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Es manté estable la propagació de la 
covid, tot i que amb un lleuger repunt
REDACCIÓ

En els darrers dies, s’ha 
produït un lleuger repunt 
de la incidència de covid-19 
a la ciutat, tot i que la pro-
pagació fa setmanes que es 
manté estable, sense grans 
variacions, segons recullen 
les dades del Departament 
de Salut.

Així, el risc de rebrot s’ha 
tornat a enfilar per sobre 
dels 300 i la velocitat de Dilluns es fl exibilitzaran les mesures sanitàries imposades per evitar la propagació del virus. / C.B.

propagació de la malaltia 
ha passat del 0,9 a l’1,2, el 
que signifi ca que el corona-
virus està en expansió entre 
la població. Pel que fa a la 
incidència acumulada en 
14 dies, també ha registrat 
un augment, tot i que molt 
moderat, fi ns al 259.

Entre el 22 i el 28 de 
febrer, s’han registrat 106 
nous posi� us per covid-19 
a Rubí i en total són 5.437 
les persones oficialment 
contagiades. Pel que fa al 
nombre d’ingressats, hi ha 
25 pacients en hospitals, 
quatre més que la setmana 
passada.

En relació amb la pobla-
ció que viu a les residències, 
cal destacar que no s’ha 
produït cap posi� u des de 
fa gairebé un mes, coincidint 
amb la vacunació en aquests 
centres de gent gran.

Pel que fa a les dades 
de Catalunya, el nombre 
d’ingressos ha caigut fi ns als 
1.637 i hi ha 504 persones 
a l’UCI.

El 4,5% de la població ha 
rebut la primera vacuna
La campanya de vacunació 
con� nua avançant i segons 
les darreres dades publica-

des, el 4,5% de la població ja 
ha rebut la primera dosi de la 
vacuna, mentre l’1,4% ha re-
but el tractament complet.
La majoria de la població 
de les residències ja ha re-
but les dues injeccions, així 
com la majoria del personal 
sanitari. Actualment, s’està 
vacunant personal essencial 
i grans dependents. Està pre-
vist que durant els propers 
dies comenci la vacunació 
dels majors de 80 anys.

Una desena de grups esco-
lars confi nats
A les escoles rubinenques, la 
incidència es manté estable 
respecte a la setmana passa-
da, amb un lleuger descens. 
Segons les dades de l’Ajun-
tament de Rubí, actualment 
hi ha menys d’una desena de 
grups confi nats. 

L’escola bressol La Lluna 
té un grup tancat i les esco-
les Mossèn Cinto i Regina 
Carmeli tenen un grup de 
Primària confi nat cadascu-
na. Pel que fa als ins� tuts, 
a La Serreta i el Duc de 
Montblanc, hi ha un grup 
d’ESO a casa en cadascun 
dels dos centres. Per úl� m, 
a Maristes hi ha un grup de 
Batxillerat confi nat.

Bars i restaurants podran
obrir de 7.30 a 17 h
El Procicat ha decidit aquest 
dijous fl exibilitzar les mesures 
restric� ves en la restauració 
davant les dades favorables 
que s’estan registrant durant 
els darrers dies. Així, el go-
vern ha decidit que els bars 
i restaurants puguin obrir 
entre les 7.30 h i les 17 h i, 
per tant, ja no han de tancar 
entre l’esmorzar i el dinar i 
poden allargar la tarda fi ns 
a les 17 h. Això signifi ca, a la 
pràc� ca, que el servei ja no 
està tan limitat per horaris als 
àpats, sinó que inclou l’hora 
del vermut o la possibilitat de 
prendre’s una beguda.

També es recupera la pre-
sencialitat en les universitats, 
tot i que de forma parcial i les 
lligues federades pels majors 
de 16 anys. Les noves mesu-
res entraran en vigor a par� r 
de dilluns. 

Des de l’1 de març ja 
poden obrir les grans su-
perfícies comercials entre 
setmana, que es van tancar 
just després de la campanya 
de Nadal, a excepció de la 

restauració que hi ha dins 
d’aquests equipaments.

Tot i la bona evolució de 
les dades en l’àmbit epide-
miològic, els experts reco-
manen molta prudència, ja 
que a Catalunya la varietat 
predominant del virus ja és 
la soca anglesa, considerada 
segons els primers estudis, 
més contagiosa que la prime-
ra, tot i que igual de perillosa. 
L’objec� u fi nal és evitar una 
quarta onada abans que un 
percentatge destacable de 
la població pugui ser vacu-
nada.

Per aquest motiu, es 
manté el confinament co-
marcal i el toc de queda a 
les 22 h, així com la resta 
de restriccions relacionades 
amb el comerç no essencial 
durant els caps de setmana 
i la majoria d’aforaments 
en les activitats culturals, 
espor� ves, religioses i civils i 
la prohibició de fer trobades 
de més de sis persones més 
enllà de dues bombolles de 
convivència. / DdR



creu que les mesures no 
tenen cap sentit.

Pel que fa a la preocupa-
ció per la covid-19, el 80% 
dels enquetats reconeix que 
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PISOS 
EN VENDA 

A RUBÍ 
DES DE 

126.000€
INFORMA’T

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

MArtA cAbrerA

Segons una enquesta rea-
litzada per l’Ajuntament de 
Rubí, el 81% de la població 
rubinenca considera que 
calen més sancions per tal 
que la ciutadania compleixi 
les restriccions sanitàries 
vigents per aturar la pandè-
mia. Concretament, el 48,8% 
aposta perquè la policia posi 
més multes als rubinencs 
que se saltin les mesures; 
mentre el 32,2% creu que 
calen més amonestacions 
policials a aquestes perso-
nes. Per contra, el 15,7% 
demana més campanyes 
informatives. 

En aquest sentit, el 46% 
dels enquestats creu que el 
compliment de les restricci-
ons és adequat, mentre que 
el 29% pensa que és baix i 
el 25% considera que és alt. 
Només el 7% de la població 

el 81% dels rubinencs creu que calen més sancions 
per fer complir les restriccions sanitàries vigents

la pandèmia de coronavirus ha sacsejat la vida de la ciutadania. / Ajuntament-localpres

que la pandèmia està tenint i 
tindrà en l’economia global. 
A un 64% li preocupa molt 
contagiar-se de coronavirus 
i al 82,7%, el fet de poder 

està molt preocupat, especi-
alment pel fet que la malaltia 
pugui afectar a la gent més 
gran o amb malalties prèvi-
es, però també per l’impacte 

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

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

PRIMAVERA 2021

NOVES COL·LECCIONS
LLENÇOLS I COBRELLITS 

PRIMAVERA 2021

NOVES COL·LECCIONS
LLENÇOLS I COBRELLITS 

www.finquescolomer.com
Més de 75 anys d’experiència ens avalen

TERRENY AGRÍCOLA
Situat al camí de Can Serrallach, té 65 m. de façana per 160 m. de 
profunditat aproximadament. La superfície és de 10.273 m . Terreny 
bastant pla, catalogat al cadastre com a ús agrari. No té cap edificació. 

No té aigua ni electricitat. Hi ha algun arbre i matolls.

Es ven per 50.000 €

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

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

Busques un lloc 

per treballar la terra?

No deixis escapar

aquest te
rreny!

contagiar altres persones.

La gestió de l’Ajuntament, ni 
bona ni dolenta
En relació amb l’actuació 
del consistori durant la pan-
dèmia, el 48,1% qualifiquen 
la gestió com a ni bona ni 
dolenta, mentre el 27% creu 
que és dolenta i el 25% pen-
sa que és bona. D’altra ban-
da, el 98,4% dels enquestats 
diuen que s’han de posar la 
mascareta per evitar conta-
giar-se ells i a altres persones 
i el 93% considera que pot 
emmalaltir greument de 
covid encara que no tingui 
patologies prèvies.

Per  ú l t im,  després 
d’aquesta experiència, el 
37,4% creu que cal augmen-
tar el paper de la policia, 
mentre que el 32,5% pensa 
que cal reforçar el paper de 
la sanitat pública.

L’enquesta ha estat ela-

borada per Vox Populi Re-
cerca amb una mostra de 
428 residents a Rubí, amb un 
procés aleatori d’entrevistes 
al carrer. L’error mostral 
global de l’enquesta és de 
±4,7% i es va fal novembre.

Segons una enquesta encarregada per l’Ajuntament, la ciutadania està molt 
preocupada per la pandèmia, tant per la malaltia com per l’impacte en l’economia
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Voluntaris par� cipant en la millora de l’espai. / Cedida

Tasques de manteniment a diversos camins de 
l’entorn natural per garan� r-ne el bon estat
REDACCIÓ

Durant el mes de febrer, 
l’Ajuntament de Rubí ha 
executat treballs de mante-
niment a la xarxa de camins 
de titularitat pública del 
municipi per tal de garan� r 
el bon estat dels traçats per 
a vianants, ciclistes i vehicles 
d’emergència. Les tasques 
s’han concentrat en aquells 
trams malmesos dels camins 
de Ca n’Oriol, el camí de Can 
Pòlit, el camí de Can Fono-
llet, el camí de Ca n’Estaper 
a Terrassa i el camí de Rubí 
a Viladecavalls.

Segons el consistori, les 
actuacions han consis� t a 
fer un repàs del paviment 
que presentava sots produ-
ïts per l’aigua i a revisar els 

drenatges perquè l’aigua 
d’escorren� a pugui desviar-
se correctament. També s’ha 
aportat una capa de tot-ú 
─un material que consisteix 
en una barreja de sorra de 

riu o de rebuig de pedrera, 
sense garbellar─ per millorar 
l’estat dels camins i s’han 
eliminat diversos trams for-
migonats per naturalitzar 
els camins. Properament, 

es millorarà l’escullera d’un 
tram del camí dels Alous.

Les actuacions les ha 
executat l’empresa Duocas-
tella, SL i han � ngut un cost 
de 34.000 euros.

