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Estabilització a Rubí de la situació 
epidemiològica, que segueix elevada
REDAcciÓ

La situació epidemiològica a 
Rubí continua sent estable 
des de fa dues setmanes, 
amb lleugeres disminucions 
dels indicadors que avaluen 
el nivell pandèmic entre la 
població, segons les dades 
del Departament de Salut 
de la Generalitat.

En la darrera setmana, 
el risc de rebrot segueix per 
sota del 300, amb 237, una Continua disminuint el nombre de rubinencs ingressats als hospitals. / Arxiu

mica menys que fa set dies. 
La velocitat de propagació 
de la malaltia també es 
manté estable per sota de 
l’1, en el 0,9, el que vol dir 
que l’epidèmia no està en 
creixement. En relació amb 
la incidència acumulada 
durant els darrers catorze 
dies, també s’ha vist lleu-
gerament reduïda fins al 
245.

Pel que fa al nombre 
d’ingressats, aquest també 
ha disminuït i ara són 21, 
tres menys que la setma-
na passada, els rubinencs 
que estan als hospitals per 
covid-19. En relació amb la 
mortalitat, en els darrers 
set dies ha mort una perso-
na per coronavirus. Des de 
l’inici de l’epidèmia, a Rubí 

han donat positiu 5.306 
persones i han mort 165.

A la resta del territori 
català, la situació és força 
similar a la de Rubí, amb el 
risc de rebrot en 276 i la ve-
locitat de reproducció de la 
malaltia lleugerament per 
sobre de l’1. Als hospitals 
catalans hi ha ara mateix 
1.824 pacients ingressats, 
mentre que a les UCI hi 
ha 569.

la campanya de vacunació 
fa desaparèixer el contagi a 
les residències de Rubí
Pel que fa al ritme de vacu-

nació, s’han vacunat durant 
aquests darrers set dies 676 
persones amb la primera 
dosi. Això significa que a 
Rubí hi ha 1.324 persones 
amb les dosis completes de 
la vacuna i 2.689 que ja han 
iniciat el tractament.

D’altra banda, cal des-
tacar que la campanya de 
vacunació a les residències 
ha donat els seus fruits. 
La majoria de residents ja 
estan vacunats i això s’ha 
traduït en una davallada 
dels contagis. Concreta-
ment, entre el 21 i el 15 de 
febrer no s’ha produït cap 
cas positiu de coronavirus. 
A més, no hi ha cap persona 
d’aquest col·lectiu ingressa-
da ni s’ha produït cap mort 
per covid-19 en aquest 
període de temps.

una desena de grups esco-
lars confinats
Pel que fa a la situació de 
les escoles rubinenques, la 
incidència també ha dismi-
nuït, tot i que lleugerament. 
Segons les dades de l’Ajun-
tament de Rubí, actualment 
hi ha una desena de grups 
que han hagut de ser con-
finats.

A l’escola bressol La Llu-
na, hi ha un grup confinat, 
i pel que fa a les escoles, 
a la Ramon Llull hi ha dos 
grups de primària tancats 
i a la Mossèn Cinto, un 
grup, també de Primària. 
A la Ribas, hi ha confinat 
un grup de Primària, a la 
Montserrat, un grup d’ESO 
i a Maristes un grup de 
Batxillerat.

En els instituts, La Ser-
reta té un grup tancat de 
Batxillerat i un altre d’ESO 
i el JV Foix, un grup de Cicle 
Formatiu.

Hi ha 2.689 
rubinencs que 
han rebut la 
primera dosi de 
la vacuna i 1.324 
el tractament 
complet
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meva família no sap que 
estic així”.

El Hamid es passa els 
dies a la barraca, un espai 
minúscul dividit en tres 
estances: una petita sala 
d’estar amb un fogonet, 
una peça adossada amb 
dos llits on hi dormen ell i 
el seu company i un lavabo. 
A fora hi ha més espai, amb 
un porxo cobert per poder 
estar a l’aire lliure. Diu que 
menja un cop al dia i la seva 
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“Jo no m’hagués 
pensat mai que 
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en aquesta 
situació, de fet 
la meva família 
no sap que 
estic així”
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MArtA cAbrerA

La crisi sanitària del corona-
virus amaga al seu darrere 
una altra cara molt més 
fosca i invisible: la pobre-
sa. Més enllà de la xifra de 
persones contagiades i de 
les persones que han mort 
per la pandèmia, la covid-
19 té altres conseqüències 
tràgiques: ha abocat milers 
de persones a la pobresa 
per la falta d’oportunitats 
laborals.

Aquest és el cas del 
Hamid, arribat fa 27 anys 
de Tetuan i que durant 
tot aquests temps ha es-
tat treballant en diferents 
àmbits. Assegura que ha 
recorregut Espanya de dalt 
a baix, entre altres feines, 
ha fet de pintor i de jardiner 
i acumula una experiència 
de 12 anys com a cuiner. 
Sempre s’ha mogut per 
motius laborals i feina mai 
li ha faltat. Fa més d’un any 
va marxar un temps a Fran-
ça on va treballar durant un 
temps com a temporer a 
la fruita, després va fer de 
pintor perquè estava més 
ben pagat i d’allà va anar 
al seu país, on va quedar 
atrapat fins a l’estiu. “Vaig 
decidir anar a veure la 
família al Marroc i allà va 
començar la pandèmia de 
coronavirus i no vaig po-
der tornar a Espanya fins 
a l’agost”. Quan va arribar 
a l’estiu, després de poder 
renovar els documents, no 
va trobar feina i va acabar 
vivint en una barraca de 
Rubí, que és d’un company 
seu: “Jo no m’hauria pensat 
mai que anava a acabar en 
aquesta situació, de fet la 

la pobresa, la cara invisible de la pandèmia

El Hamid s’ha quedat sense feina per culpa de la pandèmia i porta des de l’estiu vivint en una barraca a Rubí. / M.C.

i és un lloc molt segur”, 
explica.

Serveis Socials li  ha 
ofert allotjament i també 
una plaça en el menjador 
social, però ho ha rebutjat: 
“No vull caritat, el que 
vull és guanyar-me la vida: 
treballar”. També explica 
que es perd amb “tota la 

dieta consisteix bàsicament 
en arròs, llegums i diferents 
conserves. Fa uns dies va 
menjar un peix que feia tres 
dies que estava caducat. A 
vegades va a dinar a una 
altra barraca amb altres 
persones que estan per la 
zona, allà també hi pren tot 
sovint el te.

L’Associació d’Ajuda i 
Solidaritat Veïnal (ASAV) 
l’ajuda com pot, a ell i a 
altres persones que estan 
vivint en barraques. Per-
què el Hamid no és l’únic 
que viu allà: “Aquí hi ha 
més gent que hi viu, altres 
tenen aquí horts i animals 
i altres viuen aquí mentre 
tenen la casa llogada per 
tenir alguns ingressos”. La 
convivència, assegura, és 
bona i no hi ha problemes. 
“Aquí hi ha espanyols, gita-
nos, marroquins i tots ens 
portem bé, ens ajudem 

Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87
didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

Aquesta és la rudimentaria sala d’estar on el Hamid passa la major part del dia. / M.C.

burocràcia” que s’ha de fer 
per rebre les ajudes i no vol 
ocupar una casa. “Jo no soc 
així, no m’agrada entrar per 
la força a una casa que no 
és la meva, m’és igual si és 
d’un banc o d’una persona, 
jo no soc així”, assenyala.

Davant d’aquesta situ-
ació, el Hamid, que tot i 

les circumstàncies no ha 
perdut el somriure, ja ha 
decidit que el seu nou destí 
serà França, diu que “allà hi 
ha feina”. Però mentre no 
obrin la frontera, s’haurà de 
quedar a Rubí, a la barraca, 
mentre imagina un futur 
millor, lluny de la pobresa: 
“A ningú li agrada estar en 
aquesta situació, jo només 
vull una casa, un cotxe i 
una feina com té el 90% de 
la gent”.
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Rubí és el municipi que més concentració 
d’ozó registra de tot el Vallès Occidental

La recuperació de la font de Can Moritz té un impacte positiu 
entre els ciutadans, segons un estudi internacional

REDAcciÓ

La Diputació de Barcelona 
ha presentat el Pla supra-
municipal de la qualitat de 
l’aire del Vallès Occidental, 
un document que s’ha re-
alitzat a petició del Consell 
Comarcal. El document fa 
una diagnosi de la qualitat 
de l’aire actual en relació 
amb els contaminats més 
rellevants: diòxid de nitro-
gen (NO2), partícules en 
suspensió (PM2,5 i PM10) 
i ozó (O3). També recull un 
inventari d’emissions, un 
plantejament dels objectius 
de reducció d’emissions 
fins al 2025 i un pla d’acció 
amb més de quaranta ac-
tuacions.

Segons les dades reco-
llides en aquest document, 
Rubí és el municipi que ma-
jors nivells màxims horaris i 
diaris registra de concentra-
ció d’ozó. En relació amb les 
màximes 8-horàries, s’han 
superat els valors norma-
tius i de l’OMS a totes les 

REDAcciÓ

La font de Can Moritz i el 
seu entorn tornen a estar a 
disposició de la ciutadania 
després que l’Ajuntament, 
amb la col·laboració de 
l’Institut de Salut Global 
de Barcelona (ISGlobal) i 
del màster en Intervenció 
i Gestió del Paisatge i el 
Patrimoni de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(UAB), n’hagi impulsat la 
seva recuperació. La res-
tauració de l’espai que en-
volta la font és un exemple 
d’implicació d’una comuni-
tat local en la recuperació 
d’un entorn amb múltiples 
valors.

El 2017, ISGlobal, un 
dels centres d’investigació 
que integren el projecte 
internacional d’investiga-
ció BlueHealth, va escollir 
la font de Can Moritz per 
avaluar l’impacte que cer-
tes intervencions en els 
denominats espais blaus 
(rius, llacs, mars, fonts, 
etc.) tenen sobre la salut i 
el benestar de les persones. 

estacions. Pel que fa a les 
concentracions de NO2, 
Sabadell i Terrassa són les 
dues ciutats on més s’ha su-
perat el valor límit anual. Cal 
tenir en compte que durant 
l’estat d’alarma provocat per 
la pandèmia, es van regis-
trar reduccions dràstiques 
dels nivells d’immissió de 
nitrogen. I pel que fa a les 
partícules en suspensió, l’es-
tudi destaca que cada any se 
superen els valors fixats per 
l’OMS en totes les estacions 
estudiades.

En global, el document 
calcula que s’han emès 
2.927 tones de NO2 i 347 
partícules de PM10, amb el 
trànsit rodat com el sector 
que ha contribuït un 43% 
en l’emissió de nitrogen i 
un 81% en l’emissió de par-
tícules PM10. La indústria 
és el segon gran emissor de 
contaminants en el cas de 
NO2; mentre que en el cas 
de les partícules PM10 ho és 
el sector terciari. Tot i això, 
el Vallès Occidental presenta 

Ara, el treball A Transdisci-
plinary Approach to Reco-
vering Natural and Cultural 
Landscape and Place Iden-
tification: A Case Study of 
Can Moritz Spring (Rubí, 
Spain), que compta amb la 
rubinenca Mireia Gascón 
com a una de les seves au-
tores principals, s’ha publi-
cat a l’International Journal 
of Environmental Research 
and Public Health.

una ràtio de tones de nitro-
gen per habitant inferior a la 
mitjana estatal.

