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La incidència epidemiològica 
de la covid-19 con� nua en 
una bona dinàmica a la ciutat 
i ha baixat lleugerament du-
rant les darreres setmanes, 
segons les dades del Depar-
tament de Salut. El risc de 
rebrot con� nua per sota de 
300 i la velocitat de propaga-
ció de la malal� a per sota de 
l’1. Pel que fa a la incidència 
acumulada en 14 dies, ha pu-
jat lleugerament fi ns al 283, 
però el nombre d’ingressos 
ha disminuït fi ns a 22.

Des que va començar 
l’epidèmia, a Rubí s’han con-
tagiat 5.548 persones, segons 
les dades ofi cials, i  han mort 
per la covid 170 rubinencs.

A Catalunya, la situació 
també comença a ser més 
tranquil·la i el risc de rebrot 
està ara en 196. Hi ha 1.503 
persones ingressades i 471 
pacients a les UCI.

Un 6,3% ha rebut la primera 
dosi de la vacuna
El ritme de vacunació con-
tinua sent lent, com a la 
majoria del territori català. A 
Rubí, només un 2% ha rebut 
les dues dosis de la vacuna, 
mentre que el 6,3% ha rebut 
la primera injecció.

La majoria de la pobla-
ció de residències ja està 

vacunada i això ha provocat 
que no s’hagi registrat cap 
cas de coronavirus des de fa 
setmanes.

Cinc grups tancats als ins-
� tuts
Una desena de grups escolars 
estan tancats a Rubí després 

de registrar casos positius 
de coronavirus, la majoria 
als ins� tuts de la ciutat. La 
Serreta té dos grups tancats 
de cicle forma� u, mentre que 
l’Estatut i el Duc de Mont-
blanc tenen un grup d’ESO 
confi nat cadascun i l’Estatut, 
un de Batxillerat.

A les escoles d’educació 
infan� l i primària, hi ha qua-
tre grups de primària a casa: 
de Ca n’Alzamora, el Rivo Ru-
beo, el Mossèn Cinto Verda-
guer i el Liceo Politècnic. De 
l’Escola Ribas hi ha un grup 
tancat d’ESO, mentre que del 
Ramon Llull està confi nat un 
grup de P5. / DdR
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servei a
domicili

Ens agrada la nostra gent.
Des de 1955 amb vosaltres

Fi del confi nament comarcal 
a Catalunya a par� r de dilluns
REDACCIÓ

El Procicat ha decidit aixecar 
les restriccions a la mobilitat 
a partir del dilluns 15 de 
març. Des d’aquest dia, els 
ciutadans de Catalunya es 
podran moure per l’interior 
del territori sense restricci-
ons sempre que sigui amb la 
bombolla de convivència.
Les restriccions a la mobilitat 
es van imposar fa cinc me-Els rubinencs es podran desplaçar a altres pobles i ciutats de Catalunya a par� r de dilluns. / C.B.

sos, a mitjans d’octubre, a 
l’àmbit municipal i posterior-
ment es va obrir a l’interior 
de la comarca.

Aquesta és la principal 
novetat de l’actualització 
de les restriccions que ha 
anunciat el govern de la 
Generalitat.

Una altra de les novetats 
és que el comerç de proxi-
mitat podrà obrir durant el 
cap de setmana, ja que fi ns 
ara només ho podien fer els 
comerços considerats essen-
cials. Aquesta mesura també 
entrarà en vigor a par� r del 
dilluns.

En l’àmbit de la restau-
ració, es man� ndrà l’hora-
ri d’obertura ampliat des 
d’aquest dilluns. De 7.30 h a 
17 h i la resta del dia només 
es podrà fer menjar per dur 
a casa.

Les sales de joc podran 
tornar a obrir amb grups de 
com a màxim sis persones, 
així com totes les compe� ci-

ons espor� ves de categories 
inferiors als 16 anys.

Les mesures es man� n-
dran com a mínim fi ns al 28 
de març, just abans de la 
Setmana Santa.

Així, con� nua el toc de 
queda fi ns a les 23 h i només 
es poden fer reunions amb 
diferents grups bombolla a 
l’exterior amb un màxim de 
sis persones.

No es podrà sor� r de Cata-
lunya per Setmana Santa
Pel que fa a la mobilitat per 
la Setmana Santa, no es po-
drà sor� r d’una comunitat, 
a excepció de les Balears i 
les Canàries, ja que així s’ha 
acordat en el Consell Inter-
territorial de Salut.

De totes maneres, la 
Generalitat de Catalunya 
haurà de decidir les mesures 
internes durant la Setmana 
Santa a partir del 28 de 
març, pocs dies abans de 
l’època fes� va.

Només el 2% 
de la població 
rubinenca ha 
rebut les dues 
dosis de la 
vacuna

La incidènca de la covid-19
con� nua en descens a Rubí



ciutadania.
L’enquesta va ser rea-

litzada durant el mes de 
novembre per l’empresa 
Vox Populi Recerca a 428 
persones residents de Rubí 
a través d’enquestes al car-
rer. L’error de la mostra és 
de ±4,7%.

El bus urbà, el servei més 
ben valorat
La ciutadania ha tornat a 
donar la puntuació més 
gran al servei d’autobusos 
urbans amb un 7,1, l’únic 
aspecte que aconsegueix 
un notable. L’illa de via-
nants ha estat valorada amb 
un 6,8 i les zones verdes, 
parcs i places amb un 6,4. 
Suspenen les activitats per 
als joves amb un 4,3 i, una 
vegada més, l’aparcament, 
amb una valoració de 2,6.
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MArtA cAbrErA

El 22,4% de la ciutadania 
està preocupada per la in-
seguretat i la delinqüència a 
la ciutat, segons es desprèn 
de l’Enquesta de satisfacció 
ciutadana elaborada anual-
ment per l’Ajuntament de 
Rubí. Aquesta és la principal 
inquietud dels habitants de 
la ciutat, seguida per la ne-
teja i el manteniment de la 
via pública amb un 17,6%; 
els serveis sanitaris (11,3%) 
i les activitats culturals i 
d’oci (11,2%). Aquests qua-
tre elements són a grans 
trets les principals preocu-
pacions que tenen avui en 
dia els rubinencs respecte a 
la seva ciutat.

En canvi, pel que fa a 
les qüestions que menys 
preocupen, la immigració 
i el racisme només ocupen 
un 1,5% de les respostes, 
un percentatge molt similar 
a la preocupació al voltant 
del transport públic i la 
gestió municipal. D’altra 
banda, sorprèn que una 
qüestió com l’atur, que s’ha 
incrementat molt durant 
els darrers mesos, només 
preocupi un 4,6% de la 

la principal preocupació de la ciutadania 
rubinenca és la inseguretat i la delinqüència

Efectius dels Mossos, durant una tasca de vigilància de les mesures anticovid a l’estació. / Arxiu Ajun-
tament-localpres

amb un 7,58. No hi ha cap 
servei que suspengui, però 
els menys valorats són l’Ofi-
cina de Serveis a l’Empre-
sa, el Rubí Brilla i Serveis 

En relació amb les políti-
ques públiques impulsades 
per l’Ajuntament durant el 
darrer any, el 48,1% dels 
enquestats considera que 
són correctes, el 31,1% do-
lentes i el 3,7% molt dolen-
tes; mentre que el 12,9% les 
qualifica de bones i el 0,9% 
com a molt bones. Sobre el 
coneixement que té la po-
blació sobre l’alcaldessa de 
Rubí, un 62% coneix Ana M. 
Martínez, tot i que només 
el 39% sap dir el seu nom 
complet. El 39% puntua la 
seva tasca amb un bé, el 
28% li atorga un notable i 
el 4% un excel·lent, mentre 
que el 19,4% la suspèn.

Sobre els serveis muni-
cipals, els més ben valorats 
són les escoles bressol amb 
un 7,7, la Font del Ferro, 
amb un 7,75; i Ràdio Rubí, 

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

un de cada tres rubinencs, 
amb problemes econò-
mics
Segons es desprèn d’aques-
ta enquesta, el 33% dels 
rubinencs tenen alguna 
dificultat per arribar a final 
de mes i concretament hi 
ha un 4% que té moltes 
dificultats. Els pagaments 
de la hipoteca centren 
principalment aquestes 
dificultats, però també els 
subministraments de la llar 
i la climatització.

Diari de Rubí, mitjà de re-
ferència a la ciutat
L’enquesta encarregada per 
l’Ajuntament indica que el 
Diari de Rubí és el mitjà 
preferit dels rubinencs per 
informar-se sobre l’actua-
litat local, amb un 13,1%, 

per davant de Ràdio Rubí 
(10,3%) i les xarxes soci-
als que no són municipals 
(8,2%). El 47,2% dels en-
questats explica que no 
segueix l’actualitat local.

L’enquesta, encarregada per l’Ajuntament i realitzada al novembre, també 
determina que un de cada tres rubinencs té problemes per arribar a final de mes 

El servei de bus urbà és l’únic que es valora de forma notable. / Arxiu

L’enquesta conclou 
que el Diari de 
Rubí és el mitjà 
preferit dels 
rubinencs per 
informar-se sobre 
l’actualitat local
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Suspès l’acte del Dia de la Dona, que 
divulga la lectura del manifest per internet

Rubí reflexiona sobre els drets i els recursos 
necessaris per les dones amb discapacitat

rEDAcciÓ

L’acte institucional del Dia 
de la Dona s’havia de cele-
brar aquest dilluns coinci-
dint amb la jornada del 8 de 
març, però una hora abans 
l’Ajuntament va prendre 
la decisió de suspendre’l 
per les condicions mete-
orològiques. L’acte es va 
reprogramar a l’interior de 
l’Ajuntament i va consistir en 
la gravació del manifest i la 
posterior divulgació a través 
d’Internet.