Un dels espais on s’ha actuat ha estat als camins de Ca n’Oriol. / Ajuntament de Rubí
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AUTO TALLER MORRAL. Ctra. Molins de Rei, Km. 12,2 (Direcció Sabadell) RUBÍ  | Tel. 93 588 28 19 - www.autotallermorral.cat

Nova jornada del voluntariat ambiental per 
recuperar l’entorn de la font de Sant Muç

REDACCIÓ

Una trentena de persones 
van par� cipar en la sego-
na jornada del voluntariat 
ambiental a l’entorn de la 
font de Sant Muç, que va 
començar la setmana pas-
sada. Durant els treballs de 
recuperació de la font i el 
seu entorn que van tenir lloc 
diumenge, es va eliminar el 
gran esbarzer que encara 
quedava al centre de l’espai 
i que cobria un dipòsit i una 
bassa. Ara, caldrà decidir 
com adequar l’espai que ha 
quedat lliure per tal que es 
pugui gaudir

L’actuació també ha per-
mès recuperar un exemplar 
únic de saüc, que fl oreix al 
maig, a més de recuperar 

totxos que corresponen a 
la bassa de la font, que està 
previst que es restauri més 
endavant. D’altra banda, 
també es va seguir des-
brossant el lateral esquerre 
de la font, on Rubí d’Arrel, 
el Centre Excursionista de 
Rubí i el CRAC, impulsors del 
voluntariat, tenen previst 
instal·lar taules de pícnic i 
més arbrat. 

Per úl� m, també es van 
re� rar 1m3 de deixalles, tot 
i que encara queden residus 
a la zona que hauran de 
ser re� rats en les properes 
jornades. Està previst que 
aquest cap de setmana, els 
voluntaris tornin a la zona 
per con� nuar treballant per 
la recuperació de l’entorn 
de la font. 

REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra han 
detingut un home de 44 
anys, veí de Rubí i de na-
cionalitat marroquina, per 
un delicte contra la salut 
pública. L’arrestat presump-
tament venia cocaïna al seu 
domicili i al voltant. 

La inves� gació es va ini-
ciar perquè es van rebre 
nombroses trucades al 112 
alertant que s’estava venent 
cocaïna al centre de Rubí. El 
grup de fures dels Mossos 
d’Esquadra, juntament amb 
la Unitat d’Inves� gació van 
iniciar ges� ons policials per 
la zona al novembre i van 
poder relacionar un home, 
veí d’un pis al passatge Llo-
bateras, al barri del Mercat, 

A presó un rubinenc que 
trafi cava amb cocaïna al seu 
pis al barri del Mercat

Si buscas calidad, precio y 

está la solución!

amb la venda de la droga.
La investigació va de-

terminar que l’home rebia 
múl� ples visites tant al seu 
pis com als voltants i que les 
transaccions es feien ràpi-
dament. A més, el de� ngut 
prenia mesures de control 
per evitar ser detectat, ja 
que buscava espais discrets i 
controlava i vigilava l’entorn 
constantment. 

El 25 de febrer es va 
dur a terme una entrada i 
perquisició al domicili i es 
va procedir a la seva deten-
ció. Es van localitzar 41.405 
euros en efec� u i 814 grams 
de cocaïna, repar� da en tres 
paquets i amagada en un 
dels vehicles de l’inves� gat. 
També es van localitzar joies, 
dos pa� nets elèctrics, plàs-
� cs per embolicar les dosis i 
una balança de precisió.

El de� ngut va passar a 
disposició judicial el 27 de 
febrer i el jutge va deter-
minar el seu ingrés a presó. 
Segons els Mossos d’Esqua-
dra, la venda de droga era 
l’únic ingrés que tenia el 
de� ngut. 



RB Administradors: 
transparencia, profesionalidad 
y trato cercano en la gestión 
integral de su comunidad
- ¿Cuándo y por 
qué se fundó RB 
Administradors? 
-RB Administradors se creó 
en el 2010 después de mu-
chos años de trabajo y ex-
periencia en otras empresas 
del sector. La idea inicial 
con la que nació fue la de 
ofrecer a las comunidades 
de propietarios una gestión 
integral de su comunidad 
basado en tres principios 
fundamentales: profesiona-
lidad, transparencia y trato 
cercano. Once años des-
pués, seguimos con la misma 
ilusión, implicación y princi-
pios del primer día.

- ¿Qué servicios ofrece? 
- Los servicios que ofrece-
mos van dirigidos a todas 
las comunidades de propie-
tarios de Rubí o poblaciones 
cercanas que buscan la pro-
fesionalización de la tarea de 
gestión de una comunidad. 
Actualmente nos encon-
tramos en una situación en 
que las comunidades de pro-
pietarios tienen problemas 
más importantes que años 
atrás, como, por ejemplo, 
problemas de morosidad, 
nuevas normativas de obli-
gado cumplimiento que 
afectan a los edifi cios y los 
propietarios pueden desco-
nocer, gestión y tramitación 
de documentación para la 
obtención de subvenciones 
para obras de rehabilitación, 
etc. 

Todo nuestro esfuerzo 
está orientado a dar un 
servicio muy completo a 
nuestros clientes en el día a 
día de la comunidad, además 
de esforzarnos para encon-
trar opciones de ahorro en 
las cuotas de la comunidad 
a través de la optimación de 
los servicios contratados y 

todo ello, resolviendo con 
rapidez problemas o inci-
dencias que puedan surgir 
en la comunidad.

- ¿Qué les diferencia de 
otros administradores? 
- Nuestro trabajo se basa 
en el trato personal y di-
recto con nuestros clientes, 
queremos ser personas 
cercanas y ser parte activa 
de la comunidad. Es la única 
manera de poder realizar 
un trabajo más efectivo, 
profesional y de confi anza 
para las comunidades. 

- ¿Cuál es la fi losofía de 
la empresa? 
- Nos gusta nuestro trabajo 
y tenemos muy claro que la 
satisfacción del cliente es la 
nuestra y con esa fi nalidad, 
trabajamos día a día.

- Si una comunidad se 
plantea la contratación 
de un administrador 
o el cambio ¿qué le 
sugeriría?  
- El primer y principal paso 
es que nos conozcan, por 
ello, queremos invitar a 
todos los propietarios de 
comunidades de vecinos 
a que vengan a conocer 
nuestra propuesta de ges-
tión de su comunidad, la 
manera en que trabajamos 
y pedir presupuesto sin 
ningún compromiso, ya sea 
por teléfono, e-mail o en 
nuestras ofi cinas.

- ¿Quién forma parte 
del equipo de RB 
Administradors? 
- RB Administradors está 
formado por un equipo de 
catorce personas que ges-
tionan el día a día de todas 
las comunidades y además 
es la suma de muchos profe-

Nombre gerente/director:
Alejandro Galdeano Pastor

Dirección:
c/ Basses, 29, local 3

Tel. 93 586 23 20 – info@rbadministradors.com

sionales que nos dan apoyo, 
entre los que destacamos 
a FK JULIÀ SERVEIS como 
correduría de seguros, AR-
QUIT-TEC GRUP como 
arquitectos, INMOFIORE 
como agentes inmobiliarios 
y HSA ABOGADOS como 
asesores jurídicos.
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La plataforma Volem Jorna-
da Continua a Catalunya ha 
previst una concentració per 
aquest diumenge a partir 
de les 12.30 h a la rambla 
del Ferrocarril per exigir als 
partits polítics que atenguin 
les seves reclamacions.

La primera concentració 
del col·lectiu va ser a Barcelo-
na i en aquesta ocasió, els or-
ganitzadors han apostat per 
fer la manifestació a Rubí. Es 
preveu que arribin a la ciutat 

Manifestació a Rubí per
demanar la jornada contínua

grups de famílies provinents 
d’arreu del territori. 

En concret, les reivindica-
cions del col·lectiu són que es 
faci jornada continuada en 
els centres que ho sol·licitin, 
ja que consideren que els pa-
res tenen dret a escollir l’ho-
rari dels seus fills. Si es portés 
a terme aquesta proposta, 
els estudiants farien jornada 
intensiva i durant la tarda no 
anirien a l’escola, com fan als 
instituts públics. / DdR

EdRa i La Serreta oferiran la doble titulació de 
Batxillerat Artístic i Gràfica Interactiva en 3 anys
ReDAcció

A partir del curs 2021-2022, 
l’alumnat del cicle formatiu 
de grau mitjà de Gràfica 
Interactiva de l’escola d’art 
i disseny edRa podrà ob-
tenir el títol de Batxillerat 
Artístic superant un curs 
acadèmic addicional a l’Ins-
titut La Serreta. 

El sistema de la doble 
titulació permet fer el bat-
xillerat d’arts en tres anys 
en comptes d’en dos, alho-
ra que es cursa el cicle for-
matiu de grau mitjà d’arts 
plàstiques i disseny. Durant 
el primer curs dels tres 
que dura aquesta titulació 
doble es fa una part del 
primer curs del batxillerat 
estàndard de 2 anys i el pri-
mer del cicle formatiu de 
grau mitjà d’arts plàstiques 
i disseny. En el segon curs 
es realitza la part que falta 
del primer curs del batxi-
llerat estàndard de 2 anys, 
que, un cop superada, 
equival al primer curs d’un 
batxillerat estàndard de 2 
anys, i el segon i últim del 
cicle formatiu de grau mitjà 

d’arts plàstiques i disseny. 
Al tercer curs només es fa 
l’últim any que resta del 
batxillerat, que equival al 
segon curs del batxillerat 
estàndard de 2 anys.

L’acord per oferir la do-
ble titulació s’ha vehiculat 
a través d’un conveni entre 
edRa i l’institut La Serreta 
que ha estat possible grà-
cies a la col·laboració dels 
dos centres, l’Ajuntament i 

la Generalitat.
“La  implementac ió 

d’aquesta doble titulació 
permet a l’Escola d’Art i 
Disseny de la ciutat conti-
nuar creixent i mantenir-se 
com a centre punter en 
ensenyaments artístics”, 
apunta el regidor d’Educa-
ció, Víctor García.

Per accedir a la doble 
titulació, cal tenir el títol 
d’ESO o equivalent i haver 

La titulació s’oferirà a partir del curs 2021-2022. / EdRa

superat la prova d’accés 
als cicles formatius de grau 
mitjà d’arts plàstiques i 
disseny. Un cop acabada 
la doble titulació, l’alum-
nat podrà accedir a cicles 
de grau superior, a estu-
dis artístics superiors de 
disseny o conservació de 
béns culturals, o bé a un 
grau universitari, superant 
les proves d’accés a la uni-
versitat.