Actuacions estratègiques 
per reduir la contaminació
Davant d’aquesta situació, 
el pla preveu mesures de 
gestió i seguiment de la 
qualitat de l’aire, com ara 
una intensificació del con-

L’estudi conclou que la 
manca de consciència dels 
habitants de la zona sobre 
l’existència de la font era un 
obstacle perquè la comu-
nitat pogués valorar el seu 
potencial i el del paisatge 
adjacent com un factor de 
millora per la salut i el be-
nestar. El procés va ser molt 
participatiu, amb la realit-
zació d’enquestes sobre la 
percepció de la comunitat, 

trol dels vehicles altament 
contaminants o l’estudi de 
la contaminació per partí-
cules i nitrogen a les escoles 
i equipaments amb usuaris 
vulnerables. També es pre-
veuen mesures destinades 
a reduir el trànsit i les emis-
sions dels vehicles, amb 
implantació de zones de 
baixes emissions, fomentant 

el sentit de pertinença i l’ús 
de l’espai abans i després 
de planificar i implementar 
la intervenció. 

A partir d’aquí, el procés 
de treball sobre aquest ele-
ment singular i característic 
de l’entorn, la planificació 
de les zones d’intervenció, 
la millora de la qualitat 
paisatgística i la proposta 
d’intervenció estratègica 
van permetre recuperar 
un espai que enriqueix la 
comunitat i la ciutat.

L’actuació posa de re-
lleu la importància dels 
espais verds relacionats 
amb cursos d’aigua i fonts 
─coneguts com a espais 
blau-verds─ com a punts de 
trobada social. Aquest ús 
tradicional dels espais pel 
lleure col·lectiu ha caigut 
en l’oblit en molts casos. 

La intervenció integral 
a la font de Can Moritz 
recupera aquesta oportu-
nitat per a la socialització 
lligada amb la natura, amb 
una fórmula de promoció 
del benestar i la salut de 
màxima coherència amb 

Vista aèria del municipi. / Ajuntament de Rubí

els objectius de desenvo-
lupament sostenible.
 Gran valor patrimonial
La font de Can Moritz, situa-
da al torrent de Can Matarí, 
a Castellnou, té un especial 
interès arquitectònic i pa-
trimonial. Va ser construïda 
l’any 1922 per la família 
de Louis Moritz, fundador 
de l’empresa de cerveses 
Moritz, que disposava d’una 
casa d’estiueig a la zona. 
Amb el pas del temps, la 
construcció havia quedat 
amagada sota la vegetació 
del torrent de Can Matarí.

Va ser arran d’uns tre-
balls de neteja de boscos, 
duts a terme entre finals 
de 2014 i principis de 2015, 
que la font va quedar al 
descobert. Va ser aleshores 
quan es va decidir intervenir 
en aquest espai. L’actuació 
va ser possible gràcies a 
la col·laboració del veïnat, 
d’entitats com Rubí d’Arrel i 
de la participació de l’Ajun-
tament.

El consistori va arranjar 
el talús del costat de la font, 
va crear una passera, va 

reparar el conducte per on 
passa l’aigua i va restaurar el 
brollador. Per la seva banda, 
el projecte BlueHealth es 
va centrar en l’entorn de 
la font. Concretament, van 
dissenyar l’adequació de 
l’esplanada, ja que aquesta 
va ser una de les zones 
pitjor qualificades pel ve-
ïnat durant el procés de 
participació. Com que l’ele-
ment principal del projecte 
BlueHealth és l’aigua, es va 
dur a terme una interven-
ció amb materials naturals 
existents a la zona. Així, 
van dissenyar un ‘camí de 
bombolles blaves’ que uneix 
la zona d’estacionament 
davant de l’esplanada amb 
la zona on l’Ajuntament va 
ubicar la passera d’accés a la 
font. També es van plantar 
ametllers i altres espècies 
locals, com ara pins i alzines, 
entre d’altres. La interven-
ció també va incloure la 
col·locació d’una tanca per 
limitar l’accés dels vehicles 
motoritzats a la zona i la 
instal·lació de dues taules 
de pícnic i papereres. 

el vehicle elèctric i reorga-
nitzant horaris i itineraris 
de distribució urbana de 
mercaderies, entre altres 
actuacions.

La millora del transport 
públic és una altra de les líni-
es estratègiques que preveu 
el document. Concretament, 
millorar la mobilitat amb 
accions com el seguiment 

i impuls del desenvolupa-
ment de diferents plants 
de mobilitat, transport i 
infraestructures i l’estudi per 
la implantació de serveis de 
transport a demanda.

Una altra actuació està 
relacionada amb el foment 
de la mobilitat activa. Unes 
actuacions que van des de 
la potenciació dels camins 
escolars i la pacificació dels 
accessos fins a la millora de 
la xarxa de carrils bici muni-
cipals i intermunicipals.

Altres accions que es 
contemplen són reduir les 
emissions dels serveis muni-
cipals i dels serveis produc-
tius, així com la implantació 
de bones pràctiques en 
la construcció i demolició 
d’edificis, fomentar mesures 
d’eficiència energètica i la 
reducció de combustibles 
fòssils. Per últim, es preveu 
sensibilitzar la ciutadania 
amb activitats educatives 
sobre la qualitat de l’aire i 
accions de conscienciació 
ambiental.

la font de can Moritz es va descobrir a principis de 2015. / Arxiu
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llum verda al Pla de Mobilitat del Vallès, que contempla 
l’estació de la Llana i un carril bici fins a Terrassa
El document inclou una setantena d’accions per promoure la mobilitat sostenible, eficient i segura
reDAcció

El Pla de Mobilitat del Vallès 
ha quedat aprovat després 
de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC). Es tracta 
d’un document que contem-
pla prop d’una setantena 
d’actuacions per promoure 
la mobilitat sostenible, efi-
cient i segura, apostant pel 
transport públic i els vehi-
cles no motoritzats, segons 
el departament de Territori 
i Sostenibilitat.

El Pla de Mobilitat recull 
l’objectiu de dur a terme la 
construcció de la segona 
estació de FGC a La Llana i 
d’impulsar una plataforma 
reservada al bus urbà amb 
un trajecte que cobreixi Ru-
bí-Sant Cugat-Cerdanyola. 
També està previst impulsar 
un intercanviador entre l’es-
tació de la línia R8 de Renfe 
de Rubí i l’estació d’FGC 
d’Hospital General.

Pel que fa a la mobilitat 

Una quarantena de persones participen en 
la primera jornada del voluntariat ambiental
M. cAbrerA

Rubí d’Arrel, el Centre Ex-
cursionista de Rubí i el CRAC 
han impulsat un voluntariat 
ambiental al voltant de 
la font de Sant Muç i el 
torrent del Mut durant tot 
l’any. Aquest diumenge, va 
tenir lloc la primera jornada 
amb la participació d’una 
quarantena de persones, 
distribuïdes en petits grups, 
que van participar en les 
tasques de desbrossament 
de l’entorn de la font de 
Sant Muç.

L’activitat va consistir 
en la retirada de residus i 
el desbrossament del pe-
rímetre, a més d’arrencar 
espècies invasores com 
iuques o bambú. Els treballs 
continuaran durant el 28 de 
febrer, el 7, 14 i 21 de març 
amb l’objectiu de consolidar 
la recuperació de la font, 
ampliar l’espai d’ús social al 
seu voltant i disposar d’una 
important zona de lleure 
sostenible per als aplecs i 
les activitats que es fan en 
aquest punt del territori. En 
la propera actuació, el prò-

l’estació d’FGc de la llana és una demanda històrica de la ciutat. / Mariona lópez (Arxiu)

xim diumenge, està previst 
plantar alguns arbres per tal 
que facin ombra en l’espai i 
substitueixin les espècies no 
autòctones. 

Per participar en l’activi-
tat, es requereix inscripció 
prèvia a través del web 
www.crac.cat. Hi poden 
participar totes les persones 
majors de 14 anys. Es dema-

na als participants que por-
tin de casa les eines de què 
disposin, ja que l’entitat no 
en té prou per tothom, així 
com guants de treball. 

Al novembre, es farà la 
segona part del voluntari-
at ambiental, actuant en 
tasques de desbrossament 
i plantació de vegetació al 
torrent del Mut. 

Participants en la jornada. / Cedida

sostenible, preveu construir 
dos carrils bicicleta interur-
bans amb origen i destí a la 
ciutat: Rubí-Terrassa i Rubí-

Sant Cugat-UAB.
En relació amb el trans-

port privat, el document 
contempla una millora de 

la C-1413a al seu pas per 
Rubí i Sant Quirze. A banda 
d’això, a través d’una vinye-
ta que hauria de substituir 

els peatges, es contempla 
que el pas per la C-16 amb 
la BP-1503 i la C-1413 subs-
titueixin la ronda de Rubí.

Millores a la comarca
El pla traça una línia fer-
roviària entre Sabadell i 
Granollers, la construcció 
de 10 noves estacions, l’in-
crement de les freqüències 
de l’R8 i el perllongament 
de la línia fins a Sant Celoni 
i Vilafranca del Penedès. 
A més, l’R1 es perllongarà 
fins a la UAB, es construirà 
el nou túnel de Montcada i 
Reixac, es desdoblarà l’R3 i 
s’impulsaran aparcaments 
en estacions ferroviàries.

També en l’àmbit del 
transport públic, es preveu 
una millora en l’estructu-
ració i la potenciació dels 
busos interurbans. A més 
dels que tenen origen o 
sortida a Rubí, es posaran 
en marxa els corredors Ter-
rassa-Sabadell-Granollers 
i Sant Cugat-Cerdanyola, 

entre altres.
Pel que fa a la xarxa 

viària, es preveu l’ampliació 
de la capacitat de vies com 
la C-58, la C-17 i el corredor 
AP-7/B-30. També s’incor-
poren estudis de velocitat 
variable per a la millora de 
la gestió del trànsit al cor-
redor AP-7/C-58/C-33 i Bus 
VAO. En la mobilitat soste-
nible, es preveu la posada 
en marxa de 150 km de vies 
pedalables que tinguin con-
tinuïtat en la trama urbana 
dels diferents municipis. 
Per aquest motiu, també 
es construiran aparcaments 
segurs a les estacions de 
transport públic.

Per últim, en l’apartat 
del transport de mercade-
ries, l’objectiu és disminuir 
el pas de camions pel Vallès 
quan entri en funcionament 
el corredor ferroviari del 
mediterrani i amb les noves 
terminals intermodals de 
mercaderies com la de La 
Llagosta.
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les enquestes a peu de carrer es faran a una mostra de 382 persones. / Ajuntament-localpres

Medicina  general
Radiologia digital

Ecografia
Traumatologia

Cirurgia
Acupuntura

Teràpia neural 
Homeopatia

Dermatologia
Hospitalització 
Laboratori propi

Perruqueria 
Alimentació 
Accessoris 

Urgències 24 h
Servei a domicili 

Els nostres serveis

Els nostres centres
HOSPITAL 24H  

T. 93 699 11 82
Ctra. Sant Cugat 5, 

08191 Rubí 

CENTRE VETERINARI 
T. 93 588 28 87

C. Gimnàs 15 08191 
Rubí (L’Escardívol) 

reDAcció

El rubinenc Diego Martínez 
va morir divendres passat 
als 74 anys d’edat. Martínez, 
natural de la província de 
Cadis, havia estat regidor 
del Partit dels Socialistes 
de Catalunya a l’Ajuntament 
de Rubí durant 12 anys, del 
1987 al 1995 i del 1999 al 
2003. Durant el seu darrer 
mandat com a edil va ser 
regidor d’Esports mentre 

Mor l’exregidor socialista 
Diego Martínez als 74 anys

Diego Martínez va estar vinculat al Partit dels Socialistes. / Arxiu

va durar el pacte entre ICV 
i el PSC. Diego Martínez va 
estar sempre vinculat al 
PSC, on va exercir diversos 
càrrecs organitzatius dins 
de l’agrupació local i també 
va ser directiu de la Unió 
Esportiva Rubí.

