb emoció els 50 anys de la rierada  

 

L'alcaldessa de Rubí, Carme 
Garcia, després del ple 
extaordinari  

Els portaveus dels grups 
municipals fent l'ofrena floral al 
monument en record a la rierada 

La marxa de torres recorrent els 
carrers de la ciutat 

Data de publicació: 25.09.12 22:03 
Un riu de torxes ha travessat aquest dimarts la ciutat per homenatjar les més de 200 
víctimes rubinenques de la rierada de 1962. Més de 600 persones han seguit la comitiva 
que ha sortit del barri 25 de setembre i ha culminat a l’amfiteatre del Castell. La ciutat 
també ha fet una ofrena floral al monument a les víctimes del pont del carrer Cadmo, 
moment que ha aplegat quasi bé 800 persones damunt la riera de Rubí. 
 
Record i emoció. Foc en lloc d’aigua. La Taula de Cultura Popular i Tradicional de Rubí ha 
organitzat l’acte més multitudinari en record de la tragèdia del 25 de setembre de 1962. S’han 
encès 202 torxes, 201 en record a les víctimes identificades de la rierada i una més per honorar 
aquelles persones que es van donar per desaparegudes.  
 
La marxa ha sortit del barri de la reconstrucció, el 25 de setembre, i ha fet dues parades: una a 
l’església de Sant Pere i una altra al pont del carrer Cadmo. El monument de Josep Maria 
Subirachs ha estat el protagonista del moment més emocionant de la nit: l’ofrena floral i la lectura 
del poema de Ramon Batalla al voltant de la rierada. Més de 750 persones al pont del carrer 
Cadmo han estat testimonis de l’entrega d’una corona de roses de l’Associació de Veïns del 25 de 
Setembre, un ram en nom de la les entitats de cultura popular i tradicional, i un altre en nom de la 
ciutat, que han ofert l’alcaldessa i tots els portaveus dels grups municipal rubinencs. Roser Via va 
viure la rierada de fa mig segle. El seu testimoni als micròfons de Ràdio Rubí demostra l’agraïment 
d’aquells que van sobreviure-hi.  
 
La marxa de torxes ha estat encapçalada per nenes i nens de totes les escoles públiques de Rubí i 
dels instituts JVFoix i Estatut. Seguidament, l’escola de l’Esbart de Rubí, Flor de Neu, els Castellers 
de Rubí i els Diables de la Riera completaven la marxa. Molts rubinencs han seguit l’esdeveniment 
fins a l’amfiteatre del Castell. Allà, el cant coral de l’Obrador, una sardana oberta i un pilar de dol 
delsCastellers han posat la rúbrica als actes amb motiu del 50è aniversari de la rierada de 1962. 
 
Acte institucional en record a les víctimes de la rierada 
 
Passats uns minuts de les 19.30 h, ha tingut lloc l’acte institucional de commemoració del 50è 
aniversari de la rierada. L’Ajuntament de Rubí ha celebrat a aquesta hora un ple extraordinari on 
els portaveus dels grups municipals han aprovat per unanimitat una moció d’homenatge a les 
víctimes de la tragèdia.  
 
La sessió plenària s’ha centrat només en el tràmit formal i, de fet, ha durat menys d’un minut. La 
veritable essència de l’homenatge polític tenia lloc uns minuts després a les portes de 
l’Ajuntament. Allà, els portaveus municipals han llegit el text de la moció que acabaven d’aprovar.  
 
L’alcaldessa, Carme García Lores, Arés Tubau (ERC), Mònica Querol (PP), Marta Ribas (ICV-EUIA), 
Núria Climent (CIU), Agustí Martínez (ACR) i Manuel Velasco (PSC) han estat els encarregats de 
posar veu a l’homenatge institucional. El text s’ha referit a la rierada de 1962 com “els fets més 
tràgics de la nostra història contemporània” i als dies posteriors a la tragèdia com una 
“demostració de solidaritat” per part dels rubinencs.  
 
Les prop de 300 víctimes de la rierada i les seves famílies han estat les receptores de l’homenatge 
institucional. Segons la moció, “la perspectiva del temps (...) dóna una certa serenitat”, que 
permet reflexionar sobre la nostra història recent i dignificar la memòria de les víctimes. El text 
també ha tingut un record molt especial a les altres ciutats vallesanes afectades pels aiguats de 
1962. 60 segons després, les persones congregades a la plaça Pere Aguilera trencaven el minut de 
silenci amb una sonora ovació. Durant tot l’acte, les banderes penjades a l’Ajuntament han onejat 
a mig pal. 

Recursos relacionats 
Fragment de la moció sobre la rierada que s'ha llegit a la plaça Pere Aguilera  
 mp3  Àudio (3,85 Mb) - Data de publicació: 25.09.12 

La rubinenca Roser Via ha agraït l'homenatge a les víctimes de la rierada i ha 
recordat els familiars que va perdre el 25 de setembre de 1962  
 mp3  Àudio (715,13 Kb) - Data de publicació: 26.09.12 
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50 anys després, Rubí recorda les víctimes de la 

Rierada de 1962  

Rubitv.cat us ofereix imatges inèdites de la tragèdia en 
homenatge als damnificats  

Aquest dimarts 25 de setembre ha estat un dia molt especial per a molts rubinencs. Familiars, 
amics, veïns... van perdre la vida en una tragèdia que 50 anys després encara se sent de forma 
molt especial a la nostra ciutat. Moltes entitats i rubinencs a títol individual han viscut amb 
intensitat tota la sèrie d'actes que han volgut recordar i homenatjar les víctimes de la Rierada 
de 1962 durant aquests últims mesos, i sobretot, durant aquests últims dies. 

Els forts aiguats van arrassar el barri de l'Escardívol i els carrers propers a la Riera de Rubí, 
cobrant-se la vida d'unes 200 persones, segons les xifres oficials. Es calcula que al Vallès van 
ser prop de 1.000 les persones mortes. 

Coincidint amb aquesta efemèride Rubitv.cat publica imatges inèdites de la Rierada en 
homenatge a les víctimes d'aquesta tragèdia que va marcar un abans i un després en la 
història de Rubí. 

RUBITV.CAT  
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Francesc Mauri omple La Sala amb una 

conferència sobre les causes de la Rierada del 62  

Un grup de mestres i professors presenten un web farcit de 
continguts pedagògics sobre els aiguats a Rubí  

El teatre municipal La Sala s'ha omplert de gom a gom aquest dimarts a la tarda per presenciar 
la conferència del meteoròleg de TV3 i Catalunya Ràdio, Francesc Mauri, qui ha explicat els 
motius que ajuden a entendre perquè les pluges del 25 de setembre de 1962 van causar la 
mort d'unes mil persones al Vallès. La conferència del popular home del temps ha donat el tret 
de sortida de forma institucional al curs escolar 2012-13.  
 
Durant l'exitós acte organitzat pel Servei d'Educació de l'Ajuntament també s'ha donat a 
conèixer l'important tasca que han realitzat de forma desinteressada un grup de docents de la 
nostra ciutat. Han dissenyat una pàgina web que recull multitud de recursos sobre la Rierada 
de 1962 a Rubí. S'hi poden trobar textos històrics, fotografies, entrevistes, mapes conceptuals, 
un conte audiovisual, vídeos fets per diversos alumnes i diversos recursos digitals que ajuden a 
entendre als escolars del nostre municipi un fet tràgic que va marcar un punt en la línia del 
temps de la nostra història local. 

Els parlaments institucionals de l'alcaldessa, Carme García, i la regidora d'Educació, Arés 
Tubau, han estat marcats per un to crític amb les retallades que afecten el sistema educatiu 
públic del nostre país. 

RUBÉN CABÚS  
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El ple municipal aprova una moció en record a les 

víctimes de la Rierada  

50 anys després de la tragèdia tots els grups polítics han fet  un 
homenatge als damnificats  

L'ajuntament ha acollit aquest dimarts, 25 de setembre, un ple extraordinari amb un únic punt a 
l'ordre del dia: l'aprovació d'una moció en record a totes les víctimes de la Rierada i a les 
persones que van ajudar a reconstruir la ciutat després de la tragèdia de fa 50 anys. El text, 
que ha estat llegit a les portes de l'ajuntament per regidors de tots els partits, ha estat aprovat 
per unanimitat. 

AINA MIRALLES  
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EDRA commemora el 50è aniversari de la rierada amb un simbòlic “Jardí 
del record” 

 

L'alcaldessa visita 'El jardí del 
record' 

Els visitants han pogut deixar 
els seus records a la instal�lació 

La música ha acompanyat la 
inauguració d''El jardí del record' 

Data de publicació: 27.09.12 10:10 
L’Escola d’Art i Disseny EDRA se suma als actes de commemoració dels 50 anys de la 
rierada amb un homenatge a la vida, la instal�lació El jardí del record. Es tracta d’una 
construcció sobre una base de fang on s’han plantat diverses llavors per simbolitzar que 
l’aigua va treure la vida ara fa 50 anys i avui la dóna. 
 
El jardí del record és una instal�lació elaborada pels alumnes de l’Escola d’Art a partir de fang, 
aigua i llavors. Els autors han creat una base on s’han col�locat diversos cilindres, també de fang, 
que contenen les llavors que, després de ser regades i exposades al sol, ja mostren els brots verds 
que simbolitzen la vida. 
 
Segons ha explicat el professor d’EDRA Jorge Vicente, el muntatge pretén simbolitzar el poder de 
l’aigua en el medi però també la seva capacitat de generar vida, oferint així un contrast amb els 
fets tràgics de la rierada.  
 
Els cilindres són buits per dins i estan pensats perquè les persones que visitin la mostra hi 
col�loquin petits textos de record adreçats a les víctimes i a les persones que van participar a les 
tasques de rescat així com a la reconstrucció, com una manera de connectar el present amb el 
passat. 
 
La inauguració de la instal�lació ha tingut lloc aquest dimecres en presència de l’alcaldessa, Carme 
García Lores, i d’altres membres de l’equip de govern. La primera edil ha agraït la feina de 
professors i alumnes de l’escola, i la seva aportació als actes de record de la rierada de l’any 1962. 
 
L’alcaldessa també ha aprofitat per destacar l’activitat, la il�lusió i la feina dels responsables del 
centre en el marc de la crisi econòmica i les retallades en l’àmbit educatiu. Davant de l’actual 
conjuntura, Carme García Lores ha refermat l’aposta de l’Ajuntament per l’educació, com a via de 
cohesió social i garantia d’una població preparada i plena. 
 
La instal�lació El jardí del record es podrà visitar durant les properes setmanes al vestíbul de 
l’Escola d’Art. La intenció, però, és que un cop finalitzi el període expositiu, que encara no s’ha 
determinat fins quan s’allargarà, la peça sigui dipositada a la riera de Rubí com a símbol que 
tancaria el cercle de la vida i la destrucció. 

Recursos relacionats 
Jorge Vicente explica el simbolisme d''El jardí del record'  
 mp3  Àudio (259,85 Kb) - Data de publicació: 27.09.12 

Carme García Lores referma la seva aposta per l'educació  
 mp3  Àudio (168,42 Kb) - Data de publicació: 27.09.12 
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Es presenta el treball de cinc historiadors rubinencs sobre la rierada 
 

El Castell va acollir la 
presentació d'un nou treball 
històric sobre la rierada 

Data de publicació: 28.09.12 10:22 
El Centre d’Estudis Rubinencs (CER) aborda la rierada de 1962 des del vessant humà al 
número 58 del seu butlletí. La publicació recull cinc articles de cinc historiadors locals i 
un important nombre de fotografies de l’època per explicar en profunditat els fets i les 
conseqüències de la tràgica nit de la qual ara es commemoren els 50 anys. 
 
50 anys de rierada 1962-2012. El factor humà és el títol és el treball que ha estat presentat 
aquest dijous en un acte al Museu Municipal Castell Ecomuseu Urbà que ha aplegat els cinc 
responsables de l’estudi. Aquesta edició especial del butlletí compta amb el suport de 
l’Ajuntament. El director de la publicació, Jordi Vilalta, ha explicat que ha estat una tasca molt 
elaborada.  
 
El primer article, obra de l’historiador Jaume Parras, situa el lector al Rubí dels anys 50 i 60 fent el 
dibuix de com van impactar a la ciutat les polítiques del desarrollismo, l’arribada d’immigrants i les 
transformacions urbanes que van posar les bases de la posterior tragèdia. 
 
El segon bloc, a càrrec de l’historiador Eduard Puigventós, aborda les conseqüències humanes de 
la tragèdia i inclou un estudi exhaustiu dels rubinencs que van perdre la vida per la crescuda del 
cabal de la riera. 
 
El tercer apartat, realitzat per l’historiador Ramon Batalla, tracta la reacció dels veïns i les 
autoritats davant dels fets, dedicant especial atenció al paper que Ràdio Barcelona va jugar en la 
crida i coordinació de la solidaritat. A més, també s’analitza el paper que hi va jugar el règim 
franquista. 
 