Medicina  general
Radiologia digital

Ecografia
Traumatologia

Cirurgia
Acupuntura

Teràpia neural 
Homeopatia

Dermatologia
Hospitalització 
Laboratori propi

Perruqueria 
Alimentació 
Accessoris 

Urgències 24 h
Servei a domicili 

Els nostres serveis

Els nostres centres
HOSPITAL 24H  

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

08191 Rubí 

CENTRE VETERINARI 
T. 93 588 28 87

C. Gimnàs 15 08191 
Rubí (L’Escardívol) 

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí

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

Ya tenemos la nueva temporada 
Primavera - Verano

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

atender personas mayores

Llámenos al 699 356 464

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

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

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

mosquiteres, instal·lacions comercials.

Tels. 619 823 974 - 93 112 69 27
cristaleriamedina@hotmail.es
Carrer Bartrina, 9 local - 08191 RUBÍ



La Xarxa Feminista de Rubí 
convoca una manifestació el 
8 de març a les 19 h a la plaça 
de la Nova Estació coincidint 
amb el Dia de la Dona per re-
butjar les desigualtats entre 
homes i dones i denunciar el 
masclisme. La mobilització és 
mixta, és a dir, hi poden par� -
cipar dones i homes, tot i que 
es demana a aquests darrers 
que no busquin protagonis-
me. Es demana també que 

tothom vagi ves� t de negre.
D’altra banda, el col·lec� u 

també fa una crida a la par-
� cipació en la manifestació 
a escala comarcal que s’ha 
convocat el 7 de març a 
la plaça de la Creu Alta, a 
Sabadell, a les 19 h. També 
es demana a les par� cipants 
que vagin vestides de ne-
gre i en aquest cas és una 
manifestació exclusivament 
femenina. / DdR
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Imatge d’una de les accions reivindica� ves pel Dia de la Dona de l’any 
passat. / Mariona López (Arxiu) HORARI de dilluns a dissabte de 9 a 14 h 

i de 17 a 20.30 h. Diumenges de 9 a 14 h

c. Sabadell, 41 - La Serreta 
Servei a domicili Telèfon 93 697 18 02

Condis La Serreta

Les millors ofertes 
als millors preus

Segueix per Facebook i Instagram 
de Condis La Serreta les receptes!

OFERTA DE LA SETMANA!
Costellam de Cabrit de llet

d’origen de Castella i Lleó 

12,95€/Kg

Rubí commemora el Dia de la Dona sota 
el lema ‘Les dones sostenim el món’

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha pre-
parat un seguit d’ac� vitats 
per commemorar durant 
els propers dies el Dia de la 
Dona, que es commemora el 
8 de març, sota el lema ‘Les 
dones sostenim el món’. Una 
idea que pretén reconèixer i 
fer valer les feines que fan 
les dones arreu del món per 
sostenir la vida, especial-
ment totes aquelles tasques 
relacionades amb la cura 
de les persones: “Reivindi-
quem les cures col·lec� ves 
de les persones grans, de 
les persones malaltes, dels 
nens i les nenes, de tots i 
totes. Una feina que sovint 
es fa en l’àmbit privat i que 
majoritàriament queda en 
mans únicament de dones, 
i moltes vegades, de dones 
migrades i en situació de 
difi cultat econòmica. Massa 
sovint aquestes tasques ni 
es veuen ni es reconeixen i 
en canvi són indispensables 
per a la vida”, ha afirmat 
l’alcaldessa, Ana M. Mar-
� nez.

El cartell de promoció del 
Dia de la Dona d’aquest any 
és obra de la il·lustradora 
Esmeralda Hernández i con-
sisteix en el dibuix d’una 
fi gura femenina que sosté 
diferents elements: des d’un 
cabdell de llana fins a un 
telescopi.

Com és habitual, el di-
lluns 8 de març � ndrà lloc la 
lectura del manifest unitari 
a les 12 h a la plaça de Pere 
Aguilera, que enguany anirà 
a càrrec de dones de dife-
rents en� tats. A més, les do-
nes del taller de costura del 
Pinar han fet un cordó per a 
mascaretes que es repar� rà 
a les dones que assisteixin 
a l’acte.

Al marge d’aquest acte 
institucional, el consistori 
ha preparat tot un seguit 
d’ac� vitats complementàries 
amb la dona com a protago-
nista. Així, es farà una tau-
la rodona sobre diversitat 
funcional en les dones el 9 
de març, una trobada per 
parlar de dones i esport el 
17 de març i un curs adreçat 
a professionals sobre la mu-
� lació genital femenina el 22 
i 23 de març.

També es projectarà el 
curtmetratge AMA, que 
parla sobre la monoparen-
talitat femenina, el 10 de 
març, entre moltes altres 
ac� vitats.

Els joves, molt implicats
Pel que fa al jovent de la 
ciutat, ha programat diver-

ses activitats a través de 
Rubí Jove i altres en� tats. 
Concretament, el grup de la 
Torre Bassas farà una taula 
rodona amb veus femenines 
sobre la situació del Sàhara 
el 17 de març i un cinefòrum 
sobre la visibilitat trans el 24 
de març, a més d’una gim-
cana de llibres feministes a 
Ca n’Oriol.

Pel que fa a les en� tats, 
La SoniK organitza una nova 

edició del No Woman No 
Fest amb diverses ac� vitats, 
l’Esbart Dansaire organitza 
un espectacle i el Dictat So-
lidari girarà al voltant del Dia 
de la Dona (més informació a 
la secció de Cultura).

D’altra banda, el Servei 
d’Igualtat farà arribar a tots 
els centres de secundària de 
la ciutat un exemplar del lli-
bre ‘El diari lila de la Carlota’, 
de Gemma Lienas.

Moltes ac� vitats 
per visibilitzar la 
importància de les 
dones a la societat

La xarxa feminista convoca 
una manifestació mixta

El cartell de promoció del Dia de la Dona d’aquest any és obra de la 
il·lustradora Esmeralda Hernández. / Cedit



Divendres, 5 de març de 2021 ACTUALITAT8

%

660 642 232 
Carrer Bartrina, 39 bis RUBÍ

reparallar@gmail.com

Petites reparacions, reformes,
instal·lacions i serveis

per a la seva llar.

SERVEI A 
TOT EL VALLÈS

GARANTIA

100
Gran surtido en 

alimentación y complementos 
para pájaros

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

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

alimentación y complementos 

¡NOVEDAD!

Fotograma de l’audiovisual realitzat per Rubí Solidari. / Cedit

La Taula de la Diversitat 
Funcional de Rubí es va 
reunir dilluns en la primera 
trobada del 2021. La reunió, 
que es va fer per videocon-
ferència, va comptar amb la 
par� cipació d’una trentena 
de persones participants 
entre membres d’en� tats, 
professionals de serveis que 
treballen en aquest àmbit i 
membres de l’Ajuntament.

Entre altres qüestions, 
es van repassar les accions 
realitzades durant el 2020, 
destacant el seguiment que 
s’ha fet de la pandèmia a 
través d’inicia� ves com el 
programa d’acompanya-
ment per a menors de 21 
anys i persones adultes amb 
poc suport familiar. Du-

rant la crisi sanitària, s’han 
repartit màscares facials i 
material de protecció i s’han 
habilitat línies de subvenció 
per con� nuar fent les ac� -
vitats previstes, entre altres 
accions. També s’ha habi-
litat una pàgina web amb 
informació sobre diversitat 
funcional.

D’altra banda, pel que fa 
a les actuacions recollides 
en el Pla d’atenció a les per-
sones amb discapacitat, s’ha 
renovat el programa SIOAS, 
s’ha impulsat el projecte 
Singulars i s’han incorporat 
més persones a Font del Fer-
ro. També s’ha destacat la 
feina realitzada en habitatge 
i el foment de l’autonomia 
i el procés d’elaboració del 

La Taula de la Diversitat planteja fer accions 
forma� ves sobre diversitat funcional

Rubí Solidari edita un vídeo 
de suport a l’alliberament del 
poble saharaui

REDACCIÓ

Coincidint amb els 45 anys 
de la proclamació de la 
República Àrab Saharaui 
Democrà� ca, Rubí Solidari 
ha publicat un audiovisual 
de suport a l’alliberament 
del Sàhara Occidental, l’únic 
país al món que encara no 
ha estat ofi cialment desco-
lonitzat. 

L’entitat rubinenca té 
una llarga trajectòria de 
relació amb el poble sa-
haraui que es remunta als 
anys 90, amb projectes 
com Caravanes per la Pau 
o Vacances en pau, que ha 
propiciat que centenars 
d’infants saharauis puguin 
venir a Rubí a passar unes 
vacances segures i lluny de 
les condicions de misèria 
que hi ha als campaments 
del Sàhara Occidental. A 
més, Rubí està agermana-
da amb Daira de Guelta, 
un municipi on es troba un 
campament de refugiats, a 
la zona d’Algèria. 

El Sàhara Occidental, 

que va ser durant gairebé 
un centenar d’anys colònia 
espanyola, va ser ocupat 
parcialment pel Marroc 
quan les tropes espanyo-
les es van re� rar del país, 
setmanes després de la 
mort del dictador Francisco 
Franco. Va ser aleshores 
quan Mauritània i el Marroc 
van voler imposar els seus 
interessos a la zona i milers 
de marroquins van ocupar 
part del país en el que es va 
anomenar la Marxa Verda. 

Avui, 45 anys més tard 
de la proclamació, part del 
Sàhara Occidental es troba 
ocupat amb 300.000 mar-
roquins que viuen a la zona 
i els saharauis es troben 
en una situació de margi-
nalitat i opressió reforçada 
per la presència de l’exèrcit 
marroquí. 

A l’altra banda del mur, 
de més de 2.000 km, a la 
zona del Sàhara Occidental 
lliure, milers de persones 
viuen en campaments de 
refugiats des de fa més de 
40 anys en condicions molt 

precàries, la majoria a la 
zona de Tinduf, a Algèria. 

El confl icte està enquis-
tat des que les Nacions Uni-
des van proposar fer un re-
ferèndum d’independència 
i els marroquins van exigir 
la par� cipació de totes les 
persones de nacionalitat 
marroquina que viuen a la 
part ocupada del país. 