La vetlla de Diego Mar-
tínez va tenir lloc al tanatori 
de Terrassa durant el dia de 
dissabte, i diumenge va ser 
la cerimònia funerària al 
mateix tanatori. 

Arrenquen les enquestes al carrer per 
elaborar la diagnosi del Pla local de salut
reDAcció

Des d’aquesta setmana, 
l’Ajuntament de la nostra 
ciutat ha iniciat enquestes 
ciutadanes a peu de carrer 
pe elaborar la diagnosi del 
Pla local de salut. A través 
d’aquests qüestionaris es 
recullen dades sobre hàbits 
de salut, percepcions i pro-
postes per a una ciutat amb 
una vida més saludable. Les 
enquestes es realitzaran 
fins a mitjans de la set-
mana vinent seguint rutes 
aleatòries a una mostra de 
382 persones estratificada 
per barris, edats, sexes i 
nacionalitats. 

El qüestionari també es 
pot contestar a través de la 
plataforma Rubí Participa 
per tal que la ciutadania 
interessada a participar ho 
pugui fer. L’enquesta sem-
pre és anònima i voluntària, 
no se sol·liciten dades per-
sones i la informació només 
està destinada a elaborar 
estadístiques de la ciutat. 
Tampoc cal respondre totes 
les preguntes. 

consulta a les entitats i 
associacions
En paral·lel a la recollida de 
dades ciutadanes, el con-
sistori està duent a terme 
una consulta als agents, 
entitats i persones expertes 
vinculades a la salut en el 
municipi, com per exemple 
el Consell Municipal de Salut 
o el Consell Consultiu de la 
Gent Gran, a més de centres 
educatius, associacions de 
famílies, etc. A través d’un 
qüestionari en línia, es re-

cullen les seves visions sobre 
les necessitats de Rubí en 
l’àmbit de la salut. 

La diagnosi es comple-
mentarà amb dades de salut 
que ja s’han extret de les 
memòries i estudis disponi-
bles, així com del mapatge 
de recursos, programes i 
accions de la salut vigents 
al municipi. 

Fer de rubí un lloc salu-
dable
Quan estigui reunida tota la 

informació, es farà una defi-
nició conjunta dels objectius 
generals i específics i de les 
possibles línies de treball del 
pla. L’objectiu final de tot 
plegat és promoure entre la 
ciutadania estils de vida sa-
ludables i capacitats per te-
nir cura de la seva salut, fer 
de Rubí un lloc saludable per 
viure, promoure el treball en 
xarxa interdepartamental i 
la cooperació comunitària 
en salut i reduir les desigual-
tats en aquest àmbit. 

reDAcció

El Servei de Salut Pública de 
l'Ajuntament de Rubí ha dis-
tribuït en els darrers dies un 
estoig d'higiene bucodental 
entre 362 alumnes de primer 
de primària de les escoles 
Liceu Politècnic, Montser-
rat, Pau Casals, Ramon Llull, 
Regina Carmeli, Ribas, Rivo 
Rubeo, Teresa Altet i Torre de 
la Llebre. El material forma 
part de la campanya Dents 
fortes i sanes, que impulsa 
l'Agència de Salut Pública de 

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE

ASESORÍA LABORAL

TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA

GRADUADO SOCIAL

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

C/ VÍCTOR CATALÀ S/N 
08191 RUBÍ

TELÉFONO 93 697 89 61

Nou escoles de rubí s’adhereixen a 
la campanya ‘Dents fortes i sanes’

Imatge promocional de la campanya. / Agència de Salut Pública de Catalunya

Catalunya amb l'objectiu de 
potenciar la raspallada dental 
com a mesura clau per a la 
prevenció de les càries i d'al-
tres malalties de la boca.

L'estoig conté un raspall 
petit de filaments suaus i un 
tub de pasta de dents fluora-
da, està fet de plàstic perforat 
per evitar la humitat i disposa 
d'un espai per posar-hi el 
nom i la classe de l'infant. El 
material s'ha repartit entre 
les nou escoles de Rubí que 
han volgut adherir-se a la 
campanya, juntament amb 

informació sobre higiene bu-
codental i l'accés a un vídeo 
demostratiu.

La higiene correcta de 
les dents implica conèixer 
bé la tècnica de raspallat 
i fer-la de forma rutinària 
després de cada àpat o, com 
a mínim, dos cops al dia. Els 
nens i nenes de primer de 
primària tenen l'edat idònia 
per aprendre a raspallar-se 
correctament les dents i ad-
quirir aquest hàbit de salut 
bucodental per a la resta de 
la seva vida.
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www.finquescolomer.com
Més de 75 anys d’experiència ens avalen

APARTAMENT DÚPLEX 
AMB TERRASSES

Acollidor apartament de 44 m  útils, la cuina 
está a un costat de la sala d’estar, que permet 
una bona distribució del mobiliari. Disposa 
d’una habitació doble, el bany té de plat de 
dutxa. Hi ha dues bones terrasses de 10 m  i 

15 m  amb excel·lents vistes de Rubí. El terra 
es de gres i les finestres son d’alumini. 

El sistema de climatització es per conductes 
amb aire condicionat i bomba de calor.

Es ven per 150.000 €
Certificat Energètic: 
Consum Energia: E 184 kwh/m2/any
Emissions: F 47 kgCo2/m2/any.

Av.Barcelona, 17, bxs.  
08191 - RubÍ (BCN)

Tel. 93 699 43 04  
fax. 93 699 22 43  

Busques un 

lloc per viure? 

No deixis escapar

aquest dúplex!

Descobreixen una plantació de marihuana a 
castellnou gràcies a una espurna elèctrica
reDAcció

Cap a les 8 de matí d’aquest 
dimarts, un resident del 
carrer Puigpedrós, a la ur-
banització de Castellnou, 
va observar que un cable 
elèctric “treia espurnes”. 
Després d’intentar contac-
tar telefònicament amb la 
companyia Endesa, infruc-
tuosament, va compartir un 
vídeo de l’estat del cablejat 
amb els seus veïns i veïnes 
per alertar-los del possi-
ble perill d’incendi malgrat 
que el dia s’havia aixecat 
plujós.

El vídeo va ser reenviat 
pel veïnat a Endesa (via 
Twitter) i a la Policia Local, 
després d’informar el 112, 
qui va alertar els Mossos 

d’Esquadra i els Bombers.
Després que els tècnics 

d’Endesa van comprovar 
que s’havia enganxat un ca-
ble elèctric aliè a la compa-
nyia des d’una casa ocupada 
il·legalment i que aquest era 
un perill real per al veïnat, 
els bombers van inspeccio-
nar el cablejat desprotegit 
que creuava la parcel·la 
fins a la casa. Una forta 
olor, procedent de la part 
posterior de l’habitatge, va 

propiciar que els agents dels 
Mossos, acompanyats de 
dues patrulles de la policia 
local, descobrissin, tot un 
dispositiu, amb càmeres de 
vigilància i aparells de cultiu 
intensiu de marihuana. A la 
una del migdia, els Mossos 
d’Esquadra decomissaven 
més de 600 plantes a l’in-
terior de la casa.

Més d’un any de denúnci-
es per sostracció de llum, 
aigua, insalubritat, accions 
incíviques i gossos peri-
llosos
L’immoble del carrer Puig-
pedrós ha estat ocupat per 
diverses persones des que 
Catalunya Caixa va desa-
llotjar el seu propietari per 
impagament, fa més de sis 
anys, però no ha estat fins a 
principis de 2020 que l’habi-
tatge ha estat utilitzat com a 
‘narco-casa’, qualificada així 
per fonts consultades pel 
Diari de Rubí, que expliquen 
que les persones que actu-
alment en fan ús “van pro-
veir-la amb generadors de 
grans dimensions, aparells 
extractors i focus dels utilit-
zats per al cultiu de plantes 
de marihuana”. L’alimen-
tació elèctrica d’aquests 
aparells s’ha fet, fins avui, 
“punxant la llum”, i el reg 
de les plantes “punxant la 
xarxa de subministrament 
d’aigua potable”.

Tant la companyia que 
gestiona la distribució de 
l’aigua potable, de com-
petència municipal, Sorea, 
com l’empresa distribuïdora 
d’electricitat, Endesa, havi-
en estat alertades pel veïnat 
de la sostracció il·legal de 
llum i aigua. A Sorea mitjan-

Els Mossos d’Esquadra han traslladat la marihuana en una vintena de bosses de plàstic. / Cedida

çant denúncia, sense que 
aquesta hagi respost avui 
dia, mentre que Endesa rep 
una trucada dels veïns cada 
vegada que es punxa la llum 
perquè els provoca una bai-
xada de tensió que inutilitza 
les plaques d’inducció i els 
impedeix cuinar. 

La companyia elèctri-
ca ha desconnectat en els 
últims mesos dues vega-
des el cable punxat des de 
l’habitatge “narco-ocupat” 
però, els veïns lamenten 
que el mateix dia que la 
companyia treu el cable, els 
habitants de la casa ocupa-
da el tornen a connectar. El 
darrer avís a Endesa es va 
produir, fa pràcticament dos 
mesos, sense que hi hagi 
hagut resposta en aquest 
temps.

Els veïns també van re-
gistrar a l’Ajuntament, fa 
mesos, una instància amb 
signatures per denunciar 
l’estat d’insalubritat de la 
parcel·la i garatge de l’im-
moble que ha propiciat 
la proliferació i propaga-
ció de rates a la zona, així 
com l’ocupació de voreres 

que les fan intransitables. 
Tampoc aquesta demanda 
ha obtingut resposta. La 
invasió de la via pública de 
vehicles inutilitzables ha 
estat una altra de les con-
seqüències associades a la 
darrera ocupació d’aquest 
immoble. En aquest sentit 
els veïns reconeixen “la 
diligència i efectivitat” amb 
què ha actuat la policia local 
que ha erradicat aquesta 
pràctica. També reconeixen 

l’atenció que han rebut per 
part dels agents de Mossos 
“cada vegada que els hem 
trucat”.

A totes aquestes quei-
xes, en el darrer mes de 
l’any passat, els veïns van 
alertar de la presència de 
gossos de raça perillosa al 
carrer que s’escapaven de 
la casa ocupada al carrer 
Puigpedrós. El 3 de desem-
bre, un d’aquests gossos va 
mossegar un veí al carrer 

Cabrera. La informació va 
ser difosa per la perso-
na afectada mitjançant el 
grup de Facebook ‘Tu no 
eres de Castellnou si...’ que 
sol·licitava ajuda per iden-
tificar el propietari del gos. 
Finalment, la policia local 
va identificar la persona 
propietària com una de les 
que feien ús de l’habitatge 
del carrer Puigpedrós inter-
vingut.

