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Aprovada una partida de 600.000
euros per ajudar el teixit econòmic

El govern rebutja rebaixar-se
el sou per dedicar-lo a mesures
contra la crisi del coronavirus

Redacció

El Ple de l’Ajuntament, que
es va celebrar dijous de
forma telemàtica, va aprovar una partida de 600.000
euros per tal d’ajudar el
teixit econòmic de la ciutat.
En concret, es destinaran
250.000 euros a un fons
d’ajuda per autònoms, comerços i pimes i 300.000
euros a un pla de dinamització de l’activitat econòmica.
Aquest pla es podria posar
en marxa un cop finalitzat
l’estat d’alarma per tal d’incentivar la demanda interna
de les empreses i comerços locals, adaptar la línia
de subvencions de millora
comercial a les necessitats
actuals i obrir una línia de
vals de compra per impulsar
el consum en els comerços i
serveis locals, entre altres.
L’aprovació d’aquesta
partida es va fer a través
d’una modificació de crèdit que suposa treure els
600.000 euros d’altres partides. En concret, aquests
diners surten d’un contracte
del transport urbà que s’ha
endarrerit, de la conservació d’infraestructures, de
treballs i estudis tècnics i
del fons de contingència.
La modificació va comptar
amb el suport del PSC, En
Comú Podem, Ciutadans

La proposta es va debatre en el Ple telemàtic. / Cedida

Redacció

Els diners aniran destinats a un pla de dinamització de l’economia i a un fons d’ajuda per autònoms, comerços i pimes. / Ajuntament-Ramon Vilalta

i Veïns per Rubí, mentre
que Esquerra Republicana
(ERC) i l’Alternativa d’Unitat
Popular (AUP) es van abstenir perquè el govern no va
donar cap detall sobre quins
criteris se seguiran a l’hora
d’atorgar aquests ajuts.
Rubí ha tingut un superàvit
de 17 milions d’euros
L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) va presentar
una moció per tal d’instar
al govern central a derogar
l’article 135 de la Constitució, la Llei d’Estabilitat
Pressupostària i la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració

Rubí s’agermana amb Els Guiamets,
on va néixer Neus Català
Redacció

El Ple va aprovar per unanimitat l’agermanament de la
ciutat de Rubí amb el municipi d’Els Guiamets, on va
néixer Neus Català. A través
de la seva figura, les dues

localitats s’han unit amb la
intenció de treballar per recuperar la memòria històrica
de les persones deportades
pel nazisme. També es va
aprovar la declaració institucional de les Ciutats Defensores dels Drets Humans.

Neus Català va néixer i morir en aquest municipi del Priorat.

Local (LSRAL). L’objectiu
d’aquest canvi normatiu és
que els ajuntaments que
estiguin sanejats puguin
destinar els seus romanents
de tresoreria a inversions i
no a pagar crèdits, com els
obliga la normativa actual.
A Rubí, el 2019 ha acabat
amb un superàvit de 17 milions d’euros, que diverses
formacions polítiques han
demanat que es pugui invertir en la crisi econòmica
derivada de la covid-19.
La moció va ser aprovada, tot i que amb les abstencions del PSC, En Comú
Podem i Ciutadans. Cs es va
mostrar d’acord amb desti-

nar el 100% del superàvit a
inversió, però el portaveu,
Roberto Martín, considera
que “és millor modificar lleis
que derogar-les”. Per la seva
banda, En Comú Podem va
explicar que no votava a
favor perquè l’AUP no havia
acceptat una transacció
sobre un pla d’acció social
de la Generalitat, mentre
que el PSC es va mostrar
a favor de la derogació de
LRSAL, però la regidora
socialista. M. Carmen Cebrián, va explicar que és
“secundària, perquè només
cal un decret de govern per
poder destinar el romanent
a inversions”.