Tina Pinillo, del grup de 
lectura Veus de Dona, Alicia 
Rejón, del Grup d’Ajuda Mú-
tua de Rubí, Aissatu Konte 
i Pancalin Ndougfack, del 
Grup de Dones Senegale-
ses, Helena del Campo, de 
la Font del Ferro, i M. José 
Rodríguez, de Dones cosi-
dores del Pinar, juntament 
amb l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, van ser les en-
carregades de fer la lectura 

lArA lÓpEz

Rubí continua celebrant la 
programació especial del 
Dia Internacional de la Dona 
durant el mes de març amb 
diverses activitats i temà-
tiques vinculades als drets 
de la dona. Aquest dimarts 
a la tarda s’ha celebrat una 
taula rodona en línia sota el 
lema ‘Dones amb discapaci-
tat, parlant entre dones’, un 
debat sobre la invisibilitat, 
discriminació i estigmes que 
marquen la identitat de les 
dones amb discapacitat i 
les accions necessàries per 
combatre aquesta proble-
màtica.

La sessió, conduïda 
per Ruth González, tècnica 
d’Igualtat de l’Ajuntament, 
va comptar amb la interven-
ció de Pilar Gomiz, doctora 
en Sociologia i periodista; i 
Miriam Herrero, presiden-
ta d’Amanixer, l’Associació 
Aragonesa de Dones amb 
Discapacitat. L’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, i la re-
gidora d’Igualtat, Yolanda 
Ferrer, van obrir i tancar 
l’acte, defensant que des de 
l’Ajuntament de Rubí segui-
ran “lluitant per una societat 
inclusiva i igualitària”.

del manifest, acordat per la 
Diputació de Barcelona.

Un text en què es desta-
ca que la pandèmia ha posat 
de relleu la importància de 
les cures i com les desigual-
tats entre els homes i les 
dones provoquen que, en 
èpoques de crisi com l’actu-

Pilar Gomiz va explicar 
com els prejudicis contra 
les dones amb discapacitat 
poden anul·lar els seus drets 
com a dona, ja que viuen 
sotmeses a un paternalisme 
constant en el seu dia a dia, 
fet que pot minvar la seva 
autoestima i la capacitat per 
prendre decisions per elles 
mateixes. “L’única sortida és 
donar-los recursos perquè 
puguin ser independents 
i desenvolupar-se com a 
ciutadanes plenes”, va sen-
tenciar Gomiz.

Per la seva banda, Mi-
riam Herrero va explicar 
la tasca d’Amanixer, única 
entitat de dones amb disca-
pacitat a l’Aragó nascuda el 
2012. L’associació treballa 
amb moviments socials per 
reivindicar els drets de les 
dones amb discapacitat i 
ofereix serveis específics pel 
col·lectiu com suport social 
i psicològic personalitzat i 
formació per ajudar en la 
cerca de feina.

Polítiques transversals amb 
perspectiva de gènere i 
educació inclusiva
Les ponents van coincidir 
en els dos eixos necessaris 
per garantir els drets de les 

al, les dones siguin molt més 
vulnerables que els homes: 
“A tot el món, les dones 
s’enfronten a un augment de 
les violències masclistes, de 
les tasques de cura no remu-
nerades, de la bretxa salarial 
i digital, de la desocupació, 
de la pobresa, entre tantes 

dones amb discapacitat. Per 
una banda, totes les políti-
ques governamentals han 
d’incloure la perspectiva de 
gènere i de discapacitat en 
tots els àmbits. L’advocada 
Miriam Herrero va afirmar 
que les administracions 
han de col·laborar amb les 
entitats de dones discapa-
citades com a suport tècnic 
per elaborar polítiques in-
clusives. Herrero i Gomiz van 
denunciar les mancances en 
l’atenció accessible i l’accés 
a la sanitat de les persones 

altres discriminacions i a un 
retrocés en drets socials, 
econòmics i polítics”.

Ja al vespre, el col·lectiu 
Xarxa Feminista de Rubí va 
iniciar una manifestació per 
denunciar la desigualtat 
entre els homes i les dones 
(vegeu notícia adjunta).

discapacitades arreu d’Es-
panya.

D’altra banda, durant el 
debat es va concloure que 
és fonamental educar a la 
ciutadania sobre els drets 
i les necessitats de les per-
sones amb discapacitat. La 
presidenta d’Amanixer va 
defensar que cal formar des 
de la infància a les escoles 
i també en l’àmbit laboral, 
especialment a persones 
que treballen a l’administra-
ció i de cara al públic, cases 
d’acollida, etc.

Després de la gravació de la lectura del manifest, les participants es van fer una fotografia al carrer. / 
Ajuntament-localpres

les dones amb discapacitat han estat les protagonistes d’un dels 
actes del Dia de la Dona. / Ajuntament (Arxiu)

rEDAcciÓ

Més d’un centenar de perso-
nes van participar dilluns al 
vespre en la manifestació del 
8 de març, Dia de la Dona, 
per reivindicar la igualtat 
entre homes i dones. Sota 
el lema ‘Les feministes som 
i serem a primera línia’, el 
col·lectiu Xarxa Feminista 
de Rubí va encapçalar amb 
torxes aquesta mobilització, 
que va sortir des de la plaça 
Nova Estació, va aturar-se a 
la plaça del Doctor Guardi-
et, davant de l’església i va 
tallar durant uns minuts la 
c-1413.

A l’inici de la marxa, es 
va llegir un manifest redactat 
per diversos col·lectius que 
integren la Xarxa Feminista i 
que, a més de reivindicar la 
igualtat entre homes i dones, 

Manifestació als carrers 
de rubí per lluitar contra 
el masclisme

també demanava una millor 
sanitat i educació públiques, 
el dret a un sostre digne, 
el tancament dels centres 
d’estrangeria, l’autodeter-
minació dels pobles i la fi del 
sistema capitalista. El text 
també criticava l’Ajuntament 
de Rubí per no impulsar polí-
tiques feministes actives.

D’altra banda, el ma-
nifest també incidia en la 
situació que han patit moltes 
dones arran de la pandèmia, 
com ara l’augment dels casos 
de violència masclista o la 
feminització dels treballs 
de cures, que continuen 
sent majoritàriament cosa 
de dones. Per últim, han 
lamentat l’ascens de la ultra-
dreta amb l’entrada de Vox al 
Parlament, que suposa una 
actitud bel·ligerant contra el 
feminisme.

En la manifestació de dilluns hi van participar més d’un centenar de 
persones. / Ràdio Rubí
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Obrim una nova Botiga 
Naturgy a Rubí i el 
nostre desig més gran 
és poder-te conèixer. 

Quin és el teu?

Quin és el teu desig?
Vine a visitar-nos i comparteix-lo amb nosaltres, del 15 al 26 de 
març, al nostre Arbre dels desigs:

Rebràs un  
regal segur.2

I entraràs al sorteig d’una 
Targeta Amazon de 200 €.3

Vine a compartir 
el teu desig 
amb nosaltres  
i emporta’t regals 
i descomptes.

T’oferim la tranquil·litat de pagar el mateix de llum i gas cada mes 
amb la Tarifa Plana Zen, que inclou:1

• Primer mes gratis.   •  3 mesos gratis en serveis de manteniment.

T’hi esperem!
Cal Gerrer, 2. 08191 Rubí.  
De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 i de 15:00 a 19:00 h.

1. Primera quota gratis per a noves contractacions de Tarifa Plana de Llum i/o Gas amb Naturgy Iberia, S.A. Promoció vàlida per al client residencial amb tarifa d’accés 2.0A i 2.0DHA de Llum, potència contractada < 10 kW (a 
partir de l’1 d’abril tarifes 2.0TD de Llum, potència contractada < 15 kW) i sense Bo Social, així com per a les tarifes d’accés 3.1 i 3.2 de Gas. Si a més contractes els serveis de manteniment Servigas, Servielectric i Servihogar 
et regalem les 3 primeres quotes d’aquests serveis. Queden exclosos d’aquesta promoció els canvis de producte, el Servigas Baàsic, Servigas Complet +, Servigas Confort modalitat sense fils i les modalitats sense carència. 
Ofertes vàlides fins al 31/05/2021 i no acumulables a d’altres promocions. 2. Obsequi segur per participació fins a exhaurir existències (150 unitats per Botiga Naturgy). 3. Sorteig d’una targeta Amazon per valor de 200 € 
entre tots els participants en l’acció “L’arbre dels desigs” de la teva Botiga Naturgy. Els participants hauran d’emplenar les seves dades en un cupó que se’ls lliurarà a la mateixa botiga. Bases dipositades davant de Notari. Les 
pots consultar a la teva Botiga Naturgy.
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rEDAcciÓ

Un incendi en un edifici 
de quatre plantes al car-
rer Ulloa aquest dimecres 
va obligar els Bombers a 
intervenir per rescatar les 
persones que s’havien que-
dat atrapades a l’interior de 
la segona planta, on es va 
originar el foc.

