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Neix un col·lec�u per impulsar
la transformació de la riera
La Riera que vols és una inicia�va d’un grup de tècnics que
busca revitalitzar aquest espai després d’anys d’abandonament
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l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità
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Rubí supera els 6.000 casos
de persones amb covid-19
Redacció

La velocitat de transmissió de la malaltia s’ha disparat en els darrers dies. / M.C.

Rubí ha superat aquesta setmana els 6.000 casos de persones que tenen o han tingut
covid-19, segons les dades
del Departament de Salut.
La superació dels 6.000 contagiats va acompanyada d’un
empitjorament important en
les dades epidemiològiques,
amb una velocitat de trans-

missió de la malaltia molt
alta des de fa dies. Cada 100
persones que tenen covid19, contagien 159 persones
més. El risc de rebrot també
s’ha enfilat de forma considerable, amb un augment
de més de 200 punts fins a
arribar a 529.
Tampoc són positives
les dades dels ingressos, ja
que als hospitals hi ha 27
rubinencs ingressats, tres
més que la setmana passada.
La bona notícia és que en
aquest avenç cap a la quarta
onada, a les residències no
s’ha registrat encara cap cas
de coronavirus.
A Catalunya, la situació
és igualment preocupant,
tot i que el risc de rebrot és
menor (346). Hi ha 1.697
pacients ingressats i 514 a
l’UCI.
Increment del ritme de vacunació
Pel que fa a la campanya de
vacunació, durant la darrera
setmana ha augmentat la
població que ha rebut la

primera dosi, que ara suposa
el 14,8% del total de la població. En canvi, en relació amb
la segona dosi, el percentatge gairebé no ha variat i
continua al voltant del 4%.
A Catalunya, la població
amb la primera dosi és el
18,7%, mentre que la segona
l’ha rebuda el 6,1%.
Afectació a les escoles
Pel que fa a la situació a les
escoles, hi ha molts grups
afectats d’una dotzena d’escoles. Al Mossèn Cinto Verdaguer hi ha dos grups de
primària confinats, els mateixos que al 25 de Setembre.
Al Ramon Llull i l’Schola n’hi
ha un, igual que a l’Escola
Balmes. Al Regina Carmeli
hi ha tres grups de primària
tancats i a l’institut-escola
Teresa Altet hi ha un grup
de primària i un grup d’ESO.
Al Torrent dels Alous i al Duc
de Montblanc hi ha un grup
d’ESO a casa, mentre que a
l’Estatut i a La Serreta hi ha
alumnes confinats, però no
grups sencers.
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Creen una plataforma que vol impulsar
millores al voltant de la riera
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El col·lectiu, format per tècnics de diverses disciplines, creu que la riera té moltes possibilitats
marta cabrera

Un dels espais més emblemàtics de Rubí, la seva riera,
fa anys que busca un millor
encaix a una ciutat, que s’ha
anat fent gran a banda i banda de la llera. Amb la fallida
del darrer intent de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) van tornar a
quedar enterrades les propostes de millora, la majoria
de les quals se sostenien
sobre projectes urbanístics
també fracassats, com per
exemple la via interpolar,
una gran seu judicial a Cova
Solera o la segona estació de
Ferrocarrils a La Llana, una
infraestructura que sí que
està prevista. De la possibilitat recollida al POUM de
fer una passera que uneixi
l’Escardívol amb el Vapor
Nou o de fer un parc lineal
de prop de 30 metres ja no
se’n parla.
En aquest context, una

El col·lectiu pretén revitalitzar la riera i donar-li protagonisme. / Ferran Ybargüengoitia (Arxiu)

dotzena d’experts en diferents disciplines urbanístiques, ambientals i socials de
Rubí han creat el col·lectiu
La Riera que volem, un grup
que pretén enfocar el debat
en com ha de ser la riera del
segle XXI: “Creiem que la ri-

era de Rubí té molt potencial i que es poden començar
a fer coses a partir de demà
mateix”, ha explicat Ignasi
Mir, un dels membres del
col·lectiu.
En el manifest fundacional del grup, lamenten

que ara mateix la riera de
Rubí és un espai perdut del
centre, amb un ús ciutadà
gairebé residual, en part
per culpa de la carretera
comarcal que circula en
paral·lel, però també per
diversos factors ecològics i

urbanístics.
La Riera que volem creu
que cal apostar per la millora ambiental i social de
l’eix i consideren que és una
oportunitat per afrontar
els reptes globals del segle,
centrats en la lluita contra el
canvi climàtic, la salut dels
ciutadans, la bona gestió
dels recursos i la cura del
medi ambient.

s’ha fet molt poca cosa”.
Algunes d’aquestes propostes podrien anar lligades al
nou planejament urbanístic,
però defensen que altres es
poden dur a terme en paral·
lela a la redacció del POUM,
que trigarà més de cinc anys
en ser una realitat.

Propostes específiques
El col·lectiu farà durant les
pròximes setmanes propostes específiques, amb suport tècnic, per transformar
la riera en un eix vertebrador de la ciutat, buscant la
complicitat de l’Ajuntament
de Rubí i de la Generalitat
de Catalunya, però també
amb la col·laboració dels
ciutadans: “Fa molts anys
que la ciutadania creu que la
riera té moltes possibilitats i
està desaprofitada, però en
l’àmbit tècnic i institucional

PISOS
DE LLOGUER
DES D’1 HAB.
A RUBÍ.
LLOGUER
500€/MES
Ref. 12299

93 588 54 99

www.finquesvallhonrat.es

L’Agència Catalana del Consum investiga
incompliments de la llei que regula
el preu dels lloguers a Rubí
rEDACCIÓ