Els quatre partits de l’oposició, Esquerra Republicana,
Ciutadans, l’AUP i Veïns per
Rubí van portar al Ple una
proposta per rebaixar el
sou dels regidors i els càrrecs de confiança i destinar
l’estalvi a pal·liar els efectes
de la crisi econòmica. Una
proposta que també contemplava retallar el 50% del
pressupost en representació
institucional.
El govern, format pel PSC
i En Comú Podem, va votar
en contra d’aquesta proposta, ja que considera que no
és necessària aquesta rebaixa per dotar els ajuts i plans
que el consistori vol impulsar. “Això no és cap solució i
és incoherent, cal valorar el
fet públic, no retallar-lo”, va
defensar el regidor socialista Moisés Rodríguez, que
també va instar als regidors
a actuar si consideren que
la retribució és despropor-

cionada: “Si algú creu que
cobra massa que entri una
instància a l’Ajuntament i
ho digui” i posteriorment
va afegir que els regidors del
PSC “viuen la política com
una professió”.
Des de les files d’En
Comú Podem van recordar
que ells no estan d’acord
amb les retribucions, però
que formen part del pacte
de govern i que ells tenen
el seu propi codi ètic amb
limitacions salarials.
Pel que fa a l’oposició,
no va perdre l’oportunitat d’atacar al govern per
aquesta negativa a rebaixar-se el sou. Cañizar va dir
que la proposta de la moció
era “assenyada i coherent”
i que està clar que “els regidors cobren massa”, mentre
que Roberto Martín, de Cs,
va demanar al govern un
“exercici d’empatia” i va
retreure al govern que “la
política no és una professió,
és política”.

El PSC i Cs tomben una moció que demanava investigar Llum verda a un
pla d’inversions
la pressumpta corrupció del rei Joan Carles I
Redacció

Esquerra Republicana i En
Comú Podem van portar
al Ple una moció que demanava obrir una comissió
d’investigació per la presumpta corrupció del rei
Joan Carles I, després que
diversos mitjans estrangers
publiquessin un presumpte
cas de blanqueig de diners
del monarca a Suïssa. “Demanen que s’obri una investigació sobre els diners que
el rei Joan Carles I té a Suïssa”, va explicar Sandra Casas,
d’ERC. Per la seva banda,
Betlem Cañizar, de l’AUP, va
qualificar la “institució de
caduca” i “podrida” mentre
que Andrés Medrano, d’En
Comú Podem, va defensar
que tothom “ha de ser igual
davant la llei”, motiu pel

qual “cal que s’investigui la
corrupció” del rei emèrit.
La moció no va ser
aprovada perquè el PSC i
Ciutadans hi van votar en
contra. Veïns per Rubí es va
abstenir.
Pel que fa al PSC, el regidor Moisés Rodríguez va
afirmar que “això ara no
toca”, mentre que el regidor de Ciutadans, Roberto
Martín, va recordar que van
ser el PSOE, el PP i Vox els
qui van votar al Congrés en
contra d’aquesta comissió
d’investigació “en la defensa
de la corona i el rei”.
No hi haurà plus salarial
pels treballadors municipals
exposats al virus
Ciutadans va presentar una
moció que, entre altres
qüestions, demanava grati-

ficar amb un complement
salarial els treballadors municipals que han estat més
exposats durant la crisi de la
covid-19. Segons el govern
local, aquesta mesura seria
il·legal i per tant no es pot
aplicar.
La moció també demanava condemnar l’estigmatització que han patit alguns treballadors de serveis
essencials per part del seu
veïnat, i demanava a l’Ajuntament que garanteixi els
equips de protecció i els
protocols de seguretat, entre
altres.
El text no va ser aprovat
perquè el PSC, En Comú Podem i l’AUP hi van votar en
contra, mentre que Esquerra
es va abstenir i Ciutadans i
Veïns per Rubí van votar a
favor.

del clavegueram
El Ple també va servir per a
aprovar un Pla d’inversions
de la xarxa d’aigua potable
i del servei del clavegueram de 4,5 milions d’euros.
El regidor responsable de
l’àrea, Andrés Medrano, va
explicar que aquests diners
es destinaran per fer “la
xarxa més resilient i per
renovar-la, aprofitant obres
en alguns carrers”. ERC es
va abstenir perquè considera que el pla no inclou
cap mesura encaminada a
millorar la sostenibilitat de
la xarxa: “El pla ni tan sols
parla de reaprofitament de
l’aigua, caldria avançar cap
als Objectius de Desenvolupament Sostenible”, va dir
el regidor republicà Xavier
Cots. També es van abstenir
Ciutadans i l’AUP. / DdR
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Rubí es mantindria en la fase 0 per Les dades del Covid-19 a la ciutat:
l’alt risc de rebrot de l’epidèmia 521 positius i 1275 sospitosos
Redacció

