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de noves dosis de Pfi zer i 
Moderna aquesta setmana. 
Ara, el 8,4% de la població 
rubinenca ja ha rebut la 
primera dosi de la vacuna, 
mentre que el 4,2% n’ha 
rebut totes dues. A Cata-
lunya, el percentatge con-
� nua sent més elevat que 

a Rubí, amb una mitjana 
d’un 11,5% vacunat amb la 
primera dosi i un 5,5%, amb 
la segona dosi.

Incidència escolar: només 
als ins� tuts
Tot i que aquesta setmana 
no hi ha classes per la fes-
� vitat de Setmana Santa, sí 
que hi ha grups tancats per 
incidència de coronavirus. 
Bàsicament, la incidència 
es redueix als ins� tuts de 
la ciutat, ja que no hi ha 
cap escola ni llar d’infants 
afectada. Segons les dades 
de l’Ajuntament, l’institut 
l’Estatut és el que té més 
grups tancats per covid-19: 
tres grups d’ESO i dos de 
Batxillerat. A La Serreta, hi 
ha confi nat un grup de Bat-
xillerat, mentre que al Duc 
de Montblanc, també hi ha 
un altre grup tancat.
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servei a
domicili

Ens agrada la nostra gent.
Des de 1955 amb vosaltres

La ciutat es manté amb bones 
dades epidemiològiques
REDACCIÓ

Segons les dades del De-
partament de Salut, Rubí 
continua mantenint l’epi-
dèmia sota control, amb 
una incidència més baixa 
que la setmana passada. Ja 
fa diverses setmanes que 
l’expansió de coronavirus a 
la ciutat s’ha estancat, com 
ho reflecteixen les dades 
epidemiològiques.

El risc de rebrot se situa 
per sota de 200, un fet que 
no succeïa des de principis 
de desembre, i la velocitat 
de reproducció de la ma-
lal� a està per sota de l’1. 
Pel que fa a la incidència 
acumulada en els darrers 
catorze dies, també es man-
té estable, però superior 
al 200.

En canvi, ha augmentat 
el nombre d’ingressos res-
pecte a la setmana passada 
i ara hi ha 18 persones de 
Rubí ingressades amb co-
ronavirus als hospitals de 
referència.

Des de l’inici de la pan-
dèmia, s’han confirmat 
5.809 casos de covid-19 
a la ciutat i han mort 174 
persones, dues durant la 
darrera setmana.

A Catalunya, l’epidèmia 
té més incidència, amb un 
risc de rebrot més elevat i 
amb la velocitat de repro-
ducció de la malaltia per 
sobre de l’1. Hi ha 1.498 
persones ingressades i 411 
són a l’UCI.

Augmenta el ritme de va-
cunació
Després de dues setmanes 
amb un ritme de vacunació 
molt lent, en els darrers dies 
ha augmentat el nombre 
de persones que han rebut 
el fàrmac, sobretot per la 
represa en la vacunació 
d’AstraZeneca i l’arribada 

Només el 8,4% 
dels rubinencs ha 
rebut la primera 
dosi de la vacuna

La incidència de coronavirus a la ciutat es manté estable. / M.C.

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
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sin d’un telèfon intel·ligent 
o bé no vulguin fer servir 
aquest sistema tenen a la 
seva disposició la resta de 
places d’estacionament de 
què disposa la ciutat.
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Segons un estudi inter-
nacional realitzat per la 
tecnològica EasyPark, el 
79% dels conductors es-
panyols mai han fet servir 
apps per aparcar i el 40% 
ni tan sols n’han sentit a 
parlar, davant el 22% que 
les han utilitzat en alguna 
ocasió.

L’estudi apunta que 
l’usuari mitjà d’aquest ti-
pus d’app és un home 
d’entre 30 i 44 anys amb 

poder adquisitiu alt i que 
viu a grans ciutats, espe-
cialment Madrid o Barce-
lona. El director general 
d’EasyPark a Espanya, Jai-
me Requejo, considera que 
aquestes dades demostren 
que “l’índex de penetració 
d’aquest tipus d’aplicaci-
ons a Espanya encara té un 
gran marge de creixement, 
tot i que, cada any, el nom-
bre d’usuaris s’incrementa 
significativament”. / DdR

El 79% dels conductors no han fet 
servir mai una app d’aparcament

PISOS 
DE LLOGUER 

DE 1 A 4 
HABITACIONS 

DES DE 
500€/MES 

Ref. 12299

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

REDAcció

Des d’aquest dijous 1 d’abril, 
les persones que aparquin 
en les places senyalitzades 
com a zona taronja sense 
obtenir el tiquet d’estacio-
nament gratuït a través de 
l’aplicació mòbil Parkunload 
o a través de la web d’aques-
ta podran ser multades. 
També ho seran aquelles 
que superin els 90 minuts 
d’estacionament que esta-
bleix el model implantat per 
afavorir la rotació de vehi-
cles, especialment en zones 
comercials de la ciutat.

Segons el consistori, 
des que el nou sistema de 
zona taronja va entrar en 
funcionament l’1 de febrer, 
11.765 persones s’han des-
carregat l’aplicació mòbil 
que permet marcar l’inici i 
la finalització de l’estacio-
nament en aquestes places. 
Les dades apunten que s’ha 
generat una mitjana de 512 
tiquets diaris, amb un índex 
de rotació de 2,9.

La zona taronja funciona 
de dilluns a dissabte, de 
9 a 13.30 h i de 16.30 h a 
20.30 h. En aquestes fran-
ges horàries, les persones 
que vulguin aparcar en una 
plaça taronja han d’obtenir 
el tiquet virtual a través de 
l’app. La tecnologia Blue-
tooth permet al sistema 
detectar automàticament 
el codi de la zona on s’hagi 
estacionat. Aquest codi, in-
dicat als senyals de la zona 
taronja de cada zona, també 

Des d’avui, es multaran els vehicles aparcats en 
zona taronja sense el tiquet d’estacionament

Rubí compta amb un total de 286 places de zona taronja, repartides en 18 zones de la ciutat. / M.C.

informació es perdria si no 
s’utilitzés aquesta tecnolo-
gia, motiu pel qual, ara l’ho-

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

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

COBRELLITS I JOCS DE LLIT, 
per a totes les mides!

COBRELLITS I JOCS DE LLIT, 
per a totes les mides!

El tiquet s’obté a través de l’aplicació de mòbil Parkunload, que ja s’han descarregat prop 
de 12.000 conductors durant els primers dos mesos de funcionament del nou sistema

es pot introduir de forma 
manual.

un èxit, segons el govern
El regidor de Mobilitat, Ra-
fael Güeto, considera que 
“les prop de 12.000 descàr-
regues que ha registrat l’app 
durant aquests dos primers 
mesos ens indiquen que la 
prova pilot relativa al nou 
sistema d’estacionament 
gratuït regulat ha estat un 
èxit”. Per Güeto, la nova 
zona taronja “ha tingut 
una bona acollida entre 
la població, que té l’opció 
de poder aparcar el seu 
vehicle sense cost a zones 
d’alta demanda per poder 
fer gestions i compres a la 
zona”.

A més, l’executiu con-
sidera que l’ús d’aquest 
sistema permet al consistori 
disposar d’una informació 
“molt valuosa” per poder 
millorar el servei, ja que 
permet controlar en temps 
real els llocs d’aparcament 
buits i possibilita fer una 
anàlisi dels hàbits d’esta-
cionament dels usuaris, 
entre altres. Tota aquesta 

El consistori apunta 
que qui no disposi 

de telèfon o no 
vulgui utilitzar el 

sistema pot aparcar 
a la resta de places 

de la ciutat

ra d’inici d’estacionament a 
la zona taronja no es pot fer 
servir mitjançant una nota o 
un rellotge de cartró. 

El consistori apunta que  
les persones que no dispo-
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Harry Po� er, superherois, princeses Disney i Fortnite,
entre les mones més demanades per aquesta Pasqua
LARA LÓPEZ

Tot i la davallada de l’any 
passat a causa del confi na-
ment, aquest 2021 torna 
amb força la campanya de 
les mones de Pasqua, el po-
pular regal que realitzen els 
padrins i padrines als seus 
fi llols i fi lloles el Dilluns de 
Pasqua, seguint la tradició 
catalana.

La majoria de mones 
que podem trobar als apa-
radors de pas� sseries rubi-
nenques estan inspirades 
en pel·lícules d’animació o 
ciència-fi cció, sèries de te-
levisió infan� ls, videojocs o 
equips de futbol de la Lliga 
espanyola.