L’Agència Catalana del Consum (ACC) ha comunicat a
l’Ajuntament de Rubí l’inici de la tramitació de tres
denúncies administratives
presentades per la societat municipal Proursa contra els portals immobiliaris
Fotocasa i Habitaclia. En
ambdós casos, s’haurien
produït incompliments de
la Llei 11/2020 que regula
el preu dels lloguers. La llei
es va aprovar al Parlament
de Catalunya fa set mesos
i és vigent, tot i que el PP
l’ha recorregut al Tribunal
Constitucional, que encara
no s’ha pronunciat.
Proursa va detectar
anuncis referents a habitatges a Rubí que no informaven de l’índex de referència
de preus de lloguer que
publica la Generalitat de
Catalunya, tal com marca la
nova normativa. Així, l’ACC
ha iniciat una investigació
i en cas que es comprovi
l’existència d’una infracció

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

Proursa ha presentat 19 denúncies a l’ACC. / M.C.

administrativa en matèria
de consum prendrà “les mesures correctores oportunes
per defensar els interessos
generals” dels consumidors.
Les denúncies admeses a
tràmit formen part d’un grup
de 19 incompliments que
va detectar Proursa i que va
traslladar a l’agència per tal
que iniciés els corresponents
expedients sancionadors, ja
que és l’òrgan competent
per fer-ho.

La regidoria d’Habitatge
de l’Ajuntament de Rubí confia que mentre no arribi la
resolució del Constitucional
es puguin aplicar les mesures correctores oportunes
perquè els incompliments
de la llei no es tornin a produir a la ciutat. El consistori
també espera que la resta de
denúncies que va presentar
en relació a vulneracions de
la llei que regula el preu dels
lloguers també siguin acceptades a tràmit per l’ACC.

NOVES COL·LECCIONS PLATJERS
Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87
didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat
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Un home que tenia una plantació
de marihuana a Rubí mata
un lladre que l’intentava robar
Els Mossos d’Esquadra han
detingut un home de 47
anys i nacionalitat espanyola
com a presumpte autor d’un
homicidi a Rubí.
Durant la mitjanit de
dissabte a diumenge, es
va rebre un avís que una
persona havia estat ferida
durant la presumpta comissió d’un robatori violent en
una casa a la urbanització
de Sant Muç, on vivia el de�ngut. La policia i el Servei
d’Emergències Mèdiques es

van adreçar ràpidament al
lloc dels fets i van localitzar
l’home, però no van poder
salvar-li la vida.
El resident i presumpte
autor de l’homicidi va quedar de�ngut per aquest càrrec, però també per un delicte contra la salut pública,
ja que a la casa hi tenia una
plantació de marihuana.
El jutjat d’instrucció en
funcions de guàrdia de Rubí
ha decretat el secret d’actuacions. / DdR

Rubí, entre les ciutats implicades
en una macrooperació policial
contra el tràﬁc de drogues
Els Mossos d’Esquadra i la
Policia Nacional han fet una
macrooperació conjunta
aquest dimecres contra una
xarxa internacional de tràﬁc
de drogues i han escorcollat
diferents llocs a Rubí, Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Coma-ruga Ripollet,
Sabadell, Martorell, Manresa, Vilafranca del Penedès i
Badalona, segons informen
mitjans com TV3.
L’operació ha consistit

en l’escorcoll d’una vintena
de llocs de la província de
Barcelona, però també s’han
fet a Astúries.
Segons assenyalen fonts
policials, es tracta d’una
xarxa d’origen xinès que es
dedica al tràﬁc de marihuana
i al blanqueig de capitals.
En els escorcolls s’han
trobat moltes plantes de marihuana i hi ha una cinquantena de de�nguts relacionats
amb l’opera�u. / DdR

L’agenda web municipal s’obre a la
par�cipació d’en�tats i comerços
L’Ajuntament posa a disposició de les en�tats, comerços
i par�ts locals un formulari
web per tal que puguin
publicar les seves ac�vitats
a l’agenda web municipal,
amb l’objectiu d’elaborar
una agenda de ciutat completa. Les ac�vitats hauran
de mantenir el respecte i no
ofendre ni atemptar contra
la dignitat d’altres persones;

no tenir com a objec�u enganyar, desorientar o estafar
la ciutadania; no violar cap
llei de drets d’autoria i de
propietat intel·lectual i no
ser con�ngut promocional
o brossa (spam).
Per incloure esdeveniments a l’agenda de ciutat,
caldrà omplir el formulari
d’inscripció i acceptar les
normes d’ús. / DdR

Ofrena ﬂoral per commemorar el
90è aniversari de la Segona República
REDACCIÓ

L’Ajuntament va commemorar dimecres el 90è aniversari del naixement de la
Segona República amb una
ofrena ﬂoral en la qual van
par�cipar regidors del PSC,
En Comú Podem, ERC i l’Alterna�va d’Unitat Popular, a
més de les en�tats Òmnium
Rubí i l’Aula d’Extensió Universitària.
Per primera vegada, la
celebració del Dia de la República s’ha conver�t en un
acte institucional, ja que
sempre havia estat una inicia�va de diverses en�tats
i par�ts del municipi. L’acte
ins�tucional ja estava previst
el 2020, però la pandèmia va
obligar a cancel·lar-lo. “Ho
fem per moltes raons: per fer
jus�cia a la nostra història i
retre homenatge als valors

Regidors del PSC, En Comú Podem, ERC i l’AUP van par�cipar en l’ofrena. / Localpres-Ajuntament

que van sorgir en aquell
moment”, va explicar l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez.
La Segona República es
va proclamar el 14 d’abril
del 1931, dos dies després
que les forces polítiques
republicanes aconseguissin
una gran representació a les
eleccions municipals, sobre-

tot en ciutats com Barcelona
o Madrid. La Constitució
redactada i aprovada a ﬁnals
del mateix any era un document que establia el sufragi
universal, inclòs el femení,
la laïcitat de l’estat i que
preveia una reforma agrícola
encaminada a posar fi als
privilegis de l’aristocràcia.