L’habitatge on avui s’ha 
trobat la plantació de mari-
huana és propietat de Diva-
rian Propiedad, marca que 
aglutina el negoci immobi-
liari de Cerberus i BBVA. 

Els veïns s’hi van posar 
en contacte l’any passat 
per traslladar-li les seves 
queixes, sense que s’hagi 
dut cap acció per part de Di-
varian. Els veïns han facilitat 
les dades de la propietària al 
dispositiu de la policia local 
que ha intervingut a l’opera-
tiu d’avui i els han demanat 
que l’Ajuntament denunciï 
d’ofici Divarian.

A la planta primera s’hi ha trobat una habitació, contigua a un menjador on es pot apreciar la presència 
de matalassos al terra. / Cedida

els veïns havien 
presentat 
diverses 
denúncies per 
sostracció de 
llum i aigua, 
insalubritat i 
gossos perillosos
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Membres de la nova associació amb els regidors i tècnics munici-
pals. / Ajuntament-localpres

reDAcció

Òmnium Cultural va realit-
zar una nova recollida de 
signatures per demanar 
l’amnistia dels líders inde-
pendentistes empresonats, 
exiliats i totes aquelles per-
sones represaliades, més 
de 2.850 persones, segons 
l’entitat. L’acció va tenir lloc 
dissabte a diverses localitats 

recollida de signatures per demanar 
l’amnistia dels líders independentistes

Membres d’Òmnium Rubí recollint signatures al centre. / Cedida 

catalanes, entre les quals 
hi havia Rubí, on va parti-
cipar el rubinenc Francesc 
Sutrias, investigat per orga-
nitzar el referèndum de l’1 
d’octubre.

El president d’Òmnium 
Rubí, Martí Pujol, va afirmar 
que “la fi de la repressió mai 
no vindrà de renúncies ni de 
penediments ni de reformes 
parcials del codi penal ni 

rubinenques d’origen africà s’uneixen per 
treballar l’erradicació de la mutilació genital
reDAcció

Un grup de dones rubinen-
ques d’origen africà han 
creat una associació per 
erradicar la pràctica de la 
mutilació genital femenina 
entre la comunitat africa-
na, tant a la ciutat com en 
els països africans. La nova 
entitat es diu Asociación 
Mujeres Africanas de Rubí i 
està en procés de constituir-
se de forma oficial. 

Fa unes setmanes, aquest 
grup de dones va mantenir 
una trobada amb represen-
tants del govern i tècnics del 
consistori per treballar de 
forma conjunta estratègies 
per evitar aquesta pràctica 
ancestral que consisteix en 
l’eliminació total o parcial 
del clítoris per evitar el plaer 
sexual a les dones per mo-
tius culturals, religiosos o 
d’altres tipus amb finalitats 
no mèdiques. “Davant d’una 
problemàtica ancestral amb 
conseqüències tan greus 
per a les nenes i les dones, 
hem decidit unir-nos per-
què juntes som més fortes, 

per lluitar contra aquesta 
pràctica, tant a Rubí com als 
nostres països d’origen”, ha 
explicat Aissatou Konte, una 
de les membres de la nova 
entitat.

Per la seva banda, la 
regidora d’Igualtat, Yolan-
da Ferrer, ha destacat la 
creació de la nova entitat 
com un “exemple d’apo-
derament femení” i ha po-
sat l’Ajuntament a la seva 
disposició per “caminar 
conjuntament cap a l’erradi-
cació d’aquesta pràctica”. El 
regidor de Ciutadania, Pau 
Navarro, també ha destacat 
que per l’administració local 
és “un privilegi poder abor-
dar aquest repte de la mà 
d’un col·lectiu sensibilitzat, 

compromès i apoderat”.

conseqüències de la mu-
tilació
L’ablació del clítoris a les 
nenes, considerada una 
violació dels Drets Humans, 
produeix un dolor intens, 
que dificulta la micció i pro-
voca una retenció de l’orina, 
a més d’una hemorràgia que 
pot arribar a ser molt greu. 
A vegades, l’ús de material 
quirúrgic no esterilitzat pro-
voca infeccions locals de la 
ferida que poden comportar 
la mort. 

Les seqüeles gineco-
lògiques poden persistir 
en el temps i es modifica 
la sensibilitat sexual, fent 
que moltes d’aquestes do-

nes pateixin anorgàsmia i 
dificultats per sentir plaer 
en les relacions sexuals. 
D’altra banda, també pot 
comportar complicacions el 
part. Pel que fa a les conse-
qüències psicològiques de 
la mutilació, són freqüents 
els sentiments d’humiliació, 
vergonya i els terrors noc-
turns, així com l’ansietat i 
la depressió.

Segons les dades poli-
cials del 2019, a Catalunya 
es va tenir coneixement de 
nou casos i onze atencions 
a nenes en relació a la mu-
tilació genital femenina. La 
franja d’edat de les nenes 
ateses estava situada entre 
els 3 i els 10 anys. Les prin-
cipals vies de coneixement 
dels casos van ser a través 
de  la policia, l’entorn fa-
miliar, els serveis socials, 
ensenyament i salut. 

Cada any al món hi ha 
tres milions de nenes en risc 
de patir la mutilació genital 
femenina, ja que es tracta 
d’una pràctica estesa en 
més d’una vintena de països 
de l’Àfrica. A països com So-
màlia, Sierra Leone, Sudan, 
Mali, Guinea, Eritrea, Egipte 
o Dijbouti, més d’un 80% de 
les nenes pateix mutilació 
genital femenina. 

Carrer Méndez Núñez, 10 08191 Rubí
T. 93 699 01 35

agrorosell@telefonica.net

HORARI
De dilluns a divendres de 8 a 13.30 h 

i de 16.30 a 20 h
Dissabtes de 8 a 14 h

DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI

     LLÁMENOS SIN COMPROMISO Y LE DAREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN.
PIDA UNA VISITA SIN COMPROMISO, TELF. 93 588 40 08  

C/ VALLESPIR, Nº 19, 2ª PLANTA, 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS,   
    ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

P

Gran surtido en 
alimentación y complementos 

para pájaros

c/ Torrent de l’Alba, 3 Rubí
Tel. 686 15 55 24

Alimentación para mascotas 
Peluquería - Piensos a granel 
(mamíferos, aves, tortugas) 
Mezclas (piensos, semillas)

¡NOVEDAD!

d’indults”, i va defensar que 
“l’amnistia és l’única pos-
sibilitat real per a l’inic de 
la negociació democràtica 
i l’única via que abraça el 
conjunt dels represaliats”.

Amb la recollida de sig-
natures, Òmnium vol de-
mostrar l’ampli suport de 
la societat civil i el gran 
consens de país a favor de 
l’amnistia.  
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Sis dones s’incorporen a l’administració 
local a través de plans d’ocupació

Rubí Empresa ofereix més de 160 hores 
de formació empresarial fins al juliol

REDacció

L’Ajuntament de Rubí ha 
incorporat sis noves treba-
lladores a través de la línia 
Dona i COOR del programa 
Treball i Formació. Les no-
ves treballadores ja s’han 
incorporat al seu lloc de 
treball com a conserges 
o administratives i tenen 
contracte d’un any.

Les dones responen a 
perfils d’especial vulnera-
bilitat ja sigui per edat o 
bé per situació personal. 
L’experiència laboral que 
adquiriran anirà acompa-
nyada d’accions de for-
mació perquè puguin de-
senvolupar competències 
professionals aplicables 
a altres activitats labo-
rals. El programa també 

REDacció

L’Ajuntament de Rubí, a 
través de Rubí Empresa, 
posa en marxa les accions 
formatives adreçades a per-
sones emprenedores, autò-
noms i teixit empresarial en 
general d’aquest 2021. Els 
ajuntaments de Rubí i Sant 
Cugat, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i la 
patronal CECOT, proposen 
un calendari conjunt de 
161,5 hores de formació 
fins al juliol amb l’objectiu 
de millorar la competitivitat 
empresarial del territori. Els 
cursos estan subvencionats 
per la Diputació de Bar-
celona i per aquest motiu 
no tenen cap cost per a 
l’alumnat.

Amb motiu de la Covid-
19, totes les propostes seran 
en línia tot i que es valorarà 
recuperar la presencialitat 
en funció de l’evolució de 
la situació epidemiològica. 
La Covid-19 i el seu impacte 
en el món empresarial és 
un dels arguments que cen-
tren la proposta formativa 
d’aquests primers mesos 
de l’any amb cursos que 
pretenen donar suport a 
les empreses per adaptar-
se a l’actual context social 
i econòmic. El programa es 
completa amb algunes de les 
propostes més demandades 
de l’any passat. La majoria 

ofereix acompanyament 
individualitzat a les dones 
participants. La regidora 
d’Igualtat, Yolanda Ferrer, 
ha explicat que amb la pan-
dèmia les desigualtats so-
cials encara s’han ampliat 

El Rubí Brilla ofereix informes 
personalitzats per reduir 
la factura elèctrica
REDacció

A través del Rubí Brilla, 
l’Ajuntament de Rubí, posa 
a disposició de la ciutada-
nia un servei d’optimització 
de la factura elèctrica amb 
l’objectiu d’estalviar energia 
i reduir el cost dels rebuts. 
Les persones interessades 
han d’omplir un formulari 
(https://rubi.pylon.market/) 
i en uns dies rebran un in-
forme personalitzat amb 
consells d’estalvi. Més d’un 
centenar de llars ja han fet 
ús d’aquest servei. 

El servei és gratuït i và-
lid per a tarifes 2.0 i 2.1, 
amb menys de 15kW de 
potència contractada. La 
web de l’Ajuntament disposa 
d’un apartat que respon a 
preguntes freqüents sobre 
la factura elèctrica i que 
complementa els informes 

automàtics. 
Abans d’aquest aplicatiu, 

el Rubí Brilla ja realitzava 
aquestes anàlisis de forma 
manual i per a col·lectius 
concrets, com per exemple 
els integrants del projecte 
‘Comunitat Rubí Brilla’. Ara, 
un programa informàtic ge-
nera els informes de forma 
automàtica, a partir d’uns 
algoritmes i segons les dades 
reals de consum d’electrici-
tat anual i al patró detallat 
de l’històric de consums 
d’aquella llar en concret. El 
programa ofereix recomana-
cions personalitzades d’opti-
mització de la factura: des de 
quina és la millor tarifa fins 
a consells més eficients per 
poder estalviar. També infor-
ma de les diferents opcions 
de consum d’energia 100% 
renovable que la ciutadania 
té al seu abast.

més: “Som molt conscients 
que les dones són un col-
lectiu que sovint treballa 
en precari, passava abans 
de la covid i la pandèmia no 
ha fet més que aprofundir 
aquesta desigualtat”.