Segons les darreres dades
del Departament de Salut
de la Generalitat, a la ciutat
s’han produït, fins a aquest
dimecres, 521 positius per
coronavirus i 1275 casos sospitosos de patir la malaltia.
Són casos probables segons
les estimacions mèdiques,
però no estan confirmats a
través d’un test o prova que
ho certifiqui.

Pel que fa a la incidència
de la malaltia per sexe, entre
els casos positius hi ha 318
dones i 203 homes; mentre
que entre els sospitosos
també hi ha més dones que
homes. En general, hi ha més
casos entre les dones, especialment perquè la franja amb
més afectació de la malaltia
és la gent gran, on la població
femenina és substancialment
major que la masculina.
Pel que fa a les dades de

Passeig de Francesc Macià. / Cedida

Redacció

La Generalitat ha proposat
al Ministeri de Sanitat, qui té
centralitzades totes les competències per l’epidèmia de
coronavirus, que a Catalunya
el desconfinament es realitzi
per regions sanitàries i no
per províncies. La proposta
del govern català es basa en
diversos indicadors epidemiològics i socials a partir dels
quals s’ha fet un càlcul pel

que fa a la probabilitat de
rebrot del virus a cada territori i també a la capacitat de
resposta hospitalària davant
un nou brot.
A partir d’aquests indicadors, la Generalitat proposa
que la desescalada arrenqui
a les Terres de l’Ebre, el
Camp de Tarragona i l’Alt
Pirineu-Aran a partir de dilluns vinent 11 de maig.
En contraposició, la ciutat de Barcelona i tot el seu

entorn metropolità, on es
troba Rubí, així com la Catalunya Central, Girona, i Lleida
es mantindrien una setmana
més en la fase 0, és a dir, en
la mateixa que ens trobem
actualment.
Serà el ministre de Sanidad, Salvador Illa, qui
decideixi finalment quins
territoris passen de fase, en
funció dels informes del comitè d’experts de la direcció
general de Salut Pública.

Font: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

mortalitat, ni la Generalitat
ni l’Ajuntament informen
sobre les defuncions que
s’han produït a Rubí per
coronavirus. Sí que s’han
publicat les dades comarcals,
segons les quals ja han mort
per la COVID-19 al Vallès
Occidental 1.199 persones,
entre els quals 607 dones i
592 homes. Durant aquest
mes de maig, han mort 34
persones a la comarca per
l’epidèmia.
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treballadors que vegin re-

per facilitar la distància de seguretat

L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) ha proposat a
l’Ajuntament tallar el trànsit
a diversos carrers durant
els caps de setmana per tal
de poder garantir l’acompliment de la distància de
seguretat i evitar contagis
de coronavirus. La formació
política considera que hi ha
trams de Rubí on és molt
difícil combinar la distància
social amb la mobilitat dels
vianants. L’AUP proposa el
tall en els eixos Prat de la
Riba-carretera de Sabadell i
Plana de Can Bertran-Nostra
Senyora de Lourdes, a més
del carrer Cervantes fins al

carrer Cal Gerrer. També
proposen deixar un sol sentit de circulació al pont del
carrer Cadmo i paralitzar
l’actuació al pont del carrer
Sant Joan i obrir el pas als
vianants. A més, també
proposen el tancament del
passeig de La Llana pel desenvolupament de les activitats físiques rodades.
Si aquestes actuacions
tenen una resposta positiva,
l’AUP creu que es podrien
afegir altres talls, com ara
al passeig de Les Torres, al
passeig de la Riera o al tram
de baixada de l’avinguda
Castellbisbal.