Al quart capítol, obra de l’historiador Lluís Garcia Majó, s’hi estudia l’àmbit agrícola de Rubí, com 
aquest va patir les conseqüències de la rierada i com el camp mai va tornar a tenir la vitalitat i 
importància que havia marcat la vida dels rubinencs fins aleshores. Finalment, el darrer tema es 
dedica a les fotografies que van registrar moments de les jornades posteriors als aiguats. Jordi 
Vilalta ha destacat que les imatges tenen una gran importància en aquest treball. 
 
El CER assegura que, durant la investigació, ha sorgit prou material com per tirar endavant un 
posterior butlletí amb més temes relacionats amb els fets dels que ara es commemoren cinc 
dècades. 

Recursos relacionats 
El director del butlletí, Jordi Vilalta, explica que la publicació parla de la societat i 
l'economia rubinenca  
 mp3  Àudio (115,74 Kb) - Data de publicació: 28.09.12 

Vilalta destaca que algunes de les fotografies són inèdites i curioses  
 mp3  Àudio (125,33 Kb) - Data de publicació: 28.09.12 
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'El jardí del record', l'exposició de l'escola d'art 

EDRA en homenatge a les víctimes de la Rierada  

La mostra es pot veure des d'aquest dimecres a les instal· lacions 
del centre, a l'Escardívol  

Els alumnes i professors de l'escola d'art i disseny EDRA també s'han volgut sumar a la 
commemoració dels 50 anys de la Rierada del 62. El centre ha inaugurat aquest dimecres una 
nova exposició sota el títol El jardí del record. Es tracta d'una mostra feta a partir de fang, al 
qual s'hi han plantat llavors amb l'objectiu d'aconseguir brots de noves plantes. D'aquesta 
manera, els membres de l'escola han volgut simbolitzar la reconstrucció de la ciutat després de 
la tragèdia a partir de la vida de les plantes que neixen del fang.  

AINA MIRALLES  
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Una exposició de l'escola de sardanes Flor de Neu 

sobre la Rierada dóna a conèixer imatges mai 

vistes fins ara  

Josep M. Pérez Almirall va trobar a un armari de casa sev a una 
maleta plena de fotografies i retalls de premsa  

L'escola de sardanes Flor de Neu acull al seu local del carrer Sant Miquel la mostra 1962. 
Retalls d'una tragèdia, una exposició que recull un centenar de fotografies, un resum de la 
premsa de l'època i i documents inèdits del 25 de setembre d'ara fa 50 anys i dels dies 
posteriors a la Rierada. Josep Maria Pérez Almirall va trobar a un armari de casa seva una 
maleta plena de fotografies i retalls de premsa que el van portar a organitzar aquesta mostra. 

1962 Retalls d'una tragèdia inclou fotografies de l'arxiu municipal, imatges inèdites cedides per 
diversos rubinencs i fotografies mai vistes fins ara, com les del fill de l'alcalde Fortino. A la 
mostra de l'escola de sardanes Flor de Neu també s'hi poden veure fotografies de l'arxiu Roset, 
un recull de premsa de l'època i un espai d'homenatge a Soler Serrano. 

L'exposició es pot visitar al local de l'entitat del carrer Sant Miquel fins el proper 5 d'octubre tots 
els dies de la setmana de 18 a 20.30h, i els diumenges també al matí, de 12 a 14h. 

RUBÉN CABÚS  
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Commemoració del 50è aniversari de la Rierada de Rubí
Lídia Larrosa Lídia Larrosa

L’ESBART CAPTIVA EL PÚBLIC AMB LA COREOGRAFIA ‘25 DE SETEMBRE. LA RIERADA’
Quan es va començar a preparar la commemoració del 50è aniversari de la Rierada, l’Esbart 
Dansaire de Rubí va tenir clar que hi col·laboraria. Havia de ser una aportació especial, amb la 
qual l’enti tat volia retre un senti t homenatge a les vícti mes de la rierada i especialment a Núria 
Saumell, qui havia estat monitora de l’escola de dansa l’Esbart fi ns que va perdre la vida en 
aquella tràgica nit del 25 de Setembre. El repte que van plantejar-se va ser recuperar una música 
del rubinenc Llibert Capellas, director d’una de les orquestres de més presti gi dels anys 60, qui, 
encara commocionat per la gran inundació, la va composar. El fi ll del Llibert, Xavier Capellas, 
especialitzat en música per al cinema, va converti r aquesta música en una peça de dansa, que 
ha estat coreografi ada per Jordi Rubio, director de l’Esbart. L’estrena de la dansa va tenir lloc 
dissabte passat a La Sala, abans de la presentació del documental ‘Després de les aigües’, i va 
capti var el públic assistent per l’emoció i la intensitat amb què descriu els dies previs a aquell 
25 de setembre, la nit de la rierada, el després i l’esperit de superació de la ciutat. Un fort i 
llarg aplaudiment va reconèixer la feina de l’Esbart. També va ser molt impactant el vestuari, 
que ha anat a càrrec de Maria Carbonell i Rosa M. Cañameras. / C. Carrasco

CÀLIDA ACOLLIDA AL DOCUMENTAL ‘DESPRÉS DE LES AIGÜES’ 
El teatre municipal La Sala va acollir dissabte passat l’estrena de ‘Després de les aigües’, un 
documental entorn a la rierada del 25 de setembre de 1962. La pel·lícula, realitzada per Cresta 
Produccions, integrada per periodistes locals, repassa la història del segle XX a Rubí, parant 
especial atenció als fets de la tragèdia i a la posterior reconstrucció de la ciutat. Historiadors 
locals, testi monis del succés i personalitats políti ques aporten la seva visió al documental, que 
també compta amb la parti cipació de nens de l’escola 25 de Setembre. Abans del documental, 
el director de la cinta, Blai Farran, l’alcaldessa, Carme García Lores, i Pilar Puig, testi moni dels 
fets, van dirigir unes paraules al públic que omplia de gom a gom La Sala. Farran va agrair la 
col·laboració que han rebut en la recollida d’informació, mentre que Pilar Puig va donar les 
gràcies per haver pogut parti cipar en l’audiovisual. Finalment, García Lores va reconèixer que 
la rierada va marcar el caràcter de la ciutat i va destacar l’esforç i la solidaritat, com a trets del 
poble de Rubí.  El públic també va reconèixer amb un llarg i càlid aplaudiment el documental. 
/ C. Carrasco

El Grup Fotogràfi c “El Gra”
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MATERIAL INÈDIT SO-
BRE LA RIERADA A LA 
MOSTRA ‘1962. RETALLS 
D’UNA TRAGÈDIA’
La seu de l’Escola de Sar-
danes Flor de Neu, al 
carrer Sant Miquel, acull 
des de dissabte la mos-
tra ‘1962. Retalls d’una 
tragèdia’, un recull de 
fotografi es, retalls de di-
ari i informacions, moltes 
de les quals són inèdites, 
d’aquell 25 de setembre 
i dels dies posteriors a la 
tragèdia. Les fotografi es 
provenen dels arxius Ro-
set, Municipal de Rubí, 
Fortino i Xercavins, així 
com de la Fundació Jo-
aquim Soler Serrano. La 
inauguració de la mostra, 
que es podrà visitar fi ns 
al proper 5 d’octubre, va 
ser un gran èxit de públic.  
/ C.C

LA MARXA DE TORXES ARRIBA AL PONT DE RUBÍ PER FER L’OFRENA FLORAL
Torxes en mà, els centenars de persones van cobrir l’últi m tram del trajecte fi ns al monument 
en record a les vícti mes de la rierada, als peus del pont del carrer Cadmo. Allà, la Taula de la 
Cultura Popular, que va organitzar la Marxa de Torxes i les acti vitats del Castell, va fer una 
ofrena fl oral, així com també ho van fer l’Associació de Veïns del 25 de Setembre i els represen-
tants de tots els grups políti cs de l’Ajuntament de Rubí. Posteriorment, es va llegir el poema 
de Ramon Batalla, ‘La Rierada macabra’, en el què va ser un dels moment més emoti us dels 
actes de commemoració del 50è aniversari de la rierada. / M.C.

CULTURA POPULAR AL 
CASTELL
La Marxa de Torxes de 
dimarts va acabar al 
Castell de Rubí. Allà, 
van actuar algunes enti -
tats com l’Obrador Coral 
va interpretar algunes 
senti des peces en cant 
coral, i, posteriorment, 
més d’una cinquantena 
de persones van pujar 
a l’escenari per ballar 
la sardana ‘La Riera de 
Rubí’. Els Castellers de 
Rubí van carregar un 
pilar de dol i per posar 
punt i fi nal a la solemne 
celebració va sonar una 
tabalada just a la matei-
xa hora en què el 25 de 
setembre del 1962 va 
començar l’aiguat, cap a 
les 22.20 hores. / M.C.

‘METAMORFOSI’, UNA LECTURA DRAMATITZADA QUE VA EMOCIONAR TOT EL PÚBLIC
Espectacular i emocionant. Així van qualifi car els més de 200 espectadors la lectura dramati tzada 
‘Metamorfosi’, que es va posar en escena diumenge passat al vespre al passatge El Bullidor, a tocar 
de l’Escardívol. Va ser una iniciati va de l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica 
Neus Català, amb el suport dels grups de teatre Esbarjo i la Càmara Teatre-Rubí. Amb textos de la 
rubinenca Montse Flores i amb la direcció de Àngel Miguel Castejón, la lectura va transportar el públic 
a la nit de la rierada, amb personatges basats en testi monis reals, que van emocionar els assistents. 
L’acollida va ser tan bona que no es descarta que es repeteixi més endavant. / C.C.

Enric Palau

DEL BARRI DEL 25 DE SETEMBRE FINS A L’ESGLÉSIA DE SANT PERE
La solemne Marxa de Torxes, organitzada per la Taula de Cultura Popular i Tradicional de Rubí 
dimarts 25 de setembre, es va iniciar, com no podia ser d’altra manera, al barri rubinenc del 25 
de Setembre. Des d’allà, més de 200 torxes, -cadascuna simbolitzava una de les persones que 
va perdre la vida- van desfi lar pels carrers de la ciutat fi ns a la plaça Doctor Guardiet, on a les 
portes de l’Església de Sant Pere es va dur a terme un ofi ci. Allà es van unir els que presenciaven 
la missa amb els que formaven part de la Marxa de Torxes. Més de mig miler de persones que 
es van aplegar per recordar els tràgics fets de la nit del 25 de setembre de 1962./ M.C.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Prèviament al gruix dels actes que es van fer durant la tarda del dia 25 de setembre, el Ple de 
l’Ajuntament va votar per unanimitat una moció per “recordar i homenatjar” les persones que 
van perdre la vida aquella nit, i alhora per agrair “la solidaritat de tots els rubinencs, així com 
també la de molta gent vinguda de fora que va ajudar”. Els regidors van sorti r a les portes de 
l’Ajuntament -que lluïa les banderes a mig pal en senyal de dol-, per llegir en veu alta el text, 
que va tenir com a objecti u “dignifi car la memòria”. En acabar la lectura, es va guardar un 
respectuós minut de silenci. / M.C.

Ferran Ybargüengoiti a

Ferran Ybargüengoiti a

Ferran Ybargüengoiti aFerran Ybargüengoiti a

Ferran Ybargüengoiti a
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Cerveseria Santa Fe,
La Guitarra, La Cava
i New Yorker

Hi col·laboren:

VIII Concurs de Monòlegs
Del 3 al 6 d’octubre de 2012

Presentació a càrrec de Jordi Carné i Ivan Carpio

Dimecres 3 d’octubre a les 22 h, Cerveseria Santa Fe, c. Platí, 27 (Can Fatjó)

Dijous 4 d’octubre a les 22 h, New Yorker, c. Cervantes, 54

Divendres 5 d’octubre a les 22 h, La Guitarra i La Cava, plaça Anselm Clavé

FINAL: Dissabte 6 d’octubre a les 22 h, La Guitarra i La Cava, plaça Anselm Clavé

Amb l’actuació dels NINJA PASTORI!

Del 3 al 6 d’octubre de 2012Del 3 al 6 d’octubre de 2012
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Cedida Escola Pau Casals

EL JARDÍ DEL RECORD, 
DE L’ESCOLA D’ART I DIS-
SENY
Els alumnes de l’Escola 
d’Art i Disseny (edRa) han 
preparat una exposició so-
bre la rierada a l’Escardívol. 
Es tracta d’un conjunt de 
peti ts tubs de fang amb her-
ba, extrets de la riera, que 
simbolitzen la vida que va 
brotar després dels aiguats. 
Durant la inauguració, el 
passat dimecres, tothom 
qui ho va voler va poder 
deixar un missatge dins els 
cons. / M.C.

