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«Més que les idees, als homes els separan els interessos.» (Alexis Tocqueville, polí�c i historiador francès del segle XIX).
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Els robatoris a les cases es redueixen
a la meitat per la pandèmia
També disminueixen els accidents de trànsit, però augmenten els
robatoris als vehicles i les incidències relacionades amb els veïns
Pàg. 2

Un voluntariat ambiental restaura
l’entorn de la font de Sant Muç

Cedida

EN AQUESTA VIDA
SEMPRE HI HA EL MILLOR.
I DESPRÉS
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culpa de la
pandèmia el 7%
de les empreses
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Les persones que tenen entre 60 i 65
anys poden demanar cita per la vacuna
Redacció

La vacunació es farà amb el fàrmac d’AstraZeneca. / Generalitat

La represa de la vacunació
amb AstraZeneca i l’autorització per subministrar-la
fins als 65 anys ha permès
a la Generalitat de Catalunya iniciar una campanya
de vacunació general de la
població entre els 60 i els
65 anys. El Departament de
Salut ha enviat missatges a
persones que tenen entre

60 o 65 anys considerades
de risc per tal de subministrar-los la vacuna.
A més, qualsevol persona d’aquesta edat pot
demanar cita prèvia, sense
esperar el missatge de Salut,
a través del web vacunacovid.salut.cat. El primer dia
que es va començar la campanya, dimecres, ja es van
vacunar 14.000 persones
i hi ha més de 80.000 pro-

gramades fins a la setmana
vinent.
Pel que fa a la campanya de vacunació a Rubí, el
percentatge de vacunació
continua al voltant del 6%,
el mateix que la setmana
passada. En relació amb
la segona dosi, només l’ha
rebuda el 3%, mig punt més
que la setmana passada. A
Catalunya, el 9% ha rebut la
primera dosi de la vacuna i
el 5% la segona injecció.
Prorrogades les restriccions
fins al 9 d’abril
El Procicat ha decidit aquest
dijous prorrogar fins al 9
d’abril les mesures restrictives vigents des de fa dues
setmanes per contenir la
pandèmia.
Així, durant aquesta Setmana Santa només es poden
desplaçar fora de la comarca
les persones dins del grup
de convivència i a l’interior
de les cases no es poden fer
trobades de diversos grups
convivents. Pel que fa a les
trobades socials fora del
domicili, es poden reunir
com a màxim quatre persones en espais tancats i sis a

l’aire lliure. No es pot viatjar
tampoc a altres comunitats
autònomes, a excepció de
les Balears i les Canàries. De
fet, aquestes mesures són
vigents al conjunt de l’estat
espanyol.
El toc de queda continua
entrant en vigor a les 22
h cada dia i fins a les 6 h.
D’altra banda, persones de
diferents bombolles sí es
poden desplaçar en autocar
a diferents zones de Catalunya, tant si és una línia
regular, com si es tracta d’un
servei discrecional.
El comerç continua amb
l’obertura amb un aforament del 30% i en el cas de
grans superfícies no poden
sobrepassar els 800 metres
quadrats. La restauració
tampoc pateix canvis i obre
des de les 7.30 h fins a les
17 h, reservant la franja
nocturna només a menjar
per emportar-se.
La resta d’activitats culturals, esportives, recreatives i relacionades amb
l’educació i el lleure també
es mantenen amb les mateixes restriccions que aquesta
setmana i l’anterior.

Situació epidemiològica
sota control a Rubí
Redacció

Ens agrada la nostra gent.
Des de 1955 amb vosaltres
servei a
domicili

La situació epidemiològica
a Rubí segueix sota control
amb el risc de rebrot en
250 i un petit repunt de la
velocitat de reproducció de
la malaltia, que ara se situa
al voltant de l’1. Pel que fa
a la incidència acumulada,
també es manté en nivells
estables, similars als del risc
de rebrot, segons les dades
del Departament de Salut de
la Generalitat.
Un dels aspectes positius
dels darrers dies és que en
l’última setmana el nombre
de persones ingressades a
l’hospital ha disminuït fins
a 14. Ara hi ha 7 rubinencs
menys en aquesta situació
respecte la setmana passada. Pel que fa a les defuncions, per primer cop en
moltes setmanes no s’ha
registrat cap. Des de l’inici
de la pandèmia, ja fa més
d’un any, s’han detectat
5.744 casos de positius de
covid-19 i s’han registrat 172
defuncions pel coronavirus.

La situació a les residències continua sent plàcida,
amb cap cas de coronavirus
detectat i la majoria dels
residents amb el tractament
complet de la vacunació.
La situació global a Catalunya és força similar a la de
Rubí, amb un risc de rebrot
més baix, però una taxa de
velocitat de reproducció de
la malaltia lleugerament
més elevada. Als hospitals
catalans hi ha 1.378 pacients
ingressats i 420 a l’UCI.
Els grups confinats són majoritàriament de secundària
Pel que fa a la incidència de
la covid-19 a les escoles rubinenques, la majoria de grups
afectats són als instituts.
A l’Estatut hi ha tres grups
d’ESO a casa, a la Serreta,
dos de Batxillerat, mentre
que al Torrent dels Alous hi
ha un grup d’ESO confinat.
En relació a les escoles, l’única que té un grup tancat és
la Ramon Llull, amb un grup
de primària afectat.

ACTUALITAT
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Rubí registra un descens d’infraccions penals
del 4% durant la pandèmia de coronavirus
Policia Local i Mossos d’Esquadra han presentat les dades en la Junta Local de Seguretat
REDACCIÓ

Un dels efectes que ha
�ngut la pandèmia és que
el nombre de delictes ha
disminuït a la ciutat en un
4% durant el 2020, segons
les dades que els cossos
policials desplegats a la
ciutat, Policia Local i Mossos d’Esquadra, han presentat a la Junta Local de
Seguretat. Tot i la baixada
dels delictes, el nombre de
detencions ha augmentat
un 10,5%. Així, durant el
2020 la ciutat va pa�r gairebé el mateix nombre de
fets delic�us que abans del
2019, quan es va produir un
creixement del 3,9%.
La majoria de delictes produïts són contra el
patrimoni, vuit de cada
deu, i aquests han patit
una caiguda del 6,6%. En
aquest aspecte, destaca
que els robatoris amb força
al domicili s’han reduït un
47,5% i durant aquest any
s’han produït 127 casos. En
canvi, han augmentat els
robatoris amb força als vehicles en un 55,8%, el que
s’ha traduït en 307 casos.
La bona dada és que, en
línies generals, els delictes
produïts amb violència i
intimidació s’han reduït
de forma signiﬁca�va, un
38%. Un descens que els
cossos policials consideren
molt rellevant, ja que és
una �pologia delic�va que
comporta un risc per a la
integritat de les persones.
D’altra banda, la rà�o
de criminalitat de Rubí és

Oriol Sànchez, Ana M. Mar�nez i Carlos Otamendi van fer balanç dels fets delic�us del 2020. / LocalpresAjuntament

de 43,85 delictes per cada
mil habitants, inferior a la
mitjana de la Regió Metropolitana Nord i a la de Catalunya. Per aquest mo�u,
l’intendent en cap de l’Àrea
Bàsica Policial de Rubí dels
Mossos d’Esquadra, Carlos
Otamendi, considera que
Rubí és un municipi segur:
“Podem dir que Rubí és una
ciutat segura, ja que està
per sota de la mitjana catalana i de la Regió Metropolitana Nord pel que fa a la
mitjana delinqüencial”.
Per la seva banda, l’alcaldessa, Ana M. Martínez, ha agraït a tots els
cossos policials la seva
col·laboració, i també als
bombers i als professionals

sanitaris per la feina desenvolupada durant tot aquest
temps de pandèmia.
Menys accidents i més
denúncies per molèsties
en habitatges
Pel que fa a la tasca de
la Policia Local, durant el
darrer any ha prestat 2.500
serveis més que durant el
2019, tot i que el nombre
de demandes ciutadanies
s’ha reduït. Només les pe�cions de servei i els serveis
planiﬁcats relacionats amb
la pandèmia han suposat
pràc�cament el 23% del total dels serveis efectuats.
Les dades posi�ves són
que s’ha reduït el nombre
d’accidents en un 27% i els

atropellaments en un 55%.
Per contra, les demandes

de servei per molès�es als
habitatges s’han incrementat un 45% i el nombre de
denúncies per infraccions
de les normes de convivència ha crescut un 115%.
En relació amb les dades
delictives, s’ha registrat
una disminució del 4% i un
augment de les detencions
de l’11%.
Segons la policia, han
disminuït molts dels delictes que més alarma creen
entre la ciutadania, però
s’han incrementat les estafes, sobretot relacionades
amb la compra per internet, que ha experimentat
un fort increment pel conﬁnament.
L’inspector en cap de la
Policia Local, Oriol Sànchez,
ha destacat com a nota
posi�va el descens d’accidents, tot i reconèixer que
es tracta d’una casuís�ca
excepcional: “Tot i l’any que

El nombre
d’accidents i
atropellaments
s’ha reduït
sensiblement,
en part pel
conﬁnament
hem viscut, podem destacar una part posi�va, que
ha estat el descens d’accidents, atropellaments i
accidents amb ferits lleus.
Sabem que és difícil que
aquestes xifres es man�nguin”.
Els dos cossos policials
s’han emplaçat a seguir
col·laborant per fer tasques
en l’àmbit de la prevenció,
com ara fer arribar consells
de seguretat a la gent gran,
veïns i altres ciutadans per
evitar ser víc�mes de fets
delic�us.
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Aturat el desnonament d’un veí
del carrer Zamenhof de Rubí
REDACCIÓ

La Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca (PAH) es
va mobilitzar dimecres per
intentar aturar un desnonament d’un home d’uns
seixanta anys que viu al
carrer Zamenhof, que no té
ingressos i no pot fer front
al pagament del lloguer. En
el pis, propietat de la immobiliària Global Licata SA del
Banc Santander, hi conviuen
dues persones més.
Segons la PAH, el desnonament havia estat paralitzat dues vegades anteriorment pel jutjat, però
en aquesta ocasió tirava
endavant. Una vintena de
persones es van concentrar
a l’habitatge per intentar
aturar la comi�va judicial,
que finalment va decidir
marxar.
Posteriorment, es va
conﬁrmar l’aturada del desnonament i des de Serveis
Socials i Proursa afirmen
que continuen treballant
en el cas.
Els membres de la plataforma ciutadana van estar
des de dimarts a la tarda

ACTUALITAT
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davant la seu de Proursa per
negociar amb els responsables municipals una possible solució al cas. Davant el
fet que no es va trobar una
solució per evitar que l’home quedés sense habitatge
i que el desallotjament estava previst a primera hora
de l’endemà, membres de la
plataforma van decidir passar la nit davant de l’ediﬁci
municipal, situat al carrer
General Prim. A primera
hora del ma� de dimecres
van ser desallotjats per
agents policials.
Segons el consistori,
tant des d’Habitatge com
des de Serveis Socials s’havien desenvolupat les actuacions necessàries per donar
resposta a les necessitats
de les persones afectades
i s’han ges�onat prestacions per millorar la situació
econòmica de la persona.
La PAH alerta que la problemà�ca de l’habitatge s’està
agreujant cada dia i que els
desnonaments són cada cop
més freqüents, mentre les
administracions no prenen
mesures i les famílies es
queden al carrer.