Redacció
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Les administracions anu
pal·liar els efectes econò

La preinscripció escolar per l’educació infantil,
primària i ESO serà entre el 13 i el 22 de maig
Redacció

El Departament d’Educació ha informat que la
preinscripció escolar pels
ensenyaments d’educació
infantil, primària i secundària obligatòria es farà entre
el 13 i el 22 de maig. Pel
que fa als ensenyaments
postobligatoris serà del 27
de maig al 3 de juny en el
cas de batxillerat, del 2 al 8
de juny, en el cas dels cicles
de grau mitjà d’FP, i del 10
al 17 de juny per als cicles
superiors d’FP.
Des de la Generalitat es

a l’església de Sant Pere el 18 i 25 de març, aquestes
s’han ajornat al 20 i 25 de maig, respectivament.
- Els mossens podran assistir a domicili les persones
que ho sol·licitin.
- El Bisbat de Terrassa ha impulsat un Canal de Yotube
perquè els ﬁdels puguin seguir les misses.
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El Mercat fa encàrrecs per telèfon i WhatsApp
- El Mercat Municipal continua obert amb l’horari
habitual.
- Els paradistes ofereixen la possibilitat als clients
de fer les comandes per telèfon o WhastApp per tal
d’evitar cues i aglomeracions i algunes fan entregues
a domicili.
- L’equipament ha impulsat un conjunt de mesures
per prevenir els contagis, com ara la utilització de
guants per fer servir el carret o la instal·lació de gel
desinfectant els taulells.

Tan
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L’atur ha augmentat a Rubí en
prop d’un miler de persones
des de l’inici de la crisi
Redacció

Les dades de l’atur del mes
d’abril indiquen que a la
ciutat hi ha més de 600 nous
aturats, unes xifres negatives
que, sumades a les del mes
de març, suposa que des
que va començar la crisi hi ha
prop d’un miler de persones
que han perdut la feina. En
aquest darrer mes, concretament, 624 rubinencs s’han
inscrit a la llista d’atur, segons
les dades de la Generalitat de
Catalunya. Això vol dir que a
la ciutat hi ha 5.691 persones
aturades.
Pel que fa a les afiliacions
a la Seguretat Social, durant
el març van disminuir un
2,5% i ara mateix hi ha 24.710
persones afiliades, de les
quals 4.240 són treballadors
autònoms, segons dades del
Ministeri d’Inclusió, Segure-

tat Social i Migracions.
Pel que fa a la taxa d’atur
registrada del mes de març,
Rubí té la més elevada respecte a les grans ciutats de
la comarca, amb un valor de
13,7%, fins i tot per sobre de
Terrassa, que té un 13,2%.
Sabadell té una taxa de parats del 12,8%, Cerdanyola
del 9,9% i Sant Cugat del
6,8%. Pel que fa als nombres
absoluts, Terrassa és la ciutat
que ha perdut més llocs de
feina, 1.788, per davant de
Sabadell, 1.583.

Al Vallès Occidental hi ha
gairebé 90.000 treballadors
afectats per un ERTO
A banda de les persones que
han perdut la seva feina, hi
ha molts treballadors que
estan en una situació d’Expedient de Regulació Temporal
d’Ocupació (ERTO) i que com

La Cambra de Comerç de Terrassa
impulsa el projecte ‘Que cap
empresa tanqui’

Imatge promocional de la campanya.

La Cambra de Comerç, Indústria i de Serveis de Terrassa ha posat en marxa el
projecte ‘Que cap empresa
tanqui’, de forma simultània amb altres 12 cambres
de comerç del territori. Es
tracta d’una iniciativa que
posa a disposició de totes
les empreses catalanes amb
dificultats per la pandèmia
les eines necessàries per
superar la situació com més
aviat millor.
L’objectiu és actuar des
d’una visió sectorial, territorial i nacional per tal que cap
empresa tanqui per maca
d’informació, assessorament
o, fins i tot, d’explorar possibles sinergies amb altres
empreses.
Es tracta d’una iniciativa
de les 13 cambres catalanes,
coordinada per les cambres
de comerç de Barcelona, Girona i Terrassa. Les empreses