L’avís de foc es va re-
gistrar a les 8.17 h i, fins al 
lloc dels fets, el centre de 
la ciutat, es van desplaçar 9 

tres persones traslladades a 
l’hospital per intoxicació en un 
incendi al carrer ulloa

El foc es va produir al segon pis. / Bombers

dotacions de Bombers per 
intentar apagar les flames i 
rescatar les persones que hi 
havia a l’interior de l’edifici. 

Es van haver d’evacuar 
una vintena de persones de 
l’interior de l’edifici i tres 
persones es van haver de 
rescatar amb el camió escala 
dels Bombers per la façana 
perquè havien quedat tan-
cades pel foc del segon pis. 
Les tres persones van ser 
traslladades a l’hospital per 
intoxicació.

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) 

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!

la renda dels rubinencs ha retrocedit al nivell de fa 8 anys. / Marc Grifo-Ajuntament

Gairebé 5.000 famílies de rubí tenen greus 
problemes per conservar l’habitatge
rEDAcciÓ

L’Ajuntament de Rubí ha 
presentat una primera diag-
nosi del Pla local d’inclusió 
social, un document que 
detecta quines són les prin-
cipals problemàtiques que 
té el municipi en qüestions 
socials. Entre altres qüesti-
ons, s’ha detectat que hi ha 
dificultats per accedir a un 
habitatge digne per culpa 
de l’increment del preu dels 
pisos respecte a les rendes 
familiars, que ha generat 
una greu situació d’exclusió 
residencial.

Segons les dades reco-
llides, hi ha 3.000 llars que 
tenen dificultats per pagar 
la hipoteca, 942 que reben 
ajuts per pagar el lloguer i 
al voltant de 850 immobles 
que estan ocupats. Això 
suposa que gairebé 5.000 
famílies que tenen pro-
blemes per conservar un 
habitatge.

la pobresa afecta especial-
ment a les dones, els infants 
i els estrangers
A més, la diagnosi registra 
que els nivells més elevats 
de pobresa a Rubí es con-
centren en les dones, la 
infància i l’adolescència, les 
persones amb baix nivell 
formatiu i una ciutadania 
desvinculada del mercat 
laboral, persones estrange-
res o de dones que crien els 
fills soles.

La renda ha retrocedit fins 
als nivells de fa vuit anys
El 2020, la Renda Familiar va 
ser de 12.100 euros per ha-
bitant, una xifra que marca 
un retrocés fins als nivells 
de 2012. El grup de pobla-

ció més afectat per l’atur 
són les persones majors de 
55 anys i especialment les 
dones, que arriben al 35% 
de la desocupació. El 33% 
de les persones aturades 
de llarga durada tenen un 
nivell formatiu baix que els 
dificulta la inserció al mer-
cat laboral.

Un altre índex que posa 
al descobert la diagnosi és 
l’envelliment de la població 
i la solitud no desitjada per 
persones més grans de 65 
anys, un fet que increments 
el seu risc d’aïllament i ex-
clusió social.

un de cada 10 rubinencs 
són atesos pels Serveis 
Socials
Els indicadors també descri-
uen la tasca que es realitza a 
Serveis Socials: un 11% dels 
rubinencs estan sent atesos 
per aquest servei principal-
ment per la maca d’habitat-
ge, la dificultat per fer front 

a les despeses de lloguer o 
subministraments, l’emissió 
d’informes de vulnerabilitat 
per exclusió residencial o 
pobresa energètica i les 
dificultats per fer front a 
necessitats basques com 
l’alimentació o la higiene.

impacte de la covid-19
D’altra banda, s’ha estudiat 
també quin impacte ha tin-
gut la covid-19 en l’àmbit 
social a la ciutat. Des de 
l’inic de la pandèmia, s’ha 
incrementat un 39% les 
persones ateses pels Serveis 
Socials i han augmentat les 
demandes derivades de la 
pèrdua sobtada d’ingres-
sos. 

A més, s’ha agreujat la 
situació de vulnerabilitat 
d’alguns col·lectius, com 
les persones grans en si-
tuació de dependència o 
discapacitat, les víctimes 
de violència masclista o les 
persones amb problemes de 

salut mental.

Punt de partida del Pla local 
d’inclusió social
Totes aquestes dades es van 
presentar en el marc d’una 
trobada virtual de la Taula 
d’Inclusió Social i són el 
punt de partida d’un procés 
participatiu que s’engegarà 
en els propers mesos per 
acabar de completar la di-
agnosi. 

Un cop f inal i tzada, 
s’implementarà la fase de 
propostes, on es definiran 
accions prioritàries en ca-
dascun dels àmbits temà-
tics. Completar el diagnòstic 
servirà per “lluitar contra la 
pobresa i afavorir les dinà-
miques d’inclusió social, de-
bilitar els factors generadors 
d’exclusió i atendre els col-
lectius amb més necessitats, 
a més de prevenir futures si-
tuacions de vulnerabilitat”, 
ha explicat l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez.

rEDAcciÓ

El Mercat Municipal donarà 
la benvinguda a la primavera 
amb una campanya comerci-
al durant la qual se sorteja-
ran 43 bosses reutilitzables. 
Es tracta de la promoció ‘Ar-
riba la primavera i celebrem 
el #DiaMundialdelReciclat-
ge’ que pretén promoure 
la reducció de residus d’un 
sol ús com són les bosses 
de plàstic. 

Així, cada parada sorte-

El Mercat celebra l’arribada de la 
primavera amb una campanya 
de bosses reutilitzables

jarà una bossa reutilitzable 
i realitzada amb pancartes i 
pantalles enrotllables d’actes 
publicitaris i de promoció del 
Mercat que ja no s’utilitzen. 
Es tracta, doncs, de bosses 
reciclades que són part de la 
història del Mercat. Per par-
ticipar en aquesta promoció, 
cal dipositar els tiquets de 
compra a les urnes que es 
trobaran a partir d’aquest 
divendres a cada parada, 
indicant les dades: nom, 
cognom i telèfon. 

www.diariderubi.com

Vols anunciar-te?
Truca’ns al

 609 03 22 89 o 
al 686 95 75 80
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Nou curs de jardineria i 
horticultura per a dones per 
fomentar la seva inclusió social 
i professional 

rEDAcciÓ

L’Ajuntament de Rubí ha 
posat en marxa un nou curs 
de jardineria i horticultura 
als horts municipals de Cova 
Solera amb l’objectiu de fo-
mentar la inclusió social i la 
capacitació professional. Un 
grup de deu dones rubinen-
ques participen en la forma-
ció, que els ofereix recursos 
i eines per millorar la seva 
incorporació al món laboral i 
per promoure el desenvolu-
pament autònom dels seus 
projectes de vida. 

Al llarg de les 8 sessions 
de què consta el curs es tre-
ballaran les temàtiques de 
la utilització de maquinària 
agrícola, com desbrossado-
res o motocultors, la realit-
zació de treballs de poda 

manual d’arbres fruiters, 
planters ecològics i plantes 
aromàtiques, així com tas-
ques de sembra directa i de 
plantació.

Un cop completada la 
formació, el grup de dones 
rebrà un certificat d’assis-
tència i aprofitament. El do-
cument permetrà acreditar 
la formació realitzada als 
seus currículums i serà una 
bona carta de presentació 
per buscar feina al sector 
de la jardineria i de l’hor-
ticultura. 

L’acció s’ha impulsat 
amb la coordinació i el tre-
ball de diferents serveis 
municipals i l’impartirà la 
Cooperativa L’Ortiga, con-
tractada per la gestió dels 
horts municipals de Cova 
Solera.

Una desena de dones participaran en el curs. / Ajuntament-Localpres

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

Estudiants que participen en el projecte STEM de 4t d’ESO a l’institut 
Torrent dels Alous. / Cedida

La propera missió de la NASA a Mart portarà 
gravat el nom de l’institut Torrent dels Alous

El Telèfon Verd rep prop de 10.000 trucades durant el 2020

rEDAcciÓ

L’alumnat de 4t d’ESO 
de l’institut Torrent dels 
Alous està realitzant durant 
aquest curs un projecte 
interdisciplinari STEM so-
bre el planeta Mart, una 
iniciativa que es va iniciar 
a l’estiu coincidint amb 
la missió Mars 2020 de la 
NASA. En aquesta missió, 
s’han enviat al planeta onze 
milions de noms de perso-
nes i institucions gravats 
en els instruments que 
utilitza l’agència espacial 
nord-americana. L’insti-
tut ha fet públic que en la 
propera missió d’aquestes 
característiques amb destí 
a Mart per part de la NASA, 
previst pel 2026, el nom de 
l’institut Torrent dels Alous 
estarà també gravat a l’ins-
trumental.

El projecte STEAM de 

rEDAcciÓ

Durant l’any 2020, el Te-
lèfon Verd ha rebut 9.786 
trucades, una mitjana de 
815 peticions mensuals. La 
immensa majoria, un 88%, 
han servit per acordar dia i 
hora per a la recollida d’es-
porga i de mobles i trastos 
vells, dos dels serveis que es 
gestionen des d’aquest mitjà 
i que s’han anat consolidant 
amb els anys.