Un home tenia segrestat un cosí de la seva
exdona a Rubí per obligar-la a tornar amb ell
REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra han
de�ngut dos homes, de 37 i
36 anys i nacionalitat equatoriana. Un com a presumpte autor d’un segrest i l’altre
per la seva par�cipació en
els fets com a còmplice.
La persona segrestada,
que estava amagada en una
casa de Rubí, era cosí de l’exdona de l’autor del segrest.
El 18 de març, la policia
va rebre l’avís d’una dona
que alertava que la seva
exparella s’havia emportat
per la força el seu cosí. Casualment, en les properes
setmanes havia de tenir
lloc un judici per violència
masclista i l’exparella volia
pressionar a la seva dona
perquè tornés amb ell.
Els Mossos d’Esquadra
van desplegar un disposi�u
policial i un cop van constatar els fets i la imposició de les condicions per a
l’alliberament de l’ostatge,
especialistes policials van
començar a fer investigacions i a negociar amb el

Els Mossos van desplegar un disposi�u per localitzar el segrestat. / Mossos d’Esquadra

segrestador. Els agents van
poder establir que la mo�vació principal del segrest
tenia a veure amb la gelosia
cap a la seva exdona davant
la possibilitat que hagués refet la seva vida sen�mental
amb una altra persona. A
més, tenia en les pròximes
setmanes un judici pendent
on l’home estava encausat
com a presumpte autor de
violència masclista. L’home,
amb diversos antecedents
policials i un perﬁl violent,
va fer saltar totes les alar-

mes als inves�gadors i es va
posar en marxa un disposi�u de protecció i acompanyament a la dona.
Es va dur a terme un
opera�u de control en una
casa d’una urbanització
de Rubí on les indagacions
policials situaven que l’autor
del segrest retenia contra
la seva voluntat al cosí de
la denunciant, de 23 anys,
amb la col·laboració d’un
còmplice. Els Mossos van
poder alliberar el noi sa i
estalvi i van detenir l’autor

del segrest i el seu còmplice.
Tots dos tenen un ampli historial delic�u i amb connexions amb algunes bandes
juvenils de caràcter violent,
a més de diversos requeriments de detenció dictats
per diversos organismes
judicials.
El Jutjat d’Instrucció 1
de L’Hospitalet de Llobregat
ha decretat l’ingrés a presó
preventiva de l’exparella
de la dona i llibertat amb
càrrecs per al còmplice del
segrest.

Manuel Pardo és el nou cap
del Parc de Bombers de Rubí

La rebuda oﬁcial a l’Ajuntament del nou cap va ser divendres passat. / Localpres-Ajuntament

REDACCIÓ

El Parc de Bombers de Rubí té
des de fa unes setmanes un
nou cap: Manuel Pardo. Per
donar la benvinguda al ﬂamant cap de Bombers, l’Ajuntament de Rubí van preparar
divendres una rebuda oﬁcial
a l’ediﬁci del consistori, amb
la presència de l’alcaldessa,
Ana M. Mar�nez, així com
altres membres del govern,
representants de la Policia
Local i altres dirigents del cos
de Bombers.

Manuel Pardo va explicar
que encara aquest nou repte de dirigir el grup ubicat
a Rubí amb molta il·lusió i
compromís: “Ramon Viladrich ha deixat un projecte
molt il·lusionant. Tinc una
gran plan�lla, grans professionals que coneixen molt
bé la seva feina. Els meus
caps també són molt bons,
així que entre tots mirarem
de donar el millor servei
possible”. Mar�nez, per la
seva banda, va donar suport
i va agrair al cos de Bombers

la feina que ha fet durant els
darrers mesos.
L’Ajuntament i els Bombers van aproﬁtar aquesta
trobada per començar a
treballar en un conveni per
formalitzar la cessió de vehicles abandonats per a
fer pràc�ques de rescat. La
col·laboració, que ja es du
a terme de forma habitual,
permet que els bombers
es formin en les tasques de
rescat de víctimes en cas
d’accident fent servir vehicles abandonats al carrer.

ACTUALITAT

Gran plantada d’arbres i arbusts per res�tuir
el paisatge de la font de Sant Muç
REDACCIÓ

El voluntariat ambiental
impulsat per Rubí d’Arrel,
el Centre Excursionista de
Rubí i el CRAC ha aconseguit digniﬁcar l’entorn de
la font de Sant Muç amb
la plantació de més de 150
plantes i una trentena d’arbres, una ac�vitat que va
tenir lloc aquest diumenge i que va comptar amb
la participació de molts
infants.
Han estat cinc diumenges de feina en els quals
han par�cipat moltes persones i que han consis�t
en la re�rada de deixalles,
l’eliminació d’espècies invasores i la plantació d’arbres
autòctons, com àlbers,
lledoners, verns, alzines,
roures i saücs. També s’han
plantat més de 150 espècies arbus�ves o aromà�ques, com ginesta, romaní,
estepa blanca, bruc d’hivern, matabou o lligabosc,

5

Divendres, 26 de març de 2021

Més de 800 famílies de Rubí es
beneﬁcien del fons de solidaritat pel
subministrament de l’aigua d’Agbar
REDACCIÓ

Els par�cipants en la jornada van plantar més de 150 arbres i plantes. / Cedida

entre moltes altres. Totes
són espècies del clima mediterrani i s’adeqüen al
voltant de la font. A més,
la seva ﬂoració afavoreix la
presència d’insectes, com
per exemple les abelles,
molt importants per l’ecosistema vegetal.
La plantació de les espècies ha estat possible
gràcies a l’activitat de La

Nocturna, que es fa cada
any per descobrir el paisatge del municipi i en
què hi par�cipen més d’un
miler de persones. La bona
ges�ó econòmica d’aquesta
inicia�va ha permès tenir
un romanent amb el qual
s’han pogut comprar les
espècies i instal·lar més
mobiliari a la zona, que està
previst que s’instal·li en les

Molts infants també van col·laborar en la inicia�va. / Cedida

properes setmanes.
D’altra banda, el voluntariat també ha comptat
amb la col·laboració d’Ecobòdum, que ha llaurat els
terrenys per tal de poder
plantar les espècies; i de
la masoveria de Sant Muç,
que ha ajudat amb l’emmagatzematge i ha donat el
permís per fer les accions.
També ha col·laborat Montverd, el Condis Mercat i
l’Ajuntament.
Tot i que els impulsors
del voluntariat ambiental
aniran regant la zona, també demanen a la ciutadania
que si va a passejar per
aquest espai, s’endugui una
regadora per poder regar
els arbres, especialment
si fa dies que no plou, per
tal que les noves espècies
puguin créixer.
De cara al 30 de maig,
les tres en�tats volen organitzar una caminada des
de la font de Sant Muç ﬁns
a la font de Can Moritz, que
també ha estat recentment
restaurada. El proper voluntariat ambiental �ndrà lloc
els dies 7 i 21 de novembre
al torrent del Mut.

Coincidint amb la celebració
del Dia Mundial de l’Aigua,
l’Ajuntament de Rubí ha fet
públic que l’empresa Agbar ha aportat 233.216,02
euros al fons per ajudar al
pagament de les factures a
persones que es troben en
situació de vulnerabilitat en
el municipi, en col·laboració
amb Serveis Socials. Això es
tradueix en el fet que 805
famílies es veuen directament beneficiades per
aquest fons de solidaritat a
l’hora de fer front al rebut
de l’aigua: “L’accés a un
subministrament d’aigua
de qualitat és un dret fonamental”, ha recordat el
regidor de Medi Ambient i
Transició Ecològica, Andrés
Medrano.
Rubí és la ciutat que
més diners rep per aquest
fons de solidaritat de tota
la comarca, per davant de
Sant Cugat (82.411 euros) i
de Badia del Vallès (65.457

euros). De forma paral·lela,
Agbar també ofereix tarifes
adaptades al nombre de
persones de cada llar i tarifes socials. Així, hi ha 334
famílies que tenen la tarifa
reduïda al 50% i 511 al 25%.
D’altra banda, 3.692 famílies van accedir a la boniﬁcació d’ampliació de trams
+3 persones i 314 famílies
gaudeixen de la tarifació
social de l’Agència Catalana
de l’Aigua.
Segons informa Agbar,
empresa que gestiona el
subministrament de l’aigua
a Rubí, el 2020 es van consumir 115 litres per habitant
al dia, 15 litres més que el
que requereix una persona
segons l’Organització Mundial de la Salut. A Rubí hi ha
31.384 abonats domès�cs,
3.391 abonats industrials
i 348 abonats municipals.
En l’àmbit domès�c es van
consumir 3.067.165 m3; en
l’àmbit industrial, 1.250.631
m3 i en l’àmbit municipal,
190.244 m3.

Cada habitant va consumir l’any passat 115 litres al dia. / Cedida

Els nostres serveis
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 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)

Vols anunciar-te?
Truca’ns al
609 03 22 89 o
al 686 95 75 80
www.diariderubi.com

autos · hogar · vida
salud · decesos
comercio/pyme
protección alquiler
c. Marconi, 1 (Plaça Progrés)
info@vilaseguros.com
Teléfono 93 699 78 33
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Encara no s’han pogut re�rar totes
les plaques franquistes de la ciutat
REDACCIÓ

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

AHORRE IMPUESTOS
CON UN BUEN
ASESORAMIENTO FISCAL
LLÁMENOS SIN COMPROMISO Y LE DAREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN.