Enguany, a la Pas� sseria 
Sant Jordi, els principals 
reclams de les famílies rubi-
nenques són les mones de 
Harry Po� er, els superherois 
de la factoria Marvel: Els 
Venjadors (‘The Avengers’), 
Iron Man, Batman, el Capità 
Amèrica, Thor o Spiderman, 
així com les pistoles i els 
personatges fantàs� cs del 

videojoc ‘Fortnite’.
Entre els clàssics de 

Pasqua, continuen triom-
fant les mones temà� ques 
d’equips de futbol com el 
Barça o l’Espanyol, la saga 
Star Wars i la nova sèrie de 
Disney ‘The Mandalorian’ 
amb el famós personatge 
‘Baby Yoda’, o algunes sèri-

es infan� ls de televisió com 
‘La Patrulla Canina’, ‘Les 
aventures de Ladybug’, ‘La 
vampirina’, o els cotxes qua-
tre per quatre ‘Blaze and 
the Monster Machines’.

“Esperem que hi hagi 
una bona campanya aques-
ta Pasqua, ja que l’any pas-
sat amb el confi nament es 

van fer molt poques vendes 
per encàrrec”, explica Maria 
Auxili Rufé, propietària de 
la pastisseria Sant Jordi. 
Rufé afirma que estan a 
l’aguait de totes les no-
ves sèries i pel·lícules per 
incloure al catàleg, però 
quan els demanen alguna 
temà� ca que no tenen al 

Un dels aparadors de la Pas� sseria Sant Jordi, on des de fa dies llueixen les mones que es degustaran dilluns. / L. López

catàleg, u� litzen el recurs 
d’impressió de fotografia 
sobre un paper comes� ble 
i amb cobertura de xocolata 
per tal de personalitzar la 
mona al gust del client.

Preus per a tots els gustos
En relació amb els preus, 
les pas� sseries s’intenten 

adaptar a les necessitats 
dels clients, tant si volen 
invertir-hi una quantitat 
important com si opten 
per una mona senzilla. A la 
pastisseria Sant Jordi, les 
mones tenen un rang de 
preus de 25 a 40 euros. Ma-
ria Auxili assenyala que “el 
preu no es determina pel 
volum de la mona, sinó pel 
grau de difi cultat”, els pas-
sos necessaris i els temps 
dedicat en l’elaboració.

L’art d’elaborar les mones
Un dels trets caracterís� cs 
de les mones de Pasqua 
és el seu minuciós i llarg 
procés d’elaboració. Maria 
Auxili Rufé, propietària de 
la pastisseria Sant Jordi, 
explica que les fi gures de 
xocolata són “100% arte-
sanes”. 

A la bo� ga hi ha un equip 
que es dedica a l’elaboració 
d’aquests productes, co-
mençant per la preparació 
d’un catàleg de mones, un 
treball que arrenca a fi nals 
de gener.

*Oferta válida en la primera inscripción  durante un mínimo de 12 meses a través de 
domiciliación bancaria. Solo para nuevas socias. No acumulable a otras ofertas. Válido en 
clubs participantes de 01/04/2021 - 30/04/2021 © 2017 Curves International, Inc.

Exclusivo  
para mujeres

Entrenamiento de Fuerza 
y cardiovascular

Entrenamiento completo 
del cuerpo en 30 minutos

Asesoramiento 
personalizado

APÚNTATE 
AHORA:

Por solo 9,90€ 
la cuota de 
inscripciónCurves Rubí Centre

C/Cervantes, nº 70
Telf: 93 586 23 79 - 606 523 038

Curves Rubí Centre
C/Cervantes, nº 70
Telf: 93 586 23 79 - 606 523 038
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C/ Maximí Fornés 64-66 Rubí (Barcelona) 
Contacta con nosotros: T. 93 181 33 52      661 714 535 

AHORA ES 
¡EL MOMENTO!

LÁSER DE DIODO
Oferta en axilas*

ANTES 30€

AHORA 20€

*Oferta aplicable en la primera 
sesión y nuevos clientes. Válida 

hasta el 30 de Abril de 2021.

Centro Aurora
CA

La Diputació de Barcelona 
ha aprovat el Pla de xoc 
d’equipaments responsables 
2030, amb una dotació de 
més de 6 milions d’euros, 
amb l’objectiu de millo-
rar els centres educatius 
públics de la província de 
Barcelona. Concretament, 
les inversions han de ser-
vir per impulsar mesures 
d’eficiència energètica i per 
fomentar la seva relació amb 
l’entorn i el seu ús públic. Del 
més d’un milió d’euros que 
rebran més d’una vintena 
de municipis del Vallès Oc-
cidental, 117.383,80 euros 
aniran destinats a les escoles 
públiques de Rubí. 

La distribució d’ajuts s’ha 
calculat amb variables i crite-

ris objectius que atenen tant 
a una dimensió poblacional 
com a una dimensió d’equi-
tat, sense oblidar que s’es-
tableix un import mínim de 
1.500 euros per destinatari. 
En total, el projecte arriba-
rà a gairebé 1.500 centres 
públics de la província, el 
que suposa que se’n be-
neficiaran més de 300.000 
estudiants. 

Segons la Diputació, el 
parc d’escoles està envellit i 
els aspectes de manteniment 
són una de les majors fonts 
de queixa de les famílies pel 
seu estat de conservació, així 
com per la poca eficiència 
de les seves instal·lacions. 
En aquest sentit, són ne-
cessàries inversions en clau 

de digitalització, eficiència 
energètica i actualització 
que permetin un millor ús 
dels espais i una millor adap-
tació a l’activitat principal. A 
la vegada, cal obrir i connec-
tar els espais educatius a la 
col·laboració amb l’entorn 
i dotar-los de funcionalitat 
com espai públic, de forma 
que reverteixin en una millo-
ra en la igualtat, la cohesió 
social i l’aprofitament per 
part de la ciutadania. 

El nou pla de xoc s’ar-
ticula com un pla sectorial 
dins del Programa general 
d’inversions de la Dipu i 
està vinculat al compromís 
d’impulsar els Objectius de 
Desenvolupament Sosteni-
ble i l’Agenda 2030. / DdR

La Diputació destina més de 100.000 euros 
per millorar les escoles públiques de Rubí

El Mercat estrena un Punt Verd en 
substitució de la minideixaderia

REDACCIÓ

El Mercat compta des del 
dijous passat amb un nou 
Punt Verd que substitueix 
la minideixalleria que hi 
havia ubicada a l’equipa-
ment. Es tracta d’un nou 
espai d’aportació de residus 
especials quotidians que 
s’ha ubicat al passadís que 
separa la zona del Mercat 
de l’espai on hi ha el super-
mercat per donar-li més 
visibilitat.

La ciutadania hi podrà 
dur residus especials que 
es generen habitualment 
a casa i que no es poden 
dipositar als contenidors 
que hi ha al carrer: aerosols, 
cables, càpsules de cafè, car-
tutxos de tinta d’impresso-
res domèstiques, cosmètics, 
ferralla i metalls de petit 
format, oli vegetal i piles. 
També hi haurà un espai per 
a la reutilització. L’estruc-
tura compta amb diferents 
compartiments, cadascun 
dels quals està senyalitzat 
amb el nom i descripció del 

tipus de residu que s’ha de 
dipositar i amb icones sen-
zilles que afavoreixen l’ac-
cessibilitat i la identificació 
a distància. També s’indica 
el grau d’impacte ambiental 
de cadascun dels residus 
mitjançant un codi alfabètic 
i diferents colors.

“És important insistir 
en la necessitat de cuidar 
el nostre món i amb aquest 
petit gest dels veïns i veï-
nes que passen pel Mercat 
millorarà el nostre entorn”, 
va explicar l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, durant la inau-
guració d’aquest espai. Per 
la seva banda, el regidor de 
Medi Ambient, Andrés Me-
drano, va recordar que en-
cara queden moltes passes 
per avançar en el reciclatge: 
“Hem de pensar que tres de 
cada quatre tones de residus 
que es llencen al contenidor 
gris no han d’anar allà. Per 
això cal facilitar i educar i 
aquest és l’objectiu”.

La resta de residus es-
pecials o voluminosos no 
admesos al Punt Verd del 

Mercat es poden dur a la 
deixalleria de Cova Solera 
o als diferents punts de la 
deixalleria mòbil. La mi-
nideixalleria del Mercat 
estava en funcionament des 
del 2002 i amb el temps s’ha 
anat transformant i canviant 
d’ubicació per donar-li ma-
jor protagonisme.

Bosses de ratafia
D’altra banda, l’Ajuntament 
té previst repartir 1.500 
bosses de ratafia als para-
distes del Mercat perquè 
les puguin lliurar a la seva 
clientela. Aquest element, 
que també es lliurarà a les 
persones usuàries de les 
deixalleries mòbils, se suma 
a la resta de recipients que el 
consistori ha anat repartint 
a la ciutadania per fomentar 
la correcta gestió dels resi-
dus: el cubell de l’orgànica, 
la bossa amb triple com-
partiment per recollir les 
fraccions de paper-cartró, 
els envasos i el vidre, i els 
clakis per emmagatzemar 
oli de cuina usat.