interessades a comptar amb
aquesta col·laboració poden
trobar tota la informació a
l’enllaç https://www.cambraterrassa.org/que-capempresa-tanqui.
La iniciativa s’estructura
en quatre eixos: identificar
les empreses i sectors que
necessiten suport urgent;
oferir a aquestes empreses
el suport per a la seva continuïtat i assessorament pel
seu sosteniment financer i
pel seu reposicionament al
mercat; cartografiar l’impacte de la crisi per detectar àmbits territorials o sectorials
amb necessitats especials;
i sensibilitzar la societat de
la necessitat d’assegurar
la supervivència del teixit
empresarial de Catalunya
com a base de la societat del
benestar i fer recomanacions
de polítiques públiques. /
DdR

a tal no figuren a les llistes de
l’atur, però no estan treballant
i estan cobrant una prestació
d’atur. Al Vallès Occidental hi
ha 90.168 treballadors que
estan en aquesta situació
després que 10.277 empreses hagin sol·licitat un ERTO.
D’aquestes, 9.403 ho han fet
per causes de força major i
874 per altres motius.

Font: Generalitat de Catalunya
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Un grup d’alumnes de Maristes
Rubí arriba a la final del concurs
literari ‘AMIC-Ficcions, l’aventura
de crear històries’
Un grup d’alumnes de Maristes Rubí ha arribat a la
final del 12è concurs literari
‘AMIC-Ficcions, l’aventura
de crear històries’, que impulsa l’Associació de Mitjans
d’Informació i Comunicació
(AMIC), amb el suport de
la Fundació Carulla i la Direcció General de Política
Lingüística de la Generalitat.
Es tracta del grup Joanculell
que ha presentat la història
‘Kafka i la nina que se’n va
anar de viatge’.
El jurat, format per persones vinculades al món
literari i de l’educació, ha seleccionat en total 172 grups
finalistes: 109 de Catalunya i
Catalunya Nord (155 joves),
34 del País Valencià (59 nois
i noies), 22 de les Illes Balears (27 alumnes), 5 grups
de la franja de Ponent (6
alumnes) i 2 d’Andorra (5
joves).
El concurs ha comptat amb la participació de
3.660 alumnes d’entre 14

i 18 anys, de 277 centres
educatius diferents. Els guanyadors del certamen es
donaran a conèixer durant
el mes de juny, tot i que a
hores d’ara, i davant la crisi
sanitària del coronavirus,
l’organització no sap quan i
com es desenvoluparan els
actes de lliuraments dels
premis.
Enguany, el premi per
a la millor història serà un
iPhone o una Play Station
per a cada membre del
grup guanyador, mentre
que la segona millor història es guardonarà amb un
smartphone també per a
cada integrant de l’equip.
Els premis territorials, per a
les millors històries de cada
vegueria, rebran un smartphone o uns auriculars sense
fil. Per últim es premiarà al
professor/a més motivador
de cada territori amb una
estada de dos dies per a
2 persones amb sopars o
esmorzars inclosos.

L’historiador local Enric Escofet
publica l’obra ‘Rubí desaparegut’
L’historiador rubinenc Enric
Escofet Xercavins acaba de
publicar el llibre ‘Rubí desaparegut’, una obra que ens
mostra com era la vila abans
del gran creixement que va
experimentar a la segona
meitat del segle XX. És un
passeig pels carrers, places
i entorns d’aquesta població
a través de 170 fotografies.
El recorregut ens porta des
de finals del segle XXI fins a
la dècada del 1960 i fa reviure aquella petita vila agrícola
amb un pes ja important de
la indústria. El llibre ofereix
imatges d’edificis, places,
traçats urbanístics o cos-

tums desapareguts.
El llibre s’organitza en
tres parts. Un primer capítol
dedicat al nucli urbà de Rubí,
una segona que il·lustra
el creixement demogràfic
abans de la rierada i un tercer capítol dedicat als espais
naturals de la ciutat. Moltes
de les imatges de l’obra són
inèdites
‘Rubí desaparegut’ ha
estat editat per l’editorial
Efadós i forma part d’una
col·lecció anomenada Catalunya Desapareguda. Ja es
pot trobar a les llibreries El
Racó del Llibre i L’Ombra a
un preu de 22 euros.