Després d’uns anys convulsos en l’àmbit polític,
social i econòmic, l’aixecament militar del 1936 va
acabar amb la jove República després de tres anys
de guerra fratricida, que
van anar seguits de gairebé
quatre dècades de dictadura
autoritària.

Rubí rep una subvenció d’uns 140.000 euros per
sufragar part del cost del servei de transport urbà
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha rebut una
subvenció de 139.483,34
euros del Ministeri d’Hisenda per a la prestació del
servei de transport urbà
de viatgers. Aquests diners
permetran sufragar part del
cost del servei, que ascendeix a uns 3.000.000 d’euros
anuals, aproximadament.
Per poder sol·licitar aquesta
subvenció, és requisit indispensable que el municipi
disposi d’un Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible (PMUS),
que Rubí va aprovar el juny
de 2020, fet que va permetre demanar l’ajut.
El servei de transport
col·lec�u urbà de viatgers és

CA
Centro Aurora

Rubí compta amb set línies de bus urbà. / Ajuntament de Rubí –
Localpres

de competència municipal
i de prestació obligatòria
per a municipis amb una
població superior als 50.000

habitants. Com a totes les
ciutats, aquest servei és deﬁcitari, ja que els ingressos
en concepte de venda de

bitllets no cobreixen el cost
del servei. En el cas de Rubí,
el 2019 es van ingressar
968.018,23 euros en concepte de billetatge.
Les diferents administracions tenen establertes
subvencions i ajudes per minimitzar l’impacte d’aquesta
despesa i col·laborar en el
ﬁnançament del transport
urbà. A banda de la subvenció del Ministeri d’Hisenda,
Rubí també ha rebut una
subvenció a escala autonòmica a través de l’Associació
de municipis per la Mobilitat
i el Transport Urbà (AMTU)
per valor de 319.382,67
euros. La resta del cost del
transport públic urbà està
sufragada per l’Ajuntament.

AHORA ES
¡EL MOMENTO!
LÁSER DE DIODO
Oferta en axilas*

C/ Maximí Fornés 64-66 Rubí (Barcelona)
Contacta con nosotros: T. 93 181 33 52

661 714 535

ANTES 30€

AHORA 20€
*Oferta aplicable en la primera
sesión para nuevos clientes.
Válida hasta el 30 de Abril de 2021.
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Rubí i 8 ciutats més creen un associació per
tenir veu pròpia a l’àrea metropolitana
rEDACCIÓ

Els alcaldes i alcaldesses
de Rubí, Terrassa, Sabadell,
Mollet, Granollers, Martorell, Mataró, Vilafranca
del Penedès i Vilanova i la
Geltrú han signat aquest
dimarts la Declaració de
Martorell, que comporta la
constitució de l’Associació
de Municipis de l’Arc Metropolità. La nova entitat neix
amb la voluntat de reforçar
la veu del municipalisme
en la presa de decisions i
d’oferir una visió pròpia dels
municipis de la segona corona dins el desenvolupament
de la Regió Metropolitana
de Barcelona.
Les comarques dels municipis fundadors sumen
2,9 milions d’habitants,
més de la meitat dels 5,7
habitants de la província de
Barcelona i prop d’un 38%

de la població de Catalunya.
L’associació està oberta a
la incorporació de nous
membres. S’hi poden sumar
els municipis de més de
25.000 habitants, Consells
Comarcals i entitats locals
interessades en les finalitats
del nou organisme.
La declaració signada
aquest dimarts posa les bases del que serà la tasca de
la nova associació en aquells
àmbits estratègics on cal
centrar l’acció pública, especialment els aspectes de
caràcter més territorial i
supramunicipal, amb especial atenció a les qüestions
mediambientals.
L’associació constitueix
un punt de partida que
començarà a treballar amb
la voluntat d’anar incrementant progressivament la
seva representativitat com
a interlocutor dels temes

Es crea la Taula de Benestar
Animal per abordar
la tinença d’animals
rEDACCIÓ

La Taula de Benestar Animal de Rubí, un òrgan de
debat i treball per abordar
les diferents problemàtiques associades a la tinença d’animals de companyia a la ciutat, s’ha creat
aquest dimarts. La taula
compta amb la participació
de professionals i entitats
relacionades amb aquesta
qüestió, a més de tècnics
municipals i representants
dels grups polítics del Ple.
El regidor de Benestar
Animal, Andrés Medrano,
ha explicat que la Taula “és
un espai de diàleg i treball,
que ajudarà a definir actuacions futures, així com
facilitar el coneixement i
sensibilització de la ciutadania”.
La taula ha de ser un
espai on poder estudiar i
treballar opcions pel sistema de recuperació i acollida d’animals abandonats
o perduts; per intervenir
en el procés participatiu
per a la creació del Pla de
Benestar Animal de Rubí;
per participar en la modificació de l’Ordenança
reguladora de la tinença
d’animals; per estudiar i

treballar la creació de la
figura de l’agent ciutadà pel
Benestar Animal, definint
l’abast de la seva actuació;
i per formular propostes
i recomanacions sobre la
tinença d’animals.
Pla de Benestar Animal
En aquesta primera sessió,
s’ha presentat a les persones assistents el procés
d’elaboració del Pla de Benestar Animal, que consta
de tres fases. En primer
lloc, la diagnosi, que s’ha
realitzat durant el 2020 i
que ha consistit en l’anàlisi de les dades i l’anàlisi
qualitativa dels serveis de
l’Ajuntament. En segon lloc,
la fase participativa, on es
recolliran les propostes de
la ciutadania i es definiran
les línies estratègiques. I,
per últim, el pla d’acció i
seguiment, que concretarà
els objectius i les actuacions, la seva valoració econòmica i el calendari per a
la seva execució. El Pla de
Benestar Animal també disposarà d’un document de
seguiment i avaluació.
A la propera reunió de
la taula s’abordarà amb
profunditat la diagnosi del
Pla de Benestar Animal.

que afecten el conjunt de la
Regió Metropolitana.
Durant la seva intervenció, l’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Martínez, ha destacat
que “reclamem que les ciutats que avui estem aquí, les
ciutats de l’Arc Metropolità,
participin en la planificació
futura de les infraestructures de mobilitat, tant
viàries com ferroviàries, i
participin tant de l’execució

de les infraestructures ja
planificades com de la gestió i tarifació del transport
públic”.
Els municipis signants
reivindiquen tenir veu en el
seguiment del Pla Territorial
Metropolità així com, entre
altres qüestions, participar
al màxim al Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona,
que interpel·la al conjunt
de la Regió.