PIDA UNA VISITA SIN COMPROMISO, TELF. 93 588 40 08
C/ VALLESPIR, Nº 19, 2ª PLANTA, 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS,
P ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

NATURAL MATRIX
low cost

TIENDA PELUQUERÍA
PRODUCTOS PROFESIONALES
NATURALES | ORGÁNICOS | VEGANOS
Champús | Mask | Tintes| Tratamientos | Plancha
Oxigenadas | Decoloraciones | Secadores|

En la darrera trobada de la
Taula de la Memòria Històrica, el regidor de Memòria
Històrica, Pau Navarro, va
explicar que encara no s’ha
pogut completar la re�rada
de totes les plaques amb
simbologia franquista que
hi ha a la ciutat i que estan
ubicades en les façanes d’alguns habitatges de la ciutat.
A Rubí, ﬁns fa un any quedaven encara mitja dotzena
de plaques amb símbols
franquistes, mo�u pel qual
el consistori va iniciar una
actuació per subs�tuir-les,
però encara no s’ha pogut
dur a terme en tots els ediﬁcis. Segons ha explicat el regidor de Memòria Històrica,
el projecte es culminarà tan
aviat com es pugui.
D’altra banda, també es
va informar durant aquesta
sessió que s’han aturat els
treballs d’exploració dels
túnels d’accés del refugi
an�aeri que va estar en funcionament durant la Guerra
Civil. Els treballs s’han aturat

La trobada va tenir lloc al Castell. / Ajuntament-Localpres

a conseqüència de la pandèmia. Aquesta instal·lació
està documentada al carrer
Cadmo i està a prop de
l’ediﬁci de l’Escardívol, que
era una fàbrica de peces
d’avions, però encara no
s’ha localitzat l’accés.
Navarro també ha explicat que el consistori treballa
per organitzar un acte de
pe�t format per commemorar el Dia de la República, a
l’abril, ja que l’acte del 2020
es va haver de suspendre
per la pandèmia.
Per la seva banda, el
Centre d’Estudis Rubiencs

ha anunciat que publicarà
al Butlle� del juny dos articles sobre els rubinencs
deportats als camps nazis.
En relació amb aquesta
qüestió, l’Ajuntament va
informar que aquest dijous
al Ple es farà oﬁcial el canvi
de nom de la plaça Nova
de Les Torres per plaça de
Neus Català. El rebateig de
la plaça havia de celebrar-se
amb un acte a l’abril amb la
presència de la família de la
supervivent als camps nazis,
però per qües�ons sanitàries, s’haurà de posposar per
més endavant.
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HSAB Abogados, la mejor solución
a tus problemas jurídicos
- ¿Quién es
HSAB Abogados?
-HSAB es un despacho de abogados creado ya hace 10 años
en la ciudad de Barcelona, por
Beatriz Henríquez Valls y Joan
Sacristán Tarrago. Desde un
primer momento la intención
de HSAB Abogados siempre
ha sido ofrecer un servicio
personal, profesional y cercano
al cliente; procurando asistir
al mismo en todos los pasos y
proporcionándole siempre las
mejores soluciones jurídicas y
al precio más económico. Esta
intención ha sido la que nos ha
impulsado a iniciar el proyecto
de abrir despacho en la ciudad
de Rubí, ya que desde nuestros
inicios empezamos a colaborar
con RB administradors prestando servicios a los ciudadanos de
Rubí y sus alrededores.
- ¿Qué servicios ofrece?
-El despacho ofrece servicios
tanto para personas físicas como
para jurídicas y estamos especializados en herencias, divorcios,
arrendamientos, comunidades
de propietarios, hipotecas, segunda oportunidad, constitución de sociedades, contratos
mercantiles y de compraventa,
declaraciones de renta y temas
fiscales, administrativo y urbanismo. Un amplio abanico gracias al
alto grado de especialización de
nuestros abogados.
- ¿Cuál es la filosofía
de la empresa?
-El despacho tiene por objeto
satisfacer las necesidades de
los clientes, prestando un asesoramiento integral y cercano,
y por encima de todo, siempre
buscamos que el cliente se
vaya satisfecho. Esto es lo que
nos animó a abrir despacho en
Rubí desde ya hace más de un
año, porque es una población
en la que podemos tener un
contacto cercano con el cliente,
ya que son muchas las personas
que quieren ver al abogado y
poder consultarle sus dudas y
preguntas.
- ¿Quién forma parte del
equipo de HSAB Abogados?
-El equipo está formado por
abogados especialistas en derecho de familia, herencias,
contratos de compraventa y
arrendamientos, segunda opor-

tunidad, mercantil, administrativo y urbanismo.
- ¿Qué les diferencia
de otros despachos?
-Un conocimiento profundo del
derecho, aportando las mejores
soluciones para los problemas
ordinarios y extraordinarios
tanto de las personas físicas
como de las jurídicas. Prueba
de ello, es que el socio Joan
Sacristán Tarragó fue presidente
de la sección de derecho civil del
Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona, y es ponente habitual
en cursos de formación que se
imparten en el colegio de abogados de Barcelona en materia
de Sucesiones, comunidades de
propietarios, arrendamientos y
segunda oportunidad.
- ¿Por qué acudir
a HSAB Abogados?
-La razón es fácil, le atenderemos de manera ágil y buscaremos que la solución que
propongamos siempre sea la
mejor, y muy importante, la más
económica; y como siempre
decimos, la mejor decisión es ir
al abogado antes de que el problema exista, es más económico
y nos podemos ahorrar muchos
problemas con posterioridad.
Piensen que cuando tenemos el
problema, el resultado a obtener
viene muy condicionado por las
actuaciones previas que hemos
efectuado. Asimismo, tenemos
una labor social, que en estos
momentos estamos llevando a
cabo, con la segunda oportunidad, que permite eliminar tus
deudas y empezar de nuevo.
- ¿Cuentan con
colaboradores?
-Si, hace ya más de un año
iniciamos un nuevo proyecto
en la ciudad de Rubi, con RB
administradors. Este proyecto
tenía por objeto aglutinar a distintos profesionales para dar un
servicio integral a los clientes de
todos nosotros. Esta intención
inicial ha cristalizado en el hecho
de que colaboremos conjuntamente las siguientes empresas:
RB administradors (administradores de fincas), Julia Serveis,
S.L. (correduría de seguros),
Inmofiore (intermediario en la
venta de inmuebles) y Arquit-tec
grup (arquitecto). Ello permite
que el cliente final tenga a su
disposición todos estos servi-

Nombre gerente/director:
Joan Sacristán Tarragó y Beatriz Henríquez Valls
Direcciones:
Barcelona, C/ Via Augusta, 255, local 5 (08017)
Rubí, C/ de les Basses, 29, local (08191)

cios y que exista entre todos los
profesionales una colaboración
estrecha y cercana, optimizando
los resultados pretendidos por
los clientes.
- ¿Algún aspecto
que quisiera destacar
de HSAB abogados?
-Sí, somos lo que necesitas, te
atenderemos en lo que precises
y te daremos la mejor solución,
porque el interés del cliente
es nuestro interés y no a la
inversa.
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L’investigador Samuel Sánchez
aconsegueix observar milions de
nanorobots dins d’un ratolí

El rubinenc Samuel Sánchez, observant el moviment dels nanorobots
a l’interior de la bufeta d’un ratolí. / Cedida

marta cabrera

L’equip liderat per l’investigador rubinenc Samuel
Sánchez ha aconseguit per
primera vegada observar
el moviment de milions de
nanorobots injectats dins
del cos d’un ratolí, concretament a la seva bufeta. La
descoberta ha estat publicada a la revista Sciencie
Robotics i suposa un pas
endavant pel desenvolupament clínic del treball que
aquest grup científic fa anys
que realitza a l’Institut de
Bioenginyeria de Catalunya
(IBEC).
Els nanorobots són partícules esfèriques diminutes dissenyades amb òxid
de silici que a través d’un
enzim fan una reacció química i generen un flux que
impulsa els nanorobots. En

MARTES

3x2

el cas de la bufeta, el nanorobot es propulsa per la
reacció de la ureasa en contacte amb la urea. Aquest
és el moviment que s’ha
pogut observar per primera
vegada a través d’una tomografia per emissió de positrons: “Hem vist un eixam
de milions de nanorobots
movent-se alhora, com si
fos un banc de peixos i és
molt interessant, perquè
no entenem per què es
mouen així”, ha explicat
Samuel Sánchez, doctor en
Biosensors Electroquímics
i professor a la Institució
Catalana d’Investigació i
Estudis Avançats (ICREA).
Aquest pas endavant
obre la porta a l’aplicació
clínica del tractament del
càncer a través de nanorobots i concretament en
tumors de bufeta: “Amb el

moviment del flux que hem
observat podríem aconseguir que el tractament,
la quimioteràpia o la immunoteràpia, s’escampés
per la bufeta arribant a
totes les parets de l’òrgan”.
L’investigador és optimista
i creu que en dos anys, si
s’aconsegueixen inversors,
es podran començar a fer
els primers assajos clínics
en persones i demostrar
que els nanorobots poden
ajudar a aturar la progressió del tumor de bufeta.
A partir d’aquí, el líder
del projecte Nano Dispositius Biològics Intel·ligents
creu que es podrien obrir
altres portes per fer tractaments en altres tipus de
tumors localitzats en zones
sense flux, com podria ser
l’estómac, la mama o el
pulmó, si es troba un enzim
adequat per fer-ho. “Estem
molt contents, això és el colofó de molts anys de feina
i per mi és un somni, com
un fill, perquè vaig idear
aquest projecte fa 10 anys
al Japó i em semblava un
repte increïble”.
L’article publicat a Science Robotics és fruit d’una
iniciativa conjunta entre
l’IBEC, el departament de
Genètica i Microbiologia
de la Universitat Autònoma de Barcelona i el CIC
biomaGUNE.