Concretament, el 54% 
de les trucades s’ha realitzat 
per concertar la retirada 
de mobles voluminosos i 
trastos vells, mentre que un 
34% ha estat per sol·licitar 
que el servei de gestió de 
residus s’endugués les restes 

4t d’ESO d’aquest curs és 
una iniciativa a través de la 
qual s’integren les diferents 
matèries de física i química, 
tecnologia, matemàtiques i 
biologia per descobrir com, 
a partir d’aquestes disci-
plines, ha estat possible 
l’arribada al planeta vermell 
de les diferents missions 

de poda.
Aquests dos serveis gra-

tuïts pretenen eliminar la 
presència d’aquest tipus de 
residus als carrers de la ciu-
tat, que entorpeixen el pas 
dels vianants i dels vehicles, 
dificulten la recollida dels 
contenidors per part dels ca-
mions i donen una sensació 
de brutícia i deixadesa.

En el cas de la recollida 
de mobles, el servei funciona 
les nits de dilluns, dimecres 
i divendres, sempre i quan 
s’hagi acordat prèviament 
la recollida mitjançant el 
Telèfon Verd. La persona 
usuària només cal que deixi 
els trastos vells a la vorera 
de casa o allà on li ho indiqui 
el personal del servei. En 

espacials. El projecte tam-
bé plantejar interrogants i 
petites investigacions sobre 
l’evolució de la vida a l’uni-
vers i al planeta Terra. 

L’emoció per l’arribada 
del Perseverance a Mart el 
18 de febrer va ser seguida 
amb entusiasme des de 
l’aula pels alumnes. En el 

canvi, la retirada d’esporga 
s’efectua diferents dies a la 
setmana, segons el barri o 
urbanització. Igualment, cal 
comunicar-ho mitjançant 
el Telèfon Verd i respectar 
el calendari de recollida es-
tablert. 

La resta de trucades re-
budes durant el 2020 han 
servit per demanar informa-
ció (6%) i per comunicar in-
cidències sobre contenidors 
plens (4%), entre d’altres.

Tot i que el Telèfon Verd 
ha estat disponible durant tot 
l’any, el mes d’abril de 2020 
ha estat quan s’han registrat 
menys trucades, coincidint 
amb l’inici de l’estat d’alarma 
i el confinament domiciliari. 
L’ús d’aquest servei muni-

projecte, els estudiants van 
superant una sèrie de peti-
tes missions per aconseguir 
la ciutadania de l’univers, 
a través de l’assoliment de 
competències cientifico-
tecnològiques, analitzant 
dades de situacions reals, 
prenent decisions en en-
torns controlats i seguint 
les simulacions de l’agència 
espacial nord-americana. 
També se segueix de prop la 
participació dels enginyers 
de la Universitat Politècnica 
de Catalunya en la fabrica-
ció de nanosatèl·lits i la del 
Centre d’Astrobiologia de 
Madrid.

Els projectes STEM del 
Torrent dels Alous es fan a 
tots els nivells d’ESO amb 
la finalitat d’aprendre, però 
també de fomentar, vocaci-
ons cientificotecnològiques 
més enllà del Batxillerat o 
dels Cicles Formatius. 

cipal ha experimentat una 
davallada del 10% respecte 
l’any anterior, quan es van 
efectuar 10.935 peticions.

Atenció centralitzada des 
d’un únic número telefònic
A partir d’ara, el servei cen-
tralitza l’atenció mitjançant 
el 900 130 130, amb inde-
pendència de si la demanda 
es fa des d’un telèfon fix o 
mòbil.

L’atenció telefònica es 
presta de dilluns a divendres, 
de 8 a 20 h. Si es truca fora 
d’aquest horari, cal deixar 
un missatge al contestador 
i el personal del servei es 
posarà en contacte amb la 
persona usaria el més aviat 
possible.



nista de Madrid dels anys 
fi nals del franquisme i van 
formar part del Par� t Co-
munista Espanyol en la clan-
des� nitat.

Així, a través del seu 
relat, expliquen quina era 
la situació sociocultural de 
la dona des dels anys 50 fi ns 
a l’actualitat. Es tracta d’un 
recorregut per la infantesa 
d’un perfi l familiar molt con-
servador, religiós i de dretes 
i l’escolarització repressiva i 
retrògrada que van tenir, a 
més de la clàssica submissió 
de la dona de l’època i les 
dificultats que totes dues 
van tenir per poder sor� r 
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El fi lm segueix la 
història de dues 
dones que es van 
criar en entorns 
molt conservadors 
als anys 50

ERC organitza la projecció 
del documental ‘Por ser mujer’
REDACCIÓ

Amb mo� u de la comme-
moració del Dia de la Dona 
a Rubí, Esquerra Republi-
cana de Catalunya (ERC) ha 
organitzat la projecció del 
documental ‘Por ser mujer’, 
produït i dirigit per Merce-
des Resino.

L’estrena a la ciutat 
d’aquest l largmetratge 
comptarà amb la partici-
pació de la directora del 
fi lm i també de la cantant 
Julia León, una de les dues 
protagonistes del fi lm. ‘Por 
ser mujer’ recull les vides de 
León i de la professora Luisa 
Pos� go, dues dones que als 
anys 60 van trencar amb el 
seu passat i els codis fami-
liars al voltant dels quals 
s’havien criat: una al voltant 
de la Falange Espanyola i 
l’altre a l’Opus Dei.

Totes dues van ser pio-
neres del moviment femi-

d’aquest entorn.
El documental, que té 

una hora de durada, es 
projectarà a la Biblioteca el 
19 de març a les 18 h.

Després de la projecció 
de l’audiovisual, hi haurà un 
col·loqui entre Mercedes 
Resino, Júlia León i el públic. 
Per assis� r cal reservar plaça 
enviant un correu electrònic 
a rubi@esquerra.cat, ja que 
l’aforament és limitat. Cartell promocional del documental. / Cedit

Manifestació contra 
la re� rada del tercer grau 
als presos independen� stes

La concentració va ser convocada per les en� tats independen� stes 
locals. / Òmnium Rubí

Desenes de persones es van 
concentrar el dimarts al ves-
pre a la plaça Pere Aguilera 
per protestar contra la tor-
nada a la presó de la majoria 
de líders independen� stes 
catalans. Jordi Cuixart, Jordi 
Sânchez, Oriol Junqueras, 
Joaquim Forn, Jordi Turull 
i Raül Romeva han tornat a 
la presó. Josep Rull encara 
no ho ha fet perquè té un 
permís hospitalari.

Tots ells havien ob� ngut 
a fi nals de gener el tercer 
grau penitenciari que els 
permetia estar fora de la 
presó, on només havien 
d’anar a dormir de dilluns a 

dijous. Ara però, el jutge de 
vigilància penitenciària ha 
tombat el tercer grau dels 
presos de Lledoners. És el 
primer cop que un jutge 
de vigilància penitenciària 
no avala el tercer grau als 
presos independen� stes. Es 
dona la circumstància que es 
tracta d’un jutge subs� tut, 
ja que la magistrada � tular 
està de baixa. 

La decisió no afecta Car-
me Forcadell ni Dolors Bas-
sa, que estan pendents de 
la decisió d’un altre jutge 
de vigilància penitenciària 
que ha de valorar el tercer 
grau. / DdR

IVA incl. Oferta vigent per a vendes entre el 7/10/20 i el 28/02/21 en contractar Fibra 100Mb amb Tarifa MÁS 20GB per 39,90€/mes per sempre quota de línia incl. Descompte 181,50€ en instal·lació subjecte a permanència de 3 mesos. Tarifa MÁS 3GB 
gratis en contractar i mantenir Fibra + Mòbil, màxim 1 línia per contracte. Consulta’n la resta de condicions a www.masmovil.es

JA VA SENT HORA
DE COMENÇAR
 A ESTALVIAR

Smarttech Mobile
C/ Cervantes, 55 local
08191 Rubí (Barcelona)
Teléfonos: 931450981
693558560

DISTRIBUÏDOR AUTORITZAT



De vegades en aquests temps de pandèmia, 
sembla que el temps s’hagi aturat o almenys 
que s’hagi alentit considerablement. Pot 
semblar que moltes coses han quedat apar-
cades i que aquelles lluites que en un temps 
recent eren quotidianes, han sofert l’efecte 
aïllant, individualitzador de la pandèmia.

Dic que ho sembla o ho pot semblar, 
perquè la realitat no ens verifi ca aquesta 
dada. Si ens aturem una estona i revisem el 
que ha estat aquest darrer any ens adona-
rem que no sols les lluites no s’han aturat, 
sinó que moltes de les organitzacions so-
cials s’han reforçat, han comptat amb més 
mans i, en bona part, s’han sabut adaptar a 
aquesta nova realitat que ens ha portat la 
pandèmia.

Sols cal que donem una ullada al que ha 
passat a les nostres ciutats. Les organitzaci-
ons que treballen amb els més vulnerables, 
les que defensen els drets de les treballado-
res, de les llogateres, del dret a l’habitatge, 
dels serveis públics... no sols no han aturat la 
seva tasca organitzativa i de lluita, sinó que 
s’han reforçat amb més participació, amb 
més ciutadania amb voluntat d’implicar-se 
i han mantingut la seva intervenció directa 
en els confl ictes socials existents o els nous 
que ens han sobrevingut.