Els nou alcaldes i alcaldesses, durant la constitució de l’Associació de
Municipis de l’Arc Metropolità. / Ajuntament - Grisphoto
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Els infants de primària gaudiran del carnet
360 a partir del proper curs

L’alcaldessa, el regidor d’Educació, la directora de l’escola Montessori i el director d’edRa amb una simulació del nou carnet Rubí
360. / Ajuntament de Rubí – Localpres

Tot l’alumnat de primària de
Rubí tindrà el curs vinent el
Carnet Rubí 360, una proposta a través de la qual es vol
acostar els infants a les activitats educatives que es fan a la
ciutat fora de l’horari escolar.
La proposta s’emmarca en el
desplegament del Pla local
d’Infància i l’Adolescència i
la recent adhesió de Rubí a
la Xarxa Educació 360.
El carnet Rubí 360 inclou
un rusc amb 9 competències

educatives com el lleure, la
cultura i l’art, la tecnologia,
el medi ambient o l’esport.
A través de la pàgina web
municipal, els nens i nenes i
les seves famílies accediran
al catàleg d’activitats Rubí
360. Quan un infant en facin
una, rebrà mig adhesiu de
la competència que correspongui. El carnet quedarà
complet quan l’infant hagi
fet dues activitats de cada
competència. El projecte es

posarà en marxa al setembre,
amb la presentació del catàleg d’activitats. En un primer
moment, el catàleg inclourà
les propostes municipals dirigides als nens i nenes, però el
consistori convida a sumar-se
a la xarxa a totes les entitats
de la ciutat.
Taller de fabricació digital
El carnet Rubí 360 s’ha presentat aquest dimecres des
del taller de fabricació digital
de l’escola d’art i disseny
edRa on l’alumnat de l’escola Montessori ha construït diferents làmpades led
amb motius relacionats amb
Sant Jordi. Els infants s’han

encarregat del disseny i la
construcció de la base de la
làmpada, del dibuix del motiu i del muntatge del mecanisme d’il·luminació. “Aquest
és un espai que ens permetrà
acostar molt més l’alumnat al
món professional i que és a
l’escola d’art, però aviat estarà obert a la ciutadania”, ha
explicat Candi Casadevall, director d’edRa. La directora de
l’escola Montessori, Conxita
Gimeno, ha celebrat que Rubí
tingui un equipament com el
taller de fabricació digital que
encaixa especialment amb el
projecte del centre emmarcat en la iniciativa d’Aliances
Magnet. / DdR

Tallers de sensibilització en matèria
d’asil i refugi a l’institut La Serreta
Els alumnes de 4t d’ESO i
el Cicle Formatiu de Grau
Superior d’Integració Social
de La Serreta es formen en
matèria d’asil i refugi a través
de 8 tallers que s’emmarquen en el conveni vigent
entre l’Ajuntament de Rubí i
la Comissió Catalana d’Ajuda
al Refugiat (CCAR). En total,
s’han previst 8 tallers; 6 dels

quals es faran amb l’alumnat
de 4t ESO (14, 15 i 16 d’abril)
i els altres 2 amb l’alumnat
del Cicle Formatiu de Grau
Superior (CFGS) d’Integració
Social (13 i 20 d’abril). “És
molt important tenir noves
generacions informades i
amb opinió crítica”, explica
el regidor de Ciutadania, Pau
Navarro. / DdR

Rubí s’agermana amb el municipi
andalús de Villanueva de Córdoba

L’agermanament s’ha celebrat a Villanueva de Córdoba i ha comptat amb una delegació del govern de Rubí. / Ajuntament de Rubí

L’Ajuntament de Rubí ha
formalitzat l’agermanament
amb el municipi de Villanueva de Córdoba, situat a Andalusia. La setmana passada,
en un acte protocol·lari, es
van certificar els lligams de
cooperació entre la corporació andalusa i la catalana.
Aquest acte s’havia de fer
durant el 2020, coincidint
amb la romeria de la Virgen
de la Luna, però la pandèmia
va obligar a cancel·lar-lo.
Històricament, Villanueva de Córdoba ha mantingut una estreta relació amb
Rubí, que va acollir fa anys
moltes persones procedents
d’aquest municipi cordovès.
Actualment, viuen a Rubí 390
persones nascudes en aquest
municipi. El vincle existent es
va promoure des de l’entitat
Hermandad Cofradía de Nu-

estra Señora de la Luna.
L’aliança institucional es
basarà inicialment en tres
eixos d’actuació: intercanvis
entre entitats i associacions;
difusió de la memòria històrica i les relacions entre
organitzacions polítiques,
culturals i de memòria històrica.
L’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Martínez, va destacar “la
voluntat de trobada i d’incrementar les relacions socials
que potenciïn el coneixement recíproc dels habitants
dels dos municipis”. Per la
seva banda, l’alcaldessa del
municipi andalús, Dolores
Sánchez, va explicar que
l’agermanament fa sentir el
seu municipi “més a prop
d’aquells jarotes que van
haver de marxar a Catalunya”. / DdR
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L

a riera torna a estar d’actualitat i
podem dir que ja anava sent hora.
Un grup de rubinencs experts en
diverses matèries han impulsat un col·lectiu
per treballar com serà la riera del futur. Durant molts i molts anys la ciutat ha viscut
d’esquena a aquest enclavament geogràfic
natural, com tants altres municipis han fet
amb les lleres dels rius i les rieres. De fet,
durant gairebé tot el segle XX, la riera ha
estat més un focus d’abocaments de residus
industrials, però també residencials, que no
pas una font de riquesa biològica. Però ja ben
entrat el segle XXI, és ben clar que les rieres
i els rius han de tenir una altra funció, lluny
de l’aprofitament industrial i d’abocador de
residus.