Abans aquest servei s’oferia a col·lectius com la ‘Comunitat Rubí 
Brilla’. / Ajuntament

L’alcaldessa i diversos regidors de l’Ajuntament de Rubí donen la benvinguda a l’administració a les 
treballadores. / Ajuntament-Localpres

El programa de treball 
ha rebut una subvenció del 
Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya de 150.000 
euros, que es complementa 
amb una aportació munici-
pal de 24.000 euros.

calEnDaRi D’accionS finS al juliol
Emprendre en femení. 5 punts clau per a iniciar un negoci o reinventar-nos en aquest nou es• cenari (8 
i 15 de març - 9.30 a 13.30 h) Inscripció oberta

Utilització simple i eficient del certificat digital, signatura electrònica i facturació electrònica a l’empresa • (9 i 
11 de març - 10 a 12 h) Inscripció oberta

Per què alguns projectes tenen èxit i altres no. La nova normalitat demana nous projectes • (10 de març - 
9.30 a 13.30 h) Inscripció oberta

Parlar en públic sense por i amb seguretat! I com parlar per videotrucada!•  (16 de març i 23 de març - 9.30 
a 13.30 h) Inscripció oberta

Emprendre, de la idea a l’empresa • (17 de març - 9.30 a 14.30 h) Inscripció oberta

Emprendre amb èxit i orientats al mercat • (25 de març - 9.30 a 14.30 h) Inscripció oberta

Com fer l’estudi de mercat de la teva idea de negoci. Les necessitats de les empreses han canviat després • 
d’aquesta situació complexa, ara és el moment de tornar a fer l’estudi de mercat (12 d’abril - 9.30 a 14.30 h)

Com captar els primers clients. Capta clients en situacions COVID19 • (13 i 14 d’abril - 9.30 a 12.30 h)

Emprendre, de la idea a l’empresa • (21 d’abril)        

Màrqueting i publicitat local: 9 maneres de comunicació offline i online. Accions clau en publicitat post • 
COVID19 (22 d’abril - 10 a 12 h)

Com ser un venedor efectiu. Ara més necessari que mai•  (27 d’abril - 9.30 a 13.30 h)

Finances bàsiques per emprenedors • (28 d’abril i 5 de maig - 9.30 a 13.30 h)

Instagram i twitter • (10, 12 i 14 de maig - 9.30 a 14 h)

Què és la transformació digital i com m’afecta a l’empresa? Eines per adaptar-nos a la nova realitat en • 
processos de treball, client i talent. (11,18 de maig - 9.30 a 12 h - i divendres 25 de maig de 9.30 a 12.30 h)

Emprendre, de la idea a l’empresa • (19 de maig - 9.30 a 14.30 h)

10 coses que els autònoms han de saber i ningú els hi explica. Adaptades a les mesures de la COVID19 • (21 
de maig - 9.30 a 13.30 h)

10 coses més que els autònoms han de saber i ningú els hi explica. Adaptades a les mesures de la COVID19 • 
(26 de maig - 9.30 a 13.30 h)

Elaboració de pàgines web (privada) • (28 i 31 de maig i 4, 7, 11, 14,18 i 21 juny - 9.30 a 13.30 h)
Com fer fotos, vídeos i textos per Instagram i altres xarxes•  (10 de juny - 9.30 a 14.30 h)
Emprendre, de la idea a l’empresa•  (16 de juny - 9.30 a 14.30 h)
Les Stories d’Instagram: Un nou format i un nou llenguatge • (17 de juny - 9.30 a 13.30 h)
Com fer pressupostos per guanyar diners. Plantilla amb impacte COVID19 per donar pvp a clients  • (8 
de juliol - 9.30 a 13.30 h)
Cinc estratègies i quatre tècniques infal·libles per fidelitzar clients • (13 i 20 de juliol - 9.30 a 13.30 h)
Emprendre, de la idea a l’empresa • (21 de juliol - 9.30 a 14.30 h)

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

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

dels cursos tenen una dura-
da d’entre 4 i 8 hores.

La inscripció a les dife-
rents propostes es podrà 

realitzar també en línia al 
web municipal.
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El Vallès Occidental acaba d’aprovar el 
seu propi pla de mobilitat per traçar 
quines han de ser les grans infraes-

tructures que han de servir als ciutadans per 
poder moure’s pel territori de forma ràpida i 
sostenible. Es tracta d’una bona notícia per 
Rubí, especialment tenint en compte que la 
ciutat pateix importants problemes de mobi-
litat i que, molts d’aquests, estan condicionats 
pels dèficits surpramunicipals en matèria de 
comunicacions entre poblacions veïnes..

Una de les bones notícies és que el Pla de 
Mobilitat del Vallès preveu la construcció de 
la segona estació de Ferrocarrils a Rubí, una 
demanda que fa molts anys que demanen 
tant la ciutadania com el consistori, tot i 
que encara no té data d’execució. La segona 
estació estarà ubicada a La Llana i servirà 

Mobilitat
EDITORIAL

per descongestionar l’estació central, que està 
molt concorreguda i presenta problemes de 
seguretat. També permetrà apropar tots els 
veïns de les urbanitzacions de la zona oest de 
la ciutat al transport públic ferroviari, així com 
també a la zona de polígons.

D’altra banda, amb la construcció de l’esta-
ció, s’espera una revitalització i dignificació de 
tota aquella zona, una de les més degradades 
de la ciutat. Concretament, en la falda de la 
via ferroviària, just al costat d’on ha d’anar 
l’estació, hi ha un assentament de barraques 

des de fa molts anys. En una mena d’urba-
nització precària, allà s’hi concentren petites 
zones d’horts, la cria d’animals de granja, com 
per exemple cabres, o persones que utilitzen 
els espais com a oci per fer barbacoes. Però en 
aquestes barraques, també hi ha gent que hi 
viu, abocades a la pobresa per la falta de recur-
sos i d’oportunitats laborals, que no tenen una 
altra opció que viure en una barraca o dormir 
al ras al carrer.

Amb la pandèmia del coronavirus, aquest 
nombre de persones ha crescut a la nostra 

ciutat, però es tracta d’un fenomen estructural. 
Les barraques fa molts anys que hi són i en 
algun moment o altre sempre hi ha hagut 
gent que hi viu.

La construcció de la segona estació a Rubí 
pot fer desaparèixer el barri de barraques que 
hi ha a prop del Castell i donar un nou im-
puls a la zona, però la pobresa i la misèria que 
existeix en la nostra societat no desapareixerà. 
Simplement es traslladarà cap a una nova ubi-
cació, on pot ser es fa encara més invisible.

Cal una profunda reflexió sobre la nostra 
societat i com el poder del capital arracona 
sense pietat cada vegada més persones al 
marge de la societat, ciutadans que queden 
condemnats a viure en la precarietat i en 
la pobresa i que tenen molt difícil sortir 
d’aquest forat.

 El Tuit de la setmana                     21 de febrer

Comunitat educativa Pau Casals
@RubidAarrel

 Avui a l’entorn 
de la font de 
Sant Muç els 
nostres voluntaris 
i voluntàries han 
recollit 1m3 de 
deixalles... I encara 
queda molt per fer! 
#Rubicity

Benvolgut Arcadi,
Ens agradaria fer-te arribar agraïments 
infinits per tot el que ens has ajudat a tirar 
endavant el projecte del nostre centre, la 
manera de fer més humana i justa dins del 
sistema educatiu que tenim actualment... 
Has vingut al centre uns quants anys a fer 
una xerrada sobre desigualtats, molt adient 
per un entorn com és el nostre.

Vas encendre una espurna en els ulls dels 
adolescents, fent-los veure amb les teves 
paraules, fets i explicacions, que un altre 
món és possible.

Destaquem allò que ens vas dir, que des 
de les aules podem canviar moltes coses... Tu 
n’ets un exemple i un referent per a nosaltres. 
Has fet de la lluita la teva vida, de les causes 
socials i justes una quimera per lluitar i has 
dit obertament que el sistema capitalista és 
obsolet i que cal un canvi real.

Has remogut moltes consciències i amb 

tu han començat lluites que van entrar per les 
orelles dels qui t’hem escoltat, i que duraran 
en les nostres accions.

El teu discurs per la Justícia social i per 
la Pau incomodava a molts, especialment 
al poder, per la claredat i contundència de 
revelar els noms i cognoms dels culpables 
de deteriorar-les. Has remogut consciències 
i amb tu han començat les lluites, ens vas 
ensenyar que la força moral no es guanya 
en un dia, la responsabilitat de posar-la en 
pràctica constantment de forma tossuda i 
perseverant és l’esperança que un nou món 
és possible, que només cal organitzar-lo. No 
és una postura còmoda, és una militància de 
la vida, una vida dedicada a la vida.

Quins temps tan estranys i difícils que 
ens toquen per acomiadar-nos, estimat 
Arcadi.

Segurament que tots ho serien i ho 
són en la seva mesura, però no poder abra-

Gràcies Arcadi, agraïments infinits 

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

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

Amb la col·laboració:

D
ip

òs
it 

le
ga

l: 
B 

35
12

9-
19

93 Diari de Rubí © Tots els drets reservats

Edita: COSMOAPLICACIONES, S.L. 
Contacte: administracio@diariderubi.cat - redaccio@diariderubi.cat

Publicitat: publicitat@diariderubi.cat
Telèfon 609 032 289

çar-se, no poder reforçar el vincle senzill i 
indestructible que tenim les persones, és un 
impediment cruel.

Gràcies Arcadi per haver fet tant, per 

haver plantat i haver fet germinar la llavor 
d’aquest nou món que ha de néixer.

Comunitat educativa Institut 
La Serreta, Rubí
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Sembla que les plaques tec·
tòniques de la política de 
Rubí es comencen a moure 
i s’albiren canvis. Són movi·
ments suaus, que venen de 
lluny i que acaben movent 
allò que semblava impossi·
ble. Els blocs es dilueixen 
quan parlem de Rubí, quan 
veiem que la ciutat necessita 
un nou horitzó col·lectiu per 
afrontar els reptes d’aquesta 
dècada. L’experiència, la il·
lusió i el compromís de la 
gent d’Esquerra donarà una 
empenta a Rubí.

Esquerra Rubí fa una 
dècada que creix, de 2 a 5 
regidors i de 5 a 7 regidors 
quedant·se a un regidor per 
formar un govern alterna·
tiu al PSC. Des del 2017 
està sobre el 20% de suport 
electoral retallant distàncies 
amb el PSC, estable en una 
segona posició inconfor·
mista, barri a barri, carrer 
a carrer. 

Amb tot això, què cal 
per arribar realment a l’ob·
jectiu d’un nou cicle a Rubí? 
Arribar al 25% de suport 
electoral. 

Sumant aquelles perso·

nes d’esquerres i amb mirada 
ampla que han votat PSC 
però entenen que després 
de 20 anys de PSC la ciutat 
necessita un canvi. 

Sumant també qui entén 
que En Comú Podem Rubí 
no deixa de ser una crossa 
del PSC que no ha servit 
per canviar cap dinàmica a 
la ciutat. 

Sumant els indepen·
dentistes que veuen ERC 
com l’única alternativa real 
i amb capacitat de guanyar 
al PSC i acostar partits, a 
priori,  allunyats. 

Finalment, sumant a les 
persones que voten opcions 
municipalistes i que veuen 
que Esquerra és més muni·
cipalista que ningú amb les 
eines, recursos i contactes 
necessaris per ajudar a Rubí 
a tirar endavant. 

I finalment aconseguir 
teixir les complicitats ne·
cessàries amb els partits que 
realment vulguin un canvi a 
Rubí excloent a C’s, VOX i 
el PSC. 

Amb una mica d’aquí 
i una mica d’allà, Rubí es 
mourà i Esquerra està pre·
parada per fer·ho.

Estic convençut que amb 
la vostra ajuda ho aconsegui·
rem. Ens hi acompanyes?

