
Divendres, 19 de març de 2021 - Núm. 1.321«Per canviar la teva vida, necessites canviar les teves prioritats» (Mark Twain, escriptor nord-americà del segle XIX).

WWW.DIARIDERUBI.COM
INFORMATIU SETMANAL INDEPENDENT I GRATUÏT  
IMPRÈS EN PAPER ECOLÒGIC 100% RECICLAT
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Menys població vacunada a Rubí que a 
la resta de grans ciutats de la comarca



Divendres, 19 de març de 2021 ACTUALITAT2

servei a
domicili

Ens agrada la nostra gent.
Des de 1955 amb vosaltres

La campanya de vacunació a 
Rubí, més lenta que a la resta 
de ciutats grans de la comarca
REDACCIÓ

La campanya de vacunació a 
Catalunya con� nua avançant 
a un ritme molt inferior a l’es-
perat, però en el cas de Rubí 
és encara més lent que en 
altres ciutats de l’entorn.

De totes les grans ciutats 
del Vallès Occidental, els 
ciutadans de Rubí són els que 

menys vacunes han rebut en 
percentatge.

Només un 6,6% de la 
població que viu a Rubí ha 
rebut la primera dosi de 
la vacuna. El percentatge 
encara es redueix més pel 
que fa a la segona adminis-
tració del fàrmac: només un 
2,5% ha rebut el tractament 
complet.

La mitjana catalana és 
del 8,5% i la resta de grans 
ciutats de la comarca també 
estan per sobre del percen-
tatge de Rubí. A Cerdanyola, 
el 9,1% dels habitants han 
rebut la primera dosi, mentre 
que a Terrassa el percentatge 
és d’un 8,4%, a Sabadell, 
del 8,3% i a Sant Cugat, del 
7,7%. 

Rubí manté estables els indicadors de covid. / M.C.

REDACCIÓ

La incidència de covid con� -
nua mantenint-se estable a 
la ciutat i ja fa setmanes que 
es manté aquesta tendència 
posi� va, segons les dades 
del Departament de Salut. 
El risc de rebrot con� nua per 
sota del 300 i la velocitat de 
reproducció de la malal� a és 
inferior a l’1, el que signifi ca 
que no està en creixement. 
Pel que fa a la incidència 
acumulada en els darrers 14 
dies es manté igual, al vol-
tant del 280. Totes tres són 
dades posi� ves i indiquen 
que a Rubí la situació està, 
de moment, controlada.

Actualment, hi ha 21 
persones ingressades als 
hospitals, una menys que la 
setmana passada. Pel que 
fa a la mortalitat, s’han pro-
duït dues morts més en els 
darrers set dies. Així, des de 
l’inici de la pandèmia, a Rubí 
ofi cialment s’han detectat 
5.678 casos de covid i s’han 
registrat 172 defuncions.

Pel que fa a la incidència 
a les residències, una setma-
na més no s’ha detectat cap 
cas de covid-19, com és ha-
bitual des que es va fer la va-

cunació massiva en aquests 
centres residencials.

En referència a la situa-
ció a la resta de Catalunya, 
el risc de rebrot està per 
sota de 200 i la velocitat de 
reproducció de la malal� a 
per sota de l’1. Hi ha 1.409 
pacients ingressats i 423 a 
l’UCI.

Una dotzena de grups con-
fi nats a casa
Pel que fa a la incidència a 
les escoles, també es manté 
l’estabilitat, amb prop d’una 
dotzena de grups tancats, 
segons les dades de l’Ajun-
tament. 

A l’escola bressol Sol, 
solet hi ha 9 alumnes con-
fi nats, mentre que a les es-
coles hi ha grups tancats a la 
Balmes, a Ca n’Alzamora i al 
Ramon Llull. Al Regina Car-
meli hi ha confi nats un grup 
de Primària i un altre grup 
de Cicles Forma� us, a més 
d’altres alumnes, també de 
Cicles Forma� us. A Maristes 
hi ha tancat un grup d’ESO, 
mentre que a l’Estatut, el 
Duc de Montblanc, el Tor-
rent dels Alous i a La Serreta, 
hi ha un grup d’ESO tancat 
en cada centre.

La situació epidemiològica 
al municipi es manté
estable i controlada
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93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

MARTA CABRERA

Fa tot just un any, Rubí va 
començar a pa� r els primers 
efectes de la pandèmia 
global que anava a posar 
cap per avall la societat. 
L’economia es va veure 
bruscament interrompuda 
i les relacions socials es van 
tallar en sec, però qui més 
va patir els efectes de la 
irrupció del virus en forma 
de tsunami va ser la sanitat. 
“Mai m’hauria imaginat que 
una cosa així podria passar, 
encara ara em sembla una 
pel·lícula de ciència-fi cció”, 
explica la doctora Avelina 
Espina, metge de família del 
CAP Anton Borja.

Durant aquells primers 
dies en què tot eren incer-
teses i la informació variava 
d’un dia a l’altre amb les 
no� cies que arribaven des 
de la Xina i Itàlia, de seguida 
van detectar anomalies en 
les patologies: “Començà-
vem a notar coses que no 
eren normals, hi havia mas-

sa refredats i símptomes de 
grip per ser el mes de març 
i abans del confi nament ja 
vam veure que ho teníem 
a sobre”.

La forma de treballar de 
la primària es va capgirar 
com un mitjó i la capacitat 
de resistència dels professi-
onals sanitaris es va posar a 
prova. La metgessa explica 
que “per cada pacient que 
ingressava a l’UCI, n’hi havia 
10 a l’hospital i al CAP en 
visitàvem un centenar. Vam 
haver de fer servir la nostra 
capacitat d’adaptació i el fet 
de treballar amb incerteses, 
que en això els metges de 
família estem molt acos-
tumats pel tipus de feina 
que fem”.

Maria del Mar Sánchez, 

“Per cada pacient a l’UCI, hi havia 10 
ingressats i al CAP en visitàvem un centenar”

El telèfon ha passat a ser un eina fonamental per a l’atenció mèdica. / Cedida

li cos�  d’entendre que no 
� nguem les portes obertes 
a tothom, que els pacients 
hagin de trucar i que a vega-
des els cos�  agafar la línia, 
però és l’única forma que 

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

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

NOVES 
COL·LECCIONS 
PIJAMES I BATES

NOVES 
COL·LECCIONS 
PIJAMES I BATES

La irrupció del coronavirus va obligar l’atenció primària a adaptar-se d’un dia per 
l’altre a un nou funcionament, on la majoria de consultes encara es fan a distància

La infermera Maria del Mar Sánchez atén moltes visites de forma 
telefònica. / Cedida

infermera del CAP Sant Ge-
nís, recorda que “tot va can-
viar, vam passar a atendre 
els usuaris per via telefònica 
des de casa i al CAP només 
hi havia el personal necessa-
ri per atendre urgències que 
no es poguessin resoldre 
per telèfon”. Sánchez ex-
plica que l’adaptació va ser 
pràcticament immediata: 
“Ens vam adaptar prou bé, 
era necessari i crec que no 
ens vam plantejar res més, 
s’havia de fer així i punt, i ho 
vam fer el millor que vam 
poder”.

En el cas d’aquesta infer-
mera, a més, s’encarrega de 
fer desplaçaments a domi-
cilis per administrar cures 
pal·lia� ves. Eren persones 
que preferien morir a casa 
que no pas haver de fer-ho 

soles a l’hospital: “Va ser 
dur a nivell � sic i psicològic. 
Havia d’anar amb els equips 
de protecció i només se’m 
veien els ulls. Vaig atendre 
les famílies i els malalts 
sense poder ni donar-los la 
mà, quan són uns moments 
en què el contacte � sic re-
conforta molt”.

L’atenció a distància
De fet, la manca de contacte 
� sic ha estat un dels grans 
canvis de l’atenció primària 
en aquesta època pandè-
mica. Ara, majoritàriament 
s’atenen les consultes a 
distància, amb els inconve-
nients que això provoca, i 
el telèfon s’ha conver� t en 
un aliat imprescindible pels 
treballadors de la sanitat. 
“Entenc que a la població 

“Mai hauria 
imaginat que una 
cosa així podria 
passar, encara 
ara em sembla 
una pel·lícula de 
ciència-fi cció”

tenim de protegir-los d’un 
contagi”, apunta la doctora 
Avelina Espina, que s’emo-
ciona quan recorda tots 
aquells pacients que fa tant 
de temps que no veu. “Em 
sap greu quan els pacients 
pensen que no els volem 
veure. És que no podem, 
estem aquí treballant, però 
ho fem d’una altra manera, 
i els vull agrair especialment 
la seva paciència”.