Les lluites i la funció d’interlocució 
de les organitzacions socials en aquest 
temps de pandèmia han estat clau en com 
s’han afrontat molts confl ictes; en com les 
institucions han plantejat unes solucions i 
no altres; i en la capacitat d’adaptació de 
moltes d’aquestes organitzacions a una 
realitat i una manera de fer que eren noves 
per a tothom.

Per exemple, llegia l’altre dia el nombre 
d’atencions telefòniques i online d’algun 
dels primers sindicats del país: a l’inici del 
confi nament el mes de març del 2020, en 
només tres dies, CCOO va atendre més de 
1.500 consultes. Una mostra de la capacitat 
d’adaptació d’aquestes organitzacions per 
atendre a la seva afi liació i al conjunt de 
treballadores que precisen d’informació 
immediata. Organitzacions que, per altra 
part, han estat moltes vegades tractades 
de burocràtiques. Cal destacar, també, la 
capacitat d’adaptar-se per a intervenir en 
negociacions difícils com les d’expedients 
de regulació que s’han afrontat en aquest 
temps de pandèmia, amb un instrumental 
en construcció.

I això també val per moltes altres or-
ganitzacions de tipologies diferents, que 
han lluitat per la defensa dels drets de la 
ciutadania i que durant la pandèmia s’han 

reforçat i s’han readaptat a la nova situació. 
Aquí podem citar totes les lluites que s’han 
materialitzat en decrets lleis per protegir el 
dret a l’habitatge tant de llogateres com de 
propietaris d’hipoteques. Lluites com les de 
les marees per continuar en la millora de la 
sanitat pública o de les organitzacions soci-
als que han propiciat lleis com la IMV o la 
millora de les pensions o el salari mínim.

Crec que un dels primers aprenentatges 
d’aquest temps de pandèmia és que no 
podem deixar-nos infl uir per l’aïllament 
social al qual aquesta ens obliga. No poden 
deixar-se en mode standbay les lluites del 
dia a dia. Renunciar a elles seria una de les 
primeres derrotes davant aquesta pandèmia. 
No crec que hagi estat així i estic segura que 
aquesta situació està sent una nova oportu-
nitat per afrontar les lluites quotidianes amb 
nou instrumental i amb més participació de 
la ciutadania.

És un drama
Ànnia García Moreno
Regidora d’Habitatge i Serveis 
Audiovisuals de l’Ajuntament de Rubí
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L es dades de l’atur del mes de febrer 
han permès quantifi car quin ha es-
tat l’impacte anual de la pandèmia 

de coronavirus en termes d’ocupació. Un 
any després, la ciutat ha perdut un miler de 
llocs de treball, això sense comptar aquelles 
persones que estan en un Expedient de Re-
gulació d’Ocupació Temporal (ERTO), que 
no s’inclouen en les dades ofi cials de l’atur. 
I el pitjor de tot és que plou sobre mullat, 
perquè Rubí és una de les ciutats grans del 
Vallès que té l’índex d’atur més elevat.

La situació és molt complicada en tant 
que segons la primera diagnosi del Pla local 
d’inclusió social, ja hi ha a la ciutat 5.000 
famílies que tenen difi cultats per tenir una 
llar. I és que a la crisi social i econòmica, 

Preocupacions ciutadanes
EDITORIAL

cal sumar la crisi habitacional. Fa anys que 
tots els indicadors relacionats amb l’ha-
bitatge auguren una situació dramàtica al 
voltant de l’habitatge, per l’increment del 
preu del lloguer per culpa de l’especulació 
immobiliària. Els lloguers s’enfi len, mentre 
els sous es congelen i es destrueix ocupació. 
Un còctel que pot abocar centenars de ru-
binencs a la pobresa i que col·locarà en una 
situació d’exclusió social una part important 
de famílies.

Davant d’aquest panorama, gens espe-
rançador, sorprèn que l’atur o el preu de 
l’habitatge no estigui entre les principals 
preocupacions de la ciutadania. Segons 
l’Enquesta de satisfacció ciutadana realit-
zada per l’Ajuntament anualment, només 
el 4% dels rubinencs estan preocupats per 
l’atur i pel que fa a la preocupació sobre el 
preu de l’habitatge, ni tan sols s’esmenta. 
I això que un terç dels ciutadans de Rubí 
diuen que tenen difi cultats per arribar a fi nal 

de mes, especialment pel pagament de la 
hipoteca o del lloguer. Cal assenyalar, però 
que la mostra s’ha realitzat pel carrer a 428 
ciutadans i que el marge d’error és de 4,7.

En canvi, la màxima preocupació està 
relacionada amb la inseguretat i la delin-
qüència, seguit de la neteja i el manteniment 
de la ciutat, i dels serveis sanitaris, molt 
relacionats amb la situació de pandèmia 
actual.

Són temes recurrents tots ells, que es 
repeteixen des de fa anys, com també la pro-
blemàtica de l’aparcament, i que continuen 
sense resoldre’s. Cal que les administracions 
en prenguin nota, especialment la local, i 
treballin conjuntament per solucionar allò 
que preocupa a la ciutadania.

El Tuit de la setmana                     9 de març

Babel Gimeno
@babelgimeno

Què farem amb una sanitat pública que desatén 
als pacients? 40 dies per fer una analí� ca no és 
#atencioprimaria. En algun moment podrem tornar 
al servei d’abans de “no se sap quan”? .
@salutcat
 
@gencat
 #dretaalasalut #novolemaquestasanitat

(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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com a aturats. 
En qualsevol cas, la si-

tuació a Rubí no és massa 
diferent de la de la resta 
de la comarca, a excep-
ció de Sant Cugat, l’única 
gran ciutat del Vallès que 
aconsegueix rebaixar l’atur 
durant el mes de febrer en 

MARTA CABRERA

El mes de febrer ha tornat a 
deixar un augment de l’atur 
a la ciutat, amb 61 persones 
més inscrites com a deman-
dants d’ocupació, segons 
les dades del Departament 
d’Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya. A Rubí hi ha 
actualment 5.717 treballa-
dors que no tenen feina, 
1.059 més que fa un any, 
tot just abans de l’inici de la 
pandèmia de coronavirus. 

La greu situació sanitària 
que va començar al març es 
va traduir de seguida en una 
crisi econòmica profunda 
que en relació a l’atur va 
arribar al seu màxim el maig 
del 2020, amb 5.909 perso-
nes sense feina, unes xifres 
que no es produïen des del 
2016. Cal tenir en compte, 
a més, que a totes aques-
tes persones que estan 
desocupades cal sumar els 
treballadors en ERTO, que 
no estan treballant, però 
que no es comptabilitzen 

Més de mil persones s’han quedat sense feina 
durant el darrer any a Rubí

L’atur no ha deixat d’augmentar en els darrers mesos. / Arxiu
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EVOLUCIÓ DE L'ATUR

Augment de l’atur juvenil
El perfi l de l’aturat a Rubí 
és el d’una dona, de 40 a 
54 anys i treballadora de 
serveis. Les dones con� nu-
en pa� nt més atur que els 
homes en nombres abso-
luts, tot i que en el darrer 
mes s’ha incrementat més 

un 0,5%. A Rubí l’increment 
ha estat de l’1,1%, per so-
bre de la mitjana del Vallès 
Occidental i de Catalunya 
(0,8%), i també per sobre 
de Terrassa (0,4%). En canvi, 
a Sabadell l’atur ha crescut 
més (1,2%) i també a Cerda-
nyola (1,4%).

l’atur masculí en proporció 
al femení. Ara mateix, hi ha 
2.448 homes sense feina i 
3.269 dones.

Pel que fa a les franges 
d’edat, la més afectada 
continua sent la dels que 
tenen entre 40 i 54 anys, 
que també és la franja més 

nombrosa, amb 2.108 per-
sones sense feina. Entre 
els majors de 54 anys, hi ha 
1.685 desocupats i entre 
25 i 39, 1.508. Pel que fa a 
l’atur juvenil, ha pa� t un in-
crement del 6,1% durant el 
darrer més, molt per sobre 
de la resta de franges. En 
total, hi ha 416 persones 
menors de 25 anys que no 
troben feina.  

En relació amb els sec-
tors d’ocupació, el més afec-
tat con� nua sent el sector 
serveis, que és també el que 
dona més ocupació a la ciu-
tat, amb 4.073 aturats, un 
1,2% més que al gener. 

El sector de la cons-
trucció ha guanyat treba-
lladors amb una davallada 
de l’atur del 0,9%, mentre 
que el sector amb més 
increment percentual és 
el de l’agricultura, on ara 
hi ha 32 persones sense 
feina. La indústria també 
con� nua perdent treballa-
dors i lidera l’augment amb 
un 1,5%. 

tatges de la Formació Dual 
i va recordar el funciona-
ment d’aquesta modalitat 
de formació professional 
que beneficia tothom: a 
les empreses, que poden 
formar nou personal que 
respongui exactament a 
les seves necessitats i, evi-
dentment, a les persones 
que busquen feina que 
milloren les seves opcions 
d’inserció laboral. Salvans 
també va destacar l’alt grau 
de sa� sfacció que registra 
l’FP Dual entre l’alumnat, 
els centres educa� us i les 
empreses. 