EDITORIAL

El valor de la riera

La riera no és només un paisatge ecològic i connector biològic de moltes espècies
d’animals i plantes, és també i molt probablement el motiu pel qual els primers pobladors
rubinencs van decidir apostar-se en aquest
territori. L’aigua és l’origen de la vida i per
tant cal retornar-li a aquest curs fluvial el
protagonisme que es mereix.
En primer lloc, és necessari fer una actuació paisatgística per eliminar algunes de les
espècies invasores que s’han apoderat de la

llera del riu i restituir el paisatge natural autòcton. També cal construir un espai verd en
paral·lel al pas hídric. Això hauria de passar
per desplaçar la carretera i construir un gran
passeig, com han fet la majoria de pobles i
ciutats que tenen rieres, per tal d’oferir als
ciutadans una nova zona verda. I encara, en
un tercer nivell, és imprescindible i urgent
millora la connectivitat per a vianants de les
dues bandes de la riera. En aquest sentit, el
pont del carrer Sant Joan és una oportunitat

perduda. És urgent recuperar el projecte de
passera entre l’Escardívol i el Vapor Nou,
però per tirar endavant aquest projecte cal
dotar de nous usos la zona de l’Escardívol,
que ara mateix només compleix la missió
d’aparcament. Més enllà d’això, també cal
incidir el valor històric i antropològic de
la riera.
La recuperació de la riera és una demanda històrica des de fa anys i cal posar fil
a l’agulla per recuperar aquest territori, tan
emblemàtic per a la ciutadania rubinenca.
Celebrem que un grup local prengui la iniciativa per transformar la riera en un espai
adequat al nou segle i que això es pugui fer
abans, durant i després l’aprovació del nou
POUM.

ARTICLE D’OPINIÓ

(c)Olors de Rubí: qüestió de prioritats

Betlem Cañizar
Regidora del grup municipal de l’Alternativa d’Unitat Popular de Rubí

Un perfum per a la ciutat. Aquest és un dels
fruits del projecte Colors de l’Ajuntament
de Rubí, un dels projectes que el govern
va gosar posar en el seu pla de xoc davant
la Covid i que inclou pintar, literalment, la
ciutat amb colors per contribuir a projectarla internacionalment.
El perfum l’ha fabricat una de les empreses dels nostres polígons: Eurofragance.
A Rubí hi té la fàbrica, amb més de 200
persones treballant. A Sant Cugat la seu
social, com no. Pertany a una família que, a
més d’aquesta empresa, té diversos negocis
vinculats a construcció, immobiliàries o intermediació financera. Diu l’alcaldessa que
han creat un perfum que “condensa l’essència

de la identitat de la ciutat”.
Ens agradaria moltíssim conèixer quin
ha estat l’acord amb l’empresa, qui financia
el nou perfum, quant costa, i si serà el que
utilitzen l’alcaldessa i el tinent d’alcalde quan
viatgen a llocs com Villanueva de Córdoba
per a oficialitzar agermanaments mentre ens
diuen que 2 són companyia i 6, multitud.
A Villanueva de Córdoba hi han anat
aquesta mateixa setmana un mínim de 3
persones (potser més): l’alcaldessa, el primer
tinent d’alcalde, i el regidor de... manteniment urbà, obra pública, serveis urbans i
esports. Dos d’ells, són les màximes autoritats
de la ciutat, les que han de dur el timó de la
gestió de Rubí. El tercer no té absolutament
cap relació amb l’objecte de l’agermanament,
que és per motius culturals i per la memòria
històrica.
Per ara, desconeixem quants dies hi han

El Tuit de la setmana

14 d’abril
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Si Ca n’Oriol i el Torrents
dels Alous de #Rubicity
estan espectaculars es diu
i prou! Els Alous sembla
nevat!
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Amb la col·laboració:

anat o quants diners ha suposat el viatge. I
ens preguntem per què tenim tantes restriccions socials, però aquest acte que és purament protocol·lari es converteix en prioritari
per a l’equip de govern.
L’octubre del 2020 vam presentar al Ple
una moció (que va ser tombada) per facilitar
la fiscalització dels viatges. Les despeses en
viatges institucionals del 2016 al març del
2020: han estat entorn els 50.000 €. Sense
comptar que, pe a nosaltres, la feina principal
de l’alcaldessa i les persones que governen és
gestionar el dia a dia del municipi, i més en
aquests moments difícils i crítics.
Ens preguntem si és indispensable que
l’alcaldessa sigui present a pràcticament tots
els viatges. Si cal que hi vagin sempre en
grup. Si cal anar-hi més d’un dia o potser
dos. O perquè hi ha destins que es repeteixen
tan sovint.