Totes dues reconeixen 
que l’arribada de la vacuna 
és la gran esperança, no 
només per salvar vides, 
sinó també per recuperar 
l’atenció presencial a la 
primària, tan necessària: 
“Desitgem que la vacunació 
sigui efec� va i ens torni a la 
veritable normalitat, que és 
la que teníem abans de la 
pandèmia”, demana Maria 
del Mar Sánchez.

La llum al fi nal del túnel 
es comença a entreveure, 
però encara és molt lluny, 
especialment pels inconve-
nients que està havent-hi 
en el desplegament de la 
campanya de vacunació.
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Els Mossos d’Esquadra han 
detingut un home de 38 
anys, nacionalitat espanyola 
i veí de Polinyà, com a pre-
sumpte autor d’onze delictes 
de robatori amb intimidació 
a benzineres i per delictes 
d’estafes, robatoris amb 
força i furt d’ús de vehicle. 
Els delictes es van cometre 
a Terrassa, Granollers, Santa 
Perpètua de Mogoda, Rubí, 
Sabadell, Ripollet, Lliçà de 
Vall, Bages i Olot.

L’arrestat actuava amb 
un altre home que va ser 
detingut l’11 de febrer a 
Granollers per dos robatoris 
amb violència i intimidació 
a dues benzineres del Va-
llès Oriental i va ingressar 
a presó. 

El modus operandi del 
detingut era sempre el ma-
teix: a la tarda o el vespre 
entrava dins d’un establi-

ment amb pas decidit, el 
rostre mig cobert amb gor-
res i buf, cridant al treballa-
dor i exigint la recaptació de 
la caixa. Sovint feia ús d’una 
arma blanca per intimidar 
fins a aconseguir el seu 
objectiu. Després, sortia de 
l’establiment i fugia del lloc, 
en algunes ocasions amb 
l’ajuda d’un còmplice. 

La investigació policial va 
permetre relacionar l’home 
en 15 fets delictius des de 
finals de l’any passat. El 
3 de març l’home va ser 
arrestat i posteriorment els 
mossos van fer una entrada 
i registre al seu domicili i 
van localitzar molta de la 
roba que havia utilitzat en 
els robatoris i una nava-
lla. El detingut va passar a 
disposició judicial i el jutge 
va decretar el seu ingrés a 
presó. / DdR

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir el 12 de març un 
home, de 19 anys, nacio-
nalitat marroquina i veí de 
Rubí, com a presumpte au-
tor d’un delicte de robatori 
amb violència comès a Sant 
Cugat. 

Els fets es van produir 
l’11 de març al voltant de 
les 22 h a l’estació de tren 
de Mira-sol quan es va rebre 
l’avís d’un robatori violent 
per part de tres homes. La 
patrulla, un cop va arribar al 
lloc dels fets, va saber que 
un dels homes va sostreure 
de forma violenta una cade-
na d’or que duia al coll un 
home, mentre els altres dos 
nois el cobrien. Els agents 
van localitzar i aturar dos 
homes que es trobaven en 

un carrer a prop de l’esta-
ció i que coincidien amb la 
descripció. En aquell mateix 
moment, es va verificar per 
imatges que un dels dos 
homes era presumptament 
l’autor de l’estrebada. 

En el moment de proce-
dir a la detenció, el jove es 
va enfrontar amb els agents 
amb cops i puntades de peu 
i va desobeir les ordres poli-
cials. Per això, els agents van 
procedir a la seva detenció 
per un delicte de robatori 
amb violència i intimidació 
i resistència i desobediència 
als agents de l’autoritat.

El detingut va passar a 
disposició judicial i el jutge 
va decretar el seu ingrés en 
un centre penitenciari de 
joves. / DdR

Detingut un home que robava amb 
violència a benzineres de la zona

Els Mossos detenen un rubinenc per 
robar una cadena d’or amb 
una estrebada a Sant Cugat

%

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 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

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

Ya tenemos la nueva temporada 
Primavera - Verano

La 1a edició de la Color Week arrenca diumenge 
i ofereix una quarantena d’activitats 
rEDAcciÓ

L’alcaldessa, Ana M. Mar-
tínez, i el regidor de Pro-
jecció de la Ciutat, Moisés 
Rodríguez, han presentat 
aquest dimecres la primera 
edició de la Color Week, que 
tindrà lloc del 21 al 28 de 
març. Segons han explicat, 
l’esdeveniment inclourà més 
de 40 activitats de tot tipus 
que tenen com a objectiu 
celebrar la diversitat de 
“colors” que identifiquen 
la ciutat.

La proposta s’emmarca 
en la iniciativa Color, un 
projecte de ciutat que es va 
iniciar a mitjans del 2020 
amb la voluntat d’aprofundir 
en la identitat rubinenca i en 
les seves singularitats. En el 
marc d’aquesta iniciativa, 
l’Ajuntament ha impulsat 
diverses accions  com la de-
coració del carrer Cervantes 
o a la plaça Pere Esmendia. 

Tot plegat culmina amb 
la programació de la Color 
Week, que inclou propostes 
lúdiques, culturals, artís-
tiques, formatives i fins i 
tot intervencions en l’espai 
urbà. Les activitats es de-
senvoluparan a diversos 
espais de la ciutat, tot i que 
el Celler hi té un especial 
protagonisme. 

Les activitats arrencaran 
aquest diumenge preci-
sament al Celler amb una 
jornada per a tots els públics 
que inclourà l’obertura ins-
titucional de la Color Week, 
un concert de l’Orquestra de 
Cambra de l’Escola Munici-
pal de Música Pere Burés, 
tallers familiars i una visita 
guiada a l’edifici.

Dins el bloc dedicat a 
la cultura i al coneixement, 
destaquen les xerrades i tau-

les rodones que tindran lloc 
majoritàriament en aquest 
mateix equipaments, on es 
parlarà de les tendències del 
color, de psicologia social 
urbana, de la relació entre el 
còmic i la memòria històrica, 

del color i la fotografia o del 
vincle entre les emocions i 
els colors. En aquest mateix 
espai, també s’ha previst 
un cinefòrum al voltant de 
la situació de les persones 
migrades.

La recuperació del for-
mat d’actuacions d’enve-
laRts és un altre dels punts 
forts de la programació. 
S’han previst dos concerts 
amb els artistes locals Sr. 
Chen (26 de març) i Linotip 
(27 de març), que tindran 
lloc al Celler i que també es 
podran seguir a través de les 
xarxes socials. 

Des de Rubí Jove s’han 
organitzat diverses propos-
tes com ara una sessió de 
cinema a la fresca i un debat 
sobre la visibilitat trans el 
dia 24; dues visites guiades 
a la ruta de l’street art de 
Rubí, una per a la població 
en general i una especial per 
al Consell de la Gent Gran 
de Rubí; i una taula rodona 
sobre art urbà en femení.

Dins l’àmbit més cultu-
ral, destaca la celebració 
del Dia Mundial del Teatre, 
el dia 26, amb diverses pín-
doles escèniques sorpresa 
a La Sala. En l’apartat d’ac-
tivitats comunitàries, s’han 
programat activitats per 
reflexionar sobre els pre-
judicis contra les persones 
migrades  i propostes que 
implicaran el veïnat, com la 
pintada col·lectiva que es 
farà al barri del Pinar.

L’alcaldessa ha assenya-
lat que l’Ajuntament “hi 
ha posat molta il·lusió i 
esperem que totes les acti-
vitats puguin tenir èxit i que 
les gaudeixin molts veïns 
i veïnes, perquè són molt 
interessants”.

Tota la programació de 
l’esdeveniment es pot con-
sultar des d’aquest dimecres 
a la web de la Color Week, 
on també hi ha les diferents 
vies d’inscripció per poder-
hi participar i més informa-
ció sobre el projecte.