Per a seva banda, Ame-
lia Sánchez, directora ge-
rent de l’empresa High-Tech 
Ingredients Solu� ons SL, i 
Adrià Roldán Polo, tècnic 
de Recursos Humans de 
l’empresa Top Cable, van 
explicar l’experiència de les 
seves respec� ves empreses 
al voltant de l’FP Dual. 

Tots dos van coincidir a 
ressaltar que l’FP Dual per-
met formar personal que 
encaixi exactament amb 
el tarannà de l’empresa i 
van lloar la facilitat dels 

El Consell de l’FP de Rubí anima a 
l’empresariat a sumar-se a l’FP DUAL
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí, a tra-
vés del Consell de la Forma-
ció Professional de la ciutat, 
va organitzar dimecres un 
seminari web per mostrar 
els beneficis que aporta 
aquesta modalitat d’FP a 
l’empresariat. La jornada 
va ser en línia i va comptar 
amb la par� cipació de l’al-
caldessa, Ana M. Mar� nez, 
que va obrir la sessió. 

“A Rubí, entenem la for-
mació professional sumant 
la mirada del desenvolupa-
ment econòmic a la mirada 
educativa. Perquè hem 
assumit que la millora de 
l’ocupabilitat dels rubinencs 
i rubinenques, i en especial 
dels més joves, ha de ser 
un objec� u prioritari. Com 
ho ha de ser també donar 
eines al nostre teixit em-
presarial perquè sigui més 
compe� � u”, va assenyalar 
la màxima representant 
municipal.

Guillem Salvans, gerent 
sènior de projectes de la 
Fundación Bertelsmann, va 
explicar quins són els avan-

NATURAL MATRIX
low cost

c/ Cal Gerrer, 8 RUBÍ  
T. 93 697 64 95 Cita previa

TIENDA PELUQUERÍA
PRODUCTOS PROFESIONALES

NATURALES | ORGÁNICOS | VEGANOS
Champús | Mask | Tintes| Tratamientos | Plancha

Oxigenadas | Decoloraciones | Secadores| 

¡Síguenos en las redes sociales 
para enterarte de nuestras 

ofertas y promociones!
Además puedes pedir hora a través de:

                          @naturalmatrix

tràmits administra� us. “Per 
nosaltres ha estat un desco-
briment. Sovint d’entrada a 
les empreses ens fan man-
dra els tràmits, però per la 
nostra experiència el procés 
de l’FP DUAL funciona molt 
bé: és ràpid, et sents acom-
panyat en tot moment i no 
representa cap risc”, va ex-
posar Sánchez Alciturri. 

Des de Top Cable, Rol-
dán Polo va insistir en el 
fet que l’FP DUAL “és una 
aposta de futur per a les 
empreses. Aporta valor 
afegit incorporant talent 
jove sense vicis adquirits 
que s’adapta perfectament 
a l’empresa”.

L’FP Dual és una modali-
tat de formació professional 
en la qual els alumnes pas-
sen més de la tercera part 
de la seva formació a l’em-
presa com aprenents. Així, 
esdevé motor d’ocupabilitat 
juvenil, afavoreix el treball 
conjunt entre centres de 
treball i centres de formació 
professional i és la connexió 
perfecta entre la demanda 
de personal i les persones 
que busquen feina.
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Espectacle en homenatge a 
Montserrat Roig a la Biblioteca

RECITAL

REDACCIÓ

Amb mo� u dels 30 anys de 
la mort de Montserrat Roig, 
i dels 75 anys del seu naixe-
ment, la Biblioteca Muni-
cipal Mestre Martí Tauler 
acollirà aquest divendres un 
espectacle en homenatge a 
l’escriptora catalana. 

Sota el � tol de ‘Roig’, el 
muntatge proposa al públic 
reviure els textos d’aquesta 

autora, dona catalanista, 
feminista i compromesa. 
Una cantant i un músic 
interpretaran cançons que 
agradaven a l’escriptora i 
els acompanyaran amb una 
selecció de fragments de la 
seva obra.

L’espectacle, que ha es-
tat organitzat per Òmnium 
Cultural-Rubí, tindrà lloc 
aquest divendres 12 de 
març a les 19 h.

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

www.colorpaintrubi.com

Botiga especialitzada 
en pintures industrials 

i decoratives, 
troba’ns a Google Maps

NOVETAT!
Ara també amb 

pintura d´automoció

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

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

ENVÍOS A DOMICILIO 
Por www.rapidicalent.com | Pedido mínimo 15€ | Coste del envío 2,50€

De Martes a Domingo de 12 a 16 h y de 19.30 a 23 h.

C/ Plana de Can Bertran, 37 local Rubi (BCN)
T. 93 678 07 19       622 833 137 

 Empanadas Argentinas Tango

La Sala Neus Català acull 
la mostra d’aquarel·les ‘La Noia 
Darrere la Finestra. Diari d’un 
confi nament’

PINTURA

REDACCIÓ

La Sala Neus Català, situada 
al carrer Ulloa 9, acollirà a 
partir d’aquest divendres 
una exposició d’aquarel·les 
� tulada ‘La Noia Darrere la 
Finestra. Diari d’un Confi -
nament’. 

Es tracta d’una mostra 
creada per Roxana Rachelle 
Bradley, una artista auto-
didacta, originària de l’illa 

d’Ambergris Caye, a Belice, 
que actualment resideix a 
Barcelona. 

La inauguració de la 
mostra, que comptarà amb 
la presència de l’autora, 
� ndrà lloc divendres a les 
18.30 h. 

L’exposició es podrà vi-
sitar fi ns al 26 de març de 
18 a 21 hores, coincidint 
amb l’horari d’obertura de 
la Sala. 

El CRAC celebra l’assemblea 
general a fi nals de març

ENTITAT

REDACCIÓ

El Centre Rubinenc d’Alter-
natives Culturals (CRAC), 
que enguany compleix deu 
anys, celebrarà el 25 de 
març la seva assemblea 
general ordinària anual. 
L’aforament serà restringit, 
però també es pot assis� r a 
la reunió de forma telemà� -
ca. La inscripció es pot fer a 
través d’un formulari.

Durant l’assemblea, es 
presentarà l’equip de perso-
nal del CRAC i els resultats 
d’una enquesta encarre-
gada. 

Entre altres qües� ons, 
també es parlarà sobre les 
ac� vitats previstes per als 
mesos que venen, sobre el 
programa del desè aniversa-
ri del CRAC i de les millores 
que es faran a l’equipament 
en els pròxims mesos.

Fragment d’una de les aquarel·les que formen la mostra. / Cedida

Pere Català i Pic
Exposició fotogràfica. Al 
Museu Municipal Castell 
fi ns al 16 de maig. 

Víctor Mateo
Exposició de pintura. A l’Au-
la Cultural fi ns al 2 de maig

El camí de Marwan
Il·lustracions de Laura Bor-
ràs. A la llibreria Lectors al 
tren fi ns al 31 de març. 

Viatge a la ciutat de l’in-
fi nit
A càrrec de la Fundació Vi-
cente Ferrer. A la Biblioteca 
del 3 al 31 de març.

Un nuevo resurgir
Mostra de Mujeres Crea-
� vas del Vallès. A l’An� ga 
Estació fi ns al 14 de març.

De la copa al pinzell
Obres pintades amb vi. Al 
Celler fi ns al 2 de maig.

EXPO
SI
CIONS

DE 
RUBÍ

DIVENDRES 12 DE MARÇ

Llibrecatching
Gimcana de llibres feministes. A 
les 17.30 h al parc de Ca n’Ori-
ol. Org.: Rubí Jove. Inscripció 
prèvia. 

Roig. Homenatge a la fi gura i 
obra de Montserrat Roig. 
A les 19 h a la Biblioteca. Org.: 
Òmnium Cultural. Inscripció 
prèvia. 

Projecció de curtmetratges i 
taula rodona. Dins el Fes� val 
No Woman No Fest. 
A les 19 h a l’Ateneu. Org.: La 
SoniK. Inscripció prèvia.

DISSABTE 13 DE MARÇ

Música per a nadons. 
A càrrec d’Aina Camps. A les 
11 h a la Biblioteca. Inscripció 
prèvia.

Fes� val No Woman No Fest
 Música, exposició, perfomance 
i mercat d’art al Celler. De 12 h 
a 22. Org.: La SoniK. L’ac� vitat 
musical requereix inscripció 
prèvia. 

Teatre per a infants: ‘Els calai-
xos del cel’. 

AGENDA CULTURAL
A les 12 h a l’Ateneu. Inscripció 
prèvia. 

DIUMENGE 14 DE MARÇ

Circ familiar: ‘Neón’. 
A càrrec de la Cia. Truca Circus. 
A les 12 h a La Sala. Preu: 6€|5€ 
socis. Org.: La Xarxa.

·······································
DILLUNS 15 DE MARÇ

Conciliació laboral i familiar en 
temps de coronavirus.
A càrrec de Maria Mateo. A les 
15.30 h al Rubí Forma. Inscripció 
prèvia.

DIMARTS 16 DE MARÇ

Consultori sexual i de parella. 
A les 17 h a l’Espai Jove Torre 
Bassas. Inscripció prèvia. 

Hora del conte: ‘Poemes blaus, 
grocs, negres, blancs, verds i 
roigs’. 
A càrrec de La maleta de Lili. 
A les 18.15 h a la Biblioteca. 
Inscripció prèvia. 