Portada del llibre ‘Rubí Desaparegut’. / Cedida

Actuacions musicals d’artistes locals als
terrats d’edificis municipals de Rubí

La iniciativa, batejada com a envelaRts, arrencarà divendres vinent
amb un concert de Carolina Alabau
Redacció

L’Ajuntament de Rubí impulsa a partir del 16 de
maig un cicle d’actuacions
a càrrec d’artistes locals
que s’iniciarà als terrats de
diversos edificis de la ciutat.
Es tracta d’una mostra de
suport al sector de les arts
en viu, especialment castigat per les restriccions que
ha imposat l’actual situació
d’emergència sanitària.
La proposta porta per
títol envelaRts i consistirà
en petites actuacions, senzilles però de qualitat, en
què l’artista tindrà tot el
protagonisme i comptarà
amb l’única companyia d’un
envelat. Els espectacles començaran en la fase 1 del
desconfinament als terrats
dels edificis municipals i es
programaran durant el cap
de setmana, a partir de les
20.15 h, just després dels
aplaudiments.
Es tracta d’un projecte
obert que anirà prenent
forma a mesura que avancin
les diverses etapes del desconfinament. Les primeres
actuacions no tindran públic
presencial, més enllà del
veïnat proper que pugui
gaudir de la música, però
es transmetran a través de
les xarxes socials municipals
en directe.
Més tard, el consistori

Carolina Alabau serà la protagonista del primer concert als terrats. / Arxiu

vol traslladar els espectacles
a les places i els carrers de
la ciutat.
La primera de les actuacions està prevista el 16
de maig amb un concert de
Carolina Alabau al terrat de
l’edifici de l’Escardívol, on
s’ubica, entre altres, l’Escola Municipal de Música
Pere Burés. Els concerts
continuaran en les pròximes setmanes amb altres
artistes de la ciutat. Els
escenaris dels espectacles
seran diferents edificis de
valor patrimonial.
Suport de les arts en viu
Durant els dies de con-

finament, la cultura s’ha
convertit en refugi i punt
de trobada per a una part
important de la ciutadania.
Les noves tecnologies han
permès acostar al públic
diverses expressions artístiques però, tot i la capacitat
d’adaptació demostrada,
el sector s’ha vist fortament perjudicat per l’aturada d’actes i el tancament
d’equipaments.
L’alcaldessa, Ana M.
Martínez, ha lamentat les
greus conseqüències econòmiques i la pèrdua de llocs
de treball que ha provocat
la crisi. “Amb aquest cicle
volem fer un cop de mà als

professionals, reconèixer
el talent local, però també
utilitzar les arts en viu per
tornar a projectar totes
aquestes emocions, per
llençar un missatge d’agraïment i escalf a la ciutadania que animi el desitjat
retorn a la normalitat”, ha
explicat.
El nom de la proposta
s’inspira en la paraula envelat, amb la qual es defineix
l’estructura que conforma un espai festiu efímer;
un lloc inexistent abans i
després de l’acte, on ara
la cultura pot emergir per
tornar a omplir la ciutat de
llum i vida.

Rubí Acull vol impulsar una Fira Solidària d’Art
per ajudar les persones migrades de la ciutat
Redacció

L’entitat rubinenca Rubí
Acull es proposa impulsar
una Fira Solidària d’Art per
tal d’aconseguir els ingressos que altres anys aconseguien amb la venda de roses
i altres productes durant la
diada de Sant Jordi.
Uns diners que ajuden
a l’entitat a fer projectes de
difusió i formació per ajudar
de forma directa a col·lectius
de persones refugiades i
migrades.
En aquest cas, Rubí
Acull ha explicat que tots
els diners recaptats aniran
destinats a cobrir necessi-

mana a artistes i
artesans que donin
alguna obra a l’entitat abans del 20
de juny, indicant
el preu real de la
peça i el preu solidari que s’ha marcat per a l’ocasió.
També és necessari que els
artesans i artistes
Cartell promocional de l’activitat.
indiquin la tècnica
utilitzada i afegir
tats bàsiques de persones una petita descripció, a més
refugiades, migrades o en d’adjuntar una fotografia gedemanda d’asil que viuen neral de la peça i un màxim
de sis imatges que il·lustrin
a Rubí.
Per tal de fer possible detalls o diferents persaquesta fira, l’entitat de- pectives. La documentació