L’alcaldessa i el regidor de Projecció de la Ciutat, davant del nou mural 
d’Urih a Les Torres. / Ajuntament de Rubí - Localpres

Una de les facetes més vi-
sibles de la Color Week se-
ran les intervencions que 
s’han programat a l’espai 
urbà i que ja són un dels 
emblemes del projecte 
Color. Des del passat cap 
de setmana, l’artista ru-
binenc Urih treballa en el 
gran mural ‘Les aventures 
de Pinotxo’, ubicat entre 
la plaça de la Constitució i 
el passeig de Les Torres. 

Aquesta obra segueix 
la línia encetada amb el 
mural de ‘La Caputxeta’, 
situat a pocs metres, i sig-
nifica una nova aportació 
de color per a una zona 
especialment densa urba-
nísticament parlant com 
és el barri de Les Torres.

Una altra intervenció és la 
de l’Escola d’Art i Disseny, 
Camí de Color, que es durà 
a terme al perímetre de 
l’Escardívol amb l’objectiu 
de millorar l’estètica d’un 
espai urbà molt transitat, 
i la proposta Animal Art, 
que consistirà en la confi-
guració d’un gran mural a 
la plaça de la Nova Estació 
a partir dels dibuixos de 
l’alumnat de primària de 
tres escoles de Rubí. 

El centre d’ensenya-
ments artístics és des de 
l’inici una de les peces 
clau del projecte Color, 
tant pel que fa a la creació 
de la seva imatge com a 
l’organització d’activitats. 
/ DdR

Camí de Color a l’Escardívol



 Divendres, 19 de març de 2021Publicitat 5

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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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!

L’equip de govern va fer un minut de silenci. / Ajuntament-Localpres

L’Ajuntament facilita la preinscripció escolar 
telemà� ca a les famílies amb difi cultats

L’Ajuntament commemora el Dia en Memòria 
de les Víc� mes del Terrorisme

REDACCIÓ

La preinscripció escolar és 
única per tots els centres 
públics i privats concertats 
d’infan� l, primària i secun-
dària i a causa de l’emergèn-
cia sanitària, aquest tràmit 
es farà exclusivament per 
Internet. La sol·licitud de 
preinscripció s’haurà d’en-
viar en format telemà� c a 
través de la web del Depar-
tament d’Educació, acompa-
nyada de la documentació 
corresponent.

Per donar suport a les 
famílies que no disposin dels 
mitjans tècnics necessaris 
per fer el tràmit a distància, 

REDACCIÓ

L’Ajuntament es va sumar 
per primer cop al Dia Euro-

durant el període de preins-
cripció escolar, l’Ofi cina Mu-
nicipal d’Escolarització (OSE) 
atendrà exclusivament a 
famílies que es trobin en 
aquesta situació.

A par� r d’aquest dilluns 
i fi ns al 24 de març, l’OME 
atendrà famílies amb difi cul-
tats per fer la preinscripció 
en línia a l’Escola de Música 
Pere Burés de 9 h a 14 h amb 
cita prèvia. La cita prèvia es 
ges� ona a través de la web 
municipal i només permetrà 
demanar hora per gestio-
nar la preinscripció escolar. 
Mentre duri la preinscripció, 
la resta de temes relacionats 
amb l’educació es podran re-

peu en Memòria de les Víc-
� mes del Terrorisme amb 
un minut de silenci davant 
del consistori que va tenir 

soldre per correu electrònic 
a educacio@ajrubi.cat o per 
telèfon al 93 588 70 77.

També està prevista una 
xerrada aquesta tarda a les 
18 h en línia titulada ‘Tot 
el que s’ha de saber per 
inscriure un infant de 3 
anys’. Per tenir-hi accés, cal 
inscriure’s a través del cor-
reu electrònic educacio@
ajrubi.cat.

El Departament d’Edu-
cació de la Generalitat ha 
establert que la preinscrip-
ció escolar pel segon cicle 
d’infan� l i primària sigui del 
15 al 24 de març i per l’edu-
cació secundària obligatòria, 
del 17 al 24 de març.

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 

De martes a domingo de 11.30 a 15.30 h 
y de 19.30 a 22.30 h

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

MARTES

3x2 PARA RECOGER

Enlles� des les obres de la nova àrea d’esbarjo 
de Sant Muç, després de tres anys 
REDACCIÓ

Les obres de construcció 
del parc de Sant Muç, una 
nova àrea d’esbarjo social, 
ja estan gairebé fi nalitzades 
després de tres anys de 
treballs. El nou espai està 
ubicat en un solar entre 
l’avinguda de Can Tapis i el 
carrer de les Aigües.

La nova àrea incorpora 
un parc infan� l, una pista  
poliesportiva, una zona 
d’estada i de pícnic, mobi-
liari urbà i un espai d’apar-
cament per a les persones 
usuàries. Properament, es 
connectarà l’enllumenat i 
s’hi instal·larà una font.

A la pista poliespor� va 
s’ha col·locat una porteria 
de futbol en un extrem i una 
cistella de bàsquet a l’altre 
per tal de donar servei al 
major nombre d’usuaris 

possibles de totes les edats. 
En el parc infan� l s’ha pro-
jectat un espai mul� ac� vitat 
destinat a usuaris entre 
els 2 i els 15 anys, en fun-
ció dels diferents jocs: “La 
voluntat és oferir al veïnat 
de Sant Muç una àrea per 
a l’esbarjo, on es pugui de-
senvolupar ac� vitat � sica, 
de lleure i de relació entre 
els usuaris i usuàries”, ha 

explicat l’alcaldessa, Ana M. 
Mar� nez.

Els treballs els va co-
mençar a executar l’em-
presa Artea Mediambient 
el maig del 2018 i els ha 
hagut d’acabar personal de 
l’Ajuntament després que 
l’empresa desis� s del con-
tracte, fet que ha retardat 
l’acabament de les obres 
fi ns aquest any.

Les obres han pa� t un retard pel desis� ment de l’empresa que les 
havia d’executar. / Localpres-Ajuntament

El viver de l’empresa muni-
cipal Font del Ferro tornarà 
a obrir durant els dissabtes 
després de l’aixecament de 
les restriccions per covid-19 
que impedien obrir alguns 
establiments durant el cap 
de setmana.

L’empresa dedicada a la 
integració de persones amb 
discapacitat intel·lectual 
recuperarà així la plena ac-
� vitat, després que al febrer 
ja reobrís el punt de venda 
del Mercat. L’horari del viver 
del carrer Mallorca és de 9 
h a 13.30 h, mentre que els 
dissabtes funcionarà de 9 
h a 14 h. Pel que fa al punt 
de venda del Mercat, obre 
els dijous i divendres de 8 
h a 13 h.

Font del Ferro és una em-
presa municipal que ofereix 
una alterna� va forma� va i 
laboral per a persones amb 
discapacitat intel·lectual. La 
societat està integrada pel 
Centre Especial de Treball, 
que ges� ona la producció 
del viver, i també el man-
teniment de zones verdes i 
forestals del municipi, i dos 
serveis assistencials com 
són el Servei Ocupacional 
d’Inserció i el Servei de Terà-
pia Ocupacional. / DdR

Des de dilluns ja no es per-
met encendre foc en ter-
renys forestals sense la 
corresponent autorització 
per tal de prevenir incendis 
durant el període de major 
risc. La prohibició, vigent 
fi ns al 15 d’octubre, esta-
bleix que en els terrenys 
forestals i en la franja de 
500 metres que els envolta 
no es pot encendre foc, 
sigui quina sigui la seva 
fi nalitat. Especialment, no 
es poden cremar restes 
de poda i d’aprofitament 
forestal, agrícoles o de jar-
dineria, ni marges pròxims 
a zones forestals sense una 
autorització expressa del 
Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació. Tampoc no es poden 
fer focs d’esbarjo ni altres 
relacionats amb l’apicultura. 
Dins les àrees recrea� ves i 
d’acampada i en parcel·les 
d’urbanitzacions, es podrà 
fer foc quan s’u� litzin bar-
bacoes d’obra amb mata-
guspires. / DdR

Font del Ferro 
tornarà a obrir 
tots els dissabtes

Entra en vigor 
la prohibició de 
fer foc al bosc

lloc el dijous de la setmana 
passada. Es tracta d’una 
commemoració que té lloc 
a Europa cada 11 de març 
des de l’any 2005 i que es va 
instaurar arran dels atemp-
tats de Madrid del 2004. La 
voluntat del consistori és 
que aquesta sigui una cita 
fi xa al calendari en senyal 
de suport a les persones de 
la ciutat que han estat víc� -
mes del terrorisme. El minut 
de silenci va reunir a les 
portes de la casa de la vila 
tots els membres de l’equip 
de govern i l’alcaldessa.
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Oberta la convocatòria per als ajuts al pagament 
del lloguer adreçats a la gent gran
L’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya ha obert la con·
vocatòria per a la concessió 
dels ajuts al pagament del 
lloguer per a gent gran 
corresponent al 2021. Fins 
al 30 d’abril es poden sol·
licitar a través de l’Oficina 
Local d’Habitatge. 