ELS CENTRES EDUCATIUS 
S’HAN SUMAT A 
LA COMMEMORACIÓ
Molts dels centres educa-
ti us de la ciutat també s’han 
sumat a la commemoració 
de la rierada. Per exemple, 
a l’escola Pau Casals es 
va simular una riera amb 
bosses de plàsti c de color 
blau al pati  de l’escola i tots 
els alumnes van cantar una 
cançó sobre la pluja. També 
dues àvies, Montserrat i 
Encarnació, van explicar a 
l’alumnat el seu testi moni 
d’aquella tràgica nit. / C.C.

DIORAMES I FOTOGRAFI-
ES A L’AULA CULTURAL 
L’Associació de Pessebristes 
ha realitzat una maqueta en 
la qual es pot veure l’abans, 
el durant i el després de la ri-
erada, amb efectes de llum, 
aigua i so. Tres diorames que 
mostren com van passar els 
fets del 25 de setembre de 
1962 i que es poden visitar, 
fi ns el 28 d’octubre a l’Aula 
Cultural. La mostra es com-
pleta amb imatges de Jordi 
Benítez, sobre l’afectació de 
la rierada a la fi sonomia de 
Rubí. / DdR

CONFERÈNCIA DE 
FRANCESC MAURI SOBRE 
ELS AIGUATS
El meteoròleg i home del 
temps a TV, Francesc Mauri, 
va oferir la conferència ‘50 
anys dels aiguats del Vallès’, 
dimarts passat a La Sala en 
el marc de la conferència 
inaugural del curs escolar. 
Mauri va explicar als assis-
tents el fenomen que va 
provocar el desbordament 
de rius i rieres, i  perquè una 
pluja d’aquelles característi -
ques va acabar provocant la 
greu tragèdia. / M.C.
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Rubí i Rapitenca s’han reparti t 
els punts aquest diumenge 
desprès d’acabar els noranta 
minuts sense que cap dels 
dos equips aconseguís ma-
terialitzar cap de les poques 
oportunitats de gol de les que 
van gaudir.

El Rubí arribava a l’en-
frontament amb la necessitat 
d’aconseguir la victòria davant 
d’un rival igualat després de la 
derrota el passat cap de set-
mana al Nou Sardenya davant 
l’Europa i confi rmar que Can 
Rosés serà un fortí aquesta 
temporada. En canvi, els de 
les terres de l’Ebre arribaven 
d’aconseguir una victòria da-
vant el Vilassar.

El parti t va començar des 
del principi dominat territori-
alment per la UE Rubí i amb 
la Rapitenca molt ben situada 
sobre el terreny de joc, parti cu-

Los equipos de fútbol de la 
ciudad se unieron en esta 
desgraciada efeméride para 
recordar a los centenares de 
personas que perdieron la 
vida aquella noche de 1962. 
Sin duda fue la presentación 
oficial más emotiva de la 
historia del equipo que lleva 
el nombre de esta  fatí dica fe-
cha. La mezcla de senti mien-
tos de ilusión por la nueva 
temporada con el recuerdo y 
el homenaje emocionado de 
todos los asistentes, hizo que 
la tarde fuera muy especial. 

Una vez hecha la presen-
tación de los alrededor de 
300 niños y niñas, el presiden-

Futbol

La UE Rubí i la Rapitenca empaten 
sense gols en un parti t per oblidar

BAI y el Club Juventud 25 de 
Septi embre rinden homenaje 
a las vícti mas de la rierada en 
su 50 aniversario larment en defensa, cosa que 

feia preveure que no seria fàcil 
penetrar la porteria visitant. 
Aquesta desesperació del Rubí 
per trobar la manera d’apro-
par-se a la porteria de Raül va 
fer que a parti t del minut 20 el 
matx s’igualés i es visquessin 
els millors moments dels visi-
tants sobre el terreny de joc. 
La Rapitenca però, no va estar 
encertada a l’hora d’aprofi tar 
les tres oportunitats que va 
tenir, fruit d’errades defensives 
de la defensa vallesana.

Al descans es va arribar 
amb l’empat a zero inicial i a 
la represa el parti t va conti -
nuar ensopit i avorrit, però en 
aquest cas va ser el Rubí qui 
va comptar amb l’oportunitat 
més clara de l’enfrontament al 
minut 61, quan un llançament 
de Criado es va estavellar 
al travesser de la porteria 
defensada per Raül. A parti r 
d’aquest moment, el fet que 
el Rubí avancés les seves línies 

per intentar endur-se els tres 
punts va fer que els de Toni 
Teixidor es tanquessin darrera, 
aprofitant que els atacs del 
Rubí eren espessos i sense 
idees, per tal d’aprofi tar alguna 
jugada al contracop per endur-
se el triomf. A punt els va estar 
de sorti r bé la jugada ja que 
justament en un contracop, 
Alexis es va quedar sol davant 
de Planchería, però la pilota  va 
anar als núvols. Era el minut  75 
en la darrera jugada d’atac dels 
visitants. El Rubí va tancar la Ra-
pitenca a la seva àrea al darrer 
quart d’hora, però sense premi. 
Al fi nal del parti t es va arribar 
amb empat a zero.

Amb aquest punt sumat a 
Can Rosés, el Rubí conti nua a la 
zona mitja de la taula amb cinc 
punts i amplia la necessitat de 
puntuar, especialment fora de 
casa, on encara no ho ha fet 
aquesta temporada. Aquest 
proper cap de setmana ti ndrà 
una nova oportunitat, serà 
concretament diumenge a les 
12 hores al Maresme. El Rubí 

visitarà l’estadi Xevi Ramon per 
enfrontar-se a al Vilassar.

Juvenil A i Femení
Aquest passat cap de setmana 
va donar inici la lliga també a 
les categories Preferent Juvenil 
i a la Primera Divisió Catalana 
femenina, on els equips de la 
UE Rubí no van tenir sort en el 
seu debut a la temporada. El 
Juvenil A va perdre 2-1 al camp 
del Mercanti l, mentre que el 
Femení va fer idènti c resultat 
al camp de La Planada.

Rierada de Rubí de 1962
La UE Rubí no va ser aliena a 
la tragèdia i va parti cipar en la 
commemoració de la rierada de 
Rubí de 1962, fet que va marcar 
un abans i un desprès a la nostra 
ciutat. La gran família de la UE 
Rubí recorda aquest fet i envia 
una forta abraçada a tota la 
ciutat i especialment a amics i 
familiars de totes aquelles per-
sones que van perdre la vida i a 
tots els que van pati r la desgrà-
cia en primera persona.

UE RUBÍ 0 - 0 UE RAPITENCA
Estadi Mpal. Can Rosés, 400 Espectadors

UE Rubí: Planchería, Oriol Dot, Ortega, Josue, Sergi Díaz, Isma Porcel 
(Roger 69’), Molina (Rafa 83’), José Antonio, Baby, Criado (Raventós 
63’) i Javi Sánchez.
UE Rapitenca: Raül, David López, Javi Ortega, Bertomeu, Ferran 
(Pecas 57’), Callerisa (Zambrano 65’) , Alexis (Felipe 76’), Munta, 
Barru, Javi Ramos.
Àrbitre: Francisco Javier Pazo Mora. Va amonestar els visitants Javi 
Ramos, David López, Alexis Alberto Molina, Ortega.

Jordi Mestres Rius

te del club Juan López Nuñez 
y el director de Barcelona 
Academia Internacional (BAI), 
José Martinez Altamirano, 
plasmaron este homenaje 
acompañando en la ofrenda 
fl oral a los jóvenes futbolistas 
de la U.E. Rubí, del Olímpic 
Can Fatjó, del Can Mir, de 
la Peña Blaugrana Ramon 
Llorens y del Club Juventud 
25 de Septi embre. 

Los chicos dejaron sus 
ramos  junto a la placa con-
memorati va del 50 aniversa-
rio de la riada colocada a los 
pies de un olivo plantado en 
el interior de las instalaciones 
del club. / 25 de Septi embre

Todos los clubes de futbol de la ciudad hicieron una ofrenda fl oral a 
los pies de un olivo plantado dentro de las instalaciones del club.

Cedida

L’esporti sta rubinenc Jordi Pons fi nalitza en onzena 
posició la travessa Matagalls-Montserrat
L’esportista rubinenc Jordi 
Pons ha quedat en onze-
na posició en la tradicio-
nal travessa de muntanya 
Matagalls-Montserrat, que 
organitza anualment el Club 
Excursionista de Gràcia. 

És el segon any que hi 
parti cipa i enguany l’ha fet 
amb 10h 45’, millorant no-
tablement el temps de l’any 
passat (11h 30’). Sabíem que 
es trobava en òpti mes condi-
cions fí siques i que podia fer 
un dels millors temps, com 
així ha estat. 

Aquesta prova, cada ve-
gada més internacionalitza-
da, té un recorregut de 84,8 
km, des de Coll Formic fi ns 

al monesti r de Montserrat, 
amb un desnivell de 6.000 m 

que cal recórrer en menys de 
24 hores. És tot un repte on 
es mesura sobretot la resis-
tència. Les seves caracterís-
ti ques la fan prou dura com 
per estar només a l’abast 
d’algunes persones.

Pons va completar l’exi-
gent recorregut corrent des 
de primera hora de la tarda 
del dissabte fi ns a la mati na-
da de diumenge. Va córrer 
amb la comoditat amb què 
ell es mou a la muntanya, 
amb empenta i fortalesa.

Sembla que el seu des-
tí ja estava marcat abans 
de néixer: els seus pares 
muntanyencs el van iniciar 
en el trekking i l’aventu-

muntanyisme

Jordi Pons en un instant de la travessia entre el Matagalls i Montser-
rat, que va comptar amb la parti cipació de 3.000 muntanyistes.

Cedidara. Ell es va encarregar de 
continuar aquesta passió. 
Va començar a fer esport 
de muntanya i de neu molt 
primerenc modelant la seva 
força i resistència. Ara conti -
nua amb el trekking, el run-
ning, l’esquí de muntanya i 
l’escalada en roca i en gel. 
L’any passat va dur a terme 
l’expedició amb esquís de 
muntanya al Muztagh Ata 
(7.546m), oest de la Xina, 
tot un èxit.

Quan hi ha esperit de su-
peració, moti vació i il·lusió, 
només resta aplaudir. 

Enhorabona rubinenc!

Yolanda Ribas FullolaJordi Pons.

Cedida

CRISTIAN RUIZ
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El nou butlletí del Grup de Col·laboradors del 

Museu publica el nom de les víctimes de la Rierada  

La nova edició de la revista conté fotografies i articles de 
diversos historiadors locals  

El Grup de Col·laboradors del Museu ha presentat aquest dijous un butlletí especial dedicat al 
50è aniversari de la Rierada del 1962. En aquest especial s'hi poden trobar els noms dels 
desapareguts en la tragèdia de 1962. 

El butlletí també conté articles de diversos historiadors locals i fotografies inèdites. 

ANNABEL CUESTA  
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Els avis dels alumnes de l'escola 25 de Setembre 

expliquen què recorden de la Rierada de 1962  

El centre educatiu ret homenatge a les víctimes amb un emot iu 
enlairament de 50 globus  

L'escola 25 de Setembre ha dedicat tot aquest divendres a recordar la Rierada de 1962. Els 
alumnes han visionat el documental Després de les aigües (veure notícia) i posteriorment han 
rebut la visita de diversos avis i àvies d'alumnes del centre. Ells els han explicat què recorden 
d'aquella tràgica nit i dels dies posteriors, i els nens i nenes han pogut fer tota mena de 
preguntes sobre aquest episodi històric. A més, un bon nombre de pares i mares també han 
vist a l'escola el documental presentat el passat cap de setmana. 

La jornada festiva d'homenatge, que ha comptat amb la presència de l'alcaldessa, Carme 
García, i de la regidora d'Educació, Arés Tubau, ha finalitzat amb l'enlairament de 50 globus per 
part dels alumnes. 

RUBÉN CABÚS  
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Un plànol mostra per primera vegada com era el 

barri de l'Escardívol abans de la Rierada  

Mir i Gràcia elabora un vídeo que mostra els efectes dels ai guats 
del 62 en diversos mapes  

Fins ara no existia cap plànol que mostrés com eren els barris de l'Escardívol i la Font de la Via 
l'any 1962. Només els rubinencs amb més edat ho recorden a través de les seves vivències 
personals. Ara, un plànol de tot el municipi de l'any 1962 fet per encàrrec de l'Ajuntament ha 
permès descobrir quin aspecte tenia aquesta zona abans i després de la Rierada. 

El departament d'Enginyeria i Arquitectura de l'empresa rubinenca Mir i Gràcia ha realitzat un 
vídeo que mostra els efectes dels aiguats del 62 en diversos mapes, complementat amb 
fotografies de l'època, per tal de donar a conèixer quines van ser les zones més afectades per 
aquesta tragèdia. 