Però més encara: en plena crisi, quines
són les prioritats d’aquest govern? Què és
allò #essencial que fa que la vida de tothom
més digna, més plena, més vivible? Un perfum o un viatge del govern, mentre hi ha
àrees de l’Ajuntament que necessiten més
pressupost (acollida, serveis socials, medi
ambient, educació, la mateixa cultura local)
mentre els regidors socialistes afirmen repetidament al Ple que a la “seva” ciutat ningú
no passa necessitat?
I per a acabar-ho d’adobar, mentrestant,
dues notícies devastadores pel territori: una
sol·licitud de nova extractiva i una nova
possible línia d’alta tensió per a dur energia
de la zona de Lleida cap aquí, tan sols quinze
dies després que proposem a l’Ajuntament
accions per a evitar aquestes falses polítiques
verdes.
Malament anem.
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Conoce bien tus seguros comunidad/hogar
El seguro de comunidad es
la mejor manera de tener un
edificio en altura o un conjunto de viviendas unifamiliares
en hilera bien protegidos
delante de los riesgos que
puede sufrir ya sean propios
o delante de terceros.
Tener un seguro evita gastos extraordinarios en forma
de derramas a la comunidad
y de esta manera evitamos
conflictos entre los distintos
propietarios. Contratando un
seguro todos estos contratiempos estarán previstos.
Es muy importante aparte
de tener este seguro contratado hacerlo correctamente. Hay toda una serie de
parámetros que harán que
el seguro este bien hecho y
que cuando suframos una incidencia/siniestro este actúe
de forma correcta y se cubran
los daños sufridos al 100%.
Estos son el año de construcción del inmueble o última reforma integral realizada
la cual debe estar justificada
con facturas, número de
viviendas, locales y plazas de
parking, metros cuadrados
totales construidos, alturas
de inmueble, sótanos, protección anti incendio.
Si estos datos facilitados
no son correctos nos podemos encontrar que a la hora
de declarar una incidencia/
siniestro este quede excluido
de cobertura o cubierto de
forma parcial. Provocando así
un importante contratiempo
económico a la comunidad.
Recordar que es una obligación de todos los propietarios hacer un buen mantenimiento del edificio año a año
para evitar que este pueda
tener una falta de mantenimiento y conservación de
esta manera los costes siempre serán más reducidos.
Las principales
coberturas del seguro
comunitario son
• Incendio, daños por humo,
hollín.
• Daños por agua.
• Daños eléctricos.

• Responsabilidad civil.
• Defensa Jurídica gastos de
abogado/procurador.
• Avería de Maquinaria.
Finalmente queremos destacar los daños derivados
de la naturaleza como lluvia,
viento, etc estos últimamente
están sucediendo de forma
repetitiva y parece ser que
por el cambio climático según
las previsiones cada vez van a
ser más frecuentes.
Aparte del seguro comunitario que ya hemos visto
que es muy importante. Este
se debe combinar con un
buen seguro del hogar para
la parte privativa de las viviendas y el contenido que es
el mobiliario y otros enseres
que cada propietario tiene en
el interior de su vivienda.
Desde nuestro punto de
vista pensamos que es importante tener estos dos seguros
en la misma compañía por
diversos motivos:
• Tener el capital asegurado
de continente correcto sin
tener duplicidad o sobreseguro no es necesario para
tener una buena cobertura
y al final simplemente lo que
hace es incrementar el precio
de nuestro seguro.
• En caso de que un siniestro
afecte ambas pólizas. La incidencia será mucho más ágil
de resolver ya que solo actúa
una compañía de seguros y un
solo perito y por cada una
de las pólizas se indemnizará
aquella parte del siniestro que
corresponda.
• Para el contenido cada
propietario debe hacer una
valoración real del mobiliario
y demás enseres que puede
tener en la vivienda como
pueden ser los equipos electrónicos, objetos de valor y
otros que cada persona pueda tener en su vivienda como
bicicletas, cuadros etc.
• Se aplicarán descuentos
importantes en vuestra póliza
de hogar pueden llegar hasta
el 25% por tanto aparte de
estar mejor asegurados el
ahorro para vosotros será

Nombre gerente/director:
Francesc Julià del Castillo
Dirección:
Av del Estatut 20 local 3 08191 Rubí (Barcelona)
Tel. 93 6972814 · info@fkjulia.com

importante año a año.
Es importante seguir
insistiendo que es básico
contratar bien un seguro y
para eso pensamos que es
fundamental la intervención
de un Corredor de seguros
profesional.
• El cual os asesora de una
forma totalmente independiente y personalizada delante de las compañías aseguradoras buscando siempre para
vosotros la mejor opción.
• Hará de filtro para obtener

bien la información sobre el
riesgo que estamos asegurando.
• Seleccionara las coberturas
necesarias para cada riesgo
asegurado.
• Obtendrá para vosotros
un precio lo más ajustado
posible.
• Finalmente estará a vuestro
lado en caso de cualquier incidencia/siniestro que podáis
sufrir ayudando a resolver
este de la forma más ágil y
eficaz posible.
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L’atur no dona treva, el març acaba
amb cinquanta aturats més
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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
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Homes

Font Generalitat de Catalunya.

REDACCIÓ

Rubí torna a registrar dades
nega�ves en el nombre de
persones aturades. Tot i que
la majoria de grans ciutats
del Vallès, així com el conjunt de Catalunya i l’estat
espanyol, han experimentat
una davallada de l’atur al
març, no és el cas de Rubí,
on l’atur ha augmentat en
50 persones. Ara hi ha 5.767
persones com a demandants
d’ocupació, segons les dades

de la Diputació de Barcelona. En termes interanuals,
això signiﬁca que en un any
s’han destruït a la ciutat 700
llocs de treball.
L’atur con�nua afectant
més a les dones (3.295) que
als homes (2.472) i especialment aquelles que tenen
entre 40 i 54 anys (1.182) i
més de 54 anys (1.042). En
el cas dels homes, aquestes
dues franges d’edat també són les més afectades,
però en tots dos casos la

xifra està per sota del miler
d’aturats.
Pel que fa als sectors, els
serveis con�nuen registrant
la gran bossa de parats de la
ciutat amb 4.086 persones
que estaven ocupades en
aquest sector i ara no tenen
feina. A la indústria, hi ha
826 persones en aquesta
situació, en la construcció,
416, i a l’agricultura, 35.
També hi ha 404 demandants de feina sense ocupació anterior.