El nou punt verd del Mercat ja està en funcionament. / Ajuntament-Localpres

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir el 22 de març un 
home de 20 anys i de naci-
onalitat marroquina, com 
a presumpte autor de dos 
robatoris amb violència i in-
timidació. El detingut s’havia 
especialitzat en estrebades 
de cadenes de coll, tipolo-
gia delictiva que comporta 
un risc per les lesions que 
el robatori pot produir a la 
víctima. 

El 21 de març, la policia 
va rebre la denúncia d’un 
home que havia patit una 
estrebada d’una cadena 
aquell mateix dia, pels volts 
de les 13.30 h, al passeig de 
Les Torres de Rubí. L’autor, 
que circulava amb un patinet 
elèctric, es va creuar amb ell, 
se li va encarar i li va arrencar 
la cadena d’or que duia pen-
jada fent-li unes erosions al 
coll. Amb la descripció facili-
tada per la víctima els agents 
van iniciar una investigació 

Ingressa a presó un home, presumpte autor 
de dues estrebades de cadenes de coll a Rubí

que va permetre 
relacionar l’autoria 
amb un home a qui 
ja li constaven 40 
antecedents poli-
cials, vuit dels quals 
només aquest any. 
Al detingut, també 
se l’acusa d’un al-
tre robatori violent 
comès l’1 de març 
a Rubí. En aquella 
ocasió, va sostreu-
re violentament 
una cadena d’or a 
una víctima que es troba-
va fent cua per accedir a una 
entitat bancària. 

El lladre acostumava a 
actuar a la via pública i usava 
el mateix modus operandi: 
intentava distreure o de-
sorientar la víctima, ja fos 
fent una finta amb la cama, 
tallant-li el pas amb un pa-
tinet o sorprenent-lo per 
l’esquena i després s’enduia 
per la força allò que podia: 

cadenes de coll, bosses de 
mà, etc. 

El 22 de març, els mossos 
van aconseguir localitzar i 
detenir el presumpte autor 
en el marc d’un dispositiu 
establert amb l’objectiu de 
prevenir aquests tipus de 
robatoris i detenir-ne els 
possibles autors. El detingut 
va passar a disposició judicial 
i el jutge va decretar-ne l’in-
grés a presó. / DdR

Agents dels Mossos d’Esquadra. / Arxiu
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l’Agència catalana de l’Aigua inverteix 7 milions 
d’euros per ampliar la depuradora de Rubí
ReDAcció

Les obres per ampliar i mi-
llorar la depuradora de Rubí, 
ubicada al Papiol, ja han 
començat. Els treballs, amb 
una inversió de 7,1 milions 
d’euros, tindran una durada 
de 16 mesos i mig i els ha 
adjudicat l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) a Ferrovial 
Agroman-Cadagua. 

Les actuacions incremen-
taran en un 50% la capacitat 
de la planta i consistiran, 
principalment, en la cons-
trucció d’una tercera línia de 
tractament biològic, consis-
tent en un nou reactor i un 
decantador, amb l’objectiu de 
millorar la qualitat de l’aigua 
tractada. Així, la depuradora 
disposarà de tres línies de 
tractament que treballaran 
en paral·lel. El director de 
l’ACA, el rubinenc Lluís Ridao, 
va explicar durant una visita 
a les obres que “els treballs 
permetran tractar i depurar 
les noves aportacions, a més 
d’aconseguir una aigua de mi-
llor qualitat per al medi i ga-
rantir altres usos com el reg”. 
A la visita, també hi va assistir 
el regidor de Medi Ambient 

i Transició Ecològica, Andrés 
Medrano, que va destacar 
que la nova infraestructura 
“permetrà la reducció del 
consum energètic i la millora 
substancial de la qualitat de 
l’aigua de sortida de la planta, 
al mateix temps que reduirà 
la producció de gasos d’efecte 
hivernacle al preveure un fu-
tur ús del biogàs produït”. 

L’ampliació de la depu-
radora està inclosa en la 
planificació hidrològica vigent 
(2016-2021) i servirà per 
millorar tant la capacitat de 
la planta, adaptant-se a les 
necessitats actuals i futures, 
com la qualitat de l’aigua trac-

tada, contribuint a la millora 
mediambiental de la conca 
del riu Llobregat. 

torrent de can Serra
D’altra banda, durant la visita 
d’obres, que va tenir lloc la 
setmana passada, el director 
de l’ACA i el regidor van visitar 
les actuacions que l’agència 
ha fet al torrent de Can Serra, 
arran dels efectes provocats 
pel temporal Glòria, que va 
comportar la caiguda de més 
de 150 arbres. Els treballs 
han consistit en la retirada 
dels arbres caiguts, l’elimi-
nació selectiva de vegetació, 
la millora de l’accessibilitat 

Vista general de la depuradora de Rubí. / Generalitat de catalunya

a l’interior de la Riera i el 
muntatge i col·locació de 
tanques de fusta amb peus 
de formigó en els accessos 
al torrent. L’Ajuntament de 
Rubí, per la seva banda, va 
plantar 322 exemplars, entre 
arbres i arbustives, en una 
primera acció de regeneració, 
que està previst completar a 
la tardor. 

Aquesta és una de les sis 
actuacions que l’ACA ha fet a 
Rubí arran del temporal, amb 
una inversió global superior 
als 61.000 euros. La resta dels 
treballs s’han fet als torrents 
de Sant Muç, Xercavins, Talla-
figueres i l’Oriol.

Coincidint amb el Dia Mun-
dial de Conscienciació sobre 
l’Autisme, que se celebra el 2 
d’abril, l’associació RubiTEA 
ha impulsat una campanya 
per donar visibilitat a la re-
alitat de les persones amb 
autisme, les seves capacitats 
i les seves necessitats. Una 
de les accions consisteix en 
la difusió d’un audiovisual 
en què els infants amb tras-
torn de l’espectre autista 
expliquen què volen ser de 
grans: “Volem reivindicar 
que totes les persones amb 
autisme tenen els mateixos 
drets i volem que tinguin les 
mateixes oportunitats per 
treballar i estudiar”, apunta 
la presidenta de RubiTEA, 
Esther Martínez. 

En el marc de la comme-
moració i amb les limitacions 
per la pandèmia, RubiTEA ha 
organitzat diverses activitats 
per fer visible un col·lectiu 
que durant molt de temps 
ha estat estigmatitzat i mi-
noritzat en la societat. El 2 
d’abril, a través de les xarxes 
socials, RubiTEA farà difusió 
del manifest Puc aprendre, 
puc treballar i presentarà 
la seva nova web. A més, la 
façana de l’Ajuntament s’il·-
luminarà amb el color blau 

que identifica les persones 
amb autisme. 

Hi haurà una activitat 
presencial, que es farà a la 
Biblioteca el 6 d’abril a les 18 
h i en el qual es projectarà 
l’audiovisual i es presentarà 
la guia de lectura sobre l’au-
tisme 2021. També es pre-
sentarà el llibre Hackea tu 
presente, de l’autor Enrique 
Arranz, que signarà exem-
plars. Els beneficis de la ven-
da de la publicació aniran 
destinats a RubiTEA.

La pandèmia ha supo-
sat un afegit a les dificultats 
amb les quals els infants amb 
trastorn de l’espectre autista 
es troben en el seu dia a dia. 
Tot i això, després del tan-
cament dels primers mesos, 
que va afectar molt la qua-
litat de vida del col·lectiu, 
els infants a poc a poc han 
pogut adaptar-se: “Els petits 
ens han sorprès, perquè són 
molt forts. Han interioritzat 
molt bé la mascareta i les 
mesures preventives i han 
acceptat moltes dificultats. 
És cert que estem patint 
molt les conseqüències del 
tancament de l’any passat, 
però estem veient la llum al 
final del túnel”, ha explicat 
Martínez.  / M. Cabrera

RubiteA demana més oportunitats 
per a les persones amb autisme

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.
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L’habitatge i la transició energè� ca 
centren el debat al Ple de març
MARTA CABRERA

Una vegada més, el plenari 
municipal va girar al voltant 
de l’habitatge i de l’energia, 
temes recurrents en el debat 
polí� c durant els darrers me-
sos. En el capítol d’habitatge, 
el Ple, que es va celebrar di-
jous passat, va aprovar per fi  
el Pla d’Habitatge, un primer 
pas per començar a fer polí� -
ques ac� ves d’habitatge.