RUBÉN CABÚS  
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Mestres i professors de Rubí elaboren una pàgina 

web sobre la Rierada amb infinitat d'eines i 

recursos  

Rubitv.cat us ofereix un vídeo creat amb l'objectiu de donar a 
conèixer aquest projecte entre docents i ciutadans  

El passat dimarts es va donar a conèixer a la ciutadania l'important tasca que ha realitzat de 
forma desinteressada un grup de docents de la nostra ciutat durant l'acte institucional d'inici de 
curs (veure notícia). El Grup de Treball de la Rierada de Rubí ha dissenyat una pàgina web que 
recull multitud de recursos sobre la Rierada de 1962 a Rubí. S'hi poden trobar textos històrics, 
fotografies, entrevistes, mapes conceptuals, un conte audiovisual, vídeos fets per diversos 
alumnes i diversos recursos digitals que ajuden a entendre als escolars del nostre municipi un 
fet tràgic que va marcar un punt en la línia del temps de la nostra història local. A més, s'ha 
preparat una maqueta que permet explicar millor com va succeïr la Rierada i una maleta amb 
materials i documents de l'època, entre d'altres. 

Rubitv.cat us ofereix el vídeo informatiu que s'ha preparat en col·laboració amb el Servei 
d'Educació de l'Ajuntament de Rubí per donar a conèixer aquest projecte entre la comunitat 
educativa i la ciutadania. 

RUBITV.CAT  
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Nous passis per veure el documental sobre la rierada 'Després de les 
aigües' 

 

Cartell promocional del 
documental 'Després de les 
aigües' 

Data de publicació: 02.10.12 18:03 
Els rubinencs que encara no hagin tingut l’ocasió de veure el documental sobre la 
rierada del 62 tindran una nova oportunitat aquest mes amb noves projeccions al Castell 
Ecomuseu Urbà. A més, els responsables de l’audiovisual s’estan plantejant l’opció 
d’editar en format DVD la pel�lícula que podria sortir a la venda cap a finals d’any. 
 
Després de les aigües és el títol del documental que repassa els darrers 100 anys d’història de la 
ciutat posant especial atenció a la rierada que va assolar Rubí i de la que ara es commemoren els 
50 anys. A partir de testimonis directes, material gràfic de l’època i la col�laboració de diversos 
historiadors, el muntatge reviu un dels períodes més importants per entendre l’actual Rubí. 
 
El documental es va estrenar el cap de setmana del 22 i 23 de setembre quan se’n van fer 
diversos passis als quals hi van assistir unes 1.500 persones. Davant d’aquest èxit, els 
responsables del treball han decidit organitzar més projeccions que es faran a l’auditori del Castell. 
El documental s’ha emès també a l’escola 25 de setembre, on es calcula que l’han vist entre 600 i 
700 persones.  
 
Davant d’aquestes xifres, el grup de treball ha decidit oferir més oportunitats per a la resta de 
rubinencs que encara no l’han vist. En total, es faran 9 projeccions més els dies 11, 19 i 25 
d’aquest mes, a raó de tres passis per dia, a partir de les 20 h. Cada projecció tindrà capacitat per 
a 100 persones. A més, Blai Farran, coordinador del projecte Després de les aigües, ha avançat 
que s’està estudiant la possibilitat que el documental es publiqui en DVD. 
 
Les entrades per assistir a les noves projeccions es podran aconseguir al Punt d'Informació ubicat 
a l’Antiga Estació. 

Recursos relacionats 
Blai Farran explica com s’han plantejat els propers passis del documental  
 mp3  Àudio (157,98 Kb) - Data de publicació: 02.10.12 

Blai Farran diu que s’està estudiant la possibilitat d’editar el treball en DVD  
 mp3  Àudio (247,58 Kb) - Data de publicació: 02.10.12 
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Noves projeccions del documental 'Després de les 

aigües'  

L'audiovisual sobre la Rierada de 1962 es podrà veure els dies 11, 
19 i 25 d'octubre al Castell  

Després que més de 1.600 persones veiessin el documental Desprès de les aigües durant el 
cap de setmana del 22 i 23 de setembre a La Sala i que alguns ciutadans es quedessin sense 
entrada per veure'l, l'Ajuntament ha decidit programar-ne més projeccions. En aquest cas, les 
sessions tindran lloc a l'auditori de Castell Ecomuseu Urbà els dies 11, 19 i 25 d'octubre de 
2012, a les 20 hores. 

Les entrades es podran recollir a partir del dia 9 d'octubre al Punt d'Informació de Rubí, situat a 
l'Antiga Estació, en horari de dilluns a divendres de 10 a 13.30h i de 16.45 a 20.15h, i dissabtes 
de 10 a 13.30h. L'entrada és gratuïta. 
 
RUBITV.CAT  
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L’AV Centre de Rubí celebra la festa del barri 
amb sardanes i un sopar-ball al Casino

La pluja va obligar a suspendre dissabte 
passat el 14è Aplec Sardanista de Rubí
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PAG. 29
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El Grup de Col·laboradors 
del Museu-Centre d’Estudis 
Rubinencs (GCM-CER) ha 
dedicat el número 58 del 
Butlletí  a la rierada tràgica 
de 1962. En aquesta edició, 
que porta per tí tol ‘50 anys 
de la rierada 1962-2012, 
el factor humà’; hi ha arti -
cles de quatre historiadors 
rubinencs: Jaume Parras, 
Eduard Puigventós, Ramon 
Batalla i Lluís García, que re-
passen com era Rubí abans 
de la rierada, les vícti mes de 
la rierada, les conseqüèn-
cies políti ques i la reacció 

de les 211 persones que van 
perdre la vida, tot i que en 
el conjunt del Vallès encara 
hi ha persones desaparegu-
des no identi fi cades que po-
drien fer engruixir aquesta 
llista, una investi gació que 
ha realitzat l’historiador 
Eduard Puigventós, i que 
és un dels atracti us de la 
publicació.

El Butlletí , de 98 pàgi-
nes, es pot adquirir a les 
llibreries rubinenques, i 
també al punt d’Informació, 
ubicat a l’Antiga Estació. 
/ M.C.

Vista aèria de com va quedar Rubí després de la baixada de les aigües. Jordi Vilalta presenta el butlletí  fl anquejat pels historiadors que hi han parti cipat.

Butlletí  (TAF) Ferran Ybargüengoiti a

popular i del govern. També 
hi ha un arti cle sobre la si-
tuació de l’agricultura rubi-
nenca  i les masies després 
dels aiguats. 

A més, es publiquen 
un conjunt de fotografi-
es, algunes de les quals 
són inèdites, que tenen un 
gran valor històric, com per 
exemple les vistes àrees 
preses des d’un helicòp-
ter els dies posteriors a la 
tragèdia. 

El butlletí  es va presen-
tar el dijous a la tarda al 
Castell amb la presència 

dels historiadors que hi 
han parti cipat, així com de 
Jordi Vilalta, director de la 
publicació. Vilalta ha ex-
plicat que el més destacat 
d’aquest número “és tot 
el tema que s’ha investi gat 
al voltant de les vícti mes, i 
l’aprofundiment que hi ha 
hagut per estudiar com van 
reaccionar les autoritats i 
analitzar detingudament 
que va passar”. 

Llista de les vícti mes
La publicació inclou una 
llista amb noms i cognoms 

Comencen les activitats a Rubí entorn al Dia 
Mundial de la Salut Mental

El GCM-CER publica un butlletí  dedicat a la rierada 
amb fotografi es inèdites i arti cles d’historiadors locals
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Nous passis del documental 'Després de les aigües' al Castell durant 
aquest mes d'octubre  

 

Els ideòlegs del documental 
'Després de les aigües' amb 
l'alcaldessa de Rubí, Carme Garcia 

Data de publicació: 09.10.12 12:37 
Els rubinencs que encara no hagin tingut l’ocasió de veure el documental sobre la 
rierada del 62 poden adquirir una entrada gratuïta per als nous passis de l’audiovisual. 
Després de les aigües, que és el nom amb el què s’ha titulat la peça, es podrà tornar a 
veure l’11, el 19 i el 25 d’aquest mes a l’auditori del Castell a les 20 h. 
 
 
El documental repassa els darrers 100 anys d’història de la ciutat, posant especial atenció a la 
rierada que va assolar Rubí i de la qual ara es commemora el mig segle. A partir de testimonis 
directes, material gràfic de l’època i la col�laboració de diversos historiadors, el muntatge reviu un 
dels períodes més importants per entendre l’actual Rubí. 
 
El documental es va estrenar el cap de setmana del 22 i 23 de setembre, quan se’n van fer 
diversos passis als quals hi van assistir unes 1.500 persones. Davant d’aquest èxit, els 
responsables del treball han decidit organitzar més projeccions. 
 
Les entrades per assistir als nous passis ja es poden aconseguir al Punt d'Informació, ubicat a 
l’Antiga Estació. 
L’entrada és gratuïta i l’horari de recollida és de dilluns a divendres de 10 h a les 13.30 h i de les 
16.45 h a les 20.15 h. Els dissabtes, les localitats es podran recollir en horari de matí. 
 
Cada projecció tindrà capacitat per a 100 persones. 
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Més de mig miler de persones visiten 
‘1962: Retalls d’una tragèdia’

Sorti da del GCMR 
i el CER a Creixell 
i Torredembarra 
El Grup de Col·laboradors del 
Museu de Rubí (GCMR) i el 
Centre d’Estudis Rubinencs 
(CER) han preparat una sorti -
da a les localitats de Creixell i 
Torredembarra el proper dia 
21 d’octubre. En la sorti da, 
que s’emmarca dins del ci-
cle ‘Conèixer Catalunya’, els 
parti cipants podran visitar 
els castells i les restes roma-
nes. La sorti da es farà des de 
l’Escardívol a les 9 hores. Per 
a més informació, trucar al 
600 793 022. / DdR

L’Esbart porta ‘DansaXXI.cat’ 
a Caldes de Montbui

Enric Monté

L’Esbart Dansaire de Rubí actuarà el diumenge 14 d’octubre 
a les 19 hores al Casino de Caldes de Montbui, coincidint 
amb la Festa Major de la localitat vallesana. Aquest espec-
tacle, dirigit per Jordi Rubio, es pregunta quin és el futur de 
la dansa popular catalana. / DdR

Les colles Galzeran parti cipen 
en el Concurs de Cornellà
Les colles Galzeran de 
l’Escola de Sardanes Flor 
de Neu es van despla-
çar el passat diumenge 
a Cornellà de Llobre-
gat per parti cipar en el 
Concurs de Colles Sar-
danistes, un certamen 
vàlid pel Campionat de 
Catalunya. Els alevins 
de la colla Quitxalla van 
quedar setens, mentre 
que els infanti ls, la colla 
Galzeran, van quedar 
tercers. / DdR

Arxiu

ArxiuLa seu de l’Escola de Sarda-
nes Flor de Neu va albergar 
durant 12 dies l’exposició 
‘1962: Retalls d’una tragè-
dia’, un conjunt de fotogra-
fies extretes de diferents 
arxius al voltant dels fets de 
la rierada de  1962. Segons 
ha explicat l’entitat, 516 
persones han passat per 
la mostra, que ja ha rebut 
diferents propostes per tal 
que es converteixi en una 
exposició iti nerant. / DdR

24 Coses de RubíDijous, 11 d’octubre de 2012

La seu de l’Escola de Sardanes Flor de Neu va acollir la mostra.

Imatge de l’espectacle Dansa XXI.cat Colla Quitxalla Galzeran.
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Els alumnes rubinencs coneixen la Rierada gràcies 

als materials didàctics elaborats per una comissió 

de mestres  

La maqueta creada pels pessebristes i la resta de materi als ja han 
començat a passar per les escoles  

Els materials didàctics sobre la Rierada de 1962 creats per una comissió de mestres ja estan 
sentu utilitzats pels docents de les escoles rubinencs amb l'objectiu d'explicar als seus alumnes 
els fets del 1962. Rubitv.cat ha acompanyat els alumnes de P-4 de l'escola Rivo Rubeo, els 
primers en utilitzat la maqueta creada pels Pessebristes de Rubí i la maleta amb diversos 
materials escolars de l'època. 

Tots els rubinencs interessats en conèixer més detalls sobre la Rierada, poden consultar els 
materials didàctics recollits en aquest web. 

AINA MIRALLES  
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L'exposició sobre la Rierada de l'escola de 

sardanes Flor de Neu tanca amb més de 500 

visitants  

Els organitzadors no descarten que la mostra es pugui veure 
properament en altres espais de la ciutat  

El passat divendres es va clausurar l'exposició fotogràfica 1962: Retalls d'una tragèdia, situada 
al local de l'escola de sardanes Flor de Neu (veure notícia). Durant els dotze dies que aquesta 
mostra ha estat oberta al públic, un total de 516 rubinencs l'han visitada, una xifra que l'entitat 
valora molt positivament. Josep Maria Pérez Almirall, coordinador de Flor de Neu, lamenta no 
poder ampliar més temps aquesta exposició ja que al local del carrer Sant Miquel s'hi realitzen 
diverses activitats. 

Els organitzadors han explicat que ja s'han rebut diverses ofertes per tal que l'exposició es 
pugui instal·lar a altres espais. A més, agraeixen el suport rebut per part dels arxius fotogràfics 
que hi han col·laborat: l'arxiu Municipal i els de Josep Maria Roset, la família Fortino, Josep 
Pallarols, Jaume Abella, Àngel Toldrà, la família Xercavins i la fundació Soler i Serrano. 