Acaben de realitzar·se les 
eleccions autonòmiques a 
Catalunya, això ha compor·
tat que aquests dies passessin 
per Rubí un seguit de can·
didats o convidats per ex·
plicar·nos coses. Els polítics 
de Rubí també s’han deixat 
veure i si un tema ha estat 
en la boca de molts d’ells 
(siguin del color que siguin), 
és el tema de l’Hospital de 
Rubí, inclús han vingut de 
Madrid per donar·nos una 
empenta i com no, el nostre 
consistori tampoc ha volgut 
faltar a la cita.

Està bé que encara que 
sigui en període electoral 
es preocupin una mica de 
les necessitats de la ciuta·
dania de Rubí, és veritat 
que aquesta vegada no han 
vingut amb el “pedrusco”, 
bé allò que en diuen de 
col·locar la primera pedra, 
això ja ho va fer el PSC en 
èpoques passades mitjançant 
la senyora Montserrat Tura, 
en dues vegades i des de 
dues responsabilitats. Com 
a consellera de Justícia, amb 
els nous i amplis jutjats de 
Rubí a Cova Solera, i, des de 
Salut, amb l’Hospital a Can 
Sant Joan, que després es 
convertiria en un “hospita·
let”, i més tard en un no res. 
Això sí van venir a col·locar 
la primera pedra i després 
van aplicar allò de: “si te he 
visto no me acuerdo”. Potser 
d’aquí a uns segles, alguns 
arqueòlegs es faran creus 
quan descobreixin tanta 
“primera pedra” en el nostre 
terme municipal.

Ja està bé de tantes men·
tides i enganys, de tant mirar 
cap a un altre costat quan 
no hi ha eleccions, de tant 
oportunisme i venda de 
productes deteriorats!

Sabeu que fa dos mesos 
que l’Ajuntament de Rubí 
té un document, el “Pla 
Funcional Centre d’Ur·
gències d’Atenció Primària 
(CUAP)”. Un document de 
32 planes en el qual a la pà·
gina 3, com a justificació del 
pka, ens diu  que “en pobla·
cions entre 60.000 i 200.000 
habitants, sempre que les 
visites presencials superin 
les 24.000 visites anuals fora 
de l’horari d’obertura del 

Bufen temps de canvi 
a Rubí

Sense hospital, sense servei d’urgències 
i amb un CUAP manipulat

Xavier Corbera
Portaveu d’Esquerra 
RubíJosep M. Pijuan

Moviment per a unes 
Pensions Públiques 
Dignes de Rubí

CAP, es considera adequat 
disposar d’un Centre d’Ur·
gència d’Atenció Primària 
(CUAP)”.

Què vol dir això? Doncs 
que segons el Servei Català 
de la Salut, Rubí en molts 
anys no tindrà un centre 
hospitalari, i la pregunta que 
feien aquests dies els grups 
municipals i grups polítics 
a Can Sant Joan reclamant 
l’hospital, em costa d’enten·
dre si no és perquè només 
és per enganyar i enredar 
al personal o per presentar 
una imatge que no té res a 
veure amb la realitat, i allà 
estaven tots els polítics, 
fins i tot els que han estat 
responsables de la Sanitat 
a Catalunya aquests darrers 
quatre anys, fent promeses 
que són conscients que no 
podran realitzar. Són uns 
inconscients i ens tracten 
com a tontets.

Cal dir que d’altres for·
macions polítiques ni han 
perdut un minut en aquest 
tema, també és molt penós 
i lamentable.

Ara abordem el tema del 
CUAP que sembla que això 
serà la panacea que resoldrà 
els nostres problemes de 
salut. El CUAP que vindrà 
a Rubí és allò que es diu: 
“vestir un sant per desvestir·
ne un altre” i en aquest cas 
en desvestiran dos! A veure, 
un ja ho diu el document que 
he mencionat anteriorment, 
Rubí no té població per un 
hospital i s’ha de confor·
mar amb un CUAP, doncs 
problema resolt: “hospital a 
norris!!!”

El lloc triat per fer el 
CUAP és on avui hi ha el 
Servei d’Urgències que exis·
teix a Mútua de Terrassa, és 
a dir volen fer desaparèixer 

l’actual servei d’urgències, i 
la pregunta és: està Rubí en 
condicions que en un instant 
desapareixen dos serveis, 
l’Hospital i el Servei d’Ur·
gències actual que, malgrat 
les mancances, ha fet un bon 
servei a la població?.

Aquest pot ser un nou 
motiu per dir NO a la ubi·
cació del CUAP en la Mútua 
de Terrassa i l’altre tenint 
present que Rubí té tres 
CAPS, i dos d’ells (Anton 
de Borja i Sant Genis) tenen 
com a àrees hospitalàries 
referents l’Hospital de Ter·
rassa, a la mancomunitat 
Sabadell·Terrassa, els paci·
ents que puguin ser atesos 
en aquest CUAP gestionat 
per Mútua de Terrassa és 
molt fàcil que siguin derivats 
a l’Hospital Universitari de 
Mútua de Terrassa, en bene·
fici i lucre exclusiu d’aquest 
centre privat concertat del 
qual molts ciutadans tenen 
moltes reserves.

I per últim i el més im·
portant és que molta gent no 
confiem en el conglomerat 
de Mútua de Terrassa, per 
la seva opacitat, la nefasta 
i ominosa atenció, la seva 
elevada llista d’espera (de 
les més considerables de 
Catalunya), de les seves 
prioritzacions en l’impuls 
de l’atenció privada a tra·
vés de l’empresa Àptima i 
l’asseguradora de Mútua de 
Terrassa, aprofitant els ma·
teixos professionals que ate·
nen a l’atenció pública, amb 
llargues llista d’espera tot 
derivant a la privada pròpia, 
Àptima, sense pràcticament 
llista d’espera.

Per tot això considero:
Primer: Cal fer un de·
bat ciutadà sobre el tipus 

d’hospital de mínims que 
ens volien col·locar a Rubí, 
valorant el fet de l’existència 
de dues plantes buides a 
l’Hospital General de Ca·
talunya que està concertat 
amb el Servei Català de la 
Salut.

Segon: No es pot per·
metre ubicar un nou servei 
que podem considerar im·
portant de la ciutat en un 
espai que elimina i allunya 
un altre servei sanitari com 
el servei d ’urgències de 
Mútua de Terrassa.

Tercer: No es pot posar 
un servei per atendre un 
cent per cent de la població 
de Rubí en un espai contro·
lat i gestionat per un hos·
pital de referència que sols 
comparteix una quarta part 
de la població de Rubí.

Quart: Cal buscar una 
ubicació de fàcil accés pel 
conjunt de la població de 
Rubí, atesa per professio·
nals directament respon·
sables de la xarxa sanitària 
pública del Servei Català 
de la Salut.

Cinquè: Cal demanar 
responsabilitats al Servei 
Català de la Salut per l’opa·
citat de la Mútua de Terras·
sa, exigir una supervisió i 
control dels recursos i pres·
tacions dels serveis i més 
tenint present que el proper 
2022 s’ha de renovar el con·
veni entre el Servei Català 
de la Salut i la Mútua de 
Terrassa. Aquest control, 
supervisió i vigilància cal 
fer·la extensiva també als 
altres dos CAP de la ciutat 
que depenen del Consorci 
Sanitari de Terrassa, creiem 
que aquesta és una obligació 
de l’administració pública 
contractant, el Servei Català 
de la Salut.

www.diariderubi.com

Vols anunciar-te?
Truca’ns al

 609 03 22 89 o 
al 686 95 75 80

Manifestació per la sanitat pública. / Arxiu
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m. Cabrera

La Fundació Museu Vallhon·
rat ha presentat el llibre His·
tòria del Museu Etnogràfic 
Vallhonrat de Rubí i del món 
del col·leccionisme, l’art i la 
cultura de Rubí, coincidint 
amb la celebració del seu 
60è aniversari. El treball és 
un recorregut per aquesta 
trajectòria i també per les 
peces i col·leccions que 
l’espai ha acollit. El museu 
compta amb més de 500 fo·
tografies inèdites i presenta 
algunes de les més de 9.000 
peces exposades en aquest 
espai museístic, que s’ha 
consolidat com un referent 
de conservació i divulgació 
etnogràfica. “El Museu ser·
veix per conèixer la història 
de Rubí, però també del Va·
llès, entre altres col·leccions 
destacades es poden trobar 
eines antigues de gent de 
Rubí, moltes relacionades 
amb el treball a la vinya”, 
ha explicat el director del 
museu, Pere Vallhonrat. 

El llibre s’ha presentat 
aquest dilluns a l’auditori 
de l’espai expositiu amb la 
presència dels responsables 
del Museu Vallhonrat i l’al·
caldessa, Ana M. Martínez, 
acompanyada per altres 
regidors. La publicació és el 
resultat de dos anys i mig de 
feina, de coordinació amb 
moltes persones i profes·
sionals i està dissenyat per 
Eduard Fernández Villatoro. 
En la primera part del llibre 
es dona rellevància al pa·
trimoni local i a l’entramat 
industrial. També recull la 
història de la nissaga famili·
ar, la creació del museu i un 
recorregut per les diferents 

el museu Vallhonrat presenta un llibre 
commemoratiu del 60è aniversari

història

L’acte ha tingut lloc a l’auditori del museu. / Ajuntament-Localpres

reDaCCió

El popular club de lectura 
‘Veus de Dona’ ha convo·
cat un certamen de relats 
curts per commemorar el 
seu desè aniversari i amb 
l’objectiu de promoure i 
incentivar la creació literària 
en l’àmbit de la narrativa. 
El termini per presentar les 
creacions literàries s’ha am·
pliat fins al 28 de març.

El concurs té dues mo·
dalitats, una general, ober·
ta a tothom; i una altra 
dedicada a l’alumnat de 
3r i 4t d’ESO dels centres 
educatius rubinencs. Dins 
de cada modalitat, hi ha 
una categoria en català i una 
altra en castellà. Els relats 
poden tractar qualsevol 

S’amplia fins a finals de març el termini 
per participar al concurs Veus de Dona

literatura

pintura

temàtica que destaqui la 
igualtat de gènere, posi en 
relleu el paper de les dones 
en la història o en qualsevol 
camp del coneixement o 
l’aportació femenina a la 
societat actual, en qualsevol 
àmbit.

Els textos han de ser ori·
ginals i inèdits i poden tenir 
una extensió màxima de 
500 paraules en Times New 
Roman 12 i un interlineat 
d’1,5. Les obres s’han d’en·
viar en format pdf, amb títol 
i sense signar, al correu elec·
trònic clubveusdedona@
gmail.com amb l’assumpte 
‘Relats 10è aniversari Veus 
de Dona’, afegint l’idioma en 
el qual està escrit. Si l’obra 
participa en la modalitat ju·
venil del concurs, cal inclou·

sales. A la segona part, es 
dona protagonisme al col·
leccionisme local, amb crò·
niques i fotografies. Inclou 
una menció a l’alumnat dels 
centres educatius, que cada 
any participen en les visites 
guiades al museu. 

L’alcaldessa ha tingut 
paraules d’agraïment cap 
a l’entitat i ha destacat la 
implicació de la família 
Vallhonrat amb el desen·
volupament de la ciutat: 
“Rubí és rica per moltes 
coses però sobretot ho és 
per la seva gent. Veïns i 
veïnes que han dedicat part 
de la seva vida a enriquir la 
ciutat. És el cas de la família 
Vallhonrat que ho ha fet 

amb treball i esforç”.