L’any passat, l’exèrcit 
marroquí va decidir ocupar 
una part de la zona lliure 
del Sàhara Occidental per 
afavorir les comunicacions 
amb Mauritània, un fet que 
va portar el Front Polisari, el 
govern del Sàhara Occiden-
tal, a donar per acabat l’alto 
al foc, dificultant encara 
més la resolució d’aquest 
confl icte.

L’audiovisual de Rubí 
Solidari, que relata tota 
aquesta història, ha estat re-
alitzat amb la col·laboració 
de Provincia 53. El guió ha 
estat escrit per Josep M. 
Pijuan i Núria Rivera i la veu 
en off és de la periodista 
Lídia Juste. 

Pla d’accessibilitat, etc. “Els 
bons resultats que hem ob-
� ngut són fruit, sens dubte, 
de la feina transversal entre 
administració, serveis ex-
terns i teixit associa� u”, ha 
explicat la regidora de Pro-
grames Sectorials, Yolanda 
Ferrer.

La Taula de la Diversitat 
també ha centrat el focus en 
els reptes de futur: la incor-
poració d’accions forma� ves 
sobre diversitat funcional 
adreçades a treballadors 
municipals, però també a 
la ciutadania en general, la 
defi nició d’un nou projecte 
d’habitatge compartit o 
l’estudi de noves millores 
en matèria d’accessibilitat, 
entre altres. / DdR

El Centre Rubinenc d’Alter-
natives Culturals (CRAC) 
posa en marxa un concurs 
per seleccionar la imatge de 
la celebració del desè ani-
versari de la seva fundació, 
que va ser el 2011. Al cer-
tamen hi podrà par� cipar 
tothom que vulgui i la par-
� cipació pot ser individual, 
però també col·lec� va. 

Pel que fa als requisits, 
es poden presentar un mà-
xim de tres propostes que 
han de ser originals i inèdi-
tes i la temà� ca ha d’estar 
relacionada amb l’ac� vitat 

del projecte i els 10 anys de 
dinamització de la ciutat. La 
tècnica i l’es� l són lliures i 
les imatges han de ser con-
cebudes per ser impreses 
en blanc i negre o en color. 
S’ha de presentar en format 
digital i s’ha de poder adap-
tar a diferents materials de 
difusió. Al cartell hi ha de 
constar el text ’10 anys [aquí 
es pot afegir qualsevol frase 
relacionada amb el projecte 
cultural del Crac!].

Les propostes s’hauran 
d’enviar per correu electrò-
nic a cracrubi@gmail.com 

El CRAC impulsa un concurs per triar la 
imatge de celebració del seu 10è aniversari

amb l’assumpte Nom_Con-
curs10èAniversariCrac!. El 
període de presentació de 
cartells fi nalitzarà el pròxim 
23 d’abril, diada de Sant 
Jordi.

El jurat estarà compost 
per la junta del CRAC, treba-
lladores i socis de l’en� tat. 
La junta i les treballadores 
escolliran 10 fi nalistes i es 
farà una exposició durant 20 
dies a par� r del 5 de maig. 

Entre les 10 imatges 
fi nalistes, els socis triaran 
per majoria simple la imatge 
que representarà el 10è ani-
versari del projecte cultural. 
La votació serà presencial 
mostrant el carnet. 

El premi per al gua-
nyador o guanyadora del 
concurs és un cartell de la 
imatge imprès, diferents ob-
jectes de marxandatge i una 
cistella de fruita i verdura 
d’Ecobòdum. / DdR

Reparación y venta de todo 
tipo de equipos informáticos ¡Infórmate!

www.informaticarubi.com
C/ Àngel Guimerà, 4 - Rubí | 93 179 35 49 - 605 600 583
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Avda. De l’Estatut, 41   www.toldosrubi.com  T.93 588 40 98       PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

· Instalación y reparación de todo tipo de toldos, persianas, mosquiteras,    
cortinas y aluminio.

· Especialistas en protección solar, más de 20 años en el sector.

· Automatizamos su toldo y persiana con las mejores marcas del mercado.

· Ya tenemos a su disposición las pérgolas Gibus, visítenos sin compromiso.

´

el Ple dona llum verda a impulsar 
una moneda local virtual 

Tombada la moció per demanar 
la llibertat de Pablo Hasél

MarTa cabrera

El Ple del mes de febrer, 
que es va celebrar telemà-
ticament el dijous de la set-
mana passada, va aprovar 
la creació d’una moneda 
local de caràcter virtual que 
ha de servir per incentivar 
l’economia local i també 
per impulsar projectes de 
caràcter social o ecològic. 
La proposta de l’Alternati-
va d’Unitat Popular (AUP) 
va ser ben rebuda per la 
resta de grups municipals 
i va tirar endavant amb 
l’única abstenció de Ciuta-
dans (Cs). La portaveu de 
l’AUP, Betlem Cañizar, va 
defensar que la moneda 
local “pretén introduir més 
diners al comerç local i que 
aquests es mantinguin cir-
culant dins de l’economia 
local, vinculant-los a altres 
projectes, com podria ser 
la recollida selectiva de 
residus o altres projectes 
de suport social”.

La majoria de porta-
veus van destacar que amb 

aquesta moneda es podrà 
ajudar al comerç de pro-
ximitat, que ara mateix es 
troba en una situació deli-
cada, i el govern local es va 
comprometre a posar-la en 
circulació de cara a la cam-
panya de Nadal del 2022.

D’altra banda, per Junta 
de portaveus, es va aprovar 
una moció per incidir en 
la prevenció del càncer a 
través de la sensibilització 

M.c.

La moció que va presentar 
l’Alternativa d’Unitat Popular 
(AUP) per demanar l’allibera-
ment del raper lleidatà Pablo 
Hasél no va ser aprovada. En 
aquest punt, el PSC i Cs van 
optar per votar-hi en contra, 
mentre que VR es va abstenir 
i Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), ECP i l’AUP 
hi van votar a favor. 

En un tens debat, el por-
taveu de Cs, Ro-
berto Martín, va 
afirmar que Hasél 
és “un delinqüent 
reincident i no un 
màrtir” i que “les 
llibertats d’expres-
sió han de tenir res-
pecte per la vida de 
la gent”. Per part socialista, 
el regidor Moisés Rodríguez 
va demanar respecte per 
“l’estat de dret” i va insistir 
que “no es poden legitimar 
amenaces amb l’excusa de 
les idees o la militància”. 

Per la seva banda, Xavier 
Corbera, portaveu d’Esquer-
ra, va afirmar que el que cal 
és un canvi estructural: “Les 

cançons d’aquesta persona 
no m’agraden, però no està 
a la presó per algunes de 
les frases desagradables 
que ha dit, sinó per injúries 
a la corona, és un desfici 
democràtic absolut”. Ànnia 
García, portaveu d’En Comú 
Podem, va reconèixer que 
en la llibertat d’expressió “no 
tot s’hi val, però ha d’haver-
hi una proporcionalitat” i va 
deixar clar que “en un país 
democràtic, cantar barbari-

tats no pot ser mai 
un motiu per anar 
a la presó”.  Per 
últim, la portaveu 
de l’AUP, Betlem 
Cañizar, va posar 
l’accent en la lli-
bertat d’expressió i 
la seva relació amb 

els delictes d’odi, que dife-
rencien els grups feixistes 
i neonazis de la crítica al 
sistema: “No podem barre-
jar els delictes d’odi amb la 
llibertat d’expressió. Atacar 
les estructures de poder i el 
poder de l’estat, els partits 
o les institucions mai no pot 
ser un delicte d’odi perquè 
no són grups oprimits”.

de tota la població i especi-
alment entre els joves.

no calen més recursos per 
tal que les instàncies es 
responguin en temps
En canvi, la moció per de-
manar més recursos hu-
mans i tècnics per tal que 
les instàncies ciutadanes es 
puguin contestar en temps 
i forma adequats no es va 
aprovar perquè els dos 

La iniciativa pretén ajudar al comerç de proximitat. / C.B.

partits del govern, el Partit 
dels Socialistes de Catalu-
nya (PSC) i En Comú Podem 
(ECP) hi van votar en contra. 
El regidor socialista Miguel 
Ángel Romero va dir que 
el servei ja “té els mitjans 
i els recursos necessaris” i 
que “el circuit funciona bé 
i la feina és bona”. La res-
posta no va agradar gens el 
portaveu de Veïns per Rubí 
(VR), Toni García, que és qui 
havia presentat la moció 
i va qualificar la resposta 
“d’insult a la intel·ligència” 
i va afirmar que “sentia 
vergonya aliena per aquesta 
resposta”. Ja fa anys que la 
Sindicatura de Greuges en 
els seus informes insisteix 
que l’administració local 
no està donant la resposta 
adequada a les instàncies 
de la ciutadania.

Per últim, Esquerra va 
retirar una moció sobre l’or-
denació dels horts urbans i 
el fenomen del barraquis-
me després que el govern 
es comprometés a treballar 
en la proposta.

la moció va 
donar pas 
a un tens 

debat sobre 
la llibertat 
d’expressió 
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E l proper 8 de març se celebra el Dia 
Internacional de la Dona, una cita 
que es commemora any rere any amb 

l’objectiu de seguir avançant cap a la igualtat 
entre homes i dones. Però aquest any, no serà 
una celebració normal com qualsevol altre i 
per diversos motius.

En el darrer any, amb la crisi de la pandè-
mia s’ha demostrat que les continuen patint 
molta més desigualtat, especialment davant 
la situació de crisi. I no només perquè les 
dones siguin les que encapçalen el rànquing 
de l’atur, sinó també perquè en el darrer any 
s’han hagut d’encarregar de la majoria de les 
tasques que el govern considera imprescindi-
bles, però que en canvi no estan remunerades 
com a tal. Parlem de la cura dels infants i de 
la gent gran, que durant aquest any han estat 

Més que mai, les dones!
EDITORIAL

al centre de les necessitats socials, però també 
de les treballadores de la neteja. Es tracta d’un 
sector invisibilitzat que recau fonamentalment 
en la població femenina i que sovint ocupen 
persones migrades, en algunes ocasions en 
condicions de moderna esclavitud. Per aquest 
motiu, considerem un encert que l’Ajuntament 
dediqui el Dia de la Dona a fer visible aquest 
col·lectiu, que treballa moltes vegades en con-
dicions indignes, en economia submergida i 
sense possibilitat de regular la seva situació.