RUBITV.CAT 
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'Gestió del risc d'inundació', una conferència per commemorar la rierada 
del 62 

 

Aspecte de l'Escardívol després 
de la rierada 

Data de publicació: 18.10.12 09:13 
El Castell Ecomuseu Urbà acollirà aquest dijous a les 20 h una ponència sobre la gestió 
del risc d’inundacions. En aquesta xerrada, el professor de la UOC Hug March parlarà des 
de la seva perspectiva com a geògraf. El tema l’introduirà a partir del context històric i 
explicarà les mesures preventives, d’emergència i de postcatàstrofe actuals. 
 
En commemoració dels 50 anys de la rierada del 62 al Vallès, Hug March, geògraf i professor de la 
UOC, impartirà una xerrada sobre les actuals mesures preventives per evitar repetir una catàstrofe 
similar. March ha avançat que la conferència se centrarà en el context històric i en les aportacions 
actuals. 
 
La ponència l’iniciarà explicant els errors que es van cometre al 62, així com a d’altres inundacions 
que han succeït arreu de Catalunya.  
 
Pel que fa a la rierada, March acusa la catàstrofe a la mala ubicació i la qualitat dels habitatges. 
 
Aquests fets els enllaçarà amb les tècniques, aportacions i invencions que han anat sorgint des 
d’aleshores per garantir la seguretat dels ciutadans. Per acabar, Hug March exposarà com l’actual 
crisi econòmica i el canvi climàtic afecten la gestió d’aquests perills. 
 

Recursos relacionats 
Hug Marc explica el risc que comporten aquests successos i com evitar-los  
 mp3  Àudio (200,56 Kb) - Data de publicació: 17.10.12 

Hug Marc descriu quins van ser els errors que van contribuir a la rierada del 62  
 mp3  Àudio (217,35 Kb) - Data de publicació: 17.10.12 
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L’Ajuntament i Protecció Civil simularan una nova rierada a Rubí 
 

El simulacre es basarà en un 
desbordament fictici de la riera / 
foto: Ajuntament Rubí 

Data de publicació: 18.10.12 18:19 
La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat i l’Ajuntament volen assegurar-se 
que la ciutat està avui dia preparada per sobreviure a una rierada semblant a la de 
1962. Per això, Rubí i altres quatre municipis vallesans que van patir la tragèdia seran 
l’escenari d’un simulacre d’inundacions el proper 30 d’octubre. L’exercici vol constatar 
que els plans d’actuació poden fer front eficaçment a aquest tipus d’emergències. 
 
L’exercici l’organitza la Direcció General de Protecció Civil, els diferents cossos operatius i els cinc 
consistoris afectats. El simulacre es basa en el supòsit d’un seguit de pluges intenses que 
provoquin un nou desbordament de la riera en alguns punts del seu recorregut.  
 
Es tractaran diverses emergències possibles, com ara treure un conductor atrapat al seu vehicle, 
evacuar un autobús escolar o cercar persones desaparegudes. L’exercici comprovarà l’eficàcia de 
pla INUNCAT i els Plans d’Actuació Municipals i posarà a prova els mecanismes de resposta 
d’atenció i sistemes d’avís a la població, tal com ha explicat Manel Pardo, director general de 
Protecció Civil. 
 
El dilluns 29 d’octubre, un dia abans de l’exercici, es rebrà un avís fictici del Servei Meteorològic de 
Catalunya, que informarà de l’alta probabilitat de pluja intensa. Com a conseqüència d’aquest avís, 
la Policia Local durà a terme tasques de vigilància a la riera durant tota la nit. 
 
El dimarts 30 d’octubre es confirmarà el desbordament de la riera. S’activarà el Pla d’Actuació 
Municipal per Inundacions i el Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL). L’espai que 
s’ha escollit per dur a terme l’exercici ha estat la zona inundable de l’Escardívol. Policia Local i 
Mossos d’Esquadra realitzaran 13 talls de trànsit a les immediacions d’aquesta zona, amb 
l’objectiu d’evitar l’accés de persones i vehicles a la part inundada. També es durà a terme un 
simulacre de confinament d’un grup d’alumnes en un centre educatiu. Tot plegat, per observar el 
temps de resposta dels cossos de seguretat en un cas com aquest. 
 
Aquest simulacre servirà per cloure el conjunt d’activitats commemoratives del cinquantè 
aniversari de la rierada de 1962.

Recursos relacionats 
Manel Pardo es refereix al simulacre del dia 30  
 mp3  Àudio (306,15 Kb) - Data de publicació: 18.10.12 
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La productora La Cresta treballa en
un nou muntatge, “Dalí i el Crist del Vallès”

Després de l’estrena del 
documental “Després de 
les aigües” entorn a la rie-
rada de 1962, la productora 
La Cresta, formada per 
periodistes i professionals 
dels audiovisuals de Rubí, 
ja està treballant en un 
projecte també relacionat 
amb la tràgica nit del 25 de 
setembre de 1962. Es tracta 
del curtmetratge “Dalí i el 
Crist del Vallès. Història 
d’un quadre”, que ja està 
en fase d’edició. 

E l  m u n ta t g e  re v i u 
un episodi molt oblidat 
d’aquells tràgics dies, com 
és que Salvador Dalí va fer 
un quadre al·legòric sobre 
la catàstrofe de la rierada. 
El va titular “El Crist del 
Vallès” i el va pintar expres-
sament per a una subhasta 
solidària a benefici dels 
damnifi cats per la rierada. 

Aquesta obra és una 

de les pintures menys co-
negudes de l’artista em-
pordanès, ja que l’obra va 
sorti r d’Espanya adquirida 
per uns col·leccionistes 
italians, Giuseppe Alvarett o 
i la seva esposa, i s’ha vist 
poc en públic. 

Segons explica el perio-
dista Joan Marcet, membre 
de La Cresta, el curtmetrat-
ge explora la possibilitat 
que Dalí s’inspirés en el po-
ble de Rubí a l’hora de crear 
el que molts no dubten en 
qualificar com una obra 
mestra. A més, compta amb 
la parti cipació d’especialis-
tes en l’obra daliniana i de 
persones que van conèixer 
de prop a l’artista. Entre 
aquests, hi intervenen Joan 
Vehí, fotògraf i confi dent de 
Dalí; Pere Maset, director 
del Museu de Cadaqués; 
Ricard Mas, especialista 
en pintura contemporània i 
autor de “La vida pública de 
Salvador Dalí” i “Universo 
Dalí”, entre altres obres; 

Salva Mercader, president 
de la Unió de Radioafi cio-
nats de Rubí i el periodista 
figuerenc amb llarga tra-
jectòria a TVE a Catalunya, 
Francesc Cruanyes. 

El rodatge de “Dalí i el 
Crist del Vallès. Història 
d’un quadre” s’ha fet en 
exteriors de Rubí i Cada-
qués i inclou interiors de 
la casa de Dalí a Port Lligat 
i del Museu de Cadaqués. 

El curtmetratge està dirigit 
per Joan Marcet i Blai Far-
ran. El compositor rubinenc 
Xavi Capellas, amb una 
reconeguda carrera com 
a compositor de bandes 
sonores per cinema, ha 
cedit per a aquest curt una 
peça musical creada per a 
la commemoració dels 50 
anys de la rierada. L’edició 
corre a càrrec del també 
rubinenc Marc Galceran. 

Cedida

REDACCIÓ

Un moment de la gravació a Cadaqués. 

El Grup Fotogràfi c "El Gra"

'Ella' fa refl exionar el públic
sobre les malalti es mentals

El teatre municipal La Sala 
va acollir dimecres 17 d'oc-
tubre l'obra de teatre Ella, 
una producció de l'ONG 
Pallapupas amb la col-
laboració de Ràdio Nikòsia, 
i programada en el marc 
de la celebració del Dia 
Mundial de la Salut Mental 
a Rubí. Ella va transmetre 
moments de refl exió entorn 
a les malalti es mentals, va 
tenir moments de críti ca, 
de patiment i també de 
diversió. La protagonista de 
l'obra lluita per fer realitat 
el seu somni, el teatre, i es 
troba amb diferents pres-
sions entre la psiquiatria 
convencional i opcions sa-

nadores més alternati ves, 
que ha d'anar esquivant per 
poder actuar, però sobretot 
per se ella mateixa.
La representació no va dei-
xar indiferent al públic as-
sistent que va ovacionar els 
arti stes en diferentes oca-
sions i van felicitar la com-
panyia per la seva feina. La 
celebració del Dia Mundial 
de la Salut Mental a Rubí va 
tenir lloc ahir dijous a parti r 
de les 17 hores amb una 
jornada de portes obertes 
al Servei de Rehabilitació 
Comunitària, on es va oferir 
una degustació de truites i 
es va mostrar el treball del 
taller d'art. / DdR

a l’Illa de vianants 
entre el carrer Sant Joan i el carrer Montserrat 

el 4t dissabte de cada mes 
inici el 27 d’Octubre

Ho organitzen:

Hi col·laboren:

escultura, il·lustració, roba,
vitrall, joguines, ceràmica,
bijuteria…

A partir del dissabte 27,
coincidint amb el Mercat Ecològic, 
podràs gaudir de la millor oferta 
d’artesania local:

Un moment de la representació de l'obra. 
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Un simulacre d'inundació a Rubí evidencia 

diverses mancances en el protocol d'emergències  

Rubitv.cat acompanya una patrulla de la Policia Local que 
'alertava' als ciutadans d'una nova rierada  

Aquest dimarts al matí s'ha realitzat un simulacre d'inundació a la nostra ciutat dins dels actes 
del 50è aniversari de la Rierada de 1962. La prova, que ha simulat que s'inundava la zona de 
l'Escardívol, ha evidenciat mancances en el protocol d'emergències de la nostra ciutat. Una 
d'elles té a veure amb la comunicació d'una emergència d'aquestes característiques als 
ciutadans. Així doncs, si fallés el subministrament elèctric, els rubinencs només podrien 
informar-se a través de la ràdio local, un servei municipal instal·lat als baixos d'un edifici ubicat 
enmig de la zona inundable. Un altre dels problemes detectats són els problemes de cobertura 
mòbil a la Sala de Plens de l'Ajuntament, on s'havia ubicat el centre coordinació operativa, 
entre d'altres. 

Rubitv.cat ha acompanyat una patrulla de la Policia Local en una de les tasques realitzades 
pels agents en aquest simulacre, que era la de l'alertar a la població de l'arribada de l'aigua i, 
per tant, on es donaven consells per situar-se als pisos més alts o bé desplaçar-se als punts 
d'acollida, com ara l'escola Pau Casals. Miquel Pedrosa, cap de la Policia Local, ha fet una 
valoració força positiva del simulacre tenint en compte que la prova s'ha realitzat amb menys 
personal del real en un episodi d'aquestes característiques i pel fet que s'han realitzat un 50% 
d'accions no previstes, per forçar al màxim la resposta de la policia municipal. 

Durant els propers dies, els agents implicats en aquest simulacre analitzaran conjuntament en 
profundidat aquesta prova per tal de corregir els errors detectats avui. Protecció Civil de la 
Generalitat també emetrà un informe valoratiu. 

RUBÉN CABÚS  
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Milers de ciutadans visiten el cementiri amb motiu 

de Tots Sants  

50 anys després de la Rierada, les víctimes que no van ser  
identificades reben les flors dels rubinencs  

Milers de rubinencs han visitat avui el cementiri municipal amb motiu de Tots de Sants. 
Coincidint amb aquesta jornada, l'equipament ha ampliat el seu horari, ha comptat amb la 
instal·lació de tres parades de flors a la porta, ambientació amb música sacre i religiosa i un 
servei gratuït de bus. 

Rubitv.cat ha comprovat com molts ciutadans han dipositat flors a la zona on hi ha enterrades 
les persones que van morir durant la Rierada i que no van poder ser identificades. 50 anys 
després de la tragèdia, però, no hi ha cap placa que recordi les víctimes. 

AINA MIRALLES  
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Un nou testimoni qüestiona la xifra oficial de morts de la rierada del 62 
 

Foto cedida per la família 
Boladeres Molins 

Data de publicació: 05.11.12 20:06 
Després de la commemoració del seu 50è aniversari, la rierada de 1962 continua sent 
noticia. En aquesta ocasió, pel que fa a les morts que va provocar, estimades en unes 
700 a tota la comarca. Aquest dilluns, el diari El Punt Avui recull un testimoni que 
assegura que es van trobar al mar 832 cadàvers no identificats la setmana després de 
l’aiguat. A aquesta xifra s’haurien de sumar les morts de persones identificades, 
arribant gairebé a doblar-se la xifra oficial de víctimes. 
 
Així ho creu Carles Malagrida, que ha fet pública la seva història aquesta setmana.  
 