Les ajudes s’adrecen a 
llogaters nascuts abans de 
l’1 de gener del 1957 amb 
un import màxim de lloguer 
de 800 euros mensuals i 
uns ingressos de la unitat 
de convivència de fins a 
2,83 vegades l’Indicador 

de Renda de Suficiència. 
L’import màxim dels ajuts 
és de 200 euros mensuals, 
entre un 20% i un 40% de 
la renda de lloguer.

Les persones interes·
sades en sol· l icitar les 
subvencions ho poden fer 
telemàticament a través 
de la web de tràmits de 
la Generalitat o presenci·
alment amb cita prèvia a 
les oficines de Proursa. Cal 
demanar hora a través del 
telèfon 93 588 66 93 o el 
correu electrònic proursa@
ajrubi.cat. / DdR Fins al 30 d’abril es poden sol·licitar els ajuts. / Ajuntament-localpres

imatge promocional de la campanya. / cedida

Nova edició a Rubí de 
la campanya ‘Els Bombers 
t’acompanyen a donar sang’

REDAcciÓ

La Biblioteca acollirà el 23 
de març una jornada de 
donació de sang especial 
dins la campanya ‘Els Bom·
bers t’acompanyen a donar 
sang’. Amb aquesta inicia·
tiva, el col·lectiu Bombers 
amb Cor, el Banc de Sang i 
Teixits i l’Ajuntament tornen 
a sumar esforços per acon·
seguir el màxim nombre de 
donacions en un moment 
d’especial necessitat.

Les donacions es podran 
fer de 10 h a 14 h i de 16.30 
h a 20.30 h. A causa de la 
situació de pandèmia, és 
imprescindible reservar·hi 
hora prèviament a través 
de la pàgina web donarsang.
gencat.cat/bombers.

La campanya ‘Els Bom·
bers t’acompanyen a donar 
sang’ es va posar en marxa 
ara fa sis anys des del col·
lectiu Bombers amb Cor. La 
present edició compta amb 
el màxim nombre de parcs 
de bombers implicats: 50 
centres que difonen més 
de seixanta campanyes a 44 
municipis.

L’objectiu és sumar més 
de 5.000 donacions en els 
dies previs a Setmana Santa, 
quan les entrades de sang 
baixen al voltant del 25% pel 

canvi d’hàbits i les vacances. 
Cal tenir en compte que les 
plaquetes, un dels elements 
que s’extreu de cada dona·
ció de sang, caduquen als 
cinc dies i que els glòbuls 
vermells als 42. Per això, 
és important mantenir les 
donacions al llarg de tot l’any 
i aconseguir·ne unes 1.000 
cada dia.

La campanya d’enguany 
comptarà amb altre com·
ponent solidari. Totes les 
persones que hi participin 
rebran com a reconeixe·
ment una Polsera Candela 
i contribuiran, d’aquesta 
manera, a la recerca del 
càncer infantil a la qual dona 
suport l’associació Pulseres 
Candela.

Solidaritat rubinenca
En els darrers mesos, el Banc 
de Sang i Teixits ha incre·
mentat la freqüència de les 
campanyes de donació de 
sang a la ciutat amb notables 
resultats. La darrera jornada 
va tenir lloc a la Biblioteca 
el 9 de març i va atraure 
un total de 67 persones. 
D’aquestes, 59 reunien tots 
els requisits per poder do·
nar i dues es van estrenar 
en aquest gest solidari. La 
sang recollida a Rubí podrà 
beneficiar 177 pacients.

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.

´

un treball sobre desigualtat de gènere al món 
de l’esport guanya el Premi Miquel Segura
MARtA cABRERA

La rubinenca Alba García 
ha estat la guanyadora del 
Premi Miquel Segura al mi·
llor treball de recerca del 
curs 2018·2019 amb un 
treball sobre la desigualtat 
en el món de l’esport entre 
homes i dones. L’autora de 
‘Dona, dona’t força’ és una 
rubinenca de 20 anys que 
actualment està estudi·
ant Administració i direcció 
d’empreses a la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
i que va decidir centrar el 
seu treball de recerca en 
la desigualtat de gènere en 
l’àmbit esportiu.

Fa més de 50 anys que 
l’alemanya Kathrine Switzer 
va desafiar la normativa de 
les competicions esportives 
participant en la marató de 
Boston, un dels gestos més 
potents de rebel·lió feminis·
ta dins del món de l’esport. 
Des d’aleshores, la lluita 
per la igualtat entre homes 

i dones en l’àmbit esportiu 
ha estat imparable, però 
molt més lenta que en altres 
àmbits socials: “A classe, 
amb els amics, quan sorgia 
aquest tema tots pensaven 
que no hi havia desigualtat 
real entre homes i dones a 
l’esport i a mi em feia ràbia. 
Vaig veure el treball com 
una oportunitat perfecta 
per demostrar que la desi·
gualtat és real”, explica Alba 

García.
I és que la base de les di·

ferències en l’àmbit esportiu 
entre homes i dones no és 
més que un reflex de la soci·
etat on vivim: “La nostra so·
cietat és sexista i és així des 
de tota la història, sí que és 
veritat que a poc a poc això 
es va desconstruint, però 
queda molt per fer encara”.

Precisament per reflexi·
onar sobre aquesta qüestió, 

l’Ajuntament va organitzar 
dimecres al Castell una taula 
rodona sobre la temàtica co·
incidint amb el lliurament de 
la vintena edició del premi i 
al voltant dels actes del Dia 
de la Dona. 

La taula rodona va comp·
tar amb la participació d’Al·
ba García i les esportistes ru·
binenques Ainoha Merino, 
Elida Tortosa, Marina Gracia 
i Amanda Triviño.

Al centre, Alba García, presentant el seu treball ‘Dona, dona’t força’. / M.c.
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Universitat 
Internacional 
de Catalunya uic.es/cuo

Clínica Universitària 
d’Odontologia

T’oferim les 
últimes tecnologies 
de diagnòstic i 
tractament.
ESPECIALISTES EN:

— Odontologia integral
— Periodòncia
— Ortodòncia
— Odontopediatria
— Endodòncia
— Estètica
— Pròtesi
— Medicina oral
— Cirurgia d’implants
— Disfunció craniomandibular
— Servei de radiologia
— Odontologia geriàtrica
— Odontologia preventiva
— Atenció a pacients amb necessitats especials

Primera visita gratuïta.
De dilluns a divendres de 8 h a 22 h.
Dissabtes de 8 h a 12 h.
Josep Trueta, s/n
Edifici Hospital Universitari General de Catalunya
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)



Aquest mas es trobava al nord del terme mu-
nicipal de Rubí, a la banda dreta de la riera 
i entre Can Ramoneda i Can Fonollet. Les 
seves vinyes eren situades entre les propietats 
de Can Roig i Can Fonollet, on ara creixen 
boscos de pins.

Segons l’estudiós Lluís Garcia, ja surt 
esmentat el 1336 com a mas Lloret, el qual, 
afectat per la pesta negra, sembla que va 
esdevenir un mas rònec, és a dir, abandonat 
i les seves terres van ser repartides. Deudé 
des Clapers (del mas Clapers, que a fi nals del 
segle XV esdevindria la important masia de 
Can Ramoneda) va arrendar un cens d’una 
peça de terra del mas. Així, sabem que el 
1610 Joan Ramoneda posseïa encara terres 
que havien estat del mas Lloret i el 1670 el 
rector Rafael Cordelles va fer precari d’una 
peça de terra de l’antic mas Lloret a un altre 
Joan Ramoneda. No obstant, el 1656 ja havi-
en aparegut Francesc Hipòlit i la seva muller 
Agnès, que iniciaren una línia d’hereus, però 
sense trencar del tot els vincles amb els amos 
de Can Ramoneda.