Impulsen un
programa de
tecnotalent per
a emprenedors i
empreses
El Rubí Forma posa en marxa
el programa ‘Rubí impulsa el
tecnotalent (Treball, Talent i
Tecnologia)’ amb l’objec�u
de promoure el treball digne,
la millora competencial del
talent local i el creixement
econòmic sostenible del teixit empresarial a través de la
tecnologia.
L’Ajuntament ha rebut
una subvenció de la Diputació de gairebé 200.000 euros
en el marc d’aquest programa específic. L’objectiu és
promoure la tecnologia com
a motor transformador de
les persones i empreses per
construir un model de creixement sostenible, innovador i
compe��u que minimitzi les
desigualtats socials.
El programa s’adreça a
persones aturades o amb
una situació laboral precària,
prioritàriament dones i joves.
També hi poden accedir les
empreses en procés de digitalització o necessitats de
nous perfils professionals.
El projecte s’enfocarà en la
salut i l’alimentació. / DdR

Si buscas calidad, precio y
DWHQFLyQ£(Q1HZ+RPH3F
está la solución!
F3LQWRU&RHOOR (QWUH/D0RQWVHUUDW
\HO&HOOHU 7
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´
· 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

ESPECIAL SANT JORDI
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Grans autors passen per la carpa del Racó
del llibre en el mes de Sant Jordi
REDACCIÓ

Coincidint amb la celebració de Sant Jordi, el proper
23 d’abril, al llarg d’aquest
mes, la carpa del Racó del
Llibre, instal·lada davant
la llibreria, està acollint
aquests dies diferents presentacions d’obres de reconeguts autors.
La setmana passada
va ser la periodista rubinenca Cori Calero, qui
va presentar ‘Si el cel es
tornés vermell. El canvi
climàtic’, un assaig que
pretén conscienciar sobre
la realitat del canvi climà�c
i la necessitat imperiosa
dels humans d’actuar per
frenar-lo. Divendres va
ser el torn del periodista i
escriptor Vicenç Villatoro
qui va visitar la carpa del
Racó per parlar sobre ‘La
casa dels avis’. Una obra de
no-ﬁcció, fruit de la recerca
de l’autor de la família dels
seus avis materns que van
marxar de Canet als anys 30
per anar a viure a Terrassa,
una ciutat obrera i industri-

Vicenç Villatoro, durant la presentació del seu llibre. / Cedida

al on les fàbriques del tèx�l
atreien gent d’arreu del
país i també d’altres regions de l’estat. Una història
familiar que ressegueix la
crònica de la construcció
del nostre país en els darrers 150 anys.
Dissabte, els àlbums illustrats infan�ls i juvenils

2020_AAFF_FDF_SANT-JORDI-FALDO_diari.pdf
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van ser els protagonistes, en la xerrada ‘Anatomia d’un àlbum. Com
disseccionar el text i les
il·lustracions’, a càrrec de
l’escriptora i guionista Anna
Fité i de la il·lustradora Laia
Codina.
Aquesta setmana, dimarts, va ser Gerard Quintana, cantant i escriptor,
qui va presentar el seu
nou llibre ‘L’home que va
viure dues vegades’, una
novel·la vital, Premi Ramon
Llull, que ens parla de les
segones oportunitats, de
l’amor incondicional i dels
somnis que ens sacsegen.
Ahir estava prevista la visita
de l’autor Xavier Bosch per
presentar el seu nou llibre
‘La dona de la seva vida’,
una novel·la on una inves�gació periodís�ca sacseja
la vida d’una família.
Autors rubinencs
Aquest dissabte a les 12
h, la carpa acollirà un contacontes i un taller infan�l
amb Mercè Anguera i la illustradora rubinenca Cuchu,

que presentaran el seu llibre
‘Demà fem festa!’. Serà a les
12 h i cal reservar plaça.
Entre les presentacions
per la propera setmana,
dimecres 21 d’abril hi ha
prevista una presentació
amb molta màgia. Es tracta
de la presentació del llibre
‘D’il·lusió també es viu’, les
memòries del mag rubinenc
Selvin, qui promet una presentació amb sorpreses.

11

El Mercat sortejarà lots amb
vals de compra i llibres
El Mercat Municipal ha
iniciat una nova campanya
comercial coincidint amb
la proximitat de la diada de
Sant Jordi, el 23 d’abril. L’Associació d’Adjudicataris del
Mercat sortejarà sis lots que
inclouran un val de compra
per valor de 50 euros a les
parades del Mercat i un val
de 25 euros per bescanviar
a les llibreries El Racó del
Llibre, L’Ombra o Lectors,
al tren.

Per participar en el
sorteig, els clients de les
parades han de dipositar
els tiquets de les seves
compres, emplenats amb
el nom, cognom i telèfon a
l’urna que trobaran al Basar
del Mercat. Per mo�us de
seguretat, es recomana que
emplenin la butlleta a casa
per tal de no haver de compar�r bolígrafs ni provocar
aglomeracions davant de la
parada. / DdR

Vine per Sant Jordi a Carmen
Art Floral, escull la teva rosa,
i coneix el nostre drac!
Maximí Fornés, 42, Rubí
T. 93 588 63 64

11:32

SIGUES HEROI O HEROÏNA
PER UN DIA!
En comprar uns rosers fets a Font del Ferro,
col·labores perquè la inclusió social
sigui una realitat.
Vine de dilluns a dissabte, de 9 a 14 hores.
TREBALLEM JUNTS PER
A LA INCLUSIÓ SOCIAL.