El 1962, Malagrida treballava a la secretaria de Justícia del Ministeri de Defensa del règim 
franquista. Aquesta condició va fer que fos l’encarregat de classificar les fotografies dels cossos no 
identificats que es van trobar al mar, entre els rius Besòs i Ebre, la setmana posterior a la rierada. 
Un total de 832 instantànies que, en el seu testimoni, l’exfuncionari de Defensa recorda amb 
horror. 
 
En aquells moments, però, el Règim només va reconèixer oficialment 692 víctimes, incloses 45 
persones trobades al mar. 
 
 
Crítiques al testimoni de Carles Malagrida 
 
La història de Carles Malagrida tot just s’ha fet pública aquest dilluns, però ja hi ha qui es mostra 
crític amb les seves xifres.  
 
L’historiador local Eduard Puigventós és l’autor d’un article sobre les víctimes de la rierada, que ha 
aparegut recentment al darrer número del butlletí del Centre d’Estudis Rubinencs (CER). 
Puigventós va fer un estudi exhaustiu de les persones que van perdre la vida per la crescuda del 
cabal de la riera i va arribar a la conclusió que, de les prop de 750 persones que vivien a la zona 
de l’Escardívol, l’aigua es va emportar 250. Reconeix que podrien haver-hi més víctimes, però no 
fins als nivells que apunta Malagrida: “Poblacionalment, no pot ser”. 
 
Les xifres de l’historiador rubinenc són similars a les atorgades per l’Ajuntament després de la 
tragèdia, incloses les possible persones no inscrites al registre de la propietat o al padró municipal. 
Puigventós explica que el consistori no tenia cap raó per minimitzar el nombre de víctimes i que el 
seu recompte va en sintonia amb molts del informes redactats a l’època, provinents de jutjats, 
padrons, certificats d’indemnitzacions, cessions de nínxols, recomptes de la Capitania...  
 
Tot i discrepar amb el testimoni de Malagrida, l’historiador explica que les investigacions d’aquest 
tipus són molt complicades. El cert és que, hores d’ara, és impossible saber amb exactitud el 
nombre de morts provocats per la rierada de 1962.

Recursos relacionats 
Eduard Puigventós discrepa de les xifres de Malagrida  
 mp3  Àudio (420,84 Kb) - Data de publicació: 05.11.12 

Eduard Puigventós explica que el recompte oficial es correspon amb els resultats de 
la seva recerca  
 mp3  Àudio (625,74 Kb) - Data de publicació: 05.11.12 
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L'obra de Josep Maria Subirachs centra una conferència al Museu 
Etnogràfic Vallhonrat 

 

Monument a les víctimes de la 
rierada al pont de Cadmo 

Data de publicació: 15.11.12 09:50 
L’auditori del Museu Etnogràfic Vallhonrat acollirà aquest dijous una conferència sobre 
l’obra de Josep Maria Subirachs, autor del monument a les víctimes de la rierada de 
1962 a la nostra ciutat. La xerrada s’emmarca dins de les activitats que al llarg d’aquest 
any s’estan fent en commemoració als fets ocorreguts el 25 de setembre del 1962. 
 
La conferència anirà a càrrec de la filla de l'artista, Judith Subirachs-Burgaya, que és doctora en 
Història de l’Art. A més de la xerrada, també es podrà veure durant l’acte l’obra d’aquest escultor i 
una mostra fotogràfica de la seva escultura a Rubí a través de la mirada del fotògraf Pere Oliván 
López.  
 
Segons ha explicat Judith Subirachs-Burgaya, el seu pare, que té 85 anys, és un artista que al 
llarg de la seva trajectòria professional ha treballat diferents disciplines artístiques però que és 
més conegut per la seva faceta d’escultor. Per a Subirachs, segons la seva filla, l’art és una forma 
de comunicar-se i, per aquest motiu, la xerrada anirà acompanyada de les fotografies de la seva 
obra amb l'objectiu que els assistents entenguin el seu missatge.  
 
La conferència sobre l’obra de Josep Maria Subirachs es farà aquest dijous a l’auditori del Museu 
Etnogràfic Vallhonrat, que es troba al carrer Sant Pere, 77-79. L'activitat és gratuïta. 

Recursos relacionats 
La doctora en història de l'art, Judith Subirachs-Burgaya, diu que l'artista és molt 
polifacètic  
 mp3  Àudio (424,51 Kb) - Data de publicació: 15.11.12 

Subirachs explica que el seu pare entén l'art com una forma d'expressar-se  
 mp3  Àudio (355,13 Kb) - Data de publicació: 15.11.12 

 

 Compartir |

RÀDIO RUBÍ � Complex Cultural l'Escardívol � C/ Joaquim Blume, s/n � 08191 � RUBÍ � Tel. 93 588 70 00

Els continguts d’aquesta pàgina web estan subjectes a copyright � 
Contacta amb Ràdio Rubí � Accessibilitat � Avís legal � Mapa del web � 
Crèdits 

XHTML � CSS � WAI-AA

Page 1 of 1Ràdio Rubí

15/11/2012http://www.radiorubi.fm/radiorubi/noticies/detall.php?apartat=&noticia=8758



 

  
 Què cerques?Mapa web | 

Notícies Programació Informatius Esports Galeries Qui som Enllaços 

Ets a: Inici > Notícies > Detall

Rubí descobreix el Subirachs més polifacètic 
 

Subirachs-Burgaya durant la 
seva intervenció 

Data de publicació: 15.11.12 20:44 
Un trentena de rubinencs han descobert la part més desconeguda de la trajectòria del 
polifacètic artista Josep Maria Subirachs de la mà de la historiadora de l’art Judit 
Subirachs-Burgaya. Autor de més de 4.000 obres, Subirachs és conegut a Rubí, sobretot, 
per ser el responsable de l’escultura en homenatge als desapareguts de la rierada del 
1962. 
 
 
Josep Maria Subirachs és conegut, sobretot, per la seva faceta d’escultor i més des que es va fer 
càrrec de la façana de la Passió de la Sagrada Familia. Però, durant la seva carrera, que arrenca 
als anys 40, ha treballat també la pintura, el dibuix, el tapís, els ex-libris i el disseny, entre 
d’altres disciplines. D’això s’ha encarregat la historiadora i filla de l’artista, Judit Subirachs-
Burgaya a la xerrada que ha tingut lloc aquest dijous al Museu Vallhonrat. 
 
Subirachs-Burgaya ha reservat una estona de la xerrada a parlar del treball que Rubí acull i que és 
un homenatge a les víctimes del desastre que enguany es commemora el 50è aniversari. D'aquest 
treball n'ha destacat la varietat de materials utilitzada, poc habitual en la disciplina. 
 
Els entesos divideixen l’obra de Subirachs en diversos períodes que arrenquen amb un marcat to 
postnoucentista que evoluciona cap a l’expressionisme per passar, després, a experimentar amb 
l’abstracte per desembocar en un estil que s’ha anomenat neofiguratiu.  
Al llarg d’aquesta evolució, l’artista ha mantingut una constant que és la voluntat que les seves 
obres tinguin missatge, segons ha explicat Subirachs-Burgaya. 
 
La iniciativa s’emmarca en els actes de commemoració de la Rierada del 62 i s’ha acompanyat 
d’una mostra de litografies de l’autor i fotografies del monument a les víctimes, fetes pel fotògraf 
Pere Oliván López. 

Recursos relacionats 
Subirachs-Burgaya enumera les pecularietats del monument rubinenc  
 mp3  Àudio (385,90 Kb) - Data de publicació: 15.11.12 

Subirachs-Burgaya parla del missatge de l'obra de Subirachs  
 mp3  Àudio (469,71 Kb) - Data de publicació: 15.11.12 
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Una conferència a l'auditori Vallhonrat dóna a 

conèixer la figura de Subirachs, autor del 

monument de la Rierada  

La xerrada ha anat a càrrec de la historiadora de l'art, Judit  
Subirachs-Burgaya, filla de l'artista  

L'auditori Vallhonrat ha acollit aquest dijous una conferència sobre la figura de Josep Maria 
Subirachs, autor del monument del pont del carrer Cadmo en homenatge a les víctimes de la 
Rierada de 1962. La xerrada ha anat a càrrec de Judit Subirachs-Burgaya, historiadora de l'art i 
filla de l'artista. En el marc de la conferència s'han pogut veure diverses pintures de Subirachs i 
fotografies del monument de la Rierada del rubinenc Pere Oliván. 

AINA MIRALLES  
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Més de 50.000 rubinencs 
cridats a les urnes

Pàg. 3, 4 i 6 

Pàg. 14

La policia desmantella 
a Rubí una plantació 
de marihuana

Cedida

Els ciutadans podran votar el 25 de novembre 
en els 25 col·legis electorals ubicats a Rubí

junqueras.cat facebook.com/junqueras @junqueras

VOTA INDEPENDÈNCIA

UN NOU PAÍS
PER A TOTHOM

_
ORIOL 
JUNQUERAS
Candidat a 
la Presidència
de la Generalitat 

_
ARÉS
TUBAU
Candidata 
al Parlament
pel Vallès Occidental

Rafel Gascón 
guanya el 

Premi d’Arts 
Plàsti ques 

d’Escultures

Pàg. 29

Cedida

Cinc políti cs rubinencs, candidats a ocupar 
un escó de diputat al Parlament de Catalunya

Pàg. 19

Un video descobreix 
la història d’un quadre 
que Dalí donà per 
ajudar els damnifi cats 
de la rierada de 1962

L’Anti ga Estació acull 
una mostra del fons 
artí sti c del Museu 
Municipal de Rubí

Pàg. 29

Pàg. 34

La UE Rubí empata 
a casa contra el líder 
i es col·loca a dos 
punts de la zona de 
promoció

El rubinenc ha guanyat 
un dels premis Vila de 
Torredembarra amb la 
seva escultura ‘Vesti gi.’

Pàg. 12

Segons Cecot, l’IAE 
i l’IBI de Rubí estan 
per sobre de la mitja; 
tot i que és la ciutat 
que més bonifi ca l’ús 
de renovables
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Dalí pintà un quadre per ajudar 
els damnifi cats de la rierada
La Cresta presenta un audiovisual per divulgar la història, 
pràcti cament desconeguda, de la pintura el ‘Crist del Vallès’

Per ajudar les vícti mes de la 
rierada, el geni de l’Empordà 
va pintar un quadre, que actu-
alment es troba a Torí.

Membres de la productora La Cresta amb l’alcaldessa i els represen-
tants d’Entre Veïns i la Fundació Clariana.

L’entrada costa 
3 euros, i els 
benefi cis es 
donaran al 
projecte social 
Entre Veïns

Al mes d’octubre de 1962, 
pocs dies després de la 
rierada que va tenir lloc 
al Vallès, el pintor empur-
danès, Salvador Dalí, va 
pintar ‘El Crist del Vallès’, 
un quadre on apareix un 
campanar que recorda 
molt al de l’església de Sant 
Pere de Rubí. La pintura es 
va subhastar al desembre 
d’aquell mateix any i els 
diners que va aconseguir 
l’artista els va donar als 
damnificats pels aiguats 
del 25 de setembre. 

Coincidint amb la cele-
bració del 50è aniversari 
dels fets, i després de pre-
sentar amb un gran èxit el 
documental ‘Després de 
les aigües’, la productora 
La Cresta vol desenterrar 
aquesta història, pràcti-
cament desconeguda, a 
través d’un curtmetratge 
ti tulat ‘Dalí i el Crist del Va-

llès. Història d’un quadre’. 
La pintura es troba ac-

tualment a Torí, a mans 
d’un col·leccionista privat. 

“Amb el permís de la 
Fundació Gala-Dalí hem 
investi gat sobre el tema i 

hem parlat amb diversos 
experts”, explica Blai Far-
ran, un dels membres de La 
Cresta. Lídia Juste, també 
membre de la productora, 
va afirmar que “és una 
història de solidaritat i de 
cultura, volíem tancar un 
tema tan important com 
aquest”. El curtmetratge 
es va presentar als mitjans 
de comunicació amb la 
presència de l’alcaldessa, 
i al finalitzar es va emetre 
el tràiler promocional de 
l’audiovisual.

El curtmetratge, que 
té una durada de 21 mi-
nuts, es podrà visualitzar 
el dissabte 1 de desembre 
a La Sala, a les 19 hores, 
tot i  que es preveu un 
segon passi. A més, es 
podrà tornar a veure el 
documental ‘Després de 
les aigües’. El preu per 
veure l’audiovisual és de 3 
euros, una part dels quals 
aniran directament al pro-
jecte social d’Entre Veïns 
i  la Fundació Clariana: 
“Agraïm aquesta ajuda i 
estem molt il·lusionats, 
volem que s’ompli La Sala”, 
va explicar un dels impul-
sors del projecte Entre 
Veïns, Eduardo Asensio, 
president de l’Associació 
de Veïns Les Torres-Rubí 
2000. També es va mostrar 
satisfet el president de la 
Fundació Clariana, que 
treballa juntament amb 
Entre Veïns, Jordi Gasull, 
“el projecte neix per llui-
tar contra la pobresa amb 
el compromís de l’entitat 
i l’ajuda de l’Ajuntament 
però sobretot amb la col-
laboració ciutadana”. 