Les dones, d’altra banda, han continuat 

ocupant-se majoritàriament dels fi lls, perquè 
als homes se’ls espera, però moltes vegades, 
lamentablement de forma majoritària, no 
hi són, per més que un sector de la població 
masculina comença a responsabilitzar-se de 
tenir cura dels fi lls.

Això per no parlar de les violències contra 
les dones, que es continuen repetint dia rere 
dia, el cas més recent, el de l’institut del Tea-
tre, que visibilitza com mail la complicitat de 
la societat amb la violència masclista i l’abús 
de poder. Quants casos hi ha a Rubí com 

aquests, situacions que molta gent coneix, però 
no s’atreveix a aixecar la veu i assenyalar. En 
defi nitiva, la reivindicació és més oportuna que 
mai, més enllà de si les manifestacions enguany 
s’han de limitar o no. La participació en la 
democràcia és un dret fonamental emparat 
en la Constitució. Ho va ser en les eleccions 
autonòmiques i en les activitats relacionades 
amb aquests comicis. Les manifestacions o 
mobilitzacions també ho són. A Rubí, s’han 
manifestat molts col·lectius: per la defensa 
dels presos independentistes, per la llibertat de 
Pablo Hasél, per la sanitat pública o les pen-
sions. Per què el debat sobre si es poden o no 
fer manifestacions arriba precisament ara? Les 
dones no esperaran el permís, senzillament, 
ocuparan els carrers i ho faran de forma segura, 
com han fet durant la pandèmia. 

El Tuit de la setmana                     27 de febrer

Pau Navarro Cano
@Pautopia

Conmemorem 45è aniversari de 
la #RASD i confi rmem el nostre 
suport a la lluita i la llibertat del 
poble saharuí.
Pengem la bandera a la Casa de 
la Vila i també a Torre Bassas, 
on el jovent de @rubi_jove s’hi 
suma un any més.
#rubicity @FonsCatala 

El que no es veu de la pandèmia
Durant la pandèmia ens han estat mostrant 
sempre les estadístiques dels contagiats i 
els morts per covid-19, unes estadístiques 
que, tot i potser no ser les reals realment, 
són bastant greus i preocupants però ... Què 
passa amb altres problemes causats indirec-
tament per aquesta pandèmia?

Sí que és veritat que hem de tenir 
controlada la covid-19 i que els contagis 
i morts han de disminuir, però en cap 
moment s’ha parlat o donat importància a 
altres problemes que ha causat i han afectat 
tant físicament com psicològicament a les 
persones.

Persones amb altres tipus de malalties 
que s’han fet més greus per no poder-les 
atendre com serien els casos del càncer, 
malalties mentals, etc.

Pel que fa al meu text vull enfocar-me 
més als problemes psicològics i mentals 
que la pandèmia ens ha deixat o ens està 
deixant actualment.

El fet d’haver-se de quedar a casa o de 
només sortir per fer l’essencial i el sentiment 
que provoca en una persona que és sociable 
i que, per un motiu o l’altre, ha de deixar 
de ser-ho, és molt frustrant. Les persones 
som sociables per naturalesa, obligar-nos 
a deixar-ho de ser ens ha provocat que, 
fi ns i tot, comencem a ser més antisocials i 
només actuéssim com si fóssim màquines: 
casa – treball – casa.

El fet de no poder-te veure amb la 
família, ni la parella, ni els amics..., de no 
poder fer un petó, una abraçada..., de deixar 
aparcats tots els sentiments que donen totes 
les situacions expressades anteriorment ens 
estan matant de manera indirecta. El virus 
ens mata d’una manera directa fent-nos 
posant malalts, però ens mata indirectament 
prohibint-nos fer altres coses que també són 
essencials pels éssers humans.

El fet de tenir contacte amb la gent i 
de relacionar-nos també hauria de ser un 
dret fonamental, no tots tenim la sufi cient 

força mental per passar una situació com 
aquesta, ni d’estar tant lluny dels estimats 
o de no poder-se veure durant molt de 
temps. Quantes famílies i parelles s’hau-
ran separat per inactivitat? Quanta gent 
ho estarà passant malament ara i ningú 
es preocupa per ella? Quants estaran en 
depressió sense que ho sàpiguen? S’estan 
preocupant realment per totes les malalties 
que està deixant la covid-19 o només tenim 
covid-19 al món?

És molt complicat poder-ho controlar 
tot, ho sabem, però també sabem que ca-
dascú ho viu d’una manera diferent i que 
no tothom pot permetre’s estar tancat dins 
de casa i ser feliç d’aquesta manera. La fe-
licitat també és important per la vida d’un 
ésser humà.

Iván Zabal � omas

Pueblos y ciudades «fantasma»
Sí, lo entiendo todo y a todos: a los sani-
tarios, a los políticos con sus restricciones, 

a los negacionistas… Pero todo el mundo 
debe comprender que la economía es la base 
y el eje de la sociedad, y que, si la econo-
mía no funciona, el mundo se hunde. De 
acuerdo que por la situación sanitaria debe 
haber restricciones, pero cuando se toman 
decisiones al respecto, se ha de pensar en 
la economía. Se afi rma que la salud es lo 
primero (y estoy de acuerdo), pero hemos de 
pensar que muchas veces la salud depende 
de la economía. Desde estas líneas pido 
que no haya más restricciones, porque si se 
llevan a cabo, el paro subirá más de lo que 
ha subido, y eso implicará el desplome total, 
y la salud quedará en un segundo término 
para muchas familias. Da pena ver nuestros 
pueblos y ciudades (nuestro Rubí incluido), 
sin apenas actividad económica y comercial 
los fi nes de semana, sin sus gentes por ave-
nidas y calles mucho antes ya del “toque de 
queda”: son pueblos y ciudades «fantasma» 
dignas de las antiguas películas del Oeste.

José Antonio Avila López  

Cartes de la Ciutadania

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

La direcció tampoc es fa responsable de la qualitat, procedència 
o origen dels anuncis i dels continguts dels mateixos).
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El mal any que portem 
arran d’aquesta pandèmia, 
grans pèrdues econòmiques 
i socials, l ’esport no ha 
quedat exempt i ha patit 
aquests canvis negatius.

L’esport ha estat una 
víctima més en aquesta 
pandèmia amb grans pèr-
dues econòmiques i, també, 
socials. La cancel·lació de 
grans campionats, els Jocs 
Olímpics, per exemple, la 
pèrdua de patrocinis o les 
mesures restrictives han 
propiciat canvis negatius 
en un àmbit molt impor-
tant de la nostra societat.

Els esportistes professi-
onals, d’alguna manera, han 
sabut adaptar-se i intentar 
seguir endavant amb el 
just i necessari; camps de 
futbol, pavellons o piscines 
sense públic i amb una ba-
teria de normes sanitàries 
establertes en un protocol.

Però l’esport és fona-
mental no només per als 
pocs privilegiats que viuen 
d’això, el gran percentatge 
d’esportistes federats són 
amateurs i competeixen 
en moltes ocasions amb 
equips professionals. En 
Rubí hi ha més d’un equip 
així i s’hi parlen d’esport 
femení encara té més mèrit 
el seu dia a dia. Per admirar 
aquests col·lectius.

Ells han vist com els 
seus campionats, lligues 
o torneigs han estat molt 
de temps suspeses o direc-
tament anul·lades. Molts 
ni tan sols han tornat a 
reprendre els entrenaments 
perquè la disponibilitat ho-

L’esport en temps 
de coronavirus

Daniel Gómez Arias 
Director tècnic de 
waterpolo i escola 
Club Natació Rubí

Arroces por encargo 
(Precio cada 2 personas)

Arroz caldoso 
de bogavante 32€

Paella de marisco 26€
Arroz negro 26€
Paella mixta 24€

Arroz caldera 32€
(pulpo, calamar y bogavante) 

Fideuá 24€

Menú diario 9,50€
Menú fin de semana 14€

c/Joaquim Bartrina, 
núm.16 Rubí

T. 93 699 01 11

HORARIO 
de martes a domingo

de 6 a 18 horas

BAR 
CASA NICO

Marbre
Granit

Silestone
Pedra natural 

i arti�cial

Mármoles 
Martínez
Peralta

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

T. 93 697 20 95

EL RUBÍ D’ABANS

L’explosió de la caldera de la 
fàbrica de cal Viloca (1958)

El dia 22 de setembre de 
1958, a les 7 del matí apro-
ximadament, una potent 
defl agració sacsejà la zona 
del Vapor Vell, prop de Ca 
n’Alzamora. Va explotar la 
caldera de la fàbrica tèxtil 
d’aprestos i acabats Viloca 
i Batlle, cosa que va pro-
vocar l’enfonsament d’una 
nau del taller d’acumulats 
i la destrucció completa 
de l’edifici que es trobava 
al costat mateix. També va 
provocar danys i la mort 
d’un obrer (Pedro Muñoz) 
a la petita indústria veïna de 
Màrius Malet, dedicada als 
estampats tèxtils. Segons in-
formava la premsa de l’època, 
fragments de la caldera i de 
la maquinària de la fàbrica 
van arribar a ser acomiadats 

per l’aire fi ns a una distància 
de 400 m a la rodona. 

De seguida arribaren les 
dotacions de bombers, pro-
cedents de les localitats de 
Barcelona, Sabadell i Terras-
sa, així com la Guàrdia Civil, 
que efectuaren els primers 
treballs de salvament de les 
víctimes. També ajudaren en 
les tasques els treballadors de 
la veïna fàbrica de Can Sedó. 
El rescat va durar tot aquell 
tràgic dia.

En total foren 10 les 
persones mortes, així com 
diversos ferits. Perderen la 
vida a causa d’aquella ex-
plosió Miquel Clariana (que 
justament era al costat de la 
caldera quan va explotar), 
Joan Domènech, Antoni 
Duch, Ricardo López, Juan 
Manzanares, Pau Minguell, 
Alfons Miranda, Pedro 
Muñoz (el treballador de 

la fàbrica d’en Malet), Josep 
Novis i Serafi na Tornay.