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
PARA RECOGER

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

www.diariderubi.com

Eurofragance i l’Ajuntament presenten
una fragància inspirada en Rubí

La presentació de la fragància ha tingut lloc a la masia de Can Serra. / Localpres-Ajuntament

rEDACCIÓ

L’empresa multinacional Eurofragance, amb seu a Rubí,
i l’Ajuntament han presentat
aquest dimecres una fragància inspirada en la ciutat de
Rubí, presentada en el marc
de la setmana dedicada al
color. L’alcaldessa, Ana M.
Martínez, s’ha mostrat molt
contenta per poder presentar la fragància, que serà un
obsequi institucional per als
nous comerços locals: “El
fet d’haver pogut condensar tot el que representa
la identitat de la ciutat en
una aroma, per mi és molt
important”.
La màxima responsable
municipal ha destacat el caràcter industrial de la ciutat
i que empreses com Eurofragance s’impliquin d’aquesta forma en el municipi:
“Estem molt orgullosos del
nostre teixit industrial i que

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

Aroma de fruits vermells
Com no podia ser d’una altra
manera, la fragància que té
Rubí com a protagonista
pretén recollir l’essència del
nom de la ciutat amb una

aroma de fruits vermells,
com ara gerds, magranes i
móres. També hi ha taronja
i pruna, que contrasten i
donen profunditat a una
base d’ambre gris i tocs de
canyella, clau, nou moscada
i cardamom. El perfum està
dissenyat per la perfumista
d’Eurofragance Isabel Gil,
una rubinenca que actualment està treballant a
Singapur, i que ha explicat
com volia que fos la fragància: “Volíem que hi hagués
molta presència del vermell
Rubí que tant em recorda la
meva ciutat i s’hi han incorporat espècies per descriure
la ciutat com un punt de trobada de persones arribades
d’Àsia i Amèrica”.
De moment, la fragància
serà un obsequi institucional i en la segona fase
del projecte, el consistori
estudiarà possibles vies de
distribució.

L’Ajuntament ha adequat les escales
d’Els Nius mentre es liciten les obres
d’arranjament de la zona
rEDACCIÓ

Carrer Méndez Núñez, 10 08191 Rubí
T. 93 699 01 35
agrorosell@telefonica.net

el món econòmic s’impliqui
tant amb la ciutat, tardarem
molt a poder-vos-ho agrair.
La fragància neix de la complicitat que tenim amb les
empreses del municipi”, ha
explicat Martínez. Pel que fa
a l’empresa, el dirigent regional d’Eurofragance, Joan
Pere Jiménez, s’ha mostrat
satisfet per haver pogut
col·laborar en un projecte
local: “Vam trobar aquest
projecte molt engrescador
i molt creatiu. Després d’un
any tan dur, projectes com
aquest ens donen esperances per continuar, ens donen
alegria i especialment per
poder treballar sobre Rubí,
que sempre portem al cor”.

L’Ajuntament ha dut a terme uns treballs de millora
a dos trams d’escales del
Sector H (Els Nius). Aquesta
intervenció estava inclosa inicialment al projecte
d’arranjament de les zones
verdes d’aquest sector, que
va quedar aturat perquè
l’empresa que l’executava,
Tempo Facility Services SLU,
va desistir del contracte.
Mentre les obres es tornen

a licitar, el Consistori ha
optat per realitzar aquesta
actuació amb l’objectiu de
garantir el pas dels veïns i
veïnes. Les empreses Reformas y Obra Civil Habitat
Construc SL i Kirema Metal
han realitzat aquests treballs, amb un pressupost de
40.362,58 euros i 10.191,05
euros, respectivament.
D’altra banda, el consistori ha millorat el parc infantil d’Els Nius. Les tasques
han consistit principalment

a substituir els jocs existents per altres elements
de joc nous. També s’ha
col·locat un sòl esmorteïdor a la zona de joc, s’han
retirat les travesses que hi
havia en aquest espai, s’ha
delimitat la zona amb noves
travesses homologades i
s’han reparat i pintat els
bancs existents. El terra
de la resta de la plaça és
de sauló. El pressupost
d’aquesta actuació ha estat
de 39.700 euros. / DdR

ECONOMIA

Rubí ha perdut un 7% de les
empreses per culpa de la pandèmia

Així ho assenyala una anàlisi encarregada pel consistori
REDACCIÓ

Una de les conseqüències més visibles de la crisi
sanitària actual és que ha
suposat un fre a l’ac�vitat
econòmica de la ciutat.
L’aturada general de l’economia ha �ngut un impacte
directe en les empreses i els
treballadors de la ciutat.
Segons una anàlisi encarregada per l’Ajuntament de
Rubí, la ciutat ha perdut el
7,3% de les seves empreses
per la crisi provocada per la
pandèmia.
Actualment, hi ha al
municipi 1.967 empreses, la
xifra més baixa en un tercer
trimestre des del 2013. El
comerç i l’hostaleria són els
sectors més afectats i entre
tots dos sumen el 30,6% de
la pèrdua de teixit empresarial rubinenc. Si s’hi afegeix
la construcció, les ac�vitats
professionals i cien�ﬁques,
la metal·lúrgia i la fabricació
de maquinària, el percentatge s’enﬁla ﬁns al 60,7%.
En termes rela�us, el sector
més perjudicat per la situació ha estat la indústria,
que ha perdut el 13,2% dels
comptes de co�tzació.
Segons aquesta diagnosi, entre els mesos de febrer
i agost del 2020 es van destruir 974 llocs de feina, un
3,8% del total. D’aquests,
ﬁns al mes de novembre se
n’havien recuperat gairebé
la meitat. Ara mateix, Rubí
té un 1,3% de llocs menys
de feina que ara fa un any,
una xifra més posi�va que
el conjunt de Catalunya.
Segons l’estudi, aquesta
millora general de Rubí
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El comerç i l’hostaleria són els sectors més afectats per la caiguda de l’ac�vitat. / M.C.

respecte al conjunt del país
és per l’estabilitat del sector
industrial davant de la crisi
econòmica.
En termes generals, la
indústria, l’hostaleria i el
comerç són els sectors més
afectats per la crisi, amb
pèrdues que arriben a la
destrucció de 449 llocs de
feina. En canvi, els serveis
a la producció han aconseguit augmentar els llocs de
treball, encapçalats per les
activitats administratives,
serveis auxiliars i immobiliàries, juntament amb altres
sectors com el de l’educació
o el de la indústria química,
que també han registrat
augments de l’ocupació.
En relació amb l’atur, a
Rubí s’ha incrementat un
15%, mentre que al conjunt
de Catalunya ho ha fet en
un 24,2%. Segons les dades
analitzades, Rubí és un dels
municipis amb una tendència més posi�va a l’hora de

recuperar els nivells d’atur
previs a la pandèmia.
Punt de partida del Pla
de Reactivació Socioeconòmica
La diagnosi encarregada
per l’Ajuntament de Rubí
en relació amb les conseqüències econòmiques
de la pandèmia servirà
com a punt de par�da per
l’elaboració del Pla de Reactivació Socioeconòmica
de Rubí: “Analitzar quines
transformacions marquen
el present i el futur més immediat ens han de permetre iden�ﬁcar les prioritats
per recuperar el consum,
les inversions, les exportacions i el teixit empresarial
que hem perdut”, va explicar l’alcaldessa, Ana M.
Mar�nez, en la presentació
de la diagnosi a la Taula de
la Compe��vitat Industrial
de Rubí.
El pla es marca com a

objec�u contribuir al manteniment del teixit produc�u i econòmic per generar
ocupació, ingressos i activitat econòmica. També
pretén a llarg termini treballar per un model de desenvolupament sostenible i
resistent a futures crisis.

La Generalitat impulsa una prova pilot
d’autoconsum d’energia compar�da
entre els jutjats i un ins�tut
El Departament de Polítiques Digitals i l’ICAEN han
posat en marxa a Rubí una
prova pilot que consisteix
a connectar l’edifici dels
jutjats a la xarxa de plaques
solars de l’ins�tut Torrent
dels Alous a través de la
tecnologia blockchain.
Es tracta de la primera
experiència d’autoconsum
compar�t a través de la xarxa entre dues instal·lacions
de la Generalitat de Catalunya. El pilot permet interconnectar la xarxa elèctrica
de tots dos ediﬁcis amb usos
públics per tal de ges�onar
i compar�r de forma intelligent l’energia generada per
les plaques solars ubicades
a l’ins�tut. La intenció de la
prova pilot és validar l’aplicabilitat de la tecnologia blockchain i la seva potencialitat
en els projectes de transformació i transició energè�ca
dins i fora de l’administració
pública.D’aquesta forma,
l’energia generada en la
instal·lació fotovoltaica que
no sigui consumida per l’institut, podrà ser derivada

automà�cament als jutjats,
per exemple, durant els caps
de setmana. Les dues installacions veuran reduïda la
seva factura energè�ca.
Compar�r l’energia generada en la instal·lació
fotovoltaica de l’ins�tut és
possible gràcies a la tecnologia anomenada blockchain,
que actua com a garant del
procés en les lectures de
generació i consum per a
cada partícip de la installació. Per fer un símil, la
tecnologia blockchain actua
com un notari digital que
cer�ﬁca la generació i consum d’energia cer�ﬁcant el
seu origen d’energia verda,
el volum produït, el lloc i la
franja horària tarifària aplicable. D’aquesta forma, es
digitalitza l’energia i es poden ges�onar els excedents,
vendre’ls, cedint-los a un
altre equipament, en�tats
o famílies amb diﬁcultats.
En el projecte hi col·laboren
Factor Energia com a comercialitzadora energè�ca
i Blockchain Digital Energy.
/ DdR

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE
ASESORÍA LABORAL
TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA
GRADUADO SOCIAL
C/ VÍCTOR CATALÀ S/N
08191 RUBÍ
TELÉFONO 93 697 89 61

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

´
· 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.