Més tard, el 1690 fi guraven Jaume Hi-
pòlit i la seva esposa Magdalena Armengol. 
A partir d’aquell moment la propietat va 
passar a anomenar-se ‘can Pòlit’ a causa de 
la corrupció del cognom Hipòlit. De fet, 
també el cognom canviaria a través dels 
anys fi ns a esdevenir Pòlit. En el cadastre 
del 1717 fi gura encara Jaume Hipòlit, però 
Miquel Rufé, en el seu llibre sobre les masies 
de Rubí ens comenta que en un document 
datat el 1718 apareix Pere Hipòlit, “que té 
dos bous i li toca portar 10 quintars de llenya 
com a contribució, que fou enviada part a la 
ciutat de Barcelona i l’altra a Martorell pel 
sosteniment de la tropa” (se suposa que eren 
les forces d’ocupació borbòniques establertes 
al país després del Decret de Nova Planta). 
Seria aquest Pere el fi ll d’en Jaume? El cert 
és que al cadastre de 1735 encara fi gura Pere 
Hipòlit com a contribuent amb una lliura 
i 16 unces. Aquests propietaris varen fer 
establiments de terres incultes a jornalers 
en règim de rabassa morta a fi  de plantar 
vinyes. 

El 1770 la pubilla Maria Pòlit (el cog-
nom ja havia canviat) es va casar amb Pau 
Montmany i, després d’enviudar, ho va fer 

EL RUBÍ D’ABANS

Jordi Vilalta
GCMR-CER
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Un any. L’11 de març del 2020 l’Or-
ganització Mundial de la Salut 
declarava ofi cialment que ens tro-

bàvem immersos en una pandèmia a causa 
d’un estrany virus d’origen desconegut i 
molt mortífer. El 14 de març es declarava 
l’estat d’alarma i el confi nament total de la 
població que es va allargar durant setmanes 
fi ns que la primera onada de coronavirus 
va estar controlada. Carrers buits, hospitals 
col·lapsats, aplaudiments des dels balcons... 
Dotze mesos després, l’estat d’alarma con-
tinua vigent i acabem de superar la tercera 
onada.

Han estat temps difícils per a tothom, 
una època de renúncies i sacrifi cis, de pèrdua 
de llibertat, de llocs de feina, d’angoixa i 
incertesa, de patiment per la salut, nostra i 
dels éssers estimats, però també per l’eco-
nomia, la pròpia i la del país en general. La 
vida ens ha canviat. Va arribar el teletreball, 
ens comunicàvem per videotrucades, enyo-
ràvem el contacte amb la gent i les relacions 
socials, les mascaretes s’han convertit en 
un complement indispensable per sortir 
al carrer i ens freguem les mans amb gel 
hidroalcohòlic amb freqüència. Fem cua per 
entrar als comerços, intentem mantenir una 
distància prudencial, molts estudiants com-
binen les classes virtuals amb les presencials 

Dotze mesos
EDITORIAL

i un llarg etcètera.
Un any en el qual la gran majoria de la 

ciutadania ha estat responsable i solidària, 
tot i que els pocs que no ho han estat són els 
que han copsat les notícies als mitjans, com 
ara aquells que fan festes multitudinàries o 
han aprofi tat els seus càrrecs o feines per 
vacunar-se abans. Tots els governs de tots 
els països han anat ajustant i corregint so-
bre la marxa la seva gestió de la pandèmia: 
ningú tenia experiència i el virus era un 
desconegut. Ha calgut, amb més o menys 
encert, intentar combinar mesures sanitàries 
i de recuperació econòmica, tot i que sovint 
eren oposades.

La sanitat ha estat el sector que més 
ha patit físicament i emocionalment. Han 
estat a primera línia de foc durant un any 
sencer, adaptant-se a les necessitats de 
cada moment i als pocs o nuls recursos 
disponibles.

Ha passat un any, però la pandèmia con-
tinua viva. Cal fer un esforç més, amb la mi-
rada sobre la campanya de vacunació que és 
l’esperança. Una campanya que avança lenta, 
amb molts dubtes, però que està deixant 
unes primeres dades sobre la immunitat que 
són encoratjadores. D’aquesta vacuna de-
pendrà que l’any vinent ens puguem referir 
a la pandèmia com una efemèride.

El Tuit de la setmana                     18 de març

Andrés Medrano @AndresMedranoRU

Una vida digna pasa por el derecho a ponerle fi n ante 
un sufrimiento insoportable. Sin olvidar el derecho 
a tratamientos palia� vos que debe siempre estar 
garan� zado cuando estos sean deseados y tengan 
sen� do #eutanasia

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

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

Amb la col·laboració:
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amb Salvador Torrella, el 1777. A partir 
d’aquell moment van ser els Torrella els 
amos del mas, encara que pagant uns censos 
a Can Ramoneda per raó del terreny on era 
la petita masia.

Si mirem el mapa del cadastre de 1854, 
de mossèn Malet, es pot observar que can 
Pòlit era una propietat situada entre Can 
Fonollet, Can Serra i Can Ramoneda. En 
aquells temps Salvador Torrella (no era el 
mateix que l’esmentat el 1777 sinó un des-
cendent amb el mateix nom de pila) collia 
cada any unes 100 càrregues de vi (segons 
Lluís Garcia). Ens situem en  el gran esplen-
dor de la vinya rubinenca que va acabar amb 
la pesta fi l·loxèrica de 1884.

Finalment, a principis del segle passat, 
la fi nca es va abandonar i a partir dels anys 
30 va començar un procés de degradació. 
Als anys 80 encara es conservaven alguns 
fonaments, així com el pou amb el safareig, 
però fa uns anys només es podien veure 
fragments de maons escampats per terra i 
restes de l’antic cup.

Acabarem aquestes ratlles esmentant un 
curiós dir popular de Rubí que deia: “Tron 
a cap de riu, pluja a Can Pòlit”, cosa que 
volia dir que no hi havia amenaça de cap 
tempesta.

Nota: agraïm la inestimable ajuda que ens 
ha proporcionat l ’historiador Lluís García per 
escriure aquest article.

Can Pòlit cap el 2000. / CEPNA

El desaparegut mas 
de Can Pòlit
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BUSQUEM PERSONES 
VOLUNTÀRIES!
Et necessitem per col·laborar en un 
projecte d'intercanvi cultural i lingüístic 
amb rubinenques vingudes d'altres països.

COM POTS COL·LABORAR?
     Fent tasques de gestió.
     Donant classes de català o castellà.
     Fent parella de conversa.

SESSIÓ INFORMATIVA
     25 de març de 2021
     18.00h
     Ateneu Municipal de Rubí
     Inscriu-te per venir 
 a la sessió informativa a:
 https://forms.gle/6mQm7taQTkHsL6iVA

VOLS MÉS INFO? 
Escriu a info@rubisolidari.org

El PP inicia una recollida de firmes 
en suport als cossos policials

Marta cabrera

El Partit Popular (PP) ha 
iniciat una campanya de 
recollida de signatures per 
donar suport als cossos i 
forces de seguretat de l’es-
tat, especialment arran dels 
aldarulls que es van produir 
fa uns dies al voltant de 
l’empresonament del raper 
Pablo Hasél.

El president del PP de 
Barcelona, Óscar Ramírez, 
va visitar Rubí dimecres 
per donar suport a aques-
ta campanya i defensar la 

Policia Nacional, la Guàrdia 
Civil, els Mossos d’Esquadra 
i també els cossos policials 
locals: “Els violents han sortit 
al carrer en les principals 
ciutats, Sabadell, Terrassa 
i Barcelona, fent fogueres, 
llençant pedres i atacant a 
les forces de seguretat, a 
més d’assaltar comerços”, ha 
explicat el dirigent popular, 
motiu pel qual creu que cal 
“donar suport a les policies 
i exigir a les institucions que 
les dotin dels mitjans neces-
saris perquè puguin fer la 
seva feina”.

Ramírez ha defensat la 
tasca dels cossos de se-
guretat afirmant que són 
els “principals garants de 
l’estat democràtic de dret 
i les llibertats i drets dels 
ciutadans”.