Cicle dones escriptores: Edith 
Wharton. 
A càrrec de Marina Porras. A 

les 19 h a l’Ateneu. Inscripció 
prèvia. 

DIMECRES 17 DE MARÇ

Dimecres manetes. 
Servei d’autoreparació de pe� ts 
aparells elèctrics i electrònics. 
A les 17 h a l’Ateneu. Inscripció 
prèvia. 

Taula rodona sobre dones i 
esport. 
Amb Alba García, guanyadora 
del 20è Premi de Recerca Miquel 
Segura. A les 17.30 h al Castell. 

Conta’m una òpera: Lessons in 
Love and violence, de George 
Benjamin. 
A les 19 h a l’Ateneu. Inscripció 
prèvia. 

DIJOUS 18 DE MARÇ

Escolta i acompanyament emo-
cional. 
Per a joves de 12 a 29 anys. A les 
17 h a l’Espai Jove Torre Bassas. 
Inscripció prèvia. 

Cicle jazz: ‘El Carnegie Hall de 
Nova York trenca les normes i 
aposta pel jazz’. 
A les 19.30 h a l’Ateneu. 
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L’espectacle familiar de circ ‘Neón’ 
arriba al teatre municipal La Sala
REDACCIÓ

La companyia Truca Circus 
porta a la ciutat de Rubí 
Neón, un espectacle famili-
ar de circ dirigit per Carlos 
Álvarez-Ossorio amb mú-
sica original, parcialment 
interpretada en directe i un 
gran protagonisme per la 
il·luminació. 

Des de la noció de la su-
peració de la por a la foscor 
com a punt de partida de 

CIRC

La il·luminació té un gran protagonisme en aquest espectacle familiar. / Cedida

l’obra, Neón planteja una 
situació quo� diana: un avi, 
al qual els nets han disfressat 
de conill, s’enfronta al mo-
ment en què ha d’enviar els 
infants al llit en una nit en què 
fa de cangur. A través del joc, 
s’obrirà un univers de fanta-
sies i luminescències a través 
del qual vèncer la foscor, que 
suposa un obstacle a l’hora 
d’enviar els nens al llit. 

Neón conté efectes de 
fl ash, però no llums estro-

boscòpiques i les tècniques 
circenses que fa servir són 
la roda cyr, hula hops, mani-
pulació d’objectes, acrobàcia 
i clown.

El muntatge, que té una 
durada de 55 minuts, es 
posarà en escena al teatre 
municipal La Sala aquest 
diumenge a les 12 h. El preu 
de les entrades és de 6 euros 
i de 5 euros per als socis de La 
Xarxa, en� tat que organitza 
l’espectacle. Concert doble de Sardanes, aquest 

diumenge al Casal Popular
REDACCIÓ

La cobla Ciutat de Cornellà 
i la Principal de la Bisbal 
seran les protagonistes del 
gran concert de sardanes 
que ha organitzat el Foment 
de la Sardana de Rubí. La 
cita pels amants de les sar-
danes de Rubí serà aquest 
diumenge a les 11 h al Casal 
Popular i consis� rà en una 
audició-concert doble de 
sardanes. 

L’aforament per assis� r 

SARDANES

Dues cobles pujaran a l’escenari del Casal per oferir l’audició. / Arxiu

a l’espectacle sardanista és 
limitat per les restriccions 
sanitàries i cal adquirir una 
invitació a través del web 
del Casal Popular.

La primera part del con-
cert anirà a càrrec de la 
Cobla Ciutat de Cornellà, 
qui interpretarà temes com 
‘Palafrugell i Tamariu’, de 
Conrad Saló i Ramell; ‘Ro-
caventosa’, de Jaume Bo-
naterra i Dabau; ‘Al mestre 
Puigferrer’, de Josep Coll i 
Ferrando o ‘Les cabanyes 

entre vinyes’, de Jordi Feliu 
i Horta.

La Cobla La Principal de 
La Bisbal serà l’encarregada 
d’oferir la segona part de 
l’audició, amb peces com 
‘Roses de Tardor’ de Félix 
Mar� nez i Comín; ‘La Tibili-
tromp’ de Lluís Pujars i Car-
retero; ‘La noia Ma� nera’ de 
Josep Blanch i Reynalt; ‘Un 
gran aplec’ de Josep Capell 
i Hernández o ‘Rubí, deu 
segles d’història’ de Carles 
San� ago. 

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

al comerç de Rubí.
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eSCACS | CAMPIONAT

L’equip format per La Ru-
binenca i l’escola Regina 
Carmeli va disputar dues 
rondes més de les fases 
classificatòries del Campi-
onat Mundial d’Escoles. En 
la primera, els rubinencs es 
van enfrontar a un conjunt 
de l’Índia, al qual van plan-
tar cara, però no van poder 
guanyar (4-3). En el segon 
enfrontament del dia, els 
jugadors tampoc van poder 
superar l’equip d’una escola 
franco-libanesa i van perdre 
2-5.

D’altra banda, La Rubi-
nenca participa en el Campi-
onat de Catalunya d’escacs 
actius en línia. En la primera 
ronda, l’equip format pels 
germans Albert i Rafael 
Martínez, Gerardo Palacios 
i Hilario Serrano va perdre 
amb claredat contra el Sant 
Quirze del Vallès per 10-6. 
En la segona, amb l’entrada 
d’A. Muñoz per Rafael Mar-
tínez, l’equip va poder gua-
nyar L’Hospitalet Bellvitge 
per 8,-5-7,-5.

El segon equip de l’enti-
tat, format per R. Colunga, 

Doble derrota de La rubinenca i el regina Carmeli 
a la fase classificatòria del Mundial d’Escoles 

eSPORT ADAPTAT | ACTIVITATS

Després que el Procicat ho 
autoritzés, la setmana pas-
sada el Club Esportiu Horitzó 
ha tornat a posar en marxa 
dues de les activitats que 
l’entitat esportiva realitza a 
Rubí. Es tracta de la hidro-
teràpia per a malalts neu-
rològics i traumàtics crònics 
i els tractaments aquàtics 
individuals. 

L’Horitzó torna a oferir hidroteràpia i 
tractaments aquàtics individuals a la 
piscina de Can Rosés

AjuTS | eNTITATS

rEDaCCió

El Consell Català de l’Esport 
ha obert aquest dimecres 
el termini per optar a la 
convocatòria d’ajuts extra-
ordinaris i d’emergència per 
valor de 15 milions d’euros 
destinats a entitats gestores 
d’instal·lacions esportives. 
Aquests ajuts volen pal·liar 
els efectes de la suspensió 
o la limitació de l’obertura 
al públic de les instal·lacions 
esportives durant el 2021, 
motivada per les mesures 
restrictives adoptades per 
fer front a la tercera ona-
da de la pandèmia de la 
covid-19.

Tal com estableixen les 
bases de la convocatòria, 
ambdues publicades al Diari 
Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC), poden 
optar a aquests ajuts les 
entitats gestores d’instal·-
lacions esportives en servei 
censades al Cens d’equipa-
ments esportius de Catalu-
nya (CEEC), que s’hagin vist 
afectades per la suspensió o 
la limitació de l’obertura al 

El Consell Català de l’Esport obre el termini per optar als ajuts de 15 milions d’euros 
per a entitats gestores d’instal·lacions esportives afectades per la covid-19 el 2021

públic de les mateixes.
Entre aquestes, hi ha 

les entitats privades sense 
finalitat de lucre registrades 
en el Registre d’Entitats 
Esportives de la Generalitat 
de Catalunya que gestionen 
instal·lacions esportives; les 
empreses que gestionen 
instal·lacions esportives 
d’acord amb l’epígraf 967.1 
(Instal·lacions esportives) 
o l’epígraf 967.2 (Escoles i 

serveis de perfeccionament 
de l’esport) i les universi-
tats catalanes que siguin 
gestores d’instal·lacions 
esportives.

En qualsevol dels tres 
casos, caldrà complir amb 
les obligacions que determi-
nen les bases reguladores 
mitjançant una declaració 
de responsable. Queden 
exclosos d’aquest progra-
ma d’ajuts els ens locals 

Rubí compta amb 115 instal·lacions esportives segons el Registre de la Generalitat. / Arxiu

de Catalunya; les persones 
jurídiques participades en 
més d’un 50% per capital 
públic (a excepció de les 
universitats), els autònoms, 
i les persones o entitats 
que gestionen únicament 
instal·lacions esportives 
d’ús exclusiu: escolar, assis-
tencial, sanitari, residencial 
o turístic.

L’ajut consisteix en una 
aportació única per sol-

licitant, en funció dels me-
tres quadrats de la super-
fície dels espais esportius 
que conformen la instal-
lació esportiva, recollits al 
CEEC. L’import de l’ajut per 
a cada instal·lació serà la 
suma dels imports corres-
ponents a cada tipus d’espai 
esportiu que conformin la 
instal·lació d’acord amb 
els trams i les quanties 
recollides a les bases i a la 
convocatòria.

El procediment de con-
cessió és de concurrència 
competitiva. S’atendran, en 
primer lloc, les instal·lacions 
que no hagin rebut ajut en 
l’anterior convocatòria de 
2020 i, en segon lloc, la res-
ta de peticions. En cas que 
el sol·licitant gestioni més 
d’una instal·lació esportiva 
afectada per la suspensió 
de l’obertura al públic, l’im-
port màxim de l’ajut serà de 
250.000 euros.