La cerimònia fúnebre va 
tenir lloc a la plaça del Dr. 
Guardiet, al Mercat Muni-
cipal, a la terrassa del qual es 
varen col·locar els fèretres. 
Hi assistiren nombroses 
personalitats i autoritats 
polítiques i religioses, entre 
elles els directius de les dues 
fàbriques afectades. 

Per tal d’ajudar les per-
sones damnificades, es va 
obrir una subscripció en la 
qual participaren nombroses 
indústries de Rubí, com el 
Vapor Nou (Bertrand), cal 
Gaspà, Pich Aguilera... així 
com alguns tallers.

Per acabar aquestes no-
tes, direm que després de 
l’accident, la fàbrica de Vi-
loca i Batlle es va traslladar 
a un nou edifi ci situar a la 
carretera de Sant Cugat.

Jordi Vilalta
GCMR-CER

Fàbrica Viloca, foto família Tortosa i Pastor, autor desconegut, AMRU. 

rària de l’espai que reque-
reixen no està disponible 
pel toc de queda. Aquests 
i aquestes joves o adults 
que practiquen, entrenen 
i competeixen amb l’única 
retribució de la satisfacció 
que els dona el seu esport, 
però entrenar ho fan com 
autèntics professionals, 
són un dels grups més 
damnificats en temps de 
coronavirus.

Però també vull recor-
dar d’un altre col·lectiu, 
no menys important, que 
han patit danys, potser 
irreversibles, com són els 
nens i nenes que necessiten 
i requereixen l’esport com a 
part del seu desenvolupa-
ment vital.

Molts dels nostres jo-
ves han estat gairebé un 
any sense poder entrenar. 
I és fonamental aquesta 
pràctica per al seu creixe-
ment perquè l’esport edu-
ca, instrueix i fa adquirir 
valors com el sacrifi ci, la 
constància i el respecte. A 
més de ser benefi ciós per a 

la salut, està demostrat que 
els esportistes des de petits 
potencien més les seves 
habilitats tant físiques com 
socials molt importants en 
el seu futur, com treballar 
en equip o respectar decisi-
ons dels seus entrenadors.

Caldria estudiar les pos-
sibles conseqüències de la 
pandèmia en els esportistes 
per tenir un coneixement 
real de la situació psicolò-
gica envers l’esport. 

D’aquesta manera segur 
que els entrenadors poden 
tenir més eines de treball 
preventiu i de correcció, 
anticipar-se a possibles 
problemes que puguin de-
rivar d’aquest any maleït.

Per concloure, m’agra-
daria transmetre l’esperan-
ça que, d’aquest “temporal”, 
sortirem reforçats, més 
capacitats i comprensius 
davant el canvi, més pre-
parats davant les difi cultats 
i sobretot, que valorarem 
més poder tornar a realitzar 
el que ens apassiona, entre-
nar i competir.
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Detall del cartell “aixafem el feixisme”, l’obra més icònica de Pere Català i Pic. / Cedida

El Castell arrenca la nova temporada expositiva 
amb una mostra de Pere Català i Pic

retratant la pobresa a l’Índia, a la Biblioteca

un grup d’il·lustradors locals 
impulsen una revista en línia 

reDaCCió

L’Aula Cultural, el Castell 
i la Biblioteca inauguren 
aquests dies les seves ex·
posicions obertes a tota la 
ciutadania, amb la publici·
tat, la pintura i l’Índia com 
a protagonistes.

Al Castell, aquest dijous 
s’ha estrenat la nova tempo·
rada expositiva del Museu 
Municipal amb la mostra 
retrospectiva ‘Pere Català 
i Pic. Fotografia, patrimoni 
i avantguarda’. La mostra 
ofereix un recorregut per 
la trajectòria personal i 
fotogràfica de l’autor del 
famós cartell ‘Aixafem el 
feixisme’, que s’ha convertit 
en tot un símbol de la lluita 
antifeixista.

Pere Català i Pic, nascut 
a Valls el 1889, va introduir 
la fotografia i el pensament 
psicològic en la publicitat, 
especialment seduït per 
l’avantguarda parisenca. 

exposicions il·lustració

Juntament amb Jaume Mi·
ravitlles va participar en 
la creació del Comissariat 
de Propaganda de la Ge·

neralitat i va publicar més 
de 200 obres amb la mis·
sió de donar a conèixer la 
República i pujar la moral 
dels republicans durant la 
Guerra Civil.

Amb la caiguda de la Re·
pública, Pere Català i Pic va 
viure un exili interior i es va 
reconvertir en un fotògraf 
de la reindustrialització i 
pioner en la introducció 
comercial de la fotografia 
en color a Catalunya.

La mostra inclou 38 
obres distribuïdes en els 
tres grans àmbits de la seva 
vida: l’època de retratista, 
la república i la guerra i la 
postguerra i la industrialit·
zació. El comissari de l’expo·
sició és Pablo Giori i es pot 

Per la seva banda, la Bibli·
oteca mostra aquests dies 
l’exposició ‘Viatge a la ciutat 
de l’infinit’, un recorregut fo·
togràfic que mostra l’evolució 
i transformació d’un territori 
a través del projecte ‘Acció 
des del cor contra la pobresa’, 
a l’Índia.

La presentació serà aquest 
divendres a les 18 h i anirà a 
càrrec de Lancy Dodem i de 
Montse Ortiz. La mostra, que 
ja es pot visitar, es podrà gau·
dir fins al 28 de març, gràcies 
a la col·laboració de la Bibli·
oteca i la Fundació Vicente 
Ferrer. / DdR

reDaCCió

El CIRC, el Col·lectiu d’Il··
lustradors de Rubí City, 
ha impulsat la publicació 
d’un fanzine, una revista 
digital que veurà la llum 
cada dos mesos i que bus·
ca compartir amb la resta 
de la ciutadania l’amor per 
la il·lustració i animar els 
mateixos il·lustradors a di·
buixar.

Cada dos mesos, el CIRC 
compartirà a les seves xar·
xes socials un nou número 
de la revista amb una te·
màtica nova. El contingut 
que es pot trobar en el 
fanzine és un dibuix realitzat 
per cada il·lustrador que hi 
participa al voltant d’una te·
màtica concreta. Els temes 
els escull en cada número 
un dels il·lustradors del col·
lectiu i el seu disseny és el 
que es publica a la portada. 
En el cas de la revista del 

gener, la temàtica van ser 
les cançons: “És una acti·
vitat molt bonica, perquè 
podem compartir la revista 
a les xarxes amb tothom, 
amb la gent de Rubí, però 
també amb la resta del món 
i així ens donem visibilitat, 
és molt enriquidor”, ha 
explicat Ruth Hernández, 
membre del col·lectiu.

El CIRC està format per 
prop d’una trentena d’il··
lustradors i en aquest pri·
mer número han participat 
una quinzena. El col·lectiu 
va néixer per tal que els il·
lustradors rubinencs, siguin 
amateurs, professionals o 
joves que es volen dedicar 
al món de la il·lustració pu·
guin compartir experiències 
i ajudar·se a través d’una 
xarxa relacional. També 
organitza cursos tècnics 
per als seus membres i està 
obert a col·laborar amb 
altres col·lectius. visitar fins al 16 de maig.

la pintura de Víctor Mateo, 
a l’aula Cultural
L’Aula Cultural també va 
arrencar ahir la temporada 
amb l’exposició ‘Víctor Ma·
teo. Obra pictòrica’. L’artista 
nascut a Tànger el 1945 és 
un reconegut pintor que es 
va formar al Canadà sota 
la influència de l’expressi·
onisme abstracte i que es 
caracteritza per expressar 
les preocupacions més vi·
vencials, utilitzant la pintura 
com a llenguatge dels sen·
timents. 

L’abstracció de l’art plàs·
tic de Víctor Mateo es podrà 
contemplar a l’Aula Cultural 
fins al 2 de maig.

La mostra ‘Viatge a la ciutat de l’infinit’ de la Fundació Vicente Ferrer està a la Biblioteca. / Cedida

l’obra de Víctor Mateo es pot veure a l’aula Cultural. / Cedida

el dibuix de la portada del primer número és obra d’araceli Plata.

Exposició d’il·lustracions de 
laura Borràs a lectors al tren
reDaCCió

La llibreria Lectors al tren ha 
inaugurat una nova exposi·
ció en què la protagonista 
és la il·lustradora Laura 
Borràs Dalmau. Concreta·
ment, fins al 31 de març es 
podran veure a la llibreria 
les il·lustracions originals de 
Borràs de l’àlbum El camí de 
Marwan, escrit per Patricia 
de Arias i editat per El Cep 
i la Nansa.

Borràs vesteix les seves 
il·lustracions amb l’expres·
sió de les seves emocions 
i la vibració de la vida i en 
aquest àlbum, en concret, 
transporta al lector al camí 
de la recerca de la llibertat 
i d’un lloc per viure lluny de 
la fam i de la guerra. 

L’horari per visitar l’es·
tabliment és de dilluns a 
dissabte de 10 h a 13.30 h 
i de dilluns a divendres de 
17 h a 20 h.
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L’òpera electrònica ‘Infan� cida’, de Clara 
Peya i Marc Rosich, s’estrena a Rubí
M. CABRERA

Dirigit pel dramaturg Marc Ange-
let, el muntatge Infanti cida arriba 
aquest cap de setmana al teatre 
municipal La Sala coincidint amb 
la commemoració del Dia de la 
Dona. Es tracta d’una proposta 
contemporània d’òpera electrò-
nica amb música de Clara Peya, 
protagonitzada per l’actriu Neus 
Pàmies i amb la par� cipació del 
músic Gerard Marsal.

Infanti cida és un text amb el 
qual Caterina Albert va guanyar 
els Jocs Florals d’Olot el 1898, tot 
i que l’obra no es va estrenar fi ns 
60 anys més tard. Es tracta d’un 
monòleg molt dur entre una jove 
que explica què la va dur a assas-
sinar el seu fi ll acabat de néixer. 
De fet, el jurat del concurs, quan 
va saber que era un text escrit 
per una dona va demanar a Al-
bert que suavitzés el text i ella 
va optar per no presentar-se al 
lliurament dels premis. A par� r 
d’aquest moment, passaria a 
signar els seus llibres com a Víc-
tor Català. 