Les entrades es reparti-
ran a través d’Entre Veïns, 
però també se’n poden 
trobar al Centre Rubinenc 
d’Alternatives Culturals 
(CRAC) i a l’Ateneu.

Edició en DVD
També tindrà la seva ves-
sant solidària l’edició que 
es farà en DVD del docu-
mental ‘Després de les 
aigües’, que anirà acom-
panyat de l’audiovisual so-
bre la pintura de Salvador 
Dalí i un recull d’imatges 
dels actes de celebració 

a més d’un llibret. El DVD 
es posarà a la venda al 
desembre a les llibreries 
rubinenques per 14 euros, 
una part dels quals aniran 
a parar al projecte Entre 
Veïns.

A banda de col·laborar 

solidàriament amb aques-
ta entitat, s’ha organitzat 
un concurs de cartells del 
curtmetratge per motivar 
als alumnes de les escoles 
rubinenques, que treballa-
ran durant el curs la fi gura 
de Dalí. 

MARTA CABRERA

Cedida

Cedida
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Rubitv.cat sorteja entrades per veure l'espectacle 

de l'Esbart Dansaire sobre la Rierada i l'obra 

'Darrera la porta'  

L'esbart actua diumenge a La Sala mentre que les rubinenques 
Pilar i Aurora Cayero ho fan aquest divendres  

Concurs 1: Esbart Dansaire  

L’Esbart Dansaire de Rubí donarà a conèixer aquest diumenge al teatre municipal La Sala la 
nova coreografia en homenatge a les víctimes de la Rierada amb música del rubinenc Xavier 
Capellas inspirada en un tema del seu pare Llibert Capellas composada arran de la tràgica nit. 
L'espectacle es farà a les 18.30h i també inclourà el muntatge DansaXXI.cat. Rubitv.cat, en 
col·laboració amb la Regidoria de Cultura, sorteja dues entrades dobles per assistir-hi. 

Per poder participar en aquest concurs només cal enviar un correu electrònic a 
concurs@rubitv.cat abans d'aquest divendres a les 12h amb un telèfon de contacte i la 
resposta a la següent pregunta: Com es diu el director de l'escola municipal de mús ica 
Pere Burés?  La resposta la trobareu en un vídeo publicat recentment a Rubitv.cat. 

Concurs 2: 'Darrera la porta'  

Amb la problemàtica dels centres de menors com a fil argumental, les rubinenques Pilar i 
Aurora Cayero presentaran el proper divendres 30 l'obra Darrera la porta, escrita, dirigida i 
interpretada per elles mateixes. El muntatge vol introduir l'espectador en la realitat dels centres 
de menors, què hi ha darrera, quines històries tanquen, com ho viuen els interns, el paper i les 
vivències dels educadors davant d'aquest món relacionat amb la delinqüència juvenil. 
L'espectacle, que presenta el Casal d'Amistat Catalano-Cubà José Martí de Rubí, començarà a 
les 22.30 hores. 



Per poder participar en aquest concurs només cal enviar un correu electrònic a 
concurs@rubitv.cat abans d'aquest dijous a les 12h amb un telèfon de contacte i la resposta a 
la següent pregunta: Com es diu la cuinera que va realitzar un curs de c uina 
d'aprofitament a l'escola Pau Casals?  La resposta la trobareu en un vídeo publicat 
recentment a Rubitv.cat. 

RUBITV.CAT  
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Rubí organitza una vetllada solidària amb 

l'estrena d'un curtmetratge sobre Dalí i la Rierada 

de 1962  

La recaptació del passi d'aquest nou documental anirà destinada 
al projecte Entre Veïns  

Aquest dissabte a les 19h se celebrarà una vetllada solidària de cinema al teatre municipal La 
Sala amb l'estrena del curtmetratge Dalí i el Crist del Vallès. Història d'un quadre, un 
documental que permetrà a la ciutadania conèixer la implicació que va tenir l'artista català amb 
la nostra ciutat amb motiu de la tràgica Rierada de 1962. El preu de l'entrada és de 3 euros i els 
beneficis d'aquest acte aniran destinats a Entre Veïns, un projecte solidari de l'associació de 
veïns Les Torres-Rubí 2000. Els tiquets es poden comprar anticipadament al CRAC. 

RUBÉN CABÚS  

 



27
3 0 . 1 1 . 2 0 1 2

passant per la recepció de l’edifici, hi ha la
biblioteca antiga, amb la seva tarima, i els
seus milers d’exemplars arrenglerats. Algú
pensarà que fa tuf de resclosit. És una op-
ció. L’altra, millor, és la de meravellar-se,
que ve de meravella. Una meravella, segons
el diccionari, és una “cosa que colpeix
d’admiració per la seva bellesa, grandesa...”
Tot plegat, doncs, descobriment. ❋

Pinzellades
A dalt, ‘Nens llegint
(Francesc i Josep)’,
de Francesc Gimeno.
A sota, a l’esquerra,
‘El vell Joy o
Devoció’, de Joaquim
Mir. Al costat, ‘La
secretària’, de Xavier
Nogués

Les cartes de ‘9 maletes’, a
Sabadell

 maletes, dirigida per Joaquim Oristrell i
protagonitzada per Mercè Sampietro i Eduard
Iniesta (autor de la música també), fa estada aquest
cap de setmana –diumenge– a Sabadell. Va ser
presentada a l’octubre a Temporada Alta, ara
l’estrena pròpiament fora del context d’un festival,
a Sabadell, i marxarà cap a la Sala Muntaner, a
Barcelona, per instal·lar-s’hi. 9 maletes és teatre i és
música. Iniesta i Sampietro es posen a la pell de
dos col·leccionistes de vides alienes. Es presenten a
si mateixos a través de les cartes que col·leccionen
obsessivament. Cartes autèntiques de personatges
tan diversos com Gandhi, Henry Miller, Marilyn
Monroe, Txèkhov, Freud i Jack l’Esbudellador…
Cadascun considera que té a les seves mans les
millors cartes mai escrites. Les cartes, a mesura que
es van obrint, van desvelant els aspectes més íntims
d’aquests personatges històrics, en un joc entre el
teatre i la música.

‘9 MALETES’
Teatre i música
Lloc i dates: Teatre Principal de Sabadell, 2 de
desembre, a les 18 h
Web: www.uiu.cat

Dalí, amb els rubinencs
a productora rubinenca La Cresta va estrenar fa

poc el documental Després de les aigües, per fer
memòria de la rierada tràgica del 1962. Ara
presenta un nou projecte, demà, a Rubí, el
documental Dalí i el Crist del Vallès. Història d’un
quadre. Aquest treball investiga la possibilitat que
Dalí s’inspirés en el poble de Rubí a l’hora de crear
una peça que molts no dubten a qualificar d’obra
mestra del pintor, El Crist del Vallès. Salvador Dalí
va pintar el quadre i el va regalar perquè se
subhastés i així recaptar fons per als damnificats de
la rierada. Dada que molts rubinencs desconeixen.
Recentment, es va fer la presentació del projecte i
l’anunci de la projecció. Allí, el director, Blai
Farran en va explicar el contingut del documental,
una narració, “a través de cinc experts en aquest
quadre i el seu autor, del procés de creació
d’aquesta obra de l’artista empordanès i de tot allò
que en ell es pot veure”. El rodatge d’aquest
material s’ha fet en exteriors de Rubí i Cadaqués,
amb interiors de la casa de Dalí a Portlligat i el
Museu de Cadaqués.

DALÍ I EL CRIST DEL VALLÈS
Teatre Municipal La Sala, a les 19 h
Web: www.cresta.cat i www.facebook.com/cresta.cat

9

L
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‘LA NOCHE DE
LOS CUCHILLOS’
Marcos Eguiguren
Una nova intriga:
Marc Eguiguren
(Badalona, 1959)
s’estrena com a
novel·lista amb La
noche de los
cuchillos (Stonberg
Editorial, 2012), que
va ser presentada a
Badalona fa uns
dies. Un possible
crim comès fa
dècades i un amor, i
Solsona com a teló
de fons. Marcos
Eguiguren,
professionalment, es
mou en el món de
l’empresa, i sobre
aquesta matèria ha
publicat diversos
llibres i articles.

Cara a cara Iniesta i Sampietro. JORDI RIBOT/ICONNA
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Èxit d’assistència a la boti farrada i al 
concert de la Fira de Sant Galderic 

L’associació Sant Galderic va 
organitzar dissabte passat la 
boti farrada i el concert que 
s’havia d’haver realitzat en 
el marc de la 18a Fira de 
Sant Galderic el passat 20 
d’octubre i que finalment 
es va decidir ajornar a causa 
del mal temps. 

Aquesta vegada el temps 
sí que va acompanyar i unes 
150 persones van degustar 
la botifarrada, que es va 
preparar al solar d’ERC, a 
la plaça Doctor Guardiet, 
en un molt bon ambient. 
El concert, que va amenit-
zar el matí , va ser a càrrec 
dels Malaka Quartet, com 
s’havia previst inicialment, 
tot i que al fi nal van ser un 
quintet. Ara, l’Associació 
Sant Galderic ja treballa 
en l’organització de la Fira 
d’Art, que es farà en el marc 
de la Fira de Nadal el 22 de 
desembre i la cantada de 
Nadales, que ti ndrà lloc el 
dia 23 a les 12h, també a la 
Fira de Nadal.

Uns 150 rubinencs van degustar la boti farrada.

Cedida

Es projectarà el curt ‘El Crist del Vallès’, 
una història sobre Dalí i la rierada
El curtmetratge ‘El Crist del 
Vallès’ es projectarà demà 
dissabte a les 19 hores al 
teatre municipal La Sala. Es 
tracta d’un audiovisual de 
21 minuts de durada que 
relata una història pràcti-
cament desconeguda per 
la majoria de rubinencs. 
A l’octubre de l’any 1962, 
Salvador Dalí decidí pintar 
un quadre per recaptar 
fons per als damnificats 
dels aiguats del Vallès. Al 
desembre del mateix any 
la pintura va anar a parar a 
Itàlia, concretament a Torí, 
i els diners van ser enviats 

a aquesta zona. 
Pe r  a p ro f u n d i r  e n 

aquesta història i divulgar 
un fet tant significatiu 
com és la vinculació del 
geni de l’Empordà amb un 
esdeveniment tràgic, però 
també històric, de Rubí, 
la productora La Cresta va 
decidir elaborar un repor-
tatge.

Vessant solidària
Després de l’èxit del passi 
‘Després de les aigües’, 
la productora presenta 
ara el curtmetratge, que 
a més tindrà una vessant 

El concert de Malaka Quartet va posar bona música a la trobada.

Cedida

solidària. L’entrada per 
veure el documental, que 
també inclourà un nou 
passi del documental so-
bre la rierada, tindrà un 
cost de 3 euros. Un cop 
la productora hagi cobert 
les despeses, la resta anirà 
a parar al projecte Entre 
Veïns, que desenvolupen 
conjuntament l’Associació 
de Veïns Les Torres-Rubí 
2000 i la Fundació Claria-
na. Les entrades es poden 
comprar al CRAC, així com 
a altres entitats culturals 
i associatives de la ciutat. 
/ DdR

REDACCIÓ
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L’Esbart torna a posar sobre l’escenari 
la coreografi a ‘25 de setembre. La rierada’

Lidia Larrosa / Arxiu

L’Esbart Dansaire de Rubí tor-
narà a representar sobre l’es-
cenari del teatre municipal La 
Sala la coreografia especial 
que va realitzar Jordi Rubio, 
amb música de Xavier Cape-
llas, per commemorar el 50è 
aniversari de la rierada a Rubí. 
‘25 de setembre. La rierada’ 
refl ecteix de diverses formes 
com es va viure a Rubí la ri-
erada, segons explica l’autor 
de la coreografi a, Jordi Rubio: 
“Primer es representa la quo-
ti dianitat d’un dia qualsevol, 
posteriorment la desgràcia 
que signifi ca la rierada, des-
prés l’acte de supervivència i 
de refl exió, i fi nalment, com 
va ti rar endavant la societat a 
través de la solidaritat, que va 
permetre a la ciutat conti nuar 
caminant”.

L’espectacle es va estrenar 

coincidint amb els actes de 
commemoració de la tragèdia, 
i només s’ha afegit un so de les 
campanes a la música original 
per donar a entendre “l’estat 
d’emergència en què es troba-
va la gent”. 

Aquesta coreografia va 
néixer arran de la recuperació 
d’una peça musical d’un rubi-
nenc, Llibert Capellas, que  va 
composar un tema commogut 
pels fets del 25 de setembre 
del 1962. El seu fill, Xavier 
Capellas va converti r la música 
en una peça de dansa i Jordi 
Rubio es va encarregar de la 
coreografi a.