Avda. De l’Estatut, 41 www.toldosrubi.com T.93 588 40 98

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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’Ajuntament, els Mossos d’Esquadra
i la Policia Local han fet públiques
les dades de fet delictius del 2020.
Com era d’esperar, el nombre de delictes
comesos a la ciutat s’ha reduït, molt probablement a conseqüència de la pandèmia
i el confinament. Precisament els robatoris
amb força a l’interior de les cases han disminuït, alhora que han augmentat en els
vehicles. També s’ha reduït la sinistralitat
a la carretera, els accidents de trànsit i els
atropellaments, per la disminució global de
la mobilitat. En canvi, han augmentat les
incidències per problemes de convivència
amb els veïns.
En línies generals, els cossos policials
consideren que Rubí és una ciutat segura per

Patinets i vianants
El passat dia 17 a mitja tarda, sortíem del
garatge per anar a l’hospital, quan se’ns va
tirar a sobre a tota velocitat, per la baixada
del carrer Mare de Déu de Fàtima, un patinet amb una noieta, contra direcció, i sense
casc. Va anar de poc que no hi hagués una
desgràcia. Cal que les nostres autoritats
castiguin aquestes conductes perilloses.
Miquel Montoliu i Martí
Macrofiestas con botellón, música y
fuego
Ya que parece que comunicando por vías
oficiales a Policía Local de Rubí, Mossos
d’Esquadra, 112, y Bombers de Rubí las
celebraciones continuadas de macrofiestas
con botellón, música y fuego incluido .
Cada sábado de 22 h a 7 de la mañana en
los alrededores de la Masía de Can Roig.
Y hacen caso omiso de personarse y
aplicar las debidas multas por las leyes
incumplidas. Nos dirigimos, como no, otra

EDITORIAL

Rubí, ciutat segura?

la ràtio de delictes: 43,85 per cada mil habitants, per sota de la mitjana catalana i de la
mitjana de la Regió Metropolitana Nord.
Les dades són irrefutables, però en parallel a això la ciutadania no té precisament
aquesta percepció. Precisament fa unes
setmanes, el consistori feia pública una enquesta en la qual es reflectia que la principal
preocupació dels habitants de Rubí és la
delinqüència i la inseguretat. De fet, segons
aquesta enquesta, només quatre de cada deu

Cartes de la Ciutadania

vez a las redes sociales y lo comunicamos a
Diari de Rubí para facilitarles la labor. No
hay de qué, Ajuntament de Rubí.
Sonia Bove
Parking obsoleto
Soy cliente habitual del Mercado Municipal. Me gusta el trato que recibo, el producto
de primera calidad que ofrecen sus paradas
y los precios son muy competitivos. Suelo
ir una o dos veces por semana para hacer
la compra y, como vivo en urbanización
bajo en coche y aparco en el parking.
Suelo pedir en las paradas donde compro
algunos descuentos, por lo que el precio del
aparcamiento que finalmente pago es más
o menos razonable. Lo que no entiendo
es como en el siglo XXI el cajero de este
aparcamiento no permite pagar con tarjeta.
Solo con monedas o billetes. Me parece
un atraso total. No comprendo por qué el
Ayuntamiento no negocia con la empresa
que gestiona este aparcamiento y le obliga
a actualizar estos cajeros por unos que real-

El Tuit de la setmana

24 de març

Números de Rubí
@NumerosRubi

Ja han passat
dies (més de
anys) des de
que @AjRubi ges�ona l’espai dels an�cs cinemes
de #rubicity a Les Torres
Hi ha més de .
sense u�litzar.

m2 d’equipament públic

Visita’ns a www.diariderubi.com
Segueix-nos a les xarxes socials

Dipòsit legal: B 35129-1993

rubinencs se senten segurs a la ciutat, sis de
cada deu se senten segurs en el seu barri i
vuit de cada deu a casa seva. En el cas de les
dones, a més, la sensació d’inseguretat a la
ciutat augmenta respecte als homes.
És llavors Rubí una ciutat segura? La
majoria de la població, si agafem l’enquesta
com a mostra, opina que no. La inseguretat
de la població pot tenir diverses causes o
orígens, però en qualsevol cas la seguretat
sempre es pot millorar. Per exemple, el pro-
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Amb la col·laboració:

mente sean de este tiempo. Supongo que
estas líneas no servirán para nada, pero si
alguien del consistorio o de la empresa lee
esta carta, podría ponerse las pilas y hacer
algo al respecto.
Loli Sánchez
Contenidors separats i inaccessibles
Al Passeig de Les Torres hi ha diversos
punts de contenidors per a dipositar les
diferents fraccions de residus. Aquests
contenidors cada cop estan més separats
de la vorera, alguns fins a 90 cm de la vora.
Aquesta separació no és el suficientment
gran per baixar els dos peus a la calçada per
empènyer la palanca i obrir el contenidor,
sinó que t’obliga a fer un veritable exercici
d’estiraments amb les cames, tot intentant
mantenir l’equilibri. Si a sobre no ets precisament una persona alta, la cosa es complica.
I si portes crosses, oblida’t de llençar la
bossa dins el contenidor. Em pregunto qui
ha decidit aquesta separació? Per què cada

jecte d’instal·lar càmeres de videovigilància
al barri del Pinar o als accessos a les urbanitzacions, una proposta que està aprovada des
de fa anys, però que encara no s’ha executat.
Una altra iniciativa per millorar la percepció
de seguretat ciutadana i que apareix especialment en època de campanya electoral, és la
figura de policia de proximitat o de barri, de
la qual encara no se’n tenen notícies.
En qualsevol cas, s’ha de reconèixer que
en els darrers anys l’Ajuntament està fent
un esforç per incorporar més agents al cos
de Policia Local, que està en una situació
delicada per la manca de personal, però
caldria fer polítiques actives de seguretat
per disminuir la percepció d’inseguretat de
la ciutadania.

cop és més gran?

Carme Fernández
O para todo, o para nada
O nos quieren tomar el pelo, o ya somos
tontos… O se hace para todo, o no se hace
para nada… Personalmente, muchos días
tengo que hacer cola para ir al estanco,
para ir al mercado, para ir al supermercado, respetando como buen ciudadano
las restricciones de capacidad de espacios
públicos a causa del maldito coronavirus.
Tampoco puedo ir a Cornellà-El Prat a ver
a mi Espanyol (cuando más lo necesita) por
la prohibición de acudir a los estadios. Eso
sí, el 8 de Marzo (Día Internacional de la
Mujer), se permitieron manifestaciones (me
parecen muy bien las reivindicaciones, pero
no en pandemia y por interés político). Esto
demuestra que la pandemia, en un tanto
por ciento bastante elevado, está politizada
: ¿Verdad ministra Irene Montero? Señora
ministra : O para todo, o para nada…
José Antonio Avila López

OPINIÓ
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Tu també pots ser part de la revolució feminista!

Elena Montesinos
Pujante
Portaveu En Comú
Podem Rubí

Hi ha vegades que no ens
adonem que el “nostre mon”
és realment petit. Pensem
que les nostres condicions
de vida són les de tothom, i
amb aquesta mirada miop ens
allunyem de la diversitat que
ens envolta, de la complexitat
d’un sistema econòmic i social
que es basa en la subordinació
d’unes persones i la dominació
d’unes altres, de l’empatia que
ens permet comprendre les
dificultats a les quals fan front
milions d’éssers humans.
A vegades no ens adonem
que nedem en un estany
minúscul on ni tan sols som
els peixos més petits. Creiem
que si nosaltres podem pagar un lloguer, les despeses
dels subministraments o ens
podem permetre dinar a un
restaurant de tant en tant,
tothom que té un treball ho
pot fer.
De vegades mirem les
notícies, a la televisió, i, per
un moment, tenim una esgarrifança o una sensació de
desassossec o, si més no, de

certa incomoditat, davant una
realitat sovint cruel i gaire bé
sempre injusta. Però aquesta
sensació no dura gaire i ho
assimilen, quasi, com si es
tractés d’una trama de ficció.
Perquè no coneixem a les
persones afectades i no ens hi
sentim identificades.
Però quan parlem de les
dones d’arreu del món, de
les seves vides, del seu esforç
perquè no es vulnerin els seus
drets, per aconseguir unes
condicions de vida suficients
per garantir la satisfacció de
les seves necessitats materials
de subsistència, per a què es
consideri la seva existència
tan digne com la dels homes
que les envolten, en aquest
moment, hem de posar-nos
les ulleres liles i superar la miopia, ampliar la nostra visió,
entendre la complexitat d’un
món global que no es limita al
nostre minúscul estany.
I és que les dones no som
un col·lectiu discriminat,
som la mitat de la població
que pateix una subordinació
estructural. Entendre que
això és interseccionat per
altres qüestions com el país
on es viu, l’ètnia, l’orientació

sexual, la condició econòmica
i social o l’aparença física i la
seva adaptació als cànons de
bellesa establerts, ens permet
detectar les diferents expressions d’aquesta desigualtat.
Sovint la paraula feminisme és malentesa, com si
fos l’equivalent al masclisme. El desconeixement del
que veritablement significa
provoca que moltes dones
tinguin recances a l’hora de
fer servir aquest terme i que
no es vulguin auto definir com
a feministes, tot i defensar la
igualtat de drets entre dones i
homes. Si deixem de banda els
prejudicis i les connotacions
negatives que s’han associat a
aquesta paraula i investiguem
una mica la història del feminisme i les seves reivindicacions, ens adonem que molts
dels drets dels quals gaudim
les dones en l’actualitat, han
estat conquerits per les feministes. Si estem d’acord que
una dona ha de poder escollir
amb qui es casa, ha de poder
tenir propietats al seu nom
o ha de poder votar, i valorem positivament a les dones
que amb la seva lluita van
aconseguir que aquests drets

fossin una realitat, per què
no podem confiar que el feminisme reivindica la justícia
social i la igualtat entre homes
i dones? Potser, pensem que
actualment ja no existeix cap
mena de discriminació pel
fet de ser dona? Potser arreu
del mon els homes i les dones
tenen els mateixos drets? Si
no és així, cal entendre que el
feminisme és l’eina necessària
per aconseguir una societat
més justa i igualitària.
Cada persona que pren
consciència i perd la por a
auto definir-se com a feminista és important perquè
amb el seu discurs, la seva actitud i les seves accions poden
suposar un punt d’inflexió al
seu entorn. Persones que fan
política, persones que fan sindicalisme, persones que participen en organitzacions sense
afany de lucre, persones que
lideren les administracions,
les empreses públiques o les
empreses privades, persones
activistes en diferents causes...
Totes són importants. I queda
molt camí per recórrer.
Quan exigim que es dediqui el 0,7% a la cooperació
Internacional, que els pro-

jectes es facin amb la gent
local, que dotin de recursos
a les persones destinatàries
per no dependre d’ajudes
en un futur, que emancipin
a les dones econòmicament,
estem demanant que s’apliqui
una perspectiva feminista a
aquesta política.
Les lleis socials, econòmiques i fiscals també poden
tenir perspectiva de gènere si
s’apliquen criteris d’equitat
que tinguin per objectiu la
igualtat efectiva de drets entre
homes i dones com és el cas
de la Llei que equipara els
permisos de paternitat i maternitat, la que millora la pensió per orfandat de víctimes
de violència de gènere o la de
protecció per desocupació.
En l’àmbit laboral, l’obligació legal que les empreses
amb més de 150 persones
empleades tinguin un Pla
d’igualtat també ha suposat
un gran impuls per a la millora de les condicions de les
dones. Ara bé, perquè aquesta
obligació legal reverteixi les
desigualtats que trobem en
relació amb salaris, a possibilitats de promoció, nombre
de directives, etc, cal que

les administracions públiques siguin un exemple amb
plans d’Igualtat ambiciosos i
ben dotats econòmicament.
També és necessari que a les
empreses hi hagin persones
sensibles i implicades que
siguin motor de canvi i facin
propostes valentes i amb prou
recursos per implementar-les.
I és que els Plans d’Igualtat
empresarials són una eina
que, per una banda ens dona
l’oportunitat de canviar les
condicions laborals desfavorables de les dones i, per
l’altra, ens permeten fer una
tasca de sensibilització i informació envers les persones
de la nostra plantilla. Donat
que les persones treballadores també són persones que
participen en organitzacions,
fan activitats grupals i tenen
família i amics, aquesta tasca
de sensibilització pot donar
els seus fruits quan el treballador o la treballadora continuï amb aquesta tasca amb el
seu entorn més proper.
No oblidem que cada
persona que decideixi posarse les ulleres liles és important
perquè se suma a la revolució
feminista.