L’obra es reconstrueix a par-
� r de records i un so melòdic i 

TEATRE

L’actriu Neus Pàmies protagonitza aquest innovador muntatge. / Cedida

elegant que recorda els primers 
discos de James Blake. El text ha 
estat una adaptació de Marc Ro-
sich amb la voluntat de respectar 
al màxim la història, especial-
ment el llenguatge de pagès, tant 
present en tota l’obra de Caterina 
Albert. El contrast entre el català 

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

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

www.diariderubi.comwww.diariderubi.com

Vols anunciar-te?
Truca’ns al

 609 03 22 89 o 
al 686 95 75 80

rural i la contemporaneïtat de la 
música és un dels grans atrac� us 
d’aquest espectacle.

El muntatge es podrà gaudir a 
La Sala en un espectacle ín� m el 
diumenge a les 18.30 h. El preu és 
de 10 euros i de 7,50 euros amb 
descompte. 

Ofrena a Blas Infante coincidint 
amb el Dia d’Andalusia
REDACCIÓ

Rubí va oferir el 28 de febrer una 
ofrena fl oral al bust de Blas Infan-
te, considerat el pare de la nació 
andalusa. Tot i que la Coordina-
dora de En� dades Andaluzas de 
Rubí (CECAR) havia afi rmat que no 
hi hauria cap celebració al voltant 
del Dia d’Andalusia, finalment 
es va optar per realitzar l’ofrena 
floral, com es fa habitualment 
cada any coincidint amb aquesta 
celebració. 

Prop d’una cinquantena de 
persones van par� cipar en l’ofre-
na, que va tenir lloc el diumenge 
a la plaça d’Andalusia amb una 
nodrida representació ins� tucio-
nal. Segons va explicar l’alcaldessa, 
Ana M. Mar� nez, l’Ajuntament va 
voler celebrar aquesta jornada tot 
i les difi cultats per la pandèmia: 
“Tot i les restriccions sanitàries, no 
hem volgut perdre l’oportunitat de 
celebrar el Dia d’Andalusia, perquè 
Rubí va ser ciutat d’acollida de 
molts andalusos i andaluses”. 

TRADICIÓ

Imatge de l’ofrena fl oral al bust de Blas Infante. / Ajuntament-Localpres
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La SoniK organitza una desena d’activitats amb 
el Festival No Woman No Fest

llengua

Pere Català i Pic
Exposició fotogràfica. Al Mu-
seu Municipal Castell fins al 
16 de maig. 

Víctor Mateo
Exposició de pintura. A l’Aula 
Cultural fins al 2 de maig

El camí de Marwan
Il·lustracions de Laura Borràs. 
A la llibreria Lectors al tren 
fins al 31 de març. 

Viatge a la ciutat de l’infinit
A càrrec de la Fundació Vicen-
te Ferrer. 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
Obres pintades amb vi. Al 
Celler fins al 2 de maig.

Exposicions

·······································
DiVeNDreS 5 DE Març

Vespres de jazz i lletres
Amb Carles Drachs. A les 19.30 
h a l’Ateneu. Inscripció prèvia

Dansa: ‘totes’. a càrrec de 
l’esbart Manresà
A les 20 h a La Sala. Entrades 
esgotades.

·······································
DissabtE 6 DE Març

teatre: Dia 016. a càrrec 
d’Ana Costillo, Nataxa ruzafa 
i Álex Colas
A les 18 h i a les 20 h a l’Ate-
neu. Inscripció prèvia. 

Documental: ‘les aloges’
A les 18 h al CRAC. Org.: Xarxa 
feminista. Inscripció prèvia.

·······································
DiuMeNge 7 DE Març

teatre: Dia 016
A càrrec d’Ana Costillo, Nataxa 
Ruzafa i Álex Colas. A les 18 h i 
a les 20 h a l’Ateneu. Inscripció 
prèvia. 

Teatre: ‘infanticida’. De Clara 
Peya i Marc rosich
A les 18.30 h a La Sala. Preu: 
10€|7,5€.

·······································
DiMarts 9 DE Març

Taller d’autodefensa femi-
nista

Festival No Woman No Fest. 
A les 18 h al CRAC. Org.: La 
SoniK.

Xerrada sobre estètica i con-
sumisme
Festival No Woman No Fest. A 
les 18 h a la Torre Bassas. Org.: 
La SoniK. Inscripció prèvia.

·······································
DiMECrEs 10 DE Març

Podcast al carrer: ‘Massa fres-
ques o massa mojigatas?’
A càrrec de Rubí Jove. A les 
17.30 h a la pl. Pep Rovira. 
Inscripció prèvia.

Taller sobre mutilació ge-
nital
Festival No Woman No Fest. 
A les 18 h al CRAC. Org.: Rubí 
Acull i La SoniK. Inscripció 
prèvia.

·······································
Dijous 11 DE Març

Presentació literària
Festival No Woman No Fest. 
A les 17.30 h a la terrassa de 
la Biblioteca. Org.: La SoniK. 
Inscripció prèvia.

jamFem
A càrrec de RubíJoveExpres-
sa!. Festival No Woman No 
Fest. A les 18 h a la terrassa de 
la Biblioteca. Org.: La SoniK. 
Inscripció prèvia.

Taller d’imaginació i crea-
tivitat. a càrrec de laura 
garcía. 
A les 18 h a la Biblioteca. Ins-
cripció prèvia. 

AgEndA
joventut

rEDaCCiÓ

L’entitat cultural i juvenil La 
SoniK torna a organitzar el 
festival No Woman No Fest 
coincidint amb el Dia Inter-
nacional de la Dona, aquesta 
vegada adaptat a les circum-
stàncies de la pandèmia. 

Entre el 9 i el 13 de març, 
la SoniK ha preparat tot un 
seguit d’activitats culturals 
i de sensibilització vers la 
igualtat entre les dones i els 
homes, unes propostes que 
seran molt descentralitza-
des, ja que es faran a la Bibli-
oteca, al CRAC, a l’Ateneu, al 
Celler i a la Torre Bassas. 

El 9 de març entre les 

Cartell No Woman No Fest.

18 h i les 20 h estan progra-
mats el taller d’autodefensa 
feminista i una xerrada sobre 
estètica i consumisme, acti-
vitats que es faran al CRAC 
i a la Torre Bassas, respec-
tivament. 

L’endemà hi haurà un ta-
ller sobre mutilació genital 
al CRAC, organitzat per Rubí 
Acull, a partir de les 18 h. I 
l’11 de març està prevista 
una presentació literària a 
les 17.30 h a la terrassa de la 
Biblioteca i una jam session 
a partir de les 19 h. 

El 12 de març s’ha or-
ganitzat un passi d’audiovi-
suals a l’Ateneu a partir de 
les 19 h. Per últim, el 13 de 

març, hi haurà una jor-
nada al Celler de mú-
sica, amb exposicions, 
performance i mercat 
d’art, que arrencarà a 
les 12 h i està previst 
que finalitzi al voltant 
de les 22 h, coincidint 
amb el toc de queda. 
Els grups musicals con-
vidats enguany són el 
trio femení Bàrtsia i 
el grup de punk-rock 
Sandré.

Per participar en les 
activitats, a excepció de 
l’exposició, la perfor-
mance i el mercat d’art 
del Celler, cal inscriure’s de 
forma prèvia a través del 

rEDaCCiÓ

Ràdio Rubí emetrà el 9 de 
març la 9a edició del Dic-
tat Solidari i Coeducatiu, 
organitzat pel Servei Local 
de Català, el Pla Educatiu 
d’Entorn, l’Ajuntament de 
Rubí i l’emissora municipal. 
En aquesta ocasió, l’activitat 
es desenvoluparà exclusiva-
ment a través de Ràdio Rubí 
per les restriccions sanitàri-
es. La proposta s’adreça als 
centres educatius, a l’alum-
nat de català per adults i a 
la ciutadania en general. Es 
podrà seguir en directe a les 
10.15 h a www.radiorubi.fm i 
en diferit a través del podcast 
del programa Rubí al Dia.

El text que es llegirà serà 

El Dictat solidari s’emmarca en el Dia de la Dona 
i es farà a través de ràdio rubí

un fragment d’un conte de 
Raquel Díaz Reguera que 
parla de la llibertat de decisió 
de les nenes i joves, motiu 
pel qual el Dictat Solidari 
del 2021 queda emmarcat 

dins dels actes del Dia de 
la Dona. 

L’activitat s’iniciarà amb 
una lectura a velocitat nor-
mal, seguida d’un dictat i 
d’una nova lectura final. 

Fa 9 anys que es realitza aquesta activitat. / Arxiu

Les persones que segueixin 
en directe el dictat, podran 
participar en el sorteig d’un 
lot de llibres responent a pre-
guntes sobre el text a través 
del telèfon 93 588 11 54. La 
correcció de l’exercici es po-
drà consultar a la pàgina web 
del Centre de Normalització 
Lingüística de Rubí i Terrassa 
i al web de Ràdio Rubí. 

Pel format d’enguany, 
el Dictat Solidari no farà la 
tradicional recollida d’ali-
ments. No obstant això, els 
organitzadors conviden a 
la ciutadania a mantenir el 
caràcter solidari del dictat 
col·laborant individualment 
amb Càritas, Creu Roja, 
ASAV, Frater-Nadal i Rubí 
Solidari. 

correu electrònic lasonikru-
bi@gmail.com. 

rEDaCCiÓ

L’Esbart Dansaire de Rubí se 
suma a la commemoració del 
Dia de la Dona amb la posada 
en escena de l’espectacle ‘To-
tes’, una proposta de dansa 
que arriba a Rubí de la mà de 
l’Esbart Manresà. Es tracta 
d’un muntatge que a través 
de la dansa contemporània 
posa en escena la consci-
ència d’opressió, l’alteritat, 
l’autoemmancipació, la vio-
lència sexual, la maternitat i 
la sexualitat. Posteriorment, 

està previst un debat sobre 
aquestes qüestions, dinamit-
zat per Montse Flores. 

La representació serveix 
també per tornar a imple-
mentar el projecte de l’Es-
bart Dansaire Divendres 
Faves Tendres, que consisteix 
en acollir a Rubí preestrenes 
d’espectacles i que amb la 
pandèmia es va aturar. 