“Vam pensar que a l’acte 
del dia 22 de setembre no 
havia pogut venir tothom, i 
el nostre objecti u és que més 
gent vegi l’espectacle perquè 
és sobre un dia molt important 
en la nostra memòria”, afi rma 
el coreògraf, qui recorda que 
la dansa va tenir molt bona 

acollida: “Molta gent ens va 
dir que s’havia transportat a 
través de la dansa a aquell dia, 
per nosaltres això és precisa-
ment el que volíem, el nostre 
objecti u”. 

La coreografi a, en què par-
ticipen 13 ballarins, té una 
durada aproximada de 7 mi-
nuts. És per aquest moti u que 
l’Esbart Dansaire aprofi ta per 
tornar a representar l’espec-
tacle ‘DansaXXI.cat’, que ja van 
estrenar fa dos anys per Festa 
Major. “El nostre objecti u és 
que La Sala presenti  un bon as-
pecte, quanta més gent millor, 
per passar un bon vespre amb 
la dansa catalana”. 

L’espectacle es representa-
rà el diumenge 2 de desembre 
al teatre municipal La Sala a 
les 18.30 hores. El preu de les 
entrades és d’11 euros i es po-
den comprar les entrades a la 
taquilla del teatre i a través del 
telentrada de CatalunyaCaixa.

I també gastronomia, oci, 
salut, entreteniment... 

i molt més

Convoquen el primer concurs 
d’aparadors de Nadal entre 
les botigues de la ciutat

PAG. 19 PAG. 17

Cau una banda organitzada 
que havia atracat 17 estancs 
de Catalunya, alguns de Rubí

M.C.

Un moment de la coreografi a, quan l’esforç comú va permetre la ciutat ti rar endavant.
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L’Esbart Dansaire de Rubí torna a portar a La Sala el ball “25 de setembre, 
la Rierada” 

 

Cartell publicitari de l'espectacle 
'25 de setembre. La rierada' 

La Sala, plena fins a la meitat, 
minuts abans de començar 
l'espectacle de l'Esbart 

Data de publicació: 02.12.12 19:55 
L’Esbart Dansaire de Rubí ha tornat a realitzar sobre l’escenari del teatre municipal La 
Sala la dansa 25 de Setembre, la rierada. Juntament amb aquesta coreografia també 
han volgut repetir l’espectacle DansaXXI.cat que ja van estrenar fa dos anys a la Festa 
Major. 
 
La coreografia 25 de setembre, la Rierada és una creació de Jordi Rubio, director de l’Esbart 
Dansaire de Rubí, amb música de Xavier Capellas. Aquest ball, que dura aproximadament 7 
minuts amb la participació de 13 ballarins, pretén reflectir la desgracia que va suposar la rierada 
de 1962 alhora que es commemor el seu el 50è aniversari. 
 
Jordi Rubio ha explicat a Ràdio Rubí que calia portar de nou la dansa a l'escenari de La Sala ja que 
quan es estrenar, el 22 de setembre, va ser en el marc de la presentació del documental Després 
de les aigües i només es podia accedir al teatre amb invitació. Per això van pensar a tornar a La 
Sala i, aquest cop, en un acte obert a tothom. El ball que s'ha pogut veure aquest diumenge és 
pràcticament igual al de l'estrena, només s’hi ha afegit un so de campanes a la música original per 
donar a entendre l’estat d’emergència que es va viure el dia de l'aiguat. 
 
A més d’aquesta coreografia, l’Esbart Dansaire ha volgut afegir per l'actuació d'aquest diumenge el 
muntatge DansaXXI.cat que ja van realitzar fa dos anys per la Festa Major. En aquest cas la dansa 
vol abordar el concepte de festa de diferents maneres: la festa improvisada, la normativa i la 
socialitzada.  
 
Tot i que es tractava de dues reestrenes, l'espectacle ha omplert la meitat del teatre. L’Esbart s'ha 
mostrat satisfet amb la resposta de públic i ha avançat que ja treballen en un espectacle totalment 
nou.

Recursos relacionats 
Jordi Rubio, director de l'Esbart Dansaire de Rubí explica perquè es torna a 
representar el ' 25 de setembre, la rierada'  
 mp3  Àudio (50,53 Kb) - Data de publicació: 02.12.12 

El director de l'Esbart preveu una bona acollida per l'espectacle  
 mp3  Àudio (219,62 Kb) - Data de publicació: 02.12.12 
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La conferència d'aquest dijous al Castell posarà el punt i final a la 
commemoració dels 50 anys de la rierada 

 

Foto cedida per la família 
Boladeres Molins 

Data de publicació: 12.12.12 15:46 
El Castell Ecomuseu Urbà acollirà aquest dijous l’últim acte de commemoració del 50è 
aniversari de la rierada. Els historiadors rubinencs Eduard Puigventós i Ramon Batalla 
presentaran dos estudis sobre les conseqüències de la tragèdia de 1962 a la ciutat. La 
cita serà a les 19 h. Malgrat que aquesta conferència tanca el cicle d’actes de record de 
la rierada, també al Castell continua la mostra La Nit tràgica. 50 anys dels aiguats al 
Vallès, que es podrà visitar fins al 31 de març de l’any vinent.  
 
 
La conferència de dijous suposa la clausura de tot un seguit d’actes que durant aquest 2012 s’han 
organitzat per recordar la rierada del 25 de setembre de 1962. A partir de les 19 h, es donarà a 
conèixer un estudi sobre les víctimes de la tragèdia i un altre referent a la transformació de la 
ciutat.  
 
L'historitador Eduard Puiventós parlarà sobre la xifra aproximada de víctimes que vivien a la zona 
afectada, és a dir, a l’Escardívol i als carrers Riera i Font de la Via. Tanmateix, Puigventós exhibirà 
les dades més actualitzades sobre morts i desapareguts i explicarà el procés seguit per tal de 
localitzar les víctimes. Sobretot, pel problema d’estudiar aquests números a cinquanta anys vista.  
 
Rubí: creixement i transformació de la ciutat industrial, abans i desprès de la rierada de 1962 és 
l’estudi de Ramón Batalla. L’historiador parlarà sobre les importants conseqüències econòmiques 
que van afectar la indústria i l’agricultura de Rubí. 
 
Les destruccions, però, van comportar ajuts, crèdits i unes inversions públiques que no s’havien 
vist mai en infraestructures, habitatges i ensenyament, cosa que va contribuir al creixement 
industrial i demogràfic de la ciutat.  
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La coreografia de l'Esbart sobre la Rierada, 

protagonista del programa 'La Sonora' del Canal 

33  

L'espai cultural s'emetrà aquesta nit i mostrarà també la sala de 
vestuari de l'entitat rubinenca  

El programa La Sonora del Canal 33 d'aquest dilluns es dedicarà a la Rierada de 1962. L'espai 
donarà a conèixer als catalans la coreografia que l'Esbart Dansaire de Rubí ha realitzat amb 
motiu de la tràgica commemoració, un ball de Jordi Rubio amb música de Xavier Capellas que 
ja s'ha posat en escena al teatre municipal La Sala en dues ocasions (veure notícia). El 
programa s'emetrà a les 22.10h i també mostrarà la valuosa sala de vestuari de l'Esbart 
rubinenc. 

RUBITV.CAT  
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Una xerrada sobre les víctimes i les conseqüències de la Rierada clou els 
actes del cinquantenari 

 

Un moment de la xerrada 

Data de publicació: 13.12.12 20:28 
Els historiadors Ramon Batalla i Eduard Puigventós han exposat les conclusions dels 
estudis que han realitzat sobre la Rierada de 1962 des del punt de vista econòmic i de 
les víctimes, respectivament. Batalla va explicar aquest dijous que la Rierada va ser un 
estímul per procés industrialitzador de la ciutat que ja havia començat amb anterioritat i 
Puigventós va exposar que els sectors populars van ser els mes afectats. 
 
Segons Ramon Batalla, el procés industrialitzador a la ciutat es va iniciar abans de la tragèdia fruit 
de la voluntat de l’ajuntament de l’època i la seva aposta pel ‘desarrollisme’ que va atraure 
inversions i va contribuir així al creixement econòmic i demogràfic de la ciutat. L’historiador ha dit 
però que la rierada va ser un estímul per un procés que ja estava en marxa. 
 
A banda d’aquestes inversions estatals i de particulars, la ciutat també va rebre una important 
injecció econòmica de l’onada solidària que arreu de l’Estat van despertar aquests fets. En aquest 
sentit, la ciutat hauria rebut 11 milions de pessetes, el que suposava tres vegades el pressupost 
habitual d’un any. Amb aquesta quantitat es van poder construir diversos equipaments que van 
millorar els serveis de la ciutat. 
 
Al seu torn, Eduard Puigventós ha parlat de les víctimes que va ocasionar el desastre. Si bé ha 
reconegut que les xifres que el règim va divulgar, entorn els 250 morts, són força fidels, la seva 
investigació ha posat noms i cognoms a les víctimess i ha trobat algunes incongruències en les 
llistes. A més, Puigventós assegura que l'estudi demostra que van ser les classes populars de la 
ciutat les que més van patir els efectes de la rierada. 
 
La xerrada d'aquest dijous al Castell Ecomuseu Urbà ha posat el punt final al cicle d’activitats en 
commemoració del 50è aniversari de la tragèdia.

Recursos relacionats 
Ramon Batalla explica que després de la Rierada l'economia va rebre un nou impuls  
 mp3  Àudio (500,84 Kb) - Data de publicació: 13.12.12 

Puigventós explica que els sectors més populars van ser els més afectats  
 mp3  Àudio (573,09 Kb) - Data de publicació: 13.12.12 
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Rubitv.cat us ofereix el conte 'L'aigua de la riera', 

que es va projectar durant la Marató de contes  

Aquesta producció audiovisual forma part dels recursos 
pedagògics creats amb motiu dels 50 anys de la Rierada de 1962   

Rubitv.cat us ofereix el conte L'aigua de la riera, la història amb què aquest mitjà de 
comunicació s'ha sumat a la Marató de contes d'enguany a favor de La Marató de TV3. Es 
tracta d'un audiovisual enregistrat amb motiu dels 50 anys de la Rierada de 1962 i que s'inclou 
dins els recursos pedagògics elaborats per una comissió de mestres de Rubí amb la 
coordinació de la regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Rubí. 

La història, elaborada per aquesta comissió de mestres, ha estat il·lustrada per la rubinenca 
Sònia González i enregistrada per les càmeres de Rubitv.cat. A la gravació d'aquest conte 
també hi han participat la periodista Lídia Juste i l'Escola Muncipal de Música Pere Burés. 

La resta de continguts pedagògics sobre la Rierada del 62 es poden consultar en aquesta 
pàgina web. 

RUBITV.CAT  
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El documental sobre la rierada s’estrenarà a Terrassa 
 

Cartell promocional del 
documental 'Després de les 
aigües' 

Data de publicació: 30.01.13 13:54 
Més de 4.000 rubinencs ja han vist Després de les aigües en les diferents sessions que 
s'han organitzat a la nostra ciutat. Ara, la productora La Cresta, que signa el treball 
audiovisual, es planteja ampliar les projeccions a la resta de ciutats de la comarca que 
també van viure la tragèdia de 1962. De moment, ja han tancat una projecció a l’Ateneu 
terrassenc per al proper mes de març. 
 
El ressò del documental Després de les aigües, que explica els últims cent anys de la història de 
Rubí amb la rierada de 1962 com a punt d’inflexió, ha traspassat els límits estrictament rubinencs. 
El proper 12 de març, la cinta es podrà veure a l’Ateneu Terrassenc i d’aquesta manera el 
documental sortirà per primera vegada de Rubí. El director del muntatge, Blai Farran, ha explicat a 
Ràdio Rubí que el documental reflecteix la història de molts municipis semblants al nostre. “Estem 
contents perquè, tot i que expliquem la història de Rubí, la nostra història és un mirall del que va 
passar a moltes ciutats properes”, diu el rubinenc. 
 
Farran s’ha mostrat molt satisfet amb la notícia i ha assegurat que tot i no haver tingut mai dubtes 
sobre la qualitat de la feina feta, “no pensàvem que la voldria veure tanta gent”. Per al director del 
documental, la clau de la bona acollida del treball audiovisual és que “va més enllà del drama dels 
fets del 25 de setembre de 1962, les televisions ja havien recreat en el seu moment la tragèdia, la 
nostra idea era fer una cosa diferent, més positiva i justament aquesta perspectiva és una de les 
coses que més valoren els espectadors”.  
 
Després de les aigües es podrà veure a l’Ateneu terrassenc, al passeig del Vapor Gran, 39, de la 
ciutat veïna el proper 12 de març a les 19.30 h.

Recursos relacionats 
Blai Farran assegura que els fets de Rubí de 1962 són comparables al que van viure 
moltes ciutats properes  
 mp3  Àudio (117,37 Kb) - Data de publicació: 30.01.13 

El director del documental creu que la mirada positiva sobre la història de Rubí és la 
clau del seu èxit  
 mp3  Àudio (105,33 Kb) - Data de publicació: 30.01.13 
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