Concurs de dibuix
La presentació també ha 
servit per lliurar els premis 
als guanyadors i finalistes al 
concurs de dibuixos que el 
museu ha organitzat entre 
els escolars de la ciutat per 
commemorar l’aniversari. 
Alumnes de diferents cen·
tres escolars de la ciutat han 
participat en un concurs que 
pretenia implicar les esco·
les, els principals visitants 
del centre. Els guanyadors 
del concurs han estat Pere 
Palacín, Alejandro Pupo i 
Izhan Poquet; i els finalistes, 
Dominik Castellón, Laia Font 
i Aisha El Hammouti.

El Club de Lectura Veus de Dona, en una sessió abans de la pandèmia. / Arxiu

la Fundació universitària iberoamericana 
exposa pintures de la pintora rubinenca 
anna tamayo a Santander

les obres de la rubinenca es poden visitar a la universitat cantàbra. 
/ Cedida

re·ho també a l’assumpte. El 
relat ha d’anar signat amb 
pseudònim i en un altre 
arxiu adjunt en pdf hi haurà 
la plica que ha d’incloure el 
títol de l’obra, el pseudònim, 
nom i cognoms de l’autor, 
edat, adreça, telèfon de 
contacte, correu electrònic, 
localitat i DNI. 

El jurat estarà format 
per les participants del club 
de lectura ‘Veus de Dona’ i 
valorarà la qualitat literària 
de les obres, la correlació 
amb la temàtica expressada 
a les bases, la creativitat, la 
gramàtica i la correcció del 
text. Les persones guanya·
dores es donaran a conèixer 
el dia de Sant Jordi i rebran 
com a premi un trofeu i un 
lot de llibres.

reDaCCió

Diverses pintures de la des·
tacada pintora rubinenca 
Anna Tamayo estan aquests 
dies exposades a la sala 
d’exposicions de la Univer·
sitat Europea de l’Atlàntic, 
a Santander. 

La Fundació Università·
ria Iberoamericana (FUNI·
BER) va adquirir totes les 
obres de gran format que 
l’artista va crear dins de 
la col·lecció ‘RubibaRoc’ i 
part d’una altra col·lecció, 
‘La memòria de les flors 
extraviades’. Coincidint amb  
la visita del ministre i el 
viceministre d’Educació de 

la República Dominicana, 
FUNIBER ha preparat una 
exposició amb aquestes 
obres de Tamayo a la Uni·
versitat Europea de l’Atlàn·

tic. Juntament amb l’obra 
de Tamayo, també es poden 
veure pintures tan destaca·
des com ‘El canto al sol’, del 
pintor Joan Miró. El Museu està situat al centre de la ciutat. / Arxiu
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cap de setmana de teatre amb l’humor del 
monologuista El Sevilla i el muntatge ‘Aula Brecht’ 
m. cABRERA

El cantant del grup Moji-
nos Escozíos i humorista 
Miguel Ángel Rodríguez, 
conegut artísticament amb 
el nom El Sevilla, presenta 
a Rubí el seu nou espec-
tacle ‘La vida es rocanrol’. 
Es tracta d’un monòleg en 
clau humorística en què el 
popular cantant té una xer-
rada íntima amb el públic 
per explicar la seva faceta 
més personal i també múl-
tiples anècdotes.

El Sevilla fa uns anys va 
aparcar el seu projecte mu-
sical per centrar-se en una 
nova etapa de monologuis-
ta i de showman. L’especta-
cle ‘La vida es rocanrol’ ha 
tingut una bona rebuda per 
part de la crítica i també 
del públic.

El monòleg es repre-
sentarà aquest divendres 
a les 20 h al teatre muni-
cipal La Sala. El preu de les 
entrades és de 15 euros 
si es compra de forma 
anticipada i de 18 euros si 

TeaTre

El Sevilla pujarà aquest divendres a l’escenari de La Sala. / cedida

s’adquireixen el mateix dia 
de l’espectacle.

Un muntatge íntim amb 
Bertold Brecht com a pro-
tagonista
La segona proposta escè-
nica del cap de setmana 
a La Sala és la representa-
ció de l’obra Aula Brecht, 
un muntatge interessant 
amb el dramaturg Bertold 
Brecht com a personatge 
principal, però allunyat de 
la seva cara més coneguda 
d’autor teatral. 

L’actor Òscar Intente 
interpreta un personatge 
fascinant que és capaç 
de parlar dels temes més 
seriosos, però també de 
recitar poesia o una his-
tòria quotidiana plena de 
despropòsits.

Aula Brecht, que és un 
espectacle íntim sota la 
direcció de Carles Grau, es 
representarà aquest dis-
sabte a les 20 h a La Sala. 
El preu de les entrades és 
de 10 euros i de 7,50 euros 
amb descompte.

La cinquena edició dels 
Premis VOc arriba a Rubí
REDAcció

El projecte Versió Original en 
Català (VOC), impulsat per 
Òmnium Cultural, aterra de 
nou a Rubí. El teatre muni-
cipal La Sala projecta aquest 
diumenge a partir de les 
10.30 h la cinquena edició 
dels Premis VOC. El projecte 
té com a finalitat estimular 
la producció de continguts 
audiovisuals de qualitat en 
llengua catalana, contribuir 
a la seva difusió i ampliar el 
seu públic. 

Es tracta d’uns premis 
que volen reconèixer els 
millors curtmetratges, web-
sèries, videoblogs i nous 
formats audiovisuals rea-
litzats originàriament en 
català. En concret, hi ha tres 
categories: curtmetratges 
documentals, curtmetratges 
de ficció i sala oberta. A més 
de ser un concurs, també 
és una mostra del cinema i 
l’audiovisual que es produeix 
en llengua catalana.

Una de les novetats dels 
Premis VOC d’enguany és 
que també es poden veure 

a través de la plataforma 
FilminCAT sense sortir de 
casa. També s’incorpora la 
proposta als instituts que 
ho sol·licitin, on es podrà 
projectar una selecció dels 
curts finalistes i es podrà 
treballar a les aules. Per 
primera vegada, s’inclouran 
subtítols descriptius per a 
persones sordes o amb difi-
cultats auditives. 

La mostra presencial està 
formada per dues sessions 
d’una hora i mitja cadascu-
na, que a Rubí aniran segui-
des, amb una petita pausa. A 
cada sessió, s’hi projectaran 
5 curtmetratges diferents, 
siguin de ficció o documen-
tals. Es podrà votar al millor 
curtmetratge i els més votats 
s’enduran el premi del pú-
blic. En total, s’han presentat 
123 projectes, dels quals 
s’han seleccionat 15.

L’entrada és gratuïta, 
però cal reservar-la de forma 
prèvia a través de la pàgina 
web dels Premis VOC, des 
d’on també es canalitzaran 
les votacions per evitar l’ús 
de paperetes físiques. 

cinema

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

al comerç de Rubí.
Des de 1993 al teu costat!

Ja has visitat la NOVA
web del Diari de Rubí?

Gaudeix del nou disseny
des d’on vulguis: ordinador, mòbil i tablet

Actualitzada diàriament
amb totes les notícies i esdeveniments de la ciutat

Més interactiva que mai
interactua amb la comunitat de Rubí

www.diariderubi.com

Descarrega 

 el PDF 

cada setmana i 

subscriu-te 

per rebre totes

 les novetats

de Rubí

Més de 25 anys informant de l’actualitat local 
i donant suport al comerç de Rubí
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Àries (21/3 al 20/4)
Etapa marcada per l’augment de la paciència. 
Ets menys reactiu i has guanyat en seguretat. 
Sol i Venus per Casa XII poden portar un amor 
mig secret i força romàntic.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
El sector més beneït ara mateix, és el de l’amistat 
i dels projectes a futur. Podries iniciar una etapa 
de formació artística. L’amor es pot trobar en el 
grup d’amics.

Bessons (21/5 al 21/6)
Mercuri ja es troba directe i algunes coses es 
desencallen. Si tenies pendent una visita a un 
amic o fins i tot, una cita a cegues, en aquests 
dies us podreu trobar.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Pots viure situacions dures al teu voltant de 
persones que passen per experiències límit i et 
fan pensar sobre el sentit de la vida. Connexió 
amb una persona estrangera.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Repassa bé el correu que s’hagi quedat en-
darrerit, perquè una informació important es 
podria haver perdut. Si tens parella, penseu en 
formalitzar legalment la relació. 

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Venus a Casa VII pot portar nous i interessants 
contactes. Si tens vocació artística o musical i 
vols exposar la teva obra, amb aquest trànsit, 
trobes gent més receptiva.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Venus transitant per la Casa VI, inclina a trobar 
solucions i avenços a l’àmbit de la salut i de la 
feina. Si estàs a l’atur, pot donar-se una bona 
oportunitat laboral.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
L’aspecte de Mart amb Plutó, et proporciona una 
dosi extra d’energia, que pots aprofitar per fer el 
que normalment et fa mandra o bé per enfrontar 
alguna situació difícil.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Venus transitant per Casa IV, pot portar una 
bonica trobada familiar i també alguna bona 
oportunitat en el sector immobiliari. Pots tenir 
noticies d’un amor del passat. 

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Amb el Sol, Venus i Neptú per la Casa III, aug-
menta el teu bon humor i la inspiració. Es poden 
donar idees genials i gaudiràs de les bones 
converses. Flaixos intuïtius.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Venus fa aparició a la teva Casa II  i pots rebre 
alguna entrada de diners que esperaves. Aques-
ta posició, també inclina a donar-te alguns plaers 
i a sortir de compres.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Amb Venus transitant pel teu signe, pots resultar 
més atraient i l’amor podria trucar a la porta. 
Com a mínim, pot sorgir un admirador amb qui 
passar una bona vetllada.

Horòscops
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Dificultat: mitjana

rEDaCCIÓ

L’Espai Jove Torre Bassas reprèn 
les propostes d’oci i assessora-
ment dirigides a les persones joves 
de la ciutat que tenen entre 12 i 29 
anys dins del marc de la programa-
ció d’hivern. Una de les novetats 
és que Rubí Jove cedeix de forma 
gratuïta les sales de l’edifici del 
carrer Sabadell i el buc d’assaig 
del Centre Cívic del Pinar per tal 
que els joves que busquin una sala 
d’estudi o un lloc per desenvolu-
par els seus projectes tinguin un 
espai propi. Els espais se cediran 
en horari de matí de 10 h a 14 h i 
de 16 h a 20 h. Hi podran accedir 
grups de fins a sis persones que, si 
són alumnes d’ESO, hauran de ser 
membres del mateix grup bom-
bolla. Les persones interessades 
s’han de posar en contacte amb 
la Torre Bassas. 

D’altra banda, es mantenen les 
assessories especialitzades, que 
durant la pandèmia han tingut 
molt èxit. Les sessions es poden 
fer de forma telefònica, en línia 
o presencialment. Els assessora-
ments giren al voltant del món 
laboral, l’orientació formativa, 

Els joves poden reservar espais a la torre Bassas 
o al buc d’assaig del Centre Cívic del Pinar

joventut

l’Espai Jove torre Bassas. / ajuntament-localpres

la sexualitat i l’acompanyament 
emocional. La reserva d’hores per 
a les assessories cal fer-la a través 
del correu electrònic rubijove@
rubijove.cat o a través del telèfon 
630 766 379.