La regidora d’Habitatge i 
portaveu d’En Comú Podem 
(ECP), Ànnia Garcia, va ex-
plicar que el document posa 
les bases per “aconseguir 
arribar al 15% d’habitatges 
des� nats a polí� ques socials 
a Rubí” en quinze anys. Actu-
alment, els habitatges socials 
al municipi no arriben al 4%. 
Aquesta va ser principalment 
la crí� ca que va fer l’oposició 
a aquest govern i als que 
l’han precedit. “En 40 anys 
de governs suposadament 
progressistes a Rubí només hi 
ha un 3,8% d’habitatges soci-
als, no creiem que ara en 15 

anys es pugui arribar al 15%, 
no és realista”, va afi rmar el 
portaveu de Veïns per Rubí 
(VR), Toni García. Per contra, 
Xavier Corbera, portaveu 
d’ERC, creu que el pla és poc 

ambiciós i va reclamar pujar 
el percentatge encara més 
per la “situació extremada-
ment complexa que hi ha a 
Rubí”. Esquerra va reclamar 
menys inversió en nous equi-

El preu dels lloguers és un problema que difi culta l’accés a l’habi-
tatge. / Arxiu

paments com la compra de la 
Supersond o de l’edifi ci de La 
Caixa a l’avinguda Barcelona i 
més inversió en habitatge. Tot 
i les crí� ques de la major part 
dels grups de l’oposició, el Pla 
d’Habitatge es va aprovar per 
unanimitat.

Acompanyant aquest 
debat, ECP va presentar una 
moció per instar al govern 
de Madrid a aprovar una 
llei de regulació del preu del 
lloguer després que la pro-
posta del PSOE de bonifi car 
els propietaris que posin els 
seus habitatges en règim de 
lloguer social, fos tombada al 
Congrés amb el vot contrari 
dels seus socis de govern, 
Unidas Podemos. 

A Rubí, la divisió al govern 
també es va constatar amb 
l’abstenció del PSC a aquesta 
moció, juntament amb VR. 
Ciutadans (Cs) hi va votar 
en contra i el vot d’ERC, En 
Comú Podem i l’Alterna� va 
d’Unitat Popular (AUP) van 
ser sufi cients per aprovar la 
moció.

Rubí s’integrarà a l’AMEP
L’altre gran tema del plenari 
va ser l’energia. El debat es 
va centrar en com s’ha de 
produir el desenvolupament 
de l’energia sostenible. 

Els grups van aprovar 
integrar-se a l’Associació de 
Municipis d’Energia Pública 
amb l’única abstenció de Cs. 
Es tracta d’una en� tat que fo-
menta la sostenibilitat ener-
gè� ca, però també la lluita 
contra la pobresa energè� ca 
i una producció d’energia 
cooperativa i compartida, 
lluny del negoci de l’oligopoli 
actual.

 També es va aprovar una 
moció per Junta de portaveus 
que aposta per impulsar un 
model sostenible d’energies 
renovables: “Cal promoure 
la compra agregada d’ener-
gia verda, la instal·lació de 
plaques en cobertes o co-
munitats energètiques i li-
mitar la dimensió de futurs 
parcs eòlics i fotovoltaics”, 
va defensar Betlem Cañizar, 
regidora de l’AUP.

Un altre pla que també 
es va aprovar a la sessió 
plenària de març va ser 
el Pla d’Igualtat de Gène-
re, que inclou més d’una 
vuitantena d’accions i que 
ha estat elaborat durant la 
pandèmia. 

La regidora socialista 
Yolanda Ferrer va explicar 
que és un primer pas per 
treballar les polí� ques de 
gènere de forma profunda i 
que en el futur està previst 
iniciar la internalització del 
Servei d’Informació i Aten-
ció a les Dones.

El pla es va aprovar 
amb l’única abstenció de 
l’Alternativa d’Unitat Po-
pular, que va afi rmar que 
el pla és insuficient, tot 
i reconèixer que com a 
primer pas és rellevant. 
També va lamentar que 
no hagi � ngut en compte 
totes les en� tats feministes 
del municipi. ERC també va 
cri� car el pla amb aquests 
arguments, tot i que va 
votar a favor. / M.C.

Llum verda al 
Pla d’Igualtat 
de Gènere

La redacció del POUM es licitarà per lots

Aproven canviar el nom de la pl. Nova

Retrets en el debat d’una moció sobre 
el transfuguisme entre par� ts polí� cs

A la part de control de go-
vern, l’executiu va explicar 
que el Pla d’Ordenació Urba-
nís� ca Municipal (POUM) es 
licitarà per lots per “aconse-
guir que el redac� n els millors 

professionals de cada àmbit”, 
segons va explicar el regidor 
socialista Rafael Güeto. Així, 
la redacció del POUM estarà 
dividida en cinc parts: urba-
nís� ca, econòmica, ambien-

tal, mobilitat i participació 
ciutadana. 

El regidor també va expli-
car que es crearan cinc comi-
tès d’experts per ajudar a fer 
aquesta licitació. / M.C.

Una altra aprovació impor-
tant va ser el canvi de nom de 
la plaça Nova de Les Torres a 
plaça de Neus Català i Pallejà, 
que va comptar amb el con-
sens de totes les forces del 
Ple. El regidor dels comuns, 
Pau Navarro, va afi rmar que 
la introducció del nom de 

Neus Català a la plaça on 
precisament va viure durant 
molts anys és una “digni-
ficació de les víctimes del 
feixisme i del nazisme” i un 
homenatge al “llegat de Neus 
Català com a supervivent dels 
camps de concentració, en la 
defensa dels drets humans 

i a la seva lluita feminista i 
republicana”. 

D’altra banda, el Ple va 
aprovar per Junta de Por-
taveus una moció per de-
manar que la sardana sigui 
declarada patrimoni cultural 
immaterial de la humanitat 
de la UNESCO. / M.C.

Per últim, una moció pre-
sentada per Esquerra sobre 
el transfuguisme va servir 
per reobrir velles ferides 
sobre la frustrada moció de 
censura contra l’executiu 
socialista anterior i el cas de 
transfuguisme del regidor 
Sergi García, que va deixar el 
grup de Convergència i Unió 
per entrar al govern com a 
regidor no adscrit. La regidora 
d’Esquerra, Montse Soler, va 

acusar el PSC de “comprar 
un regidor convergent per 
evitar una moció de censu-
ra” i  va demanar “que totes 
les formacions polítiques 
es comprome� n a erradicar 
aquesta pràc� ca”. 

El regidor socialista Moi-
sés Rodríguez va contestar 
que la moció de censura 
impulsada per l’oposició en 
el mandat passat va ser “una 
falta de respecte (...) i un in-

tent de sumar forces perquè 
algú que no va ser votat per 
ser alcalde ho fos”. També 
va demanar a la regidora 
d’Esquerra Republicana que 
deixi de mirar al passat: “La 
gent demana sumar de forma 
construc� va per la ciutat, no 
destruir. Supera-ho”. 

Tots els par� ts van votar a 
favor de la moció, a excepció 
del PSC, que va optar per 
l’abstenció. / M.C.
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Vam haver de viure una pandèmia per 
adonar-nos que el treball de les cures és ne-
cessari i imprescindible per sostenir la vida. 
Tan així que les treballadores de les cures 
van ser considerades essencials durant la 
pandèmia. Essencials sí, però moltes d’elles 
en desplaçar-se per anar a treballar tenien 
més por a ser identifi cades i acabar amb 
una ordre de deportació que a contagiar-se 
de coronavirus.

Tothom sap que la majoria de persones 
que tenen cura de les nostres persones grans 
són en la seva gran majoria dones immi-
grants, però ¿ens hem preguntat en quines 
són les seves condicions laborals?

Durant la pandèmia les dones cuidadores 
de persones grans han hagut de desplaçar-se 
per acudir al seu lloc de treball, un domicili, 

on els esperava una persona gran, la qual 
sense la seva ajuda no hagués pogut aixecar-
se del llit, dutxar-se, menjar i executar les 
activitats de la vida diària. Fins i tot, en la 
majoria de les vegades, la persona cuidadora 
és amb l’única que conversen en dies, amb la 
qual tenen contacte diàriament i de la qual 
reben mostres d’afecte, fruit d’aquest vincle 
que es crea en una relació cura.

Moltes d’aquestes dones treballadores no 
tenen la seva situació administrativa regula-
ritzada, “no tenen papers”, treballen en l’eco-
nomia submergida. Durant la pandèmia van 
ser considerades un servei essencial, per tant 
podien desplaçar-se. Però la majoria d’ocu-
padores i ocupadors es van negar a signar-un 
document certifi cant que es desplaçaven 
per motius laborals. El que les va exposar a 
identifi cacions i multes, generant-los estrès, 
preocupació i por durant el trajecte.