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
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Agenda
Divendres 26 de març
Presentació del llibre ‘Memòria i vinyetes. La memòria històrica a l’aula a
través del còmic’
A càrrec de David Fernández, coordinador del llibre,
i Enric Garriga, president
de l’Amical de Mathausen.
A les 18 h en línia. Inscripció prèvia.
Cinema documental: ‘The
Letter’
Cicle DocsBarcelona. A les
19 h a l’Ateneu. Inscripció
prèvia.
Concert: Sr.Chen
Cicle EnvelaRts. A les 20.30 h
al Celler. Inscripció prèvia.
Dia Mundial del Teatre
A les 20.30 h a La Sala.
Inscripció prèvia a través
de la taquilla.
Dissabte 27 de març
La Trocalleria
Punt d’intercanvi setmanal
de productes de segona
mà. A partir de les 10.30 h
a la pl. de Catalunya.
Taller de música en família
A les 11 h a l’Ateneu. Inscripció prèvia.

prèvia.
Homenatge a Boris Vian
Amb Lluís-Anton Baulenas,
Pau Mainé, Gemma Julià,
Pau Mainé i Oriol Tramvia.
A les 19.30 h a l’Ateneu.
Concert: Linotip
Cicle EnvelaRts. A les 20
h al Celler. Inscripció prèvia.
Diumenge 28 de març
Les emocions i el seu color
Conversa amb María Palacín i Elena Sorribes. A les
18.30 h al Celler.
Dilluns 29 de març
Micromasclismes
A càrrec de Maria Mateo,
psicòloga. A les 15.30 h
al Rubí Forma. Inscripció
prèvia.
Dimarts 30 de març
Consultori sexual i de
parella
A les 18.30h a l’Espai Jove
Torre Bassas. Inscripció
prèvia.
Dimecres 31 de març

Jocs d’escultura
A càrrec de Catàrtic. A les
11 h a la Biblioteca. Inscripció prèvia.

Dimecres Manetes
A les 17h a l’Ateneu Municipal. Inscripció prèvia.

Conversa sobre el color i
la fotografia
A càrrec de Carles Mercader i Enric Montes. A les
18.30 h al Celler. Inscripció

Dissabte 3 d’Abril

Expo
De
si Rubí
cions

La Trocalleria
A les 10.30 h a la pl. del
Doctor Pearson.

Festival

Diverses activitats lúdiques i culturals
coincidint amb la Color Week
redacció

La primera edició de la Color
Week, que s’allargarà fins
al 28 de març, va arrencar
aquest diumenge al Celler
amb una jornada inaugural
en què va participar l’alcaldessa, Ana M. Martínez, que
va explicar que la setmana
dedicada al color serveix
per enfocar les singularitats
de Rubí i obrir nous reptes
i oportunitats: “Vol ser un
reflex d’allò que ens defineix
com a ciutat: la creativitat,
la convivència dins de la
diversitat, la innovació...”.
La primera edil també va
destacar l’esforç i la il·lusió
per impulsar aquest esdeveniment en un any molt difícil
per la pandèmia.
Després del discurs
d’obertura, l’Orquestra de
Cambra de l’Escola de Música Pere Burés va oferir un
concert sota el títol Els afers
del Barroc, es va organitzar
un taller de pintura amb vi
sense alcohol per a infants i
una visita guiada al Celler. I
a la plaça de la Nova Estació,
va tenir lloc la intervenció
sorpresa Trencant murs,
organitzada per la Xarxa Antirumors en el marc del Dia
Internacional de l’Eliminació
de la Discriminació Racial,
amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre els
prejudicis que pateixen les
persones migrades. El concert d’Oriol Vallès Quartet,
un espectacle de titelles al
Castell i la representació

Una de les accions que es van fer dins de la setmana del color: Trencant murs. / Lali Puig-Ajuntament

de l’obra Un dia qualsevol
també es van introduir a
la programació de la Color
Week.
Visites a les obres d’art
urbà
En el marc de la Color Week
aquests dies s’han dut a
terme altres activitats. Entre
aquestes, dues visites guiades als murals més destacats
de Rubí. Es tracta d’una proposta a càrrec de Rubí Jove,
que és qui ha organizat les
rutes per conèixer els més
d’una trentena de murals
realitzats majoritàriament
per autors i autores locals
en diferents punts de la
ciutat. Dimecres la visita va
ser per a la ciutadania en
general i dijous adreçada
especialment a la gent gran.
Els participants van poder
conèixer qui són els creadors
de les obres, aprofundir en
les característiques dels

Pere Català i Pic
Exposició fotogràfica. Al Museu Municipal Castell fins al
16 de maig.
Víctor Mateo
Exposició de pintura. A l’Aula
Cultural fins al 2 de maig.

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

Xerrades i cinefòrum
Una altra activitat ha estat
la conferència sobre les
tendències del color i com
influeixen en la vida quotidiana a càrrec de Pere
Ortega, arquitecte i membre
de la Colour Community. La
xerrada va tenir lloc dilluns
a la tarda al Celler.
L’endemà, en una conferència virtual, van ser Andrés di Masso i Sergi Valera,
especialistes en psicologia
social urbana, els que van
oferir una xerrada sobre la
relació entre l’espai públic
i el benestar de les persones i, en conseqüència, la
transcendència que té el
disseny urbà en l’experiència
psicològica. Les conferències
continuaran fins diumenge.
D’altra banda, dimecres

Rubí Jove va organitzar un
cinfòrum a l’espai Jove Torre
Bassas, sota el títol ‘Visibilitat trans’, per reflexionar
sobre la realitat transgènere. L’activitat va arrencar
amb la projecció d’un dels
capítols de La veneno, la
sèrie sobre aquesta icona
LGTBI i a continuació es va
obrir un debat conduït per
una sexòloga.
Altres propostes de la
Color Week són les intervencions que es faran en l’espai
urbà: el mural Les aventures de Pinotxo que s’està
dibuixant en un mur de Les
Torres i el Camí de Color,
una activitat que impulsarà
l’Escola d’Art i Disseny a prop
de l’Escardívol. També hi ha
intervencions artístiques
al barri del Pinar, a la plaça
Nova Estació i al pati de
l’Escola Montessori. La programació es pot consultar al
web de l’Ajuntament.

Música

Concerts de Sr. Chen i Linotip aquest cap de setmana al Celler

El camí de Marwan
Il·lustracions de Laura Borràs.
A la llibreria Lectors al tren
fins al 30 d’abril.
Viatge a la ciutat de l’infinit
A càrrec de la Fundació Vicente Ferrer. A la Biblioteca
fins al 31 de març. Cloenda
26 de març a les 18 amb una
conferència-tertúlia amb la
participació de Montse Ortiz
i Lancy Dódem. Inscripció
prèvia.

murals i reflexionar conjuntament sobre la reacció que
els provoquen.

El raper rubinenc Sr. Chen ha publicat un nou disc. / Cedida

La música retorna al Celler
en el marc de l’EnverlaRts i
dins de la programació de
la setmana del color amb
les actuacions de Sr. Chen i
Linotip. El raper i productor
rubinenc pujarà a l’escenari
el divendres a les 20.30 h
per oferir un concert del
seu tercer disc Como no
hacer un trio. Es tracta d’un
treball íntim i personal en
què Martí Mora ofereix un
mosaic de dualitats i polaritzacions, explorant temes
com el desig, la infidelitat i
l’amor incondicional.
El segon concert de l’EnvelaRts serà el dissabte a
les 20 h, també al Celler, i

comptarà amb l’actuació
del grup local Linotip, el
grup liderat per Martí V.
Baladoch. Linotip publicarà
en els propers mesos un
nou EP, que reunirà quatre
noves cançons composades en el darrer any i mig i
gravades durant l’estiu. Fins
ara, Linotip ha publicat Un
silenci que intuïa, Cuando
las canciones golpearon mi
cabeza, El viaje i Quizá lo
he hecho yo, els dos darrers
durant el 2020.
Tots dos concerts són
gratuïts, però per assistir cal
fer una inscripció prèvia a
través del correu electrònic
color@ajrubi.cat. / DdR

cULTURA
Cinema

El rubinenc Martí Farrés dirigeix ‘Tríptico’,
una pel·lícula de terror psicològic
marta cabrera

Un grup d’estudiants de
Comunicació Audiovisual
de la Universitat Pompeu
Fabra, entre els quals hi ha
el rubinenc Martí Farrés,
treballen per rodar el seu
primer llargmetratge: Trípti·
co. Es tracta d’una cinta que
combina el terror psicològic
amb el drama i que és part
del treball de final de grau
dels estudiants.
Martí Farrés, de 22 anys
i que va estudiar a l’insti·
tut Duc de Montblanc, és
un dels tres directors de la
pel·lícula, que busca finan·
çament a través d’una cam·
panya de micromecenatge a
Verkami: “La campanya ens
servirà per finançar entre
el 50% i el 60% de la pel·
lícula, la resta anirà a càrrec
nostre, per amor a l’art. El
cinema és molt car i és molt
habitual obrir campanyes de
donacions”. De moment, ja
han recaptat més de 3.500
euros i l’objectiu és arribar

El film, que combina terror psicològic i drama, es rodarà al maig. / Cedida

fins als 6.000.
La història de Trítpico
gira al voltant d’una pintora
que ja no pinta i la seva
parella, que van a viure en
una casa heretada de l’avi
de la protagonista. En aquest
indret extravagant, hi troben
un tríptic inacabat. El film
ressegueix el procés creatiu
per recompondre aquesta
obra, que acaba afectant la
realitat de la protagonista i
la seva relació amb la parella,
de camí cap a la paranoia i la
bogeria.