Per la seva banda, el di-
rigent local del PP, Juan José 
Giner, ha volgut destacar el 
valor de la “gran tasca que fa 
la policia en l’àmbit ciutadà” 
i ha recordat que són “perso-
nes com qualsevol altra”.

A més de defensar els 
cossos i forces de seguretat, 
el partit també demana que 
les administracions es perso-
nin com a acusació particular 
contra el que han qualificat 
de “terroristes del carrer”.

A través dels militants i 
simpatitzants, el PP local ja 
ha iniciat aquesta campa-
nya i qualsevol persona que 
vulgui signar en defensa de 
la policia s’ha d’adreçar al 
Partit Popular de Rubí. Les 
signatures que es recullin 
es faran arribar a la direcció 
del partit per demostrar el 
suport de la ciutadania als 
cossos policials. 

Integrants del Partit Popular, durant la roda de premsa. / M.C.

erc demana que rubí s’adhereixi 
a una entitat pro energia pública
reDacció

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) demanarà 
al Ple de març que Rubí 
s’adhereixi a l’Associació 
de Municipis i Entitats per 
l’Energia Pública (AMEP). Es 
tracta d’un òrgan impulsat 
fa pocs dies des del municipi 
de Terrassa que inclou més 
d’una setantena d’Ajunta-
ments amb l’objectiu de 
promoure la titularitat, la 
propietat i la gestió pública 
de les xarxes de distribució 
d’energia elèctrica.

La regidora republicana 
Marta Esparza defensa que 
la transició energètica ha 
de ser també “democratit-
zada, el que significa que 
els particulars han de poder 
generar energia verda pròpia 
i vendre-la o distribuir-la 
i que això reverteixi en la 
societat”.

Esparza és crítica amb 
l’actual model energètic, 
en què les grans oligarquies 
es reparteixin el pastís del 
negoci amb conseqüències 
negatives per la ciutadania: 

“El model actual fa que hi 
puguin haver episodis com 
el que va afectar Rubí du-
rant el mes de gener, amb 
nombrosos talls de llum per 
part d’Endesa, que és qui té 
tot el poder distribuïdor a 
Catalunya”.

La regidora d’Esquer-
ra també ha lamentat que 
Rubí no formi part d’entrada 
d’aquesta entitat de nova 
creació.

D’altra banda, la formació 
republicana també té previst 
presentar dues mocions més 
al proper Ple. La primera 
sobre el transfuguisme, que 
està d’actualitat per tot el 
que ha passat al Parlament 
de Múrcia, i la segona en 
representació dels Amics 
de la Sardana, per demanar 
que es declari la sardana 
patrimoni immaterial de la 
humanitat.

Els regidors Marta Esparza i Xavier Corbera. / Núria Hueso
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‘Abismes’, del rubinenc Sergi 
Marcos, s’exposa a Benicarló

PINTURA

REDACCIÓ

‘Abismes’ és el � tol de la 
col·lecció que el pintor rubi-
nenc Sergi Marcos exposa a 
par� r del 26 de març al mu-
seu MUCBE de Benicarló. Es 

tracta d’un espai que és un 
an� c convent, amb claustre 
i església, al centre de la 
ciutat i que ha estat restau-
rat per fer exposicions. 

La mostra que Marcos 
porta a la localitat castello-

nenca és molt 
similar a la què 
ja va exposar 
en una galeria 
a Sant Cugat del 
Vallès a princi-
pis del 2020, 
just abans del 
confinament. 
Es tracta d’una 
col·lecció d’una 
c inquantena 
de quadres de 
diferents mesu-
res i suports. La 
inauguració de 
la mosta serà el 
26 de març a les 
12 h. Cartell de la mostra. / Cedit

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

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

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

atender personas mayores

Llámenos al 699 356 464

www.diariderubi.com

La 3a edició del ‘No Woman, No Fest’ es consolida 
a Rubí amb un format descentralitzat
LARA LÓPEZ

Més d’un centenar de per-
sones han par� cipat en la 
tercera edició del ‘No Wo-
man, No fest’ a Rubí, un 
festival dedicat a la dona 
amb exposicions i mercat 
d’art, tallers, música, poesia 
i projecció d’audiovisuals. 
Impulsat per l’en� tat juvenil 
i musical La Sonik, l’acte més 
par� cipa� u ha estat l’exposi-
ció d’il·lustracions, dibuixos, 
pintures i fotografi a a l’inte-
rior del Celler celebrada el 
dissabte passat, amb obres 
de 24 ar� stes sobre temes 
com l’alliberament del cos de 
la dona, la violència masclis-
ta, el plaer i l’empoderament 
femení, la vida i la mort, les 
santes i ‘femmes fatales’ de 
la història de la religió catò-
lica, entre d’altres.

Enguany el mercat d’art 
de dissabte va ubicar-se al 
pa�  exterior del Celler, espai 
que ha afavorit la par� cipa-
ció amb més d’una vintena 
de parades de venda d’il·-
lustracions, dibuixos, roba i 
accessoris ar� s� cs, bijuteria 
artesanal, entre altres pro-
ductes de creadores locals. 
Des de La Sonik creuen que 
“molta gent ha u� litzat l’art 
com a via d’escapament 

L’acte central del fes� val es va fer al voltant del Celler. / Lara López

FESTIVAL

enfront de la pandèmia, 
com a mitjà per oblidar-se i 
entretenir-se”.

A la tarda, el Celler va ser 
l’escenari de les performan-
ces de l’Escola de Dansa 8 
Temps i Bàrtsia, seguit de 
l’actuació musical de Sandré, 
que va posar punt final a 
cinc dies de programació. 
L’organització valora posi� -
vament l’afl uència de públic, 
amb inscripcions esgotades 
i més de 150 assistents a 
l’exposició i el mercat d’art, 
85 persones a les perfor-
mances i uns 40 assistents al 
concert. La resta d’ac� vitats 
tenien aforaments adaptats 
a cada equipament, amb 
una par� cipació de 6 a 30 

persones.
Des de La Sonik expli-

quen que l’adaptació en 
un principi no va ser fàcil, 
però que han aconseguit 
“trobar el racó idoni per 
a cada activitat, deixant 
clar que Rubí és una ciutat 
preparada i equipada per 
fer funcionar la cultura”. De 
cara a pròximes edicions, 
des de l’entitat juvenil els 
agradaria mantenir aquest 
format descentralitzat en 
diversos espais i alhora des-
centralitzar la data del marc 
del Dia de la Dona per tenir 
una repercussió anual.

En aquesta edició, La 
Sonik ha col·laborat amb 
diverses en� tats locals com 

el CRAC, Rubí Jove, l’In-
fest, Rubí Acull, l’Associació 
Ecoasa i l’entitat Biterna 
Autodefensa de Sabadell. 
Per exemple, Rubí Acull va 
impar� r una xerrada sobre 
mu� lació genital femenina 
el passat dimecres al CRAC. 
“Creiem que la mutilació 
genital femenina és un tema 
interessant i que no està 
molt visibilitzat, encara que 
a Rubí ens toca de prop”, 
afi rmen des de La Sonik. El 
grup de dones que van im-
par� r el taller està formant 
una associació a Rubí per 
lluitar en contra d’aquesta 
pràc� ca i l’acte va ser una 
bona oportunitat per donar-
se a conèixer.

MÚSICA

El jazz enèrgic i arriscat d’Oriol 
Vallés, diumenge a l’Ateneu
L’Ateneu Mu-
nicipal acollirà 
aquest diumen-
ge 21 de març 
una nova sessió 
del 8è Cicle de 
Jazz, que orga-
nitza l’entitat 
Jazz Rubí. En 
aquesta ocasió, 
el concert anirà 
a càrrec d’Oriol 
Vallés Quartet, una formació 
encapçalada pel trompe� s-
ta Oriol Vallés, qui es carac-
teritza pel seu jazz enèrgic 
i amb una improvisació 
arriscada. 

El quartet està format, 
a més de Vallès, per Jöel 
González (piano), Xavi Cas-
� llo (contrabaix) i Andreu 
Pitarch (bateria). L’actua-
ció servirà per presentar 
el darrer treball del grup 
‘More changes’, que, com 

Integrants d’Oriol Vallés Quartet. / Cedida

assenyala la banda,  és “una 
adaptació versus resistèn-
cia, un posicionament ver-
sus reacció. En un moment 
de cicles crí� cs es planteja 
com a inevitable aquest 
pensament binari”. 