Són moltes les treballadores que van 
ser acomiadades a través d’un missatge de 
WhatsApp, altres tantes van veure com la 

seva jornada laboral s’allargava de manera ex-
ponencial en quedar confi nades amb la per-
sona que cuiden, pel mateix sou. Les famílies 
ocupadores no els van proporcionar material 
de protecció, com màscares i guants, el que 
va provocar que un gran nombre de dones 
cuidadores de persones que havien donat 
positiu en coronavirus acabessin contagiades. 
Aquestes treballadores, fa anys que s’han 
organitzat amb el suport d’organitzacions 
sindicals, de defensa de drets humans, asso-
ciacions de veïns i denuncien les situacions 
d’explotació laboral que viuen en el treball de 
les cures. Sous molt per sota del salari mínim 
interprofessional (SMI), jornades laborals 
interminables, 9 o 10 hores de descans set-
manals, retenció de documentació, amenaces 
amb deportació si reclamen els seus drets 
laborals i, en alguns casos, abusos sexuals. 
Aquesta manca de drets provoca problemes 
de salut física, psicològica i emocional a les 
dones treballadores.

Totes aquestes situacions d’abusos i ex-

plotacions es donen en domicilis de la nostra 
comunitat, exèrcits no per persones malva-
des, sinó per veïnes i veïns que emparats en 
la intimitat del domicili exerceixen opressió 
amb aquelles persones que saben que difícil-
ment denuncien aquestes situacions, per no 
tenir “papers “o d’una xarxa social forta.

Hi ha qui defensa que una regularització 
extraordinària seria un efecte crida i que do-
taria de drets a un gran nombre de persones 
que seria inassumible. No obstant això, dotar 
de drets a les nostres veïnes i veïns d’origen 
immigrant és de justícia social i ens aproparà 
a ser realment aquesta societat democràtica i 
acollidora de la qual tant fem gala.

L’opressió deshumanitza a qui és oprimit, 
però també a l’opressor i a qui no fa res per 
evitar-ho. Per tant, és el deure de totes i 
tots mobilitzar-nos per uns serveis públics 
de qualitat que vetllin per les necessitats 
de cura de les nostres persones grans i pels 
drets de les nostres veïnes i veïns d’origen 
immigrant.

En la intimitat del domicili
Carmen Juares Palma
Coordinadora de l ’associació Mujeres Migrantes 
Diverses i responsable de noves realitats de la 
feina i precarietat en CCOO de Catalunya

A quest divendres 2 d’abril se celebra el 
Dia Mundial de Conscienciació de 
l’Autisme. Coincidint amb aquesta 

data, l’Ajuntament il·luminarà la façana de 
color blau per ajudar a la visibilització d’un 
col·lectiu que històricament ha estat marginat, 
incomprès i arraconat en la nostra societat.

A Rubí, fa uns anys va néixer RubiTEA, 
una entitat que es va crear precisament per 
lluitar contra tots aquests estereotips i per 
treballar per la inclusió social de les persones 
que pateixen un trastorn de l’espectre autista. 
Aquest grup de famílies que tenen infants 
amb autisme acostumen a fer diverses acti-
vitats a l’any, però és al voltant del 2 d’abril 
quan organitzen més propostes. Enguany, 

Normalitzem l’autisme
EDITORIAL

tot i la pandèmia, es farà una activitat a la 
Biblioteca i a través de les xarxes socials es farà 
campanya per la visibilització del trastorn. En 
especial, aquest any la campanya va centrada a 
demanar la igualtat d’oportunitats per aquests 
infants, tant recursos educatius com laborals 
per tal que el dia de demà puguin escollir a 
què dedicar-se professionalment.

L’estigma que persegueix els nens amb 
autisme encara està molt present en la soci-

etat i això provoca aïllament social en aquest 
col·lectiu. Com succeeix en altres casos de 
persones amb discapacitat, cal normalitzar 
el trastorn de l’espectre autista i una bona 
manera de fer-ho és precisament garantint-ne 
la inclusió social: amb més igualtat formativa 
i laboral.

El vídeo que ha elaborat l’entitat de-
mostra com els infants amb autisme tenen 
els mateixos somnis que la resta de nens: de 

grans volen ser cuiners, jardiners, conductors, 
veterinaris, músics, youtubers o informàtics. 
Però les barreres que hauran de superar per 
aconseguir-ho seran més elevades per ells que 
per als infants sense TEA.

Ha estat un any molt dur per aquest col-
lectiu. El confi nament va afectar profunda-
ment el benestar dels infants i especialment 
dels més vulnerables, com és el cas dels infants 
amb autisme. Esperem que a poc a poc aquest 
col·lectiu pugui retornar a la normalitat, com 
tota la resta d’infants, i sobretot que la seva 
condició es vagi normalitzant cada vegada 
més i això es tradueixi amb una major com-
prensió i coneixement social dels trastorn de 
l’espectre autista.

El Tuit de la setmana                     27 de març

Mariana Aries
@AriesEnLinea

Hacía � empo que no iba al 
parking de la Pza. Salvador 
Allende, y siempre va a 
peor: fi ltraciones, sucio, 
olores de todo � po, 
cristales rotos. Insalubre 
totalmente: una vergüenza 
#Rubicity

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

La direcció tampoc es fa responsable de la qualitat, procedència 
o origen dels anuncis i dels continguts dels mateixos).
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HSAB Abogados, la mejor solución 
a tus problemas jurídicos
- ¿Quién es 
HSAB Abogados? 
-HSAB es un despacho de abo-
gados 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 prestan-
do 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 oportuni-
dad, constitución de socieda-
des, contratos mercantiles y de 
compraventa, declaraciones de 
renta y temas fi scales, adminis-
trativo y urbanismo. Un amplio 
abanico gracias al alto grado 
de especialización de nuestros 
abogados.

- ¿Cuál es la fi losofía 
de la empresa? 
-El despacho tiene por objeto 
satisfacer las necesidades de 
los clientes, prestando un ase-
soramiento 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 contac-
to 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 Aboga-
dos? 
-El equipo está formado por 

abogados especialistas en 
derecho de familia, herencias, 
contratos de compraventa 
y arrendamientos, segunda 
oportunidad, mercantil, admi-
nistrativo y urbanismo.

- ¿Qué les diferencia 
de otros despachos? 
-Un conocimiento profun-
do 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 ha-
bitual 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 atende-
remos de manera ágil y bus-
caremos que la solución que 
propongamos siempre sea la 
mejor, y muy importante, la 
más económica; y como siem-
pre 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 pro-
blema, 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 segun-
da 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. 

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)
Teléfono 93 240 25 00

Esta intención inicial ha cris-
talizado en el hecho de que 
colaboremos conjuntamente 
las siguientes empresas: RB 
administradors (administra-
dores de fi ncas), Julia Serveis, 
S.L. (correduría de seguros), 
Inmofi ore (intermediario en la 
venta de inmuebles) y Arquit-
tec grup (arquitecto). Ello 
permite que el cliente final 
tenga a su disposición todos 
estos servicios 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.



Dijous, 1 d’abril de 2021 Economia10

Rubí impulsa el segon 
concurs d’autoconsum 
compartit al sector industrial

nova edició del Projecte de 
Millora de la Competitivitat 
Empresarial

REDacció

A través del projecte Rubí 
Brilla, l’Ajuntament de Rubí 
ha impulsat el segon concurs 
d’autoconsum col·lectiu a la 
indústria, al qual s’ha unit 
l’Ajuntament de Sant Quir-
ze. L’energia solar per a 
l’autoconsum permet a les 
indústries generar la seva 

REDacció

L’Ajuntament de Rubí, amb 
la col·laboració de la Dipu-
tació de Barcelona, posa en 
marxa una nova edició del 
Projecte de Millora de la 
Competitivitat Empresarial. 
Una iniciativa que es conso-
lida amb un format en línia 
i que ofereix un servei d’as-
sessorament a petites i mit-
janes empreses i autònoms 

imatge d’arxiu de la instal·lació de les plaques a la coberta de l’empresa Kao. / ajuntament de Rubí

Les companyies rebran suport per engegar les accions identificades 
en el pla de creixement a través d’un pla d’acció. / ajuntament

pròpia energia elèctrica i 
gaudir d’avantatges ambien-
tals, socials i econòmics.

El projecte porta per 
nom ‘Autoconsum 0/0’ i ofe-
reix altres beneficis gràcies 
a la col·laboració público-
privada, com ara obtenir 
millors preus a través d’un 
concurs privat i establir una 
xarxa de cooperació entre 
empreses per donar valor 
a l’energia excedentària. 
“Rubí és pionera en l’auto-
consum energètic compar-
tit; les nostres indústries 
compten amb l’acompa-
nyament municipal per un 
futur més ambiciós que 
millori la seva sostenibilitat 
i competitivitat”, ha explicat 
el regidor de Medi Ambient 
i Transició Ecològica, Andrés 
Medrano.

Un projecte pioner a l’estat 
espanyol
La primera edició del projec-
te es va fer amb empreses 
del polígon de Can Jardí 

que necessitin orientació 
i suport en la millora de la 
seva activitat. 