Sol·licituds fins al dia 16 
març
El termini de presentació de 
sol·licituds és fins al 16 de 

març. Les sol·licituds i les 
declaracions descrites a les 
bases s’hauran de presentar 
telemàticament a través 
del formulari normalitzat 
a l’adreça Tràmits gencat 
(tramits.gencat.cat), amb 
identificació i signatura 
electrònica de la persona 
jurídica sol·licitant.

Aquesta convocatòria 
de 15 milions forma part 
del paquet de 23,6 milions 
d’euros en ajuts extraordi-
naris i d’emergència que el 
Consell Català de l’Esport 
atorgarà per fer front a 
les afectacions econòmi-
ques i socials derivades del 
tancament d’instal·lacions 
esportives i la suspensió de 
les competicions arran de la 
crisi de la covid-19 durant 
el 2021. 

La segona convocatòria, 
destinada a entitats orga-
nitzadores de competicions 
esportives oficials d’àmbit 
català, tant a nivell federat 
com escolar, que està dota-
da amb 8,6 milions d’euros, 
es publicarà en els pròxims 
mesos.

A. Capilla, D. Serrano i Joan 
Vilarasau van guanyar da-
vant de La Lira F per 5-11. 
En la segona partida, que 
Daniel Rodríguez i C. García 
van substituir Joan Vilarasau 
i D. Serran, l’equip va perdre 
contra La Lira C per 11-5.

Pel que fa a la com-
petició individual, Antoni 
Muñoz va aconseguir el 
quart lloc en el Tancat d’Hi-
vern en la categoria S 2200. 
Muñoz va obtenir quatre 
victòries, dos empats i tres 
derrotes i plantant cara als 

favorits.
La tornada a l’activi-

tat a l’Escola d’Escacs La 
Rubinenca ha suposat un 
increment de la quantitat 
d’infants que volen iniciar-
se en la pràctica dels escacs. 
/ La Rubinenca

Infants que assisteixen a l’Escola d’Escacs de La Rubinenca. / Cedida
A més, està previst recu-

perar durant els propers dies 
els grups de natació adapta-
da els dijous i els dissabtes. 
Totes les activitats esportives 
aquàtiques de l’Horitzó es 
fan a la piscina de Can Rosés 
gràcies a la col·laboració 
del Club Natació Rubí, que 
cedeix les instal·lacions a 
l’entitat. / CE Horitzó

L’hidroteràpia aporta molts beneficis als malalts. / Cedida
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TIR AMB ARC | LLIGA NACIONAL

Després de la llarga aturada 
de totes les compe� cions de 
� r amb arc per la pandèmia, 
aquest cap de setmana 
els arquers rubinencs han 
pogut llençar les seves fl et-
xes en la Lliga de Camp i 
la Lliga de Bosc 3D que es 
va disputar durant el cap 
de setmana a Villacas� n, a 
Segovia. 

L’actuació més destaca-
da va ser la de l’arquer David 
García, que va aconseguir 
podi en la Lliga de Camp 
i en la Lliga de Bosc, en 
totes dues en la modalitat 
d’arc nu. En la Lliga Bosc 
va aconseguir el primer 
lloc amb una puntuació de 
598; mentre que en la Lliga 
de Camp va ser segon amb 
345 punts, empatat amb el 
primer classifi cat. 

També va par� cipar en 
les dues modalitats Eva 
M. Iglesias, que va obtenir 
el tercer lloc en la Lliga de 
Camp amb 178 punts en la 
modalitat ins� n� va. En la 
mateixa modalitat, però a 
la Lliga de Bosc, Iglesias va 

L’arquer David García aconsegueix 
un doble podi en la represa de 
la compe� ció nacional

WATERPOLO | LLIGA

Debut amb triomf per al 
Sènior Femení del Club 
Natació Rubí (CNR) en el 
primer par� t de la segona 
fase de Divisió d’Honor 
de waterpolo. Les rubi-
nenques van superar de 
forma clara per 17-10 el 
Leioa IT de Bilbao amb una 
gran actuació d’Elena Ruiz, 
que amb quatre gols es 
consolida com una de les 
màximes golejadores de la 
lliga. La victòria apropa el 
conjunt de Rubí a l’objec� u 
de quedar primer de grup i 
assegurar-se la permanèn-
cia un any més a l’elit del 
waterpolo espanyol. En la 
propera jornada, el Sènior 
Femení rebrà la visita del 
CN Boadilla de Madrid en 
un par� t que es jugarà el 
dissabte a les 15.15 h.

D’altra banda, el Sènior 
Masculí B també va aconse-
guir sumar el triomf contra 
el CN Poble Nou B per 16-
11. Un resultat que els per-
met con� nuar la seva ratxa 
guanyadora i seguir liderant 
la classificació. L’equip es 
veurà les cares aquest dis-

El Sènior Femení del Club Natació s’estrena amb victòria 
a la segona fase de Divisió d’Honor de waterpolo

sabte contra el CN Montjuïc 
a domicili a les 12.45 h.

El Sènior Masculí A, que 
no ha jugat aquest cap 
de setmana, retorna a la 
compe� ció aquest dissabte, 
amb la visita del CN Helios 
d’Aragó a les 17.15 h. Els 
par� ts del Club Natació es 
poden seguir en directe 
a través del servei d’stre-

aming del club: directes.
cnrubi.cat.

Retorn a la compe� ció de la 
majoria dels equips base
El Cadet Masculí va arren-
car la temporada amb una 
doble jornada de la primera 
fase de la lliga catalana. El 
primer par� t va ser contra 
el CN Sabadell (9-8) i el se-

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

ATLETISME | CAMPIONAT DE CATALUNYA

El Palau Sant Jordi va acollir 
el 6 de març el Campionat 
de Catalunya Sub-16 de 
pista coberta d’atletisme, 
una compe� ció en la qual 
van par� cipar diversos at-
letes de la Unió Atlè� ca de 
Rubí (UAR). L’actuació més 
destacada la va completar 
Iván García, que va aconse-
guir penjar-se del coll dues 
medalles de bronze: en els 

El rubinenc Iván García aconsegueix dues 
medalles en el Campionat de Catalunya Sub-16

60 m llisos (7.44) i en el salt 
de llargada (6 m). 

En els 60 m llisos també 
hi van participar Ferran 
Soler, sisè (7.63), i Alba 
Rodríguez, setena (8.27). 
En els 1.000 m llisos, Adrián 
Macías va quedar en vui-
tè lloc fent la seva millor 
marca (2:48.84). Pel que 
fa al llançament de pes, 
Mar�  Ardèvol va ser novè 

L’atleta Iván García va pujar dues vegades al podi per recollir les seves 
medalles. / Miquel Merino

aconseguir el desè lloc amb 
482 punts. 

Dos arquers més del 
club van par� cipar a la Lliga 
de Bosc, Carles Sabatés i 
Carlos Cárcamo. El primer 
va obtenir 785 punts i la 
setena posició en arc nu; 
mentre que el segon va su-
mar 598 punts i va quedar 
en onzena posició en arc 
ins� n� u. / Arquers de Rubí

Un dels arquers rubinencs, a 
Segovia. / Cedida
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gon contra el CN Igualada 
(4-7).

De cara a la propera 
jornada, l’Infan� l Masculí 
s’enfrontarà diumenge a les 
10.30 h al CN Vallirana; l’In-
fan� l Femení ho farà contra 
el CN Sant Feliu a les 12 h; 
i l’Infantil Masculí jugarà 
contra el GEiEG Banyoles a 
les 13.30 h. / CNR

amb el seva millor distància 
(10.93 m) i Estefany Bay va 
quedar en desena posició 
(8.54 m).

El mateix dia també es 
va disputar el Campionat de 
Catalunya Sub-14, també en 
pista coberta al Palau Sant 
Jordi. En aquest cas, Mar-
tina Capell va aconseguir 
el cinquè lloc en la prova 
del triple salt (9.50 m) i la 

dotzena posició en el salt 
de llargada (4.20 m). Xavi 
Borrella va quedar en desè 
lloc en els 2.000 m llisos 
(7:36.70).

Per úl� m, el 7 de març, 
Hugo García M. va disputar 
els 200 m llisos del Campio-
nat de Catalunya Sub-18 en 
pista coberta, aconseguint 
la vuitena posició (24.00). 
/ UAR



No tinguis por 
al dentista!
Atenció 
personalitzada

Experts en Implantologia i 
Ortodòncia amb més de 
35 anys d'experiència

 clinicadental_odontologicsrubi
Clínica Dental Odontologics Rubi

c. Mestre Magí Raméntol, n. 1 baixos 
T. 93 699 21 07       682 49 40 23 


	120321_diariderubi_01
	120321_diariderubi_02
	120321_diariderubi_03
	120321_diariderubi_04
	120321_diariderubi_05
	120321_diariderubi_06
	120321_diariderubi_07
	120321_diariderubi_08
	120321_diariderubi_09
	120321_diariderubi_10
	120321_diariderubi_11
	120321_diariderubi_12
	120321_diariderubi_13
	120321_diariderubi_14
	120321_diariderubi_15
	120321_diariderubi_16