‘Totes’ es posarà en esce-
na de forma gratuïta al teatre 
municipal La Sala aquest 
divendres a les 20 h. Les en-
trades ja estan esgotades.

dansa
Espectacle de dansa a la sala per 
commemorar el Dia de la Dona

rEDaCCiÓ

Una vegada més, l’Ateneu 
acull l’activitat Vespres de 
jazz i lletres, un recital de 
poesia amb acompanya-
ment musical que s’ha con-
vertit en un clàssic en la pro-
gramació de l’equipament 
cultural. 

En aquesta ocasió, el 
convidat és el poeta Carles 
Dachs, un berguedà que 
actualment és professor en 
una universitat hongaresa, 
i que oferirà al públic el seu 

repertori de versos inèdits. 
Com a contrapunt musical 
a la poesia de Dachs, el 
pianista Alex Climent, el 
baixista Álvaro Taborda i 
el saxofonista Wenceslao 
Galán oferiran la seva mú-
sica jazz d’improvisació com 
fan habitualment. 

L’activitat serà aquest 
divendres a les 19.30 h a 
l’Ateneu de Rubí i per assistir 
cal reservar prèviament. El 
cartell de l’espectacle està 
elaborat, com és habitual, 
per Heitor Real. 

recital
Vespres de jazz i lletres amb el 
poeta Carles Dachs

c. Marconi, 1 (Plaça Progrés) 
info@vilaseguros.com
Teléfono 93 699 78 33

autos · hogar · vida 
salud · decesos 
comercio/pyme 

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

WATERPOLO | LLIGA TIR AMB ARC | LLIGA NACIONAL

Els integrants del Club de Tir 
amb Arc de Rubí retornaran 
a la compe� ció aquest cap 
de setmana després d’una 
llarga aturada. El 6 i 7 de 
març comencen les lligues 
nacionals de camp i bosc 3D, 
que � ndran lloc a la localitat 
castellana de Villacas� n, a 
Segòvia. 

Tant en la compe� ció de 
camp com en la de bosc 3D 
hi haurà presència de par� -
cipants rubinencs. A la lliga 
de camp hi par� ciparà Eva 
M. Iglesias, que intentarà 

igualar la gran temporada 
que va fer durant el 2020 en 
arc ins� n� u. David García, 
per la seva banda, s’estre-
narà amb la seva primera � -
rada representant el club, ja 
que és un dels grans candi-
dats a acabar en primer lloc 
en la lliga de camp en arc nu. 
Pel que fa a la lliga de bosc 
3D, també hi participarà 
Eva M. Iglesias, juntament 
amb Carlos Cárcamo en 
arc ins� n� u i David García i 
Carles Sabatés en arc nu. / 
Arquers de Rubí

Els arquers de Rubí retornen a 
la compe� ció nacional

HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

Les jugadores del Sènior 
Femení del Cent Pa� ns han 
aconseguit el bitllet per dis-
putar el play-off  de la Lliga 
Elit d’hoquei línia. Ho van fer 
després de derrotar en un 
par� t a cara o creu l’ASME 
Tucans per 2-1. El conjunt 
visitant va pressionar durant 
tot el par� t i fi ns i tot es va 
avançar en el marcador, 
però a la segona part les 
jugadores rubinenques van 
empatar amb un gol de 
Maria Ayala. Les ocasions i 
les jugades ofensives eren 
constants en totes dues 
porteries i quan faltaven 44 
segons pel fi nal del par� t 
quan Ainhoa Merino va 
aconseguir fer un gran gol 
que va servir per classifi car 
les de Rubí pel play-off .

Per la seva banda, el 
Sènior Masculí va empatar 
4-4 contra el CHL Jujol en el 
derbi català de la Lliga Elit. 
El par� t en un primer mo-
ment semblava fàcil per als 
rubinencs pel resultat con-

Una derrota per la mínima 
va privar el Sènior Femení 
del Club Natació Rubí de la 
classifi cació pel play-off  de 
Divisió d’Honor de water-
polo. El conjunt rubinenc 
va rebre dijous passat la 
visita del CN Sant Andreu 
en el darrer partit de la 
primera fase i tot i que les 
locals van lluitar fi ns al fi nal 
per aconseguir la tercera 
posició, el par� t va acabar 
8-9 i el bitllet pels play-off  
es va escapar.

Ara, el CN Rubí queda 
enquadrat al grup D en 

la disputa pel 7è lloc i la 
lluita per la permanència, 
on es veurà les cares amb 
el CN Boadilla, el CN Sant 
Feliu, l’EW Saragossa, l’ARC 
Ciudad Lineal i el Leioa IT. 
Precisament contra aquest 
darrer equip, les jugadores 
rubinenques s’enfronta-
ran aquest dissabte a les 
17.45 h.

Pel que fa al Sènior Mas-
culí, va obtenir una doble 
victòria per consolidar-se 
encara més com a líder 
indiscutible del seu grup 
de Primera Nacional. Els 

de Rubí es van desplaçar 
a Madrid per jugar contra 
el Colegio Brains, equip al 
qual van guanyar per 10-
17, i a l’ARC Ciudad Lineal, 
contra el qual van sumar 
un nou triomf per 8-25. 
Els jugadors de Rui Thiago 
són líders indiscu� bles del 
grup a falta de només dues 
jornades. 

D’altra banda, després 
d’una aturada llarga per la 
pandèmia, el Cadet Femení 
va reprendre la compe� ció 
amb dos par� ts disputats a 
Molins de Rei. El primer va 

acabar amb derrota contra 
el CN Terrassa per 11-6, 
mentre que el segon va 
suposar la primera victòria, 
per 10-12, contra el Molins 
de Rei.

El proper cap de set-
mana, el Sènior Masculí B 
s’enfrontarà al CN Poblenou 
B dissabte a les 15.15 h. El 
Cadet Masculí reprèn la 
compe� ció amb dos par� ts. 
El primer contra el CN Sa-
badell dissabte a les 19.45 
h i el segon contra el CN 
Igualada el diumenge a les 
18 h. / CNR

El Sènior Femení del Cent Pa� ns 
es classifi ca pel play-off 

El Sènior Femení del CNR es queda fora del play-off  

tundent en el par� t d’anada, 
però el Jujol no va donar cap 
facilitat al conjunt visitant. 
El Cent Pa� ns va haver de 
treballar de valent per aixe-
car el par� t i quan faltaven 
26 segons que els de Rubí 
van aconseguir empatar el 
par� t i forçar la pròrroga. En 
aquest tercer temps, el Cent 
Pa� ns va aconseguir el gol 
d’or i per tant va sumar el 
punt de bonus. Amb aques-
ta victòria, l’equip rubinenc 
té assegurada la permanèn-
cia un any més en la màxima 
categoria de l’hoquei pa� ns 

espanyol. 
Pel que fa al Sènior Mas-

culí B, va perdre a casa 
contra l’AE Sant Andreu per 
4-5 i cada cop es complica 
més la salvació de l’equip 
a la Lliga Or. En els cinc 
minuts inicials, els locals 
van encaixar dos gols en 
errades defensives, un fet 
que va acabar decidint el 
partit. Amb el 0-3, els de 
Rubí van reaccionar i van 
fer els millors minuts de la 
temporada, però no va ser 
suficient per culminar la 
remuntada.

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

ATLETISME | CAMPIONAT D’ESPANYA

L’atleta de la Unió Atlè� ca 
Rubí (UAR) Juan Segarra va 
aconseguir un doble podi en 
la seva par� cipació al Cam-
pionat d’Espanya Màster de 
majors de 50 anys que es 
va disputar a Barbastre, a la 
província d’Osca. Segarra va 
guanyar la plata en el mar-
tell pesat amb una marca 
de 14,85 m i el bronze en el 
llançament de javelina, amb 
una distància de 42,37 m.

Pel que fa al Campionat 
de Catalunya Màster en pista 
coberta de veterans, Segarra 
va ser primer en el llança-
ment de pes amb una marca 
de 12,80 m. En aquesta 
mateixa prova, va quedar en 
tercer lloc Manuel Centella, 
amb un llançament de 9,90 
m. D’altra banda, Francisco 
Aragón va ser el primer en 
els 1.500 m llisos amb un 
temps de 5:22.67.

En el Campionat de Cata-
lunya de proves combinades 

Juan Segarra aconsegueix la plata 
en el Campionat d’Espanya Màster 
de martell pesat

Sub-16, que es va disputar al 
Palau Sant Jordi, Ivan García 
va aconseguir el segon lloc 
en hexatló amb 3.281 punts. 
Aketza Sumell, per la seva 
banda, va quedar quart, amb 
2.859 punts.

En relació al Campionat 
de Catalunya de Relleus Sub-
14, l’equip format per Pedro 
Takatsu, Fran Aguilera, Ivan 
Molina i Xavi Borrell va ser 
quart en la seva sèrie del 

4x200 m (2:04.88); mentre 
que l’equip de Mar� na Ca-
pel, Aina Carmona, Meritxell 
Llort i Maria López va quedar 
sisè en la seva sèrie en la 
mateixa prova (2:06.19).

Per últim, aquest cap 
de setmana també es va 
disputar el Campionat de 
Catalunya Sub-14. El millor 
resultat el va obtenir Mar-
� na Capell en el triple salt, 
que va aconseguir el segon 
lloc amb un salt de 9,86 m. 
En el salt de llargada va ser 
quarta amb 4,50 m, la seva 
millor marca. També va batre 
el seu propi rècord Meritxell 
Llort en els 1.000 m llisos, 
on va ser quarta de la sèrie 
(3:39.36). Iván Molina va 
quedar vuitè en els 1.000 m 
llisos (3:30.07), mentre que 
Xavi Borrella, va ser desè en 
els 2.000 m llisos (7:33.87). 
Per úl� m, Abril Segovia va 
ser quarta en llançament de 
pes amb 7,32 m. / UAR

Segarra es va penjar la medalla 
de plata. / Cedida

     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
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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


	050321_diariderubi_01
	050321_diariderubi_02
	050321_diariderubi_03
	050321_diariderubi_04
	050321_diariderubi_05
	050321_diariderubi_06
	050321_diariderubi_07
	050321_diariderubi_08
	050321_diariderubi_09
	050321_diariderubi_10
	050321_diariderubi_11
	050321_diariderubi_12
	050321_diariderubi_13
	050321_diariderubi_14
	050321_diariderubi_15
	050321_diariderubi_16