El projecte, impulsat 
pel Rubí Empresa, permet 
identificar les palanques 
de creixement de les em-
preses participants a mitjà 
i llarg termini per poder 
implementar-les a través 
d’un pla de creixement i un 
pla d’acció personalitzat i a 
mida. Les empreses podran 

l’any passat i va sumar més 
d’una dotzena de companyi-
es en la primera iniciativa 
d’aquestes característiques 
de tot l’estat. Tot i que la 
covid-19 va fer que algunes 
empreses abandonessin el 
projecte, finalment aquest 
va tirar endavant amb vuit 
empreses de la zona.

En aquesta nova edició, 
es vol involucrar empreses 
dels polígons de Can Rosés, 
la carretera de Terrassa, La 
Llana, el Molí de la Bastida, 
Sant Genís i Can Sant Joan, 
a més de les fàbriques de 
Sant Quirze ubicades a Can 
Corbera.

Les empreses interes-
sades a participar en el 
projecte han d’enviar un 
correu electrònic a rubi_bri-
lla@ajrubi.cat, indicant a 
l’assumpte Autoconsum00_
Nom empresa. El consistori 
calcula que el concurs pri-
vat podria arrencar durant 
la tardor d’aquest mateix 
any.

fer una reflexió estratègica i 
identificar els factors claus 
d’èxit per al seu creixement 
empresarial, estructurar un 
full de ruta i materialitzar-lo 
amb acompanyament per-
sonalitzat. 

S’incidirà també en l’or-
ganització i l’equip directiu, 
en aspectes com el màrque-
ting i la comunicació, la ges-
tió econòmica i el finança-
ment, els recursos humans, 
la planificació estratègica, 
la internacionalització, la 
innovació tecnològica i la 
comercialització. 

Hi poden participar em-
preses amb domicili social 
a Rubí i la matriu o centre 
de decisió a la demarcació 
del municipi. Les empreses 
han d’estar al dia amb les 
seves obligacions laborals, 
tributàries i fiscals respecte 
a l’AEAT i la Seguretat Social. 
Per participar en el projecte 
cal omplir un formulari un 
equip tècnic valorarà la 
candidatura.

Si buscas calidad, precio y 

está la solución!

     LLÁMENOS SIN COMPROMISO Y LE DAREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN.

PIDA UNA VISITA SIN COMPROMISO, TELF. 93 588 40 08  
C/ VALLESPIR, Nº 19, 2ª PLANTA, 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS,   

    ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

P



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

Ya tenemos la nueva temporada 
Primavera - Verano

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

660 642 232 
Carrer Bartrina, 39 bis RUBÍ

reparallar@gmail.com

Petites reparacions, reformes,
instal·lacions i serveis

per a la seva llar

Les seves
reparacions

domèstiques 
en bones mans

MÉS DE 10 ANYS
ENS AVALEN!

%
GARANTIA

100
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ActivitAts

Rubí ha acollit activitats de tot tipus per celebrar 
la primera edició de la Color Week
ReDAcció

Ha finalitzat la primera edi-
ció de la Color Week, la set-
mana del color impulsada 
per l’Ajuntament de Rubí 
dins del seu projecte Color, 
una iniciativa que busca 
reivindicar les singularitats 
de Rubí i fer-ne partícip a 
tota la ciutadania. Per això, 
durant els darrers vuit dies 
han estat moltes les activi-
tats que s’han dut a terme i 
molt variades: conferències, 
concerts, representacions 
teatrals, visites guiades, 
formacions o intervencions 
artístiques a l’espai urbà.

L’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, ha destacat que, 
tot i les limitacions de la 
pandèmia, la primera edició 
de la setmana del color ha 
servit per fer extensiva a 
tota la població “la filosofia 
que hi ha darrere el projecte 

Ruta de l’Street Art amb gent gran. / Ajuntament de Rubí - Lali Puig

Joves treballant en el mural del projecte ‘AraArt’. / Ajuntament de Rubí – LocalpresNova il·luminació del consistori per a commemoracions. / Ajuntament de Rubí - Localpres

Color, una feina transversal 
i compartida que reivindica 
la identitat rubinenca i els 
seus trets diferencials”. De 
fet, el concepte colors al 
voltant del qual es basteix 
el projecte pretén anar molt 

més enllà de l’arc cromàtic 
per centrar-se en la diversi-
tat i la innovació. 

Un dels grans eixos de 
la Color Week ha estat la 
divulgació, amb diverses 
conferències a través de 

les quals s’ha parlat de 
les tendències de color en 
el disseny i l’arquitectura, 
però també del còmic i la 
memòria històrica, de la 
fotografia i les emocions. 
D’altra banda, coincidint 

amb el Dia Internacional de 
l’Eliminació de la Discrimi-
nació Racial, es va fer l’acció 
Trencant murs, per sensibi-
litzar la ciutadania sobre els 
prejudicis que pateixen les 
persones migrants. També 
es va organitzar un cinefò-
rum sobre la visibilització de 
les persones trans. 

Art urbà
Un dels eixos més impor-
tants de la setmana de-
dicada al color ha estat la 
transformació del paisatge 
amb art urbà. S’ha fet la 
iniciativa Animal Art, en la 
qual diversos infants han 
pintat un dels murs de la 
plaça de la Nova Estació 
amb dibuixos d’animals re-
alitzats per l’alumnat de tres 
escoles de la ciutat. L’Escola 
d’Art i Disseny també ha 
intervingut a la zona de pas 
entre l’edifici de l’Escardí-

vol i el solar de Correus, 
pintant els hexàgons carac-
terístics del projecte Color 
de l’Ajuntament. També 
l’institut Duc de Montblanc 
ha creat un mural a l’escola 
Montessori. 

A més, el grafiter rubi-
nenc Urih ha creat el mural 
Les aventures de Pinotxo 
en una de les parets en un 
edifici de Les Torres, mentre 
que joves rubinencs han im-
pulsat l’acció comunitària La 
nostra identitat, amb un ta-
ller artístic al barri del Pinar 
que va consistir en pintar 
els bancs situats davant del 
centre cívic del barri. 

La Color Week també 
ha servit perquè Rubí torni 
a acollir concerts en directe 
a l’aire lliure, amb les des-
tacades actuacions de Sr. 
Chen i Linotip o el concert 
de l’Escola de Música Pere 
Burés.
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DIMECRES 3 D’ABRIL

La Trocalleria
Punt d’intercanvi setmanal de 
productes de segona mà. A 
par� r de les 10.30 h a la pl. Dr. 
Pearson.

DISSABTE 6 D’ABRIL

Taller de teatre comunitari: Mi-
rades de la Pandèmia
A càrrec de Crea� va Educadors. 
A la Biblioteca de les 18.30 h 
a les 20 h. A par� r de 12 anys. 
Inscripció prèvia. 

DIUMENGE 7 D’ABRIL

Dimecres Manetes
Servei d’autoreparació de pe� ts 
aparells elèctrics i electrònics. 
A les 10 h a l’Ateneu. Inscripció 
prèvia. 

Projecte de vida 50+
A càrrec de Diart Consul� ng. A 
les 18 h a la Biblioteca. Inscripció 
prèvia. 

DILLUNS 8 D’ABRIL

Pompeu Fabra: Jugada mestra!
A càrrec de l’actor Òscar Intente. 
A les 19 h a la Biblioteca. Inscrip-
ció prèvia. Org.: Òmnium Rubí. 

AGENDA

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 fi ns al 2 de maig.

El camí de Marwan
Il·lustracions de Laura Borràs. 
A la llibreria Lectors al tren fi ns 
al 30 d’abril. 

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

EXPO
SI
CIONS

DE 
RUBÍ

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

Medicina  general
Radiologia digital

Ecografia
Traumatologia

Cirurgia
Acupuntura

Teràpia neural 
Homeopatia

Dermatologia
Hospitalització 
Laboratori propi

Perruqueria 
Alimentació 
Accessoris 

Urgències 24 h
Servei a domicili 

Els nostres serveis

Els nostres centres
HOSPITAL 24H  

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

08191 Rubí 

CENTRE VETERINARI 
T. 93 588 28 87

C. Gimnàs 15 08191 
Rubí (L’Escardívol) 

Ctra. Sant Cugat 5, 

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

atender personas mayores

Llámenos al 699 356 464

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

869137524
425986173
173524689
217863945
354279861
986451732
731692458
648315297
592748316

SOLUCIÓ

DIFICULTAT: BAIXASU
DO
KU

8 6 1 3 5

8 9
1 7 8 6

4 8
5 1 7 3

7 3 2 8

2 4 8 1 6

8 6 9 1 3 7 5 2 4
4 2 5 9 8 6 1 7 3
1 7 3 5 2 4 6 8 9
2 1 7 8 6 3 9 4 5
3 5 4 2 7 9 8 6 1
9 8 6 4 5 1 7 3 2
7 3 1 6 9 2 4 5 8
6 4 8 3 1 5 2 9 7
5 9 2 7 4 8 3 1 6

Dificultat: Baixa
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‘Pompeu Fabra: jugada Mestra!’: un 
monòleg al voltant de la llengua catalana

La rubinenca Cori Calero presenta 
‘Si el cel es tornés vermell’

REDACCIÓ

La Biblioteca acull el 8 d’abril 
a les 19 h la representa-
ció ‘Pompeu Fabra: jugada 
Mestra!’, un monòleg d’Òs-
car Intente que gira al vol-
tant de la llengua catalana. 
El punt de par� da d’aquest 
espectacle són les normes 
ortogràfi ques que va propo-
sar Pompeu Fabra i que van 
ser acceptades i compar� -
des per tothom. ‘Pompeu 
Fabra: jugada Mestra!’ fa 
servir la passió de Fabra pel 
tennis per u� litzar una me-
tàfora espor� va i introduir 
l’espectador a la dimensió 
cien� fi ca, humana i ciutada-
na de l’enginyer català que 
va revolucionar la lingüís� ca 
catalana.