cinema

El llargmetratge es grava·
rà al maig, si tot va bé en poc
més de deu dies, en un pis
del barri Gòtic de Barcelona
i durant tot l’estiu es treba·
llarà en la postproducció per
tal que pugui estar a punt
a la tardor per començar a
presentar-lo a festivals. A
banda de Farrés, els altres
dos directors són Daniel
Grandes i Maria Martín-Ma·
estro, mentre que el guió és
obra de Bernat Jordà i Albert
Olivé, que també es fa càrrec
del muntatge. El productor

i director de fotografia és
Carlos Faci.
A aquest equip de sis
persones cal sumar la partici·
pació de prop d’una trentena
de persones que col·laboren
a escala tècnica en el projec·
te, entre les quals hi ha Alba
Mendoza i Eleazar Masdeu,
els dos únics actors del llarg·
metratge. A més, Triptico té
com a mentors grans figures
del cinema nacional, com les
directores Carla Simón i Celia
Rico o el productor David
Matamoros.

equipament

L’Ateneu projecta un documental Ja estan obertes les inscripcions
sobre la persecució de gent gran per als cursos i tallers d’aquesta
acusada de bruixeria a Kènia
primavera a l’Ateneu
Redacció

Fotograma del documental. / Cedit

Redacció

El documental The Letter es
projecta aquest divendres
a les 19 h a l’Ateneu dins
del cicle el Documental del
mes, en el marc del Docs·
Barcelona. Es tracta d’un
llargmetratge que segueix
la història del Karisa, un jove
de Kènia que retorna als seus
orígens rurals perquè la seva
àvia, Margaret, està en perill,
acusada de bruixeria pel seu
tiet. A través d’aquests per·
sonatges, el llargmetratge
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analitza un fenomen que
s’està produint a Kènia, on
centenars de persones grans
són acusades de bruixeria
pels seus propis familiars per
robar-los les terres.
Sota la direcció de Maia
Lekow i Christopher King,
The Letter és una història
sobre com els valors de les
comunitats rurals han que·
dat trastornats pel colonia·
lisme i la religió, però també
és una narració sobre l’amor
intergeneracional i el poder
femení indestructible.

L’Ateneu ja té enllestida la
programació de cursis i ta·
llers de la primavera i comp·
ta amb un ampli repertori
d’activitats que s’allargaran
fins al juliol. Art i humani·
tats, expressió i creativitat,
salut i benestar emocional,
música i teatre familiar són
els camps on s’ubiquen les
diferents propostes que fa
l’Ateneu, a més d’afegir-hi
el cicle Feminisme Inter·
seccional.
Més enllà de l’oferta
de cursos i tallers, es dona
continuïtat als cicles iniciats,
com ara el de Vespres de
jazz i lletres, Conta’m una
òpera i El món escrit per
elles. En l’àmbit de l’expres·
sió i la creativitat, hi ha pro·
postes d’escriptura creativa,
fotografia i d’iniciació a la
pintura en aquarel·la, entre
altres.
Pel que fa a la salut i
benestar emocional, es pro·
posa un curs encarat a tenir

cura de l’estat emocional en
aquesta situació pandèmi·
ca. Parlar en públic i un curs
de farmaciola i cosmètica
natural també formen part
d’aquest bloc. L’art i la cre·
ativitat es treballen a través
d’activitats que tracten el
fotomuntatge i el cinema,
entre altres.
L’Ateneu continua amb
la seva línia de propostes
pensades per gaudir en
família. És el cas del seguit
de muntatges teatrals pro·
gramats durant aquest tri·
mestre. El cicle Feminisme
interseccional és un seguit
d’activitats que pretenen
apropar la perspectiva de
gènere i les diferents causes
del feminisme des d’un punt
de vista global.
Les persones interessa·
des a participar en alguna
d’aquestes propostes ja
poden fer la inscripció a
través de la pàgina web de
l’Ateneu o de forma presen·
cial a l’equipament, situat al
carrer de Xile.

Sardanes

Concert de sardanes i música per
a cobla al Casal Popular
Redacció

El Foment de la Sardana de
Rubí ha preparat per aquest
diumenge a les 18.30 h un
nou concert de sardanes
i música per a cobla, un
espectacle musical que,
en aquesta ocasió, anirà a
càrrec de la cobla Ciutat de
Girona.
Sota la direcció de Jesús
Ventura, la cobla interpre·
tarà en la primera part de
l’audició mitja dotzena de
sardanes, entre les quals
hi ha ‘Estrella de Rubí’, de
Josep Saderra i Puigferrer, i
‘Rubí, 75 gemmes’, de Jau·
me Cristau i Brunet.
En la segona part del
concert, es combinaran les
sardanes amb la música de

cobla i destaquen les peces
‘Rubí, sardana d’or’, de Félix
Martínez i Comín, ‘Recull de
ballables’, de Josep Vicens
i Juli, ‘Maruxa’, d’Andreu
Vives i Roig i Joaquim Serra
i Corominas, o ‘Cabré’, de
Pablo Solozábal i Bernat
Castillejo. Els solistes seran
Òscar Sànchez al flabiol, Da·
vid Plans al tible, Josep Coll
a la tenora i David Hidalgo a
la trompeta.
Aquest concert de sar·
danes i música per a cobla
estava previst per al 22 de
novembre en el marc de la
18a Diada Sardanista, però
es va haver de cancel·lar per
la covid-19. Les entrades
tenen un preu de 6 euros
i es poden comprar al web
del Casal Popular.

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

¡NOVEDAD!

Gran surtido en
alimentación y complementos
para pájaros

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

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona
Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com
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Escacs | Campionat de Catalunya

La Rubinenca, 5a al Campionat de
Catalunya d’escacs actius en línia

Futbol | amistós

L’Olímpic empata amb el Barberà
Andalucía en un partit amistós
José Verde

Infants de l’Escola de la Rubinenca. / Cedida

El primer equip de La Rubinenca, format per Gerardo
Palacios, Albert i Rafael
Martínez i Antoni Muñoz, ha
aconseguit classificar-se en
cinquè lloc en el Campionat
de Catalunya d’escacs actius
en línia en la categoria de
Preferent. En la darrera
jornada, els de Rubí es van
enfrontar al Catalònia Joviat
de Manresa, equip al qual
van derrotar per 10-6.
El segon equip, format
per Rudy, Carlos García,
Álvaro Capilla i Daniel Rodríguez, també va disputar
la darrera jornada d’aquesta
competició contra l’Escola
Peón Negro de Barcelona i el partit va finalitzar

amb victòria còmoda per
La Rubinenca per 9,5-6,5.
D’aquest forma, el conjunt
acaba un bon torneig i agafa
experiència en competicions de partides curtes.
L’escola de La Rubinenca ja està preparant, per
després de Setmana Santa,
l’inici del Campionat Escolar
de Rubí, obert a la participació de tots els infants en
edat escolar. Es disputarà els
dissabtes a partir de les 16
h de forma presencial amb
totes les mesures de seguretat. Des que s’han reobert
els entrenaments, el club ha
rebut el doble d’inscripcions
per aprendre i practicar escacs. / La Rubinenca

C.D. OLÍMPIC CAN FATJÓ – E.F. BARBERÁ ANDALUCIA 3-3

L’Olímpic Can Fatjó va empatar 3-3 el passat cap de setmana en un partit amistós
disputat amb l’E.F. Barberà
Andalucía. Va ser un partit
preparatori de cara a la
represa de la competició.
Recordem que la lliga s’hauria d’haver reiniciat el passat
cap de setmana del 20 i 21
de març, però una decisió
incomprensible de la Federació Catalana (FCF) només
va autoritzar a la Primera,
Tercera i Quarta Catalana
a reprendre la competició,
però no a la Segona. Després
de les protestes de diversos
clubs, la FCF ha permès que
aquesta categoria reiniciï la
competició, però en format
de Copa de Segona Catalana, on no hi haurà ascensos ni descensos i amb un
nou calendari amb diversos
grups formats a partir de
la proximitat territorial. El
guanyador de la Copa tindrà la despesa arbitral de la
pròxima temporada pagada
a càrrec de la Federació, el

C.E. Olímpic Can Fatjó: Moha (Larrosa), Pol (Nico), Peña,
Juancho, Gustavo , Aitor, Eric, Albert (Bryan), Fode, Mauri,
Creu.
E.F. Barberá Andalucía: Pau, Kenneth, Carranza, Raúl, Werner, Raya, Aguilar, Jiménez, Eric, Imad (Hamza), Gregorio.
Gols: 0-1 Imad (3´) 0-2 Creu (41´)(p.p.) 0-3 Hamza (50´) 1-3
Aitor (60´) 2-3 Mauri (83´) 3-3 Byan (85´).
Targetes: Larrosa, Nico, Peña, Aitor, Toni Corral (2); Eric,
Gregorio.

subcampió el 50% d’aquesta
despesa i el tercer classificat, el 25%.
Pel que fa al partit contra el Barberà, l’Olímpic va
haver de remuntar un 0-3
en contra en els 50 minuts
de joc. A la primera part, els
visitants van estar millor posicionats, i van aprofitar un
seguit d’errors dels de Can
Fatjó, que van notar la falta
d’entrenament i de competitivitat. En el minut 3, es va
avançar en el marcador el
Barberà amb un gol d’Imad,
en una jugada on el porter i
la defensa de l’Olímpic no es
van entendre. Els rubinencs
arribaven a la porteria contrària, però les errades en
els passis eren aprofitades

pel rival per crear perill.
En el minut 41, va arribar
un gol en pròpia de Creu
quan intentava treure una
pilota de sota els pals. Amb
el 0-2 va arribar el descans.
L’Olímpic va arrencar
mal la segona part i Hamza
va pujar el 0-3 al marcador
per al Barberà Andalucía.
Tot i que semblava que el
resultat aniria a més, els de
Tony Corral van reaccionar
i en el minut 60, Aitor feia
l’1-3. Els de Can Fatjó van
començar a atacar i Mauri va
aconseguir el 2-3. El Barberà
es va arreplegar, però no va
poder evitar que Bryan fes
el 3-3 definitiu. L’Olímpic
va poder fer fins i tot algun
gol més.