Un altre projecte que es manté 
és la intervenció socioeducativa 
‘Rubí jove als barris’. Es tracta 
d’una eina que consisteix en el 
desplaçament de dues profes-
sionals als espais de trobada de 

Viatge a la ciutat de l’infinit
A càrrec de la Fundació Vicente 
Ferrer. Inauguració 5 de març a 
les 19 h amb inscripció prèvia. A 
la Biblioteca del 3 al 31 de març.

un nuevo resurgir
Mostra de Mujeres Creativas 
del Vallès. A l’Antiga Estació fins 
al 14 de març.

De la copa al pinzell
Exposició d’obres pintades amb 
vi. Al Celler fins al 2 de maig.

Cables perduts
A càrrec de Rubí Jove i TACCbcn. 
A les 18 h a la pl. Nova Estació. 

Exposicions

··················································
DIVENDrES 26 DE fEBrEr

Cine documental: ‘advocate’
Del cicle DocsBarcelona. A les 19 
h a l’Ateneu. 

··················································
DISSaBtE 26 DE fEBrEr 

teatre: ‘la vida es rocanrol’ 
A càrrec de El Sevilla. A les 20 h a 

AgEndA
La Sala. Preu: 15€ anticipat | 18€ 
el mateix dia.

··················································
DIuMENGE 27 DE fEBrEr

teatre: ‘aula Brecht’
Amb Óscar Intente. A les 20 h a La 
Sala Preu: 10€ | 7,5€.

··················································
DIMartS 2 DE MarÇ

Consultori sexual i de parella
A les 17 h a la Torre Bassas. Ins-
cripció prèvia. 

··················································
DIMECrES 3 DE MarÇ

Conferència sobre la inscripció 
escolar infantil
Per a famílies amb fills de 3 anys. A 
les 18 h en línia. Inscripció prèvia a 
través del Servei d’Educació.

··················································
DIJOuS 4 DE MarÇ

Servei d’escolta i acompanya-
ment emocional juvenil
A les 17 h a la Torre Bassas. Ins-
cripció prèvia. 

les persones joves dels diferents 
barris de la ciutat per treballar la 
xarxa de ciutat i de barri. 

També s’incorporen propostes 
de sensibilització amb el Sàhara 
Occidental, amb sessions en línia 
a través de l’Instagram de Rubí 
Jove, o la programació del festival 
No woman, no fest, de la mà de La 
Sonik i que es farà coincidint amb 
el 8 de març, Dia internacional 
contra la violència masclista.
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Club Balmes-Rubí, Carretera de Terrassa 55, local bajo B 
Tel. 696 579 909 / 639 358 487

Atletisme | cAmpionAts

L’atleta de Rubí Hugo García va 
participar el 20 de febrer en el 
Campionat d’Espanya d’hivern 
de llançaments menors en ca-
tegoria Sub-20. La prova es va 
disputar a Castelló i García va 
aconseguir quedar en setena 
posició amb una marca de 
38,59 m.

Per la seva banda, Adrián 
Macías va participar el mateix 
dia en el Campionat de Catalu-
nya dels 3000 m llisos en pista 
coberta en la categoria Sub-
16. El rubinenc va ser quart 
de la sèrie amb un temps de 
10:23.73.  

En categoria Sub-20 i abso-
luta, es va disputar el Control 
de a Castellar del Vallès, també 
el 20 de febrer. En aquest cas, 
destaca el primer lloc que va 
aconseguir Violeta Vilches en 
la sèrie dels 200 m llisos amb 
un temps de 27.75, la seva mi-
llor marca. A més, la rubinenca 
va quedar en tercera lloc a 
la sèrie en els 60 m tanques 
amb 8.85, també el seu millor 
temps. Marc Malavé va quedar 
en segon lloc a la sèrie en els 
60 m llisos amb un temps de 
7.71, mentre que Hugo García 
va ser segon a la sèrie de 200 
m llisos amb 24.24. També va 
obtenir bons resultats Hugo 

setè lloc per Hugo Garcia en el 
Campionat d’Espanya de llançament

Feijoó, amb dos tercers llocs 
i millors temps en els 60 i els 
200 m llisos. A banda d’aquests 
atletes, també hi van partici-
par Wail Afallad, Ramón Bor-
des, Sergi Blanes, Oriol Ardévol 
i Ainhoa Cordero. 

En categoria Sub-18, es va 
celebrar el Control a Grano-
llers, amb la participació de 
Laia Areste en el llançament de 
disc, que va ser cinquena amb 
la seva millor marca. 

Pol Moreno, Ferran Soler, 
Mireya Castro i Paula Haba van 
competir en el Control d’hi-
vern de Gavà en la categoria 
Sub-16. Ferran Soler va ser el 
primer de la sèrie en els 60 m 
llisos amb el seu millor temps, 
7.54, mentre que en salt de 
llargada va quedar en tercer 
lloc amb 5,23 m. Castro i Haba 
van quedat en tercer lloc en la 
seva sèrie en els 60 m llisos i els 
600 m llisos respectivament. 

Per últim, els Sub-14 van 
participar en el Control de 
Castellar, amb la participació 
d’Ivan Molina, Fran Aguilera, 
Meritxell Llort i Abril Segovia. 
En el cas d’aquesta darrera 
atleta, va aconseguir ser ter-
cera en llançament de pes, 
amb una millor marca de 7,96 
m. / UAR

wAterpolo | lligA

escAncs | cAmpionAt

El Club Natació Rubí tornarà 
a participar en la Copa de la 
Reina després que el Sènior 
Femení hagi aconseguit la 
classificació. Les jugadores de 
Manel Llobregat van quartes 
de la fase de grups de Divisió 
d’Honor Femenina després 
de perdre contra l’EW Sara-
gossa per 11-10 amb un gol 
en l’últim minut del conjunt 
local. Tot i la derrota, han 
aconseguit la classificació 
per la copa i encara tenen 
opcions d’assolir la tercera 
posició del grup i classificar-
se entre els sis millors equips 
de la segona fase.

Pel que fa al Sènior Mas-
culí A, va superar el CN Gra-
nollers imposant-se per un 
gol en el darrer minut (7-8). 
Aquest resultat manté invic-
tes els jugadors i en la prime-
ra posició en solitari. El partit 
va ser molt complicat, tant, 
que a falta de dos minuts pel 
final els rubinencs perdien 
per 7-5. Gràcies a una gran 
reacció, l’equip de Rubí va 
poder remuntar. El conjunt 
masculí es desplaçarà aques-
ta setmana fins a Madrid per 

L’equip format per La Rubi-
nenca i l’escola Regina Carmeli 
van disputar dues rondes més 
de les fases classificatòries del 
Campionat Mundial per esco-
les. En aquesta ocasió, els ru-
binencs es van enfrontar a un 
conjunt d’Hongria, al qual van 
guanyar per 4-3. En el segon 
enfrontament, l’equip de Rubí 
no va poder amb un conjunt 
indi i va perdre per 2-5.

D’altra banda, La Rubi-
nenca va jugar dues rondes 
del Campionat de Catalunya 
d’escacs actius en línia. En la 
primera ronda, l’equip format 
pels germans Albert i Rafael 
Martínez, Gerardo Palacios i 
Antoni Muñoz, es van imposar 
amb claredat al Comtal per 
10-6.. En la segona, Muñoz 
va ser substituït per Hilario 
Serrano, i l’equip va guanyar al 
Martorell repetint el resultat. 

El segon equip, amb R. Co-
lunga, A. Capilla, D. Rodríguez 
i C. Garcia, va perdre contra el 
Santa Maria de Palautordera A 
per 5-11. En el segon duel, Joan 
Vilarasau va substituir Daniel 
Rodríguez per jugar contra el 
Vilafranca i els rubinencs van 
perdre per 13-3. / Escacs Rubí

El sènior Femení del Club Natació rubí es 
classifica per disputar la Copa de la Reina

segona ronda de les 
fases classificatòries 
del Campionat 
Mundial per escoles

El Femení va perdre contra el saragossa. / Cedida

disputar dues jornades. El 
dissabte a les 18.30 h jugarà 
contra el Colegio Brains i el 
diumenge a les 15 h, contra 
l’ARCC Lineal, un partit sus-
pès per la covid-19.

A més, a partir d’aquest 
cap de setmana ja comença-
ran a competir alguns equips 
de les categories inferiors 

que fins ara no podien fer-ho 
per les restriccions sanitàries. 
El primer en fer-ho serà el 
Cadet Femení, que jugarà 
dos partits a la piscina del 
CN Molins, el dissabte a les 
18.30 h contra el CN Ter-
rassa i el diumenge a les 10 
h contra el club amfitrió. / 
Natació Rubí

Hoquei | lligA

Després de dos mesos sense 
jugar, el Sènior Masculí del 
Cent Patins es va desplaçar 
fins a Madrid per disputar 
el seu partit de la Lliga Elit 
contra el CHC Las Rozas. Va 
ser un partit fàcil per l’equip 
rubinenc, que va treballar 
molt bé i que va saber im-
posar-se amb veterania per 
2-6 al conjunt madrileny. El 
Masculí del Cent Patins és 
líder del seu grup amb 12 
punts.

Pel que fa al Sènior Fe-
mení, es va desplaçar fins a 
Castelló per jugar contra el 
CP Vila-real, un partit difícil 
on tots dos equips lluitaven 
per una plaça al play-off. 

El resultat final va ser 
d’empat a dos, tot i que el 
Rubí va sumar un punt de 
bonus després de guanyar 
als penals. 

Durant el duel, les juga-
dores rubinenques sempre 

triomf del Masculí i empat del Femení del 
Cent Patins en la represa de la Lliga Elit

van anar per davant en el 
marcador, però el conjunt de 
La Plana va aconseguir al final 
del partit l’empat a dos. Ain-
hoa Merino, amb dos gols, 

va ser la jugadora visitant 
més destacada. El Femení 
del Cent Patins és cinquè 
classificat a la lliga amb 12 
punts. / Cent Patins

esport de tir | fossAr olímpic

Després d’una aturada de 
gairebé un any imposada per 
les mesures sanitàries per la 
pandèmia de coronavirus, el 
rubinenc Adrià Martínez va 
participar entre l’1 i el 6 de 
febrer en el Gran Prix Inter-
nacional que es va celebrar 
a Rabat, al Marroc. Martínez 
va aconseguir la quarta po-
sició en el torneig amb una 
puntuació de 121 sobre 125 
en la categoria fossar olímpic, 
només per darrere d’Alberto 
Fernández, Kirill Bagrov, Ah-
med Zaher i Joan Garcia.

Martínez, dos cops cam-
pió de la Copa del Món en 
categoria júnior, tot just aca-
ba de fer el salt a la categoria 
sènior. La setmana passada, 

El rubinenc Adrià Martínez, quart en el Gran Prix 
de rabat en la modalitat de fossar olímpic

l’esportista de Rubí es va 
concentrar amb la selecció 
espanyola al camp de tir si-
tuat a Las Gabias, a Granada, 

per preparar la Copa del Món, 
que s’està disputant aquests 
dies a El Caire, a Egipte. / 
DdR

Empat de l’equip femení contra el Vila-real. / Cedida

Adrià Martínez està disputant el mundial d’Egipte. / Cedida



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

Des de 1993 al teu costat!

Anuncia’t
al Diari de Rubí

Informa’t al telèfon 609 03 22 89 
  o a administracio@diariderubi.cat 
   redaccio@diariderubi.cat 
    publicitat@diariderubi.cat
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