es pot fer arribar al correu
electrònic coordinaciorubiacull@gmail.com amb el nom
real o artístic i ‘Fira Solidària
d’Art’ al missatge.
Les fotografies enviades
s’exposaran a partir del 20
de juny a les xarxes socials
de l’entitat creant una exposició virtual que servirà
perquè qui vulgui pugui fer
la compra de les obres fins al
23 de juliol, data de la nova
diada de Sant Jordi.
Entre el 23 i el 25 de
juliol les peces s’exposaran
físicament en un espai encara per concretar. Les peces
no venudes es retornaran
als seus autors.
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Carlos López, nou entrenador del primer
equip de la Unió Esportiva Rubí
Redacció

Carlos López serà el nou entrenador del primer equip
de la Unió Esportiva Rubí,
segons ha anunciat la directiva del club local. López
compaginarà la seva feina
actual com a director esportiu del CE Mercantil amb la
d’entrenador de l’amateur
del Rubí, equip de Primera
Catalana.
El nou tècnic només
ha entrenat una vegada a
Primera Catalana, quan va
entrenar fa unes temporades al filial del CE Sabadell,
però té una àmplia experiència en el futbol base i a la
banqueta del Juvenil A del
Mercantil, a categoria Nacional. Format al Can Rull,
Carlos López també va ser
entrenador del juvenil A del
Gimnàstic de Manresa.
El fitxatge del club rubi-

nenc suposa la sortida d’Alberto Fernández, qui fins
ara ocupava la banqueta de
l’amateur del Rubí. Fernández tanca així una tercera
etapa amb força èxit a la
UE Rubí, quan va arribar fa
dues temporades i mitja per
dirigir un equip en dificultats a la Segona Catalana, i
va portar-lo fins a l’ascens a
Primera Catalana.
La seva primera etapa
al Rubí ha passat a ser part
de la història del club, ja
que va portar el Rubí a Tercera Divisió la temporada
2010-2011, categoria on
va dirigir l’equip un parell
de temporades abans de
marxar. Alberto Fernández
ha mostrat el seu malestar
a les xarxes socials per les
formes en què se li ha comunicat la seva sortida del
club i ha assegurat que li
hagués agradat continuar,

El 25 de Septiembre anuncia
que Jaume Guerrero serà el nou
entrenador la temporada vinent

Jaume Guerrero dirigirà el primer equip del ‘Veinti’ la propera
temporada. / Cedida

Redacció

El Club de Futbol 25 de Septiembre ha anunciat que el
tècnic Jaume Andreu Guerrero serà el nou entrenador
del primer equip del club
a partir de la temporada
2020-2021. El club ha decidit prescindir de l’actual
tècnic, Gabriel Bravo, i Guerrero, de 44 anys, ocuparà el
seu lloc.
El nou entrenador del
Veinti prové del FC Marti-

nenc, on entrenava el Juvenil de Preferent. Té una
experiència de més de 20
anys a les banquetes i al seu
currículum consta l’Escola
de Futbol Sabadell, el CD
Lepanto o el CFU Can Rull,
a més del FC Martinenc, alternant equips juvenils amb
amateurs.
Guerrero ja està treballant en la configuració de
la plantilla de la propera
temporada, on s’espera l’arribada de cares noves.

però ha mantingut paraules
d’elogi per l’afició i ha rebut
moltes mostres de suport i
afecte.
Relleu també al Rubí B
Pel que fa al segon equip de
la UE Rubí, el club també
ha anunciat la marxa del
seu entrenador Richard
Giménez, tot i que a hores
d’ara encara no ha fet públic
qui prendrà el relleu a la

banqueta.
El filial del Rubí ha disputat aquesta temporada
en categoria de Tercera
Catalana, en un grup on
també estava enquadrat els
primers equips de l’Olímpic
Can Fatjó i el CF Juventud
25 de Septiembre. En el
moment de l’aturada de la
competició per la pandèmia
de coronavirus, el Rubí B
era cinquè amb 41 punts.

Carlos López, nou entrenador del Rubí. / Cedida
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