La sessió, que és gratu-
ïta, serà a les 12.30 h, però 
cal inscripció prèvia, enviant 
un mail a associaciojazzru-
bi@hotmail.com, perquè 
l’aforament està limitat. / 
DdR
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cap de setmana amb molt
d’humor al teatre La Sala

‘Terra de telers’, la nova pel·lícula del 
cicle Gaudí que es projecta a La Sala

ReDAcció

El teatre municipal La Sala 
aposta aquest cap de setma-
na clarament per l’humor. 
Els monòlegs de Luis Lara, 
Jesús Tapia i Vicente Ruidos 
arriben aquest dissabte al 
teatre La Sala de Rubí amb 
un espectacle d’humor. ‘Co-
mandante Lara & Cía’ es re-
presentarà en tres sessions 
repartides entre les 12 h, les 
17 h i les 20 h, tot i que ja 
només queden entrades per 
la sessió del migdia a un preu 
de 18 euros per la compra 
anticipada i de 20 euros el 
mateix dia de l’espectacle. 

Lara, Tàpia i Ruidos ofe-
riran amb els seus monòlegs 
un humor directe i arriscat, 
que afronta qüestions polè-
miques i que pretén fer riure 
a l’espectador, però també 
avergonyir-lo. 

De la mà de Ninona Pro-
ducciones, ‘Comandante 

La història d’una nena de 
sis anys que arriba a la seva 
família a una colònia tèxtil 
fugint de la misèria del 
camp és la protagonista de 
la pel·lícula del Cicle Gaudí 
del mes de març. 

‘Terra de telers’ és un 
llargmetratge de Joan Frank 
Charansonnet, un drama 

espectacles

cinema

comandante Lara estarà acompanyat per Jesús Tapia i Vicente Ruidos. / cedida

Lara & Cía’ està a terres 
catalanes i és tant l’èxit de 
l’espectacle, que entre el 
divendres i el diumenge, els 
tres monologuistes tenen 
programades sis funcions.

Una comèdia sobre les ga-
nes de viure
En un registre molt diferent, 
es representarà l’espectacle 
teatral ‘Un dia qualsevol’, 
dirigit i escrit per Oriol Tar-
rasón, i amb Annabel Castan, 
Imma Colomer, Pep Ferrer 
i Quimet Pla a la interpre-
tació. 

La companyia Les Anto-
nietes Teatre porta a La Sala 
una comèdia sobre les ganes 
de viure que ha estat molt 
aplaudida per la crítica i que 
va estar en cartell al teatre 
Villarroel. 

El muntatge gira al vol-
tant de la residència Bon 
Repòs i el seu univers de 
personatges, lluny de sen-

històric ambientat entre els 
anys 20 i els anys 80, quan 
hi va haver la gran crisi de la 
indústria tèxtil a Catalunya. 

‘Terra de telers’ es pro-
jectarà aquest divendres a 
les 20 h a La Sala. El preu 
de les entrades és de 4,50 
euros i de 3 euros amb des-
compte. / DdR

timentalismes i que retrata 
una gran història sobre la 
vellesa, les relacions de la 
família, el pas del temps i 
l’amistat. 

‘Un dia qualsevol’ es re-
presentarà aquest diumenge 
a les 18.30 h a La Sala i les 
entrades tenen un preu de 
15 euros i d’11,25 euros amb 
descompte. 

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

el Racó del Llibre presenta ‘el oscuro 
adiós de Teresa Lanza’, de Toni Hill
El Racó del Llibre ha orga-
nitzat el 24 de març a les 
19 h la presentació 
del llibre ‘El oscu-
ro adiós de Teresa 
Lanza’, de l’autor 
Toni Hill. L’activitat 
tindrà lloc a la car-
pa del Racó, just 
davant de la llibre-
ria, al carrer Doctor 
Robert, i comptarà 
amb la participació 
Toni Hill i de l’es-
criptora rubinenca 
Maite Núñez.

‘El oscuro adiós 
de Teresa Lanza’ és 
una novel·la d’intri-
ga sobre la hipocre-

sia, l’amistat, la immigració, 
els privilegis i el suïcidi. 

literatura

Portada del llibre. / cedida
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Pere Català i Pic
Exposició fotogràfi ca. Al 
Museu Municipal Castell 
fi ns 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 Lec-
tors al tren fi ns al 31 de 
març. 

Viatge a la ciutat de 
l’infi nit
A càrrec de la Fundació 
Vicente Ferrer. A la Bi-
blioteca del 3 al 31 de 
març.

Un nuevo resurgir
Mostra de Mujeres Cre-
a� 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 19 DE MARÇ

Recital de cançó i piano: De 
Brel a Ravel. 
A càrrec de Marie-Laure Bu� y 
i Mireia Roura. A les 19.30 h a 
l’Ateneu. Inscripció prèvia. 

Cinema: Terra de Telers. Cicle 
Gaudí. 
A les 20 h a La Sala. Preu 
4,5€|3€.

DISSABTE 20 DE MARÇ

Espai literari: A través del 
espejo y lo que Alicia encon-
tró allí. 
A càrrec de La maleta de Lili. 
A les 11 h a la Biblioteca. Ins-
cripció pràvia.

Fem � telles amb assemblage. 
Els Ninots d’en Paul Klee. 
A les 11.30 h a l’Ateneu. Ins-
cripció prèvia.

Teatre: ‘Comandante Lara 
& Cía’. 
A les 12 h, les 17 h i les 20 h a 
La Sala. Preu: 18€|20€.

Lectures de contes infan� ls 
no sexistes assistides amb 
gossos. 
A les 17 h a l’Ateneu. Org.: As-
sociació Cultural Rufcreacions. 
Inscripció prèvia.

DIUMENGE 21 DE MARÇ

Espectacle de � telles: La Ca-
putxeta Vermell i el follet. 
A les 12 h al Castell. Per a in-
fants de 3 a 12 anys. Inscripció 
prèvia.

Pintem amb vi- A càrrec de 
Marta Aranyó. 
A les 12 h al Celler. Inscripció 
prèvia. Per a infants de 6 a 

AGENDA
13 anys. 

Música clàssica: Els afers del 
Barroc. 
A càrrec de l’alumnat de l’Or-
questra de Cambra de l’Escola 
Pere Burés. A les 12 h al Celler. 
Inscripció prèvia. 

Concert de jazz: Oriol Vallés 
quartet. 
A les 12.30 h a l’Ateneu. Ins-
cripció prèvia.

Teatre: ‘Un dia qualsevol’. 
A les 18.30 h a La Sala. Preu: 
15€|11,25€.

DILLUNS 22 DE MARÇ

Eines per al diàleg intercul-
tural en l’abordatge respec-
tuós de la mu� lació genital 
femenina. 
A les 10 h en línia. Inscripció 
prèvia. 

La banca è� ca i la crisi eco-
nòmica. 
A càrrec de Jus� cia i Pau. A 
les 18 h en línia. Inscripció 
prèvia. Org.: Aula d’Extensió 
Universitària de Rubí. 

DIMECRES 24 DE MARÇ

Dimecres manetes. Servei 
d’autoreparació de petits 
aparells elèctrics i electrò-
nics. 
A les 17 h a l’Ateneu. Inscripció 
prèvia. 

Hora del conte: ‘Oh! Aigua!!!’. 
A càrrec de Laberta Delpo-
blet. 
A les 18 h a la Biblioteca. Ins-
cripció prèvia. Per a infants de 
4 i 8 anys. 

Cinefòrum: ‘Visibilitat Trans’. 
A les 18 h a l’Espai Jove Torre 

Bassas. Inscripció prèvia.

DIJOUS 25 DE MARÇ

Personatges de la Història de 
Rubí: Narcís Menard. 
A càrrec d’Eduard Puigventós. 
A les 19 h a l’Ateneu. Inscripció 
prèvia.

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

Si buscas calidad, precio y 

está la solución!