El monòleg, estrenat al 
Centre d’Arts Santa Mònica 
de Barcelona el 2018 i dirigit 
per Maria Pla, ja s’ha repre-
sentat més d’una vuitante-
na de vegades a diversos 
municipis de Catalunya, 
França, el País Valencià o les 

REDACCIÓ

La periodista rubinenca Cori 
Calero presentarà al Racó 
del Llibre el � tol ‘Si el cel 
es tornés vermell. El canvi 
climà� c’. Es tracta d’un as-
saig que pretén conscienciar 
sobre la realitat del canvi 
climà� c i la necessitat impe-
riosa dels humans d’actuar 
per frenar-lo.

La presentació del llibre, 
publicat per Viena Edicions, 
� ndrà lloc el 7 d’abril a les 
18.30 h amb la presència de 
l’autora, que estarà acom-
panyada pel meteoròleg 
Francesc Mauri.  

Aquesta no serà l’única 
presentació que acollirà la 
llibreria del carrer Doctor 
Robert, que ja va escalfant 

TEATRE LITERATURA

Imatge de l’espectacle ‘Pompeu Fabra: jugada Mestra!’. / Cedida

Illes Balears.
Les places per assistir 

a l’espectacle, organitzat 

motors de cara a Sant Jordi. 
El 9 d’abril, es presentarà 
la nova novel·la de Vicenç 
Villatoro, ‘La casa dels avis’, 
a càrrec del llibreter Enric 
Pallarès. Serà a les 19.30 h a 
la Carpa del Racó del Llibre. 
Per assistir, cal inscripció 
prèvia a través del telèfon 
93 6995849 o del correu 
electrònic enric@racodel-
llibre.cat. 

Per úl� m, la llibreria tam-
bé acollirà la xerrada ‘Anato-
mia d’un àlbum il·lustrat’, a 
càrrec de l’escriptora Anna 
Fité i la il·lustradora Laia 
Codina. La conferència � n-
drà lloc el 10 d’abril a les 
12 h al Racó del Llibre. Per 
assis� r, cal fer reserva prèvia 
a través del correu enric@
racodelllibre.cat.

per Òmnium Rubí, són li-
mitades, mo� u pel qual cal 
inscriure’s prèviament a 

través del formulari que es 
pot trobar al web omnium.
cat/rubi.

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí

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

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!

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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 Contacta amb nosaltres 
al 609 03 22 89 o enviant un mail 

a administracio@diariderubi.cat 
i t'informarem sense compromís de 
la millor publicitat per al teu negoci

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

Necessites nous clients? 
Dona't a conèixer! 

La selecció espanyola, amb tres rubinenques, es va proclamar subcampiona. / Cedida

WATERPOLO | LLIGA MUNDIAL

REDACCIÓ

La selecció espanyola de 
waterpolo, amb les rubi-
nenques Bea Or� z, Ariadna 
Ruiz i Elena Ruiz, ha guanyat 
la medalla de plata a la Lliga 
Mundial que s’ha disputat a 
Budapest. El combinat espa-
nyol va disputar dos par� ts 
de gran nivell contra Rússia 
i Holanda, rivals directes 
en els Jocs Olímpics de Tò-
quio, que s’han de celebrar 
aquest es� u.

Contra el conjunt rus el 
par� t va ser espectacular, 
amb victòria de les jugado-
res de Miki Oca per 11-17. 
Elena Ruiz, la jove jugadora 
del CN Rubí que debutava 
amb la selecció absoluta, 
va ser proclamada millor 
jugadora del par� t després 
d’aconseguir cinc gols. Un 
debut espectacular que 
alimenta les esperances 
de la rubinenca de cara a 
par� cipar en la cita olímpica 
al Japó.

Contra Holanda, la se-

Tres rubinenques aconsegueixen la 
plata a la Lliga Mundial de Budapest

lecció espanyola va perdre 
per 11-12, però va disputar 
un bon partit. Espanya va 
quedar en segon lloc en el 
campionat per davant de 
Rússia i Grècia i per darrere 
d’Hongria, que es va pro-
clamar campiona. Amb la 
plata a la Lliga Mundial, les 
de Miki Oca es classifi quen 
per disputar la Superfi nal de 
la Lliga Mundial, on s’enfron-
taran a equips com els Estats 
Units, el Canadà, el Japó o 
Kazakhstan, a més d’altres 

conjunts europeus.

Gerschocovsky, bronze al 
Campionat Sud-americà 
d’Esports Aquà� cs
La jugadora del CN Rubí 
Dana Lea Gerschocovsky va 
aconseguir amb la selecció 
de l’Argen� na la medalla de 
bronze en el Campionat Sud-
americà d’Esports Aquà� cs 
que es va disputar a Buenos 
Aires del 22 al 28 de març.

El quadre ‘albiceleste’ 
va jugar sis par� ts en la fase 

preliminar amb cinc victòri-
es contra el Paraguai, Xile, 
Colòmbia, l’Uruguai i el Perú 
i només una derrota contra 
el Brasil. Això va permetre 
l’equip de Gerschocovsky 
quedar en segon lloc del 
grup i enfrontar-se a les 
semifi nals contra Colòmbia, 
conjunt contra el qual van 
perdre per la mínima, 6-7. 
L’Argentina va lluitar pel 
tercer lloc contra el Perú, 
al qual van derrotar per un 
clar 20-3.

ESPORT ADAPTAT | FUTBOL

Si res es torça, el proper cap 
de setmana dels dies 10 i 11 
d’abril s’iniciarà la segona 
edició de la Weleague7 de 
futbol 7 adaptat, aquest 
cop més comprimida, ja 
que fi ns al mes d’abril no 
s’haurà pogut iniciar a cau-
sa de les restriccions per la 
pandèmia de coronavirus.

En aquesta primera jor-
nada, el nou equip B de 
l’Horitzó-Can Mir farà el seu 
debut a casa, concretament 

a la Zona Espor� va Munici-
pal de Can Mir, el diumenge 
dia 11. I ho farà davant d’un 
rival molt perillós com és el 
Club Espor� u Terra Negra 
de Barcelona.

Per la seva part, l’equip 
A de l’Horitzó-Can Mir ha 
ajornat el par� t que havia 
de disputar el dia 11 d’abril 
al camp del Torre Baró. 
Aquest par� t es jugarà el 
22 de maig, si no hi ha cap 
impediment. / Horitzó

L’equip B Horitzó Can Mir de futbol 7 
debutarà el proper 11 d’abril

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

autos · hogar · vida 
salud · decesos 
comercio/pyme 

protección alquiler
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Club Balmes-Rubí, Carretera de Terrassa 55, local bajo B 
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Futbol | copa de segona catalana

josÉ vErDE

El primer partit del torneig 
de Copa de Segona Catalana 
va acabar amb victòria per 
4-3 de l’Olímpic. Es tracta 
d’una competició que subs-
titueix la lliga després que 
durant tots aquests mesos 
no s’hagi pogut disputar la 
competició. 

L’equip dirigit per Toni 
Corral va notar l’absència de 
Juan Carlos Rodríguez, que 
està convalescent, especi-
alment durant la primera 
part. L’equip rival era molt 
combatiu i a vegades mas-
sa agressiu, amb entrades 
violentes. L’Olímpic va estar 

L’Olímpic arrenca la competició amb victòria 
davant del Fonsanta Fatjó

Moha, porter de l’Olímpic, no va poder evitar el gol del penal. / 
J.M. Villena 

Hoquei línia | lliga elit

tir amb arc | lliga catalana

rEDacció

La 24a edició del Cros de 
Canet va acollir el Campionat 
de Catalunya de Cros Curt, 
en el qual van participar cinc 
atletes de la Unió Atlètica 
Rubí. El millor resultat el va 
aconseguir Adrián Macías, 
que va aconseguir la quarta 
posició en la categoria Sub-
16 amb un temps de 10:01. 
En la mateixa categoria, va 
participar Àlex Valls, que va 
quedar 28è (11:54). En Sub-
14, Xavi Borrella va ser 18è 
amb un temps de 8:13; men-
tre que en Sub-12, Adam 
Daafi va quedar en 26è lloc 
(8:30) i Oriol Navarro, en el 
36a posició (9:33). L’atleta 
Judith Borrella també va 
participar, però es va haver 
de retirar per molèsties al 
bessó. 