Tir amb arc

David García, segon
al Campionat
d’Espanya de tir
amb arc de sala 3D
El tirador rubinenc David
García ha aconseguit la
medalla de plata en el Campionat d’Espanya de tir amb
arc de sala 3D en la modalitat d’arc nu. La prova es va
disputar durant el cap de
setmana a Marina d’Or.
En la categoria de sala
3D també hi van participar
altres esportistes del Club
d’Arquers de Rubí. Enrique
Flores ho van fer en la modalitat d’arc longbow i va
aconseguir la vint-i-unena
posició, mentre que Carles
Sabatés va quedar desè en
la modalitat d’arc nu.
Els tres arquers van participar també en el Campionat d’Espanya de tir amb arc
sala, però sense dianes en
3D. En aquest cas, cap dels
tiradors van poder aconseguir medalla, però van
tenir una bona participació.
Enrique Flores va ser desè
en arc longbow, mentre
que en arc nu David García
va quedar onzè i Carles Sabatés, i vint-i-dosè. / Club
Arquers Rubí

Necessites nous clients?
Dona't a conèixer!
Contacta amb nosaltres
al 609 03 22 89 o enviant un mail
a administracio@diariderubi.cat
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la millor publicitat per al teu negoci

Més de 25 anys informant de l’actualitat local
i donant suport al comerç de Rubí
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atletisme | campionat d’espanya

Aketza Sumell, subcampió d’Espanya en
salt d’alçada Sub-16 en pista coberta
L’atleta de la Unió Atlètica Rubí
(UAR) Aketza Sumell va aconseguir el subcampionat d’Espanya
d’alçada després d’aconseguir un
salt d’1,82 m, el seu rècord personal. D’aquesta forma, Sumell
es va penjar la medalla de planta
en salt d’alçada en el Campionat
d’Espanya Sub-16 en pista coberta
que es va disputar durant el cap
de setmana a Oviedo. En aquesta
competició, també va participar
Iván Garcia, que va quedar en sisè
lloc en els 60 m llisos amb un temps
de 7.29, també la seva millor marca
personal.
Pel que fa a la competició
catalana, múltiples atletes van
participar en els controls que es
van disputar el 20 de març en la
pista de Granollers a l’aire lliure
i gairebé tots van aconseguir la
seva millor marca personal. En la
categoria Sub-16, Martí Ardèvol va
aconseguir pujar al podi en el llançament de martell amb un tercer
lloc (33,16). En Sub-14, cinc atletes
rubinencs van participar en els
1.000 m llisos. Omar Akdim i Xavi
Borrella van aconseguir el sisè lloc
en les seves respectives sèries. Iván
Molina va ser setè, Gorka Funes,
desè, i Abril Segovia, tretzena. Pel
que fa al salt d’alçada, Molina va
quedar en novena posició i Pedro
Takatsu, en tretzè lloc.
Millors resultats van obtenir els
atletes en la categoria Sub-12, on
una desena d’esportistes de la UAR

Aketza Sumell subcampió d’Espanya en salt d’alçada Sub-16 en pista coberta. /
Cedida

van participar en els 60 m llisos.
Una prova en què Oriol Navarro i
Ana Chia van aconseguir el triomf
en la seva sèrie amb un temps 9.8
i 9.9, respectivament. Noelia Valera (9.2) va aconseguir la segona
posició en la seva sèrie, el mateix
resultat que Asier Oviedo (9.5) i
Adrián Rueda (10.5). Adam Daafi,
Aitana Calvillo i Andrés Aguilera
van quedar tercers en la seva sèrie
amb un temps de 10.0, 10.06 i
10.06, respectivament. També van
participar en aquesta prova Aina
Ruiz i Xavier Puerta, tots dos amb
un cinquè lloc. Pel que fa al salt
de llargada, Aina Ruiz va quedar
en segon lloc amb 3.46 m. Noelia
Valera va quedar en sisè lloc i Anna
Moreno, en el dotzè. Adam Daafi va
ser sisè i Adrian Rueda, quinzè. Per
últim, en el salt d’alçada, Noelia Valera va quedar en vuitè lloc i Andrés

Aguilera, en el quinzè.
En la categoria Sub-10, els atletes de la UAR van aconseguir dues
victòries. Lucía Mangas va guanyar
la seva sèrie dels 60 m llisos (10.5)
i Zaid Arkdim va fer el mateix amb
un temps de 9.9. També van quedar
entre els tres millors classificats
de les respectives sèries Aina Sanz
(11.6), Nil Felez (10.8), Rayan Daafi
(11.4), Nil Riera (11.8) i Martí Rufé
(10.4). Julia Puerta, Luca Sánchez
i Eloi Nadal van ser cinquens i
Santiago Montemuiño, quart. En
els 1.000 m llisos, Zaid Akdim va
aconseguir el primer lloc de la sèrie
amb un temps de 3:47.7. La resta
de resultats van ser més discrets:
un sisè lloc de Nil Riera i Lucia Mangas, i la resta de participants es van
classificar per sobre de la desena
posició, Nil Felez, Rayan Daafi, Luca
Sánchez i Eloi Nadal. / UAR

Balls Llatins | campionat d’Espanya

Castillo i Batlle aconsegueixen el
subcampionat d’Espanya de Balls Llatins
La parella formada per Antonio
Castillo i Elisabet Batlle, de l’Escola
de Ball 8 Temps, s’ha proclamat
subcampiona d’Espanya de Balls
Llatins. La competició es va celebrar el 21 de març a la localitat
de La Núcia, a Alacant, i hi van
participar tres parelles de l’escola
de ball rubinenca.
Castillo i Batlle van aconseguir
el segon lloc en la categoria Sènior
1, per darrere d’una parella de
Galícia. La parella rubinenca va
ballar una samba com a ball de
presentació i des dels inicis del
concurs estava entre les favorites per guanyar el campionat, ja
que són els actuals campions de
Catalunya. Castillo i Batlle van desplegar tot el seu art sobre la pista
de ball, amb els cinc ritmes que
conformen la disciplina: la samba,
el txa-txa-txa, la rumba, el bolero,
el pas doble i el jive.
Pel que fa a la resta de partici-

Elisabet Batlle i Antonio Castillo, al campionat. / Cedida

pants de l’Escola de Ball 8 Temps,
la parella formada per Josep Cots
i María José Navarro va aconseguir
la setena posició, mentre que

Francisco Zambrano i Júlia Saiz
van quedar en desè lloc. Totes
dues parelles van participar en la
categoria Sènior 2. / DdR
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Hoquei línia | copa de la reina

El Femení del Cent Patins queda
eliminat de la Copa de la Reina als
quarts de final
El Sènior Femení del Cent Patins no
va poder superar els quarts de final
de la Copa de la Reina i va caure
eliminat contra l’ASME Tucans en
un partit que va tenir lloc a Madrid,
seu de la final.
El conjunt rubinenc va saltar a la
pista amb moltes ganes i esperança
per les dues victòries aconseguides
durant la lliga contra aquest equip.
El partit va estar controlat pel Cent
Patins, que va arribar a la mitja part
amb un resultat favorable d’1-0,
però dues pèrdues innecessàries
van provocar dues ocasions pel
Tucans, que no va perdonar i va
capgirar el marcador. L’1-2 va enviar
cap a casa a les de Rubí, que hauran
de prendre nota d’aquest partit de
cara a la disputa del play-off, que
es disputarà la propera setmana a
Valladolid. La Copa de la Reina la va
guanyar finalment el Tres Cantos,
després d’imposar-se al CPL de
Valladolid per 3-2.
Per la seva banda, el Sènior

Masculí A va disputar una jornada
de tràmit de la Lliga Elit contra el
CHC Las Rozas, amb victòria pels
de Rubí per 2-1, amb gols de Sergio
Medina i Ian Alarcos. El conjunt rubinenc ha aconseguit el primer lloc
en el grup D de la Lliga Elit.
El Sènior Masculí B també es va
desplaçar fins a Madrid per disputar les dues darreres jornades de
la Lliga Or, un tràmit, ja que el Cent
Patins ja havia perdut la categoria.
El conjunt rubinenc no va poder
aconseguir la victòria ni contra el
Tres Cantos ni contra el Fènix, però
va competir a un bon nivell, posant
contra les cordes els seus rivals.
Pel que fa a l’hoquei base, l’infantil del Cent Patins va disputar
la tercera seu contra l’Skulls i el
CPL Valladolid. Els resultats no van
ser massa satisfactoris després
d’empatar a quatre contra l’Skulls i
perdre el bonus, i la derrota contra
el conjunt val·lisoletà per 2-0. /
Cent Patins

Waterpolo | Lliga Mundial

Elena Ruiz, del CNR, convocada
per disputar la Lliga Mundial amb
la selecció espanyola
La Reial Federació Espanyola de
Natació ha fet pública la convocatòria de la selecció de waterpolo
per jugar la Lliga Mundial de Budapest i en la llista apareix la jugadora
del CN Rubí Elena Ruiz, que està
fent una gran temporada. També
està convocada la rubinenca Bea
Ortiz, jugadora del CN Terrassa, i
Ariadna Ruiz, formada al CN Rubí.
La competició es disputarà
entre el 24 i el 26 de maig i el combinat estatal s’enfrontarà a Rússia i
els Països Baixos. La Lliga Mundial
serà també una oportunitat per
agafar rodatge de cara a la cita
olímpica de Tòquio, prevista per
aquest estiu, i en la qual la selecció
espanyola opta a penjar-se una
medalla.
Una altra notícia relacionada
amb el Sènior Femení del club és
que Dana Lea Gerschcovsky està
participant aquests dies amb l’Argentina en el Campionat Sud-americà Absolut d’Esports Aquàtics,
que es disputa a Buenos Aires.
Jornada rodona pel Sènior Masculí B i el Juvenil Masculí
Pel que fa als equips de l’entitat,
el Sènior Masculí B continua amb
la dinàmica guanyadora i en cinc
partits ha sumat cinc victòries.
La darrera va ser aquest dissabte
a casa contra el CN Minorisa de

Elena Ruiz, està realitzant una gran
temporada. / Cedida

Manresa. L’equip dirigit per Dani
Gómez es va imposar per 8-10 i
segueix encapçalant la classificació amb 10 punts, dos més que el
segon classificat. Durant el cap de
setmana, els rubinencs disputaran
dos partits més: dissabte a les
15.15 h contra el CN Badia a Can
Rosés i diumenge a les 16 h contra
el CW Sevilla, també a casa.
Per la seva banda, el Juvenil
Masculí va començar a jugar la
fase de grups de la Lliga Catalana
amb un balanç de dues victòries.
La primera va ser contra el CN
Molins de Rei per 13-12 i la segona
contra l’AE Santa Eulàlia per 17-6.
D’aquesta forma, els de Rubí han
aconseguit quedar campions del
grup i això els permetrà disputar
al maig la segona fase en una eliminatòria a doble partit contra el
CN Barcelona, primer classificat de
l’altre grup. / CNR
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