REDACCIÓ

El director esportiu de la 
Unió Espor� va Rubí, Manel 
Carrera, va morir dilluns a 
la tarda després de patir 
un infart a les instal·lacions 
de Can Rosés. Segons ex-
pliquen des del Rubí, en 
els últims temps, Carrera 
anava a les tardes al club 
per controlar l’accés al camp 
dels jugadors i jugadores 
de l’entitat acomplint les 
actuals mesures sanitàries 

Dol al futbol rubinenc per la mort de 
Manel Carrera

per evitar la propagació 
del coronavirus. El cos de 
Carrera, de 70 anys, va ser 
traslladat a Barcelona per 
fer-li l’autòpsia. 

Carrera sempre ha estat 
un ac� u del futbol base de la 
nostra ciutat i fi ns i tot d’al-
tres ciutats com Sant Cugat. 
Va  treballar per la Penya 
Blaugrana Ramon Llorens i 
per la Penya Blaugrana de 
Sant Cugat. Va ser fundador 
del Club Spor� ng Rubí, i fa 
alguns anys va tornar a la 

Unió Esportiva Rubí quan 
l’Spor� ng va passar a for-
mar-ne part del Rubí. També 
va ser col·laborador durant 
alguns anys de Diari de Rubí 
i tertulià de Ràdio Rubí. 

Des del Rubí, el presi-
dent del club, Josep Alcalà, 
ha destacat a través de les 
xarxes socials que Manel 
Carrera ha estat “sempre 
al costat del futbol base, 
discret, compromès i molt 
responsable. Així et recor-
darem”. 
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Club Balmes-Rubí, Carretera de Terrassa 55, local bajo B 
Tel. 696 579 909 / 639 358 487

taekwondo | Campionat de Catalunya

Després d’un any sense 
competició, el 14 de març 
es va disputar el Campionat 
de Catalunya de taekwondo 
en categoria absoluta al 
pavelló de la Mar Bella, a 
Barcelona, on el Club Bal-
mes va participar amb sis 
esportistes

L’actuació més destaca-
da la van completar Sílvia 
Boix i Marta Moreno, que 
van aconseguir una medalla 
de plata i una de bronze, 

sílvia Boix i Marta Moreno pugen al 
podi en el Campionat de Catalunya

Hoquei línia | lliGa

El Sènior Femení del Cent 
Patins va aconseguir la vic-
tòria contra el CPL Valladolid, 
que compta en les seves files 
amb la jugadora rubinenca 
Shauny Ortega. El triomf 
per 3-1, amb un gran joc i 
bones intervencions de la 
portera Marta Gil, col·loca 
l’equip en segon lloc amb 
el factor camp a favor en la 
segona fase. 

Pel que fa al Sènior 
Masculí A, els jugadors de 
Marcus Fajardo van viatjar 
fins a Orpesa de Mar per 
jugar contra l’Orcas. Va ser 
un partit molt intens i amb 
molts gols que va finalit-
zar amb el resultat de 5-6. 
D’aquesta forma, l’equip de 
Rubí continua invicte a la 
lliga a dos partits d’acabar 

Jornada de victòries pels sèniors Femení i 
Masculí del Cent Patins

la segona fase. 
El Sènior Masculí B, per 

la seva banda, no va tenir 
res a fer contra el Teneri-
fe Guanches, equip contra 
el qual va perdre 0-13. La 
derrota deixa el conjunt 
rubinenc al fons de la clas-
sificació. 

Per últim, l’Aleví va dispu-
tar la tercera seu de la Lliga 
Nacional a Aranda de Duero, 
on es van jugar dos partits. El 
primer partit va acabar amb 
victòria pel Cent Patins con-
tra l’Aranda per 2-3. En el se-
gon partit, però, els de Rubí 
van encaixar una derrota 
contundent per 0-7 contra el 
Valladolid. D’aquesta forma, 
l’Aleví del Cent Patins va aca-
bar en aquesta seu en sisena 
posició. / Cent Patins

A la imatge, la rubinenca shauny ortega, del CpLV, i Lucía pino, del 
Cent Patins. / Cedida 

esport adaptat | nataCió

esCaCs | torneiG mundialatletisme | Control naCional

El CE Horitzó va poder re-
prendre els grups de natació 
adaptada a Rubí l’11 de març 
després que s’aprovessin les 
noves mesures per frenar 
l’expansió de la covid-19. 
Fins ara, aquestes activitats 
estaven aturades per les 
restriccions d’aforament a 

L’equip mixt Rubinenca – Re-
gina Carmeli ha finalitzat la 
seva participació en el classi-
ficatori del Torneig mundial 
d’escoles en quarta posició 
del seu grup. A la darrera 
jornada el conjunt, format 
per Carlos García, Álvaro Ca-
pilla, Diego Alameda, Emma 
Ortiz, Daniel Rodríguez, Da-
niel Serrano, Joan Vilarasau i 
Benja Castella, s’ha imposat 
amb una victòria a una esco-
la de l’Índia. 

D’altra banda, en el Cam-
pionat de Catalunya d’escacs 
actius en línia, els equips 
de la Rubinenca van ser 
derrotats. El primer equip 
va perdre per 10 – 6 amb 

La Unió Atlètica Rubí va par-
ticipar durant el cap de set-
mana en el control nacional 
Sub-12 i Sub-14 que va tenir 
lloc a Serrahima. En la cate-
goria Sub-14, Martin Carol va 
aconseguir dues segones po-
sicions en la seva sèrie dels 
80 m llisos (11.29) i dels 220 
m tanques (37.86). Pedro 
Takatsu va quedar tercer en 
la seva sèrie dels 80 m llisos 
(12.23) i Xavi Borrella va ser 
tercer en les seves sèries en 
els 80 m llisos (12.09) i els 
220 m tanques (40.87).

En els 80 m llisos també 
van participar paula Gom-
ban, que va ser setena; Fran 
Aguilera, quart; Gorka Funes, 
vuitè; Iván Molina, cinquè; i 
Omar Akdim, setè. En la pro-

Es reprenen els grups de natació 
adaptada de l’Horitzó

Quarta posició per a la rubinenca-
Regina Carmeli en la classificació 
del torneig mundial d’escoles

Bones marques pels atletes de 
la UAr al control nacional

les piscines del Club Natació 
Rubí, on es fa l’activitat. 

Així, hi ha una dotzena 
d’usuaris que han pogut 
tornar a nedar al municipi. 
L’horari de l’activitat és els 
dijous de 18 h a 18.45 h i de 
18.45 h a 19 h a la piscina de 
Can Rosés. / C.E. Horitzó

el conjunt de Tordera que 
milita a la segona divisió. 
El segon equip també va 
tenir un rival de la categoria 
superior, el conjunt tarra-
goní d’Amposta, els infants 
rubinencs van perdre per un 
10,5 a 5,5.

Pel que fa a l’Escola d’Es-
cacs, situada al carrer de 
La Creu 25, continuen les 
incorporacions de nens i 
nenes que volen iniciar-se 
en aquest esport, les activi-
tats de l’escola es fan cada 
dia de la setmana des de 
les 17.00 a les 19.00 hores 
en diferents grups de nivell 
i diferents horaris. / La Ru-
binenca

va dels 220 m tanques, Mar 
Jiménez va quedar vuitena i 
Iván Molina va ser sisè. Tots 
els atletes rubinencs van re-
gistrar la seva millor marca.

Pel que fa la categoria 
Sub-12, Noelia Valera va 
ser tercera als 60 m llisos 
(9.31), el mateix resultat 
que va aconseguir Aina Ruiz 
en la mateixa prova i una 
altra sèrie (9.33). També va 
participar en aquesta pro-
va Adam Daafi, que va ser 
tercer (9.92). Tots tres van 
fer la seva millor marca. En 
la prova dels 2.000 m llisos, 
Emma García va quedar en 
20è lloc; Adam Daafi va ser 
quinzè; Asier Ovieda, setè; 
Adrián Rueda; dotzè; i Arnau 
Ruiz, vintè. / UAR El club ha reiniciat les sessions de natació adaptada. / Cedida

Els participants del Balmes al Campionat. / Cedida

respectivament. Boix va 
perdre a la final mentre 
que Moreno va perdre en 
la penúltima ronda per 2-0. 
Marc Gómez, per la seva 
banda, va passar de ronda 
i després va perdre per un 
ajustat 9-7 contra el campió 
de la categoria. Alejandro 
Gómez i Miriam Granell no 
van poder passar de ronda 
i Unai Flores es va haver 
de retirar per lesió. / Club 
Balmes
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web del Diari de Rubí?

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

Actualitzada diàriament
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