El Sènior Femení del Cent Pa-
tins es va imposar en el pri-
mer partit de l’eliminatòria 
de semifinals de la Lliga Elit 
al CPL Valladolid. El duel es 
va jugar a terres castellanes 
i els dos conjunts van fer un 
molt bon partit, en especial 
les dues porteres.

Un gol de Maria Ayala va 
avançar el conjunt visitant, 
però el Valladolid va acon-
seguir empatar el partit set 
minuts després del descans. 
Quan faltaven sis minuts, 
l’equip local va aconseguir 
el segon gol i va posar con-
tra les cordes les jugadores 
de Rubí. L’experiència i la 
veterania de les jugadores 
de Marcus Fajardo va servir 
perquè l’equip aconseguís 
l’empat a dotze segons pel 
final amb un gol d’Ainhoa 
Merino. A la pròrroga, Ale-
jandra, exjugadora de l’equip 
de Valladolid, va aconseguir 
el gol d’or pel Cent Patins i va 

servir en safata la victòria per 
les espartanes. 

La nota negativa del par-
tit va ser la lesió de la capi-
tana, Jana Cassi, una figura 
molt important de l’equip. El 
partit de tornada es disputa-
rà el 3 d’abril a la pista Fran-
cesc Calvo a les 19 h. Si les 
rubinenques es classifiquen, 
hauran de veure’s les cares 
a la final de la lliga contra el 
vencedor de l’eliminatòria 
entre el CB Tsunamis i el Tres 
Cantos PC. 

Per la seva banda, el Sè-
nior Masculí va jugar l’últim 
partit de la Lliga Nacional 
contra l’Orcas Orpesa de 
Mar. Els dos equips van fer 
un bon partit, però sense res 
en joc. L’equip de Fajardo ha 
acabat la 2a fase sense cap 
derrota. Ara toca concentrar-
se en Lliga Catalana, que per 
fi començarà després que 
s’hagin aixecat les restricci-
ons sanitàries. / Cent Patins

Albert Torres i David García van aconseguir el pri-
mer lloc en la primera tirada de la Lliga Catalana 
de camp de tir amb arc. Torres va competir en la 
categoria d’arc instintiu sènior, mentre que García 
ho va fer en arc nu sènior. Per la seva banda, Carlos 
Cárcamo va quedar en la tercera posició, a pocs 
punts dels primers llocs, en arc instintiu sènior. 

La competició va tenir lloc el 28 de març a 
Santpedor, a les instal·lacions del club Arc Zen i 
va posar fi a una llarga aturada de la competició 
catalana de tir amb arc com a conseqüència de 
la pandèmia. En la tirada, hi van participar prop 
d’una seixantena de competidors. / Arquers de 
Rubí

Adrián Macías queda quart en el Campionat 
de Catalunya de Cros Curt Sub-16

El Femení del Cent Patins, a un pas 
de jugar la final de la Lliga Elit

Tres podis en l’inici de la Lliga 
Catalana de tir amb arc de camp

Pista a l’aire lliure
D’altra banda, molts atletes 
de la UAR van participar el 
27 de març en el Control 
en pista a l’aire lliure que va 
tenir lloc a Sabadell i la ma-
joria van aconseguir millorar 
les seves marques. En la 
categoria absoluta, destaca 
la segona posició de la sèrie 
que va aconseguir H.G. en els 
100 m llisos amb un temps 
d’11.90, la seva millor marca. 
En aquesta mateixa catego-
ria, Jan Vila va ser tercer amb 
12.00, també el seu millor 
temps. També van participar 
en els 100 m llisos, Ramón 
Bordes, que va ser quart. 
Pel que fa a la prova dels 800 
m llisos, Wail Afallad va ser 
quart, mentre que Ramón 
Bordes va quedar en sisè lloc 
i H.G., en setena posició. Al 
llançament de pes, Jairo Lo-

bé, tot i que va tenir dos er-
rors importants en defensa, 
similars a aquells que ja va 
tenir la setmana passada en 
l’amistós contra el Barberà. 

Al minut 18, Mauri va fer 
el gol pel conjunt local, però 
per culpa de dos errors en 
defensa el Fonsanta Fatjó 

va aconseguir capgirar el 
marcador i aconseguir l’1-2. 
Novament Mauri va aconse-
guir fer el gol de l’empat amb 
una rematada de cap.

A la segona part, l’Olím-
pic va tornar a marcar, en 
aquest cas va ser un gol de 
Fode al minut 52, però els 

visitants van aconseguir 
igualar el marcador amb un 
penal que Moha no va poder 
aturar en el minut 57. No 
va ser fins al minut 73 que 
els locals van aconseguir el 
quart gol, obra d’Aitor. El 
resultat al final hauria pogut 
ser més ampli, però la bona 
intervenció del porter rival i 
el pal ho van evitar. 

La victòria situa l’Olím-
pic de Can Fatjó líder de 
la competició, que no es 
reprendrà fins després de 
Setmana Santa. L’Olímpic 
s’haurà d’enfrontar en la 
segona jornada al FC Va-
lldoreix el 14 d’abril a les 15 
h  Mira-sol. 

renzo va quedar en la quarta 
posició i en el llançament 
de martell, Juan Segarra va 
ser sisè. 

En categoria Sub-14, Me-
ritxell Llort va aconseguir el 
segon lloc en la seva sèrie 
dels 80 m llisos amb un 
temps d’11.95, la seva millor 
marca. Alba Sanjust va que-
dar tercera en una altra sè-
rie, també fent el seu millor 
temps: 12.34. En els 600 m 
llisos, la millor posició va ser 
per Akdim, que va quedar en 
cinquè lloc. En el llançament 
de disc, Alejo Zlatar va que-
dar en setzena posició. 

Pel que fa a la categoria 
Sub-12, destaca la victòria en 
la seva sèrie d’Asier Oviedo 
en els 600 m lliss amb un 
temps de 2:03.14. També 
van participar en aquesta 
prova Adam Daafi, amb un 

vuitè lloc, i Andrés Aguilera, 
que va quedar 14è. Aitana 
Calvo va ser cinquena en els 
60 m llisos i Aguilera, vuitè. 

Per últim, en la catego-
ria Sub-10, Soren Sumell 
va aconseguir el triomf en 
la seva sèrie dels 60 m lli-
sos després d’aconseguir la 
seva millor marca: 10.80. El 
mateix va fer Zaid Akdim en 
categoria masculina amb un 
temps de 10.09. En aques-
ta prova, Lucia Mangas va 
ser quarta, Erik Rodríguez i 
Martí Rufé van aconseguir 
un cinquè lloc a les seves 
respectives sèries, Santiago 
Montemuiño i David López 
van ser sisens a les seves sè-
ries i Julia Puerta, setena. En 
els 1.000 m llisos, Zaid Akdim 
va quedar 3r de la sèrie amb 
un temps de 3:47.04, el seu 
millor temps. / UAR

Futbol | tercera catalana

El CF Juventud 25 de Septi-
embre arribava al seu tercer 
compromís, del grup 8è de 
la Tercera Catalana, amb 
moltes ganes de canviar 
la mala dinàmica davant la 
seva afició i després de més 
d’un any sense poder dispu-
tar partits de lliga a casa.

Però un altre cop, l’equip 
de Jaume Guerrero va en-
sopegar i, a més, amb un 
resultat voluminós. L’equip 
rival, el CF Atlètic Incresa, es 
va endur un 0-3 cap a casa 
aprofitant la feblesa del 
conjunt local en defensa.

Un Veinti amb falta de 
ritme va controlar bona 
part del partit al mig camp, 
però sense arribar amb 

massa claredat a l’àrea visi-
tant. L’Incresa s’avançava 20 
minuts després de la prime-
ra part en una de les poques 
ocasions que va tenir. A la 
represa el quadre local ho 
intentava, però no va tenir 
massa ocasions per ficar-se 
al partit. Als instants finals 
l’equip visitant va fer dos 
gols més, que enfonsaven al 
quadre rubinenc i al públic 
assistent.

El Veinti, cuer del seu 
grup amb 0 punts (i un 
partit ajornat) visita aquest 
diumenge al FC Levante Las 
Planas, amb la necessitat 
de puntuar i capgirar la 
mala situació actual. /J. 
González

Nova derrota d’un Veinti que no 
agafa el ritme a la competició

Carlos Cárcamo, durant la seva tirada en 
arc instintiu sènior. / Cedida

atletisme | campionat de catalunya
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