C/ Càceres, s/n. 08191 Rubí | Telèfon: 93 588 75 75. www.fontdelferro.org
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solidaritat

Crisma ven roses de paper
solidàries fetes per dones
amb discapacitat a l’Índia

La botiga Crisma, habitual col·laboradora amb la
Fundación Vicente Ferrer,
ha posat a la venda a la
seva botiga roses de paper
solidàries. Es tracta d’unes
flors confeccionades amb
paper realitzades per dones amb discapacitat als
tallers que la fundació té
a l’Índia.

Cada any, Crisma ven
aquests productes amb una
parada a la plaça Doctor
Guardiet, coincidint amb
la diada de Sant Jordi, però
amb la pandèmia han hagut
d’adaptar-se. El preu de les
flors és de 3,50 euros i es
poden comprar a la botiga
de Crisma, al carrer Lluís
Ribas, 6. / DdR

NOVETAT!
Ara també amb
pintura d´automoció

Cinema

La comèdia amb tocs dramàtics ‘Sentimental’
obre la nova programació del Cicle Gaudí
Redacció

La nova programació del
Cicle Gaudí, la programació
estable de cinema a La Sala
que organitza l’Acadèmia del
Cinema Català amb el suport
de l’Ajuntament, arrenca
aquest divendres 16 d’abril.
Ho farà amb la darrera
pel·lícula dirigida per Cesc
Gay, ‘Sentimental’, una comèdia amb tocs dramàtics
protagonitzada per Javier Cámara, Belén Cuesta, Alberto
San Juan i Griselda Siciliani.
El Julio i l’Ana formen una
parella que ja no es mira ni es
toca. Una nit, l’Ana convida a
casa els seus veïns de dalt, el
Salva i la Laura, que durant el
sopar els fan una proposta
que converteix la vetllada en
una experiència excessiva i
catàrtica per a tots quatre.
Alberto San Juan ha aconseguit un Gaudí i un Goya
pel seu paper en aquesta

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

pel·lícula.
El proper títol que es
podrà veure a Rubí, el 21
de maig, serà ‘La vampira
de Barcelona’, un thriller de
Lluís Danés ambientat en la
Barcelona de principis del
segle XX, on hi conviuen dues
ciutats: una burgesa i modernista, l’altra sòrdida i bruta.
La desaparició de la petita

Teresa Guitart, filla d’una
rica família, commociona el
país i la policia té aviat una
sospitosa: Enriqueta Martí,
coneguda com ‘La vampira
del Raval’.
Altres films programats
són el documental ‘My Mexican Bretzel’ el 18 de juny, ‘No
matarás’ el 16 de juliol i ‘La
dona il·legal’, que es podrà

veure el 10 de setembre.
Les entrades per a les
diferents sessions es poden
adquirir a través d’Internet i
de la taquilla de La Sala, que
obre els dijous i divendres de
17 a 20 h. El preu de l’entrada
general és de 4,5 euros (3 en
cas de tenir dret a descompte). També s’aplica un 2x1 als
socis del Club Vanguardia.

entitat

L’AEUR presenta una variada programació de xerrades,
conferències i tertúlies per al tercer trimestre
Redacció

Botiga especialitzada
en pintures industrials
i decoratives,
troba’ns a Google Maps

Javier Cámara, Belén Cuesta, Alberto San Juan i Griselda Siciliani, protagonistes del film, amb Cesc Gay,
el director. / Cedida

L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí (AEUR) ha
presentat la programació
del tercer trimestre del curs,
formada per múltiples xerrades, tertúlies i conferències de temàtica molt diversa
per arribar a més públic.
Davant les restriccions
de la pandèmia, i fins que
el col·lectiu de la gent gran
no estigui vacunat, les activitats continuaran sent
virtuals.
Per aquest mes d’abril,

la programació inclou la
conferència ‘L’oportunitat
de la mediació’, a càrrec de
Javier Wilhelm, mediador
professional i director del
Màster en mediació Professional de la Universitat
Pompeu Fabra (dilluns 19
d’abril a les 16 h).
Ja el dijous 22 a les 19
h tindrà lloc la conferència
virtual dels Amics de la UAB
‘La mort prematura i el dol
frustrat’, a càrrec de Juan
Manuel del Pozo, professor
de Filosofia de la Universitat
de Girona i Joan Bertran,

metge internista i editor de
la revista Bioètica i Debat de
l’Institut Ramon Llull.
Finalment dilluns 26
d’abril s’oferiran dues xerrades. A les 16 h ‘Beethoven,
romàntic i heroic’, a càrrec
de Joan Vives, music i periodista, i a les 18 h ‘El LED
blau’, a càrrec del rubinenc
Joan Esteve, llicenciat en
Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona.
Les propostes continuaran al maig i al juny amb
temes com l’urbanisme a
Rubí, la física aplicada a la

medicina, la mutilació genital femenina a Catalunya,
l’holocaust o la cohesió social. El trimestre finalitzarà
dijous 17 de juny amb una
festa de cloenda als jardins
de l’Ateneu, amb una conferència musicada a ritme
d’havaneres, única activitat
presencial del curs.
D’altra banda, aquest
any toca renovar una part
de la junta de l’AEUR, per
la qual cosa l’entitat ha
emplaçat a tots els socis a
participar en l’assemblea
del 4 de maig.

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)

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí

cULTURA
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Teatre

La Sala acull l’espectacle
familiar ‘Silenci... dansa’

Música

Nico Roig porta a La Sala un espectacle
de música tridimensional
Redacció

Imatge d’aquest espectacle familiar. / Cedida

Redacció

La companyia Factoria Mascaró porta aquest cap de
setmana al teatre municipal
el seu espectacle familiar
Silenci...dansa. Es tracta
d’una proposta que estava
inclosa a la programació
de La Sala de la temporada passada, però que es
va haver d’ajornar per la
pandèmia.
Silenci...dansa, un muntatge organitzat per La Xarxa, és un espectacle creat

a partir d’un recull de propostes didàctiques que la
companyia ha estat provant
en les diverses activitats
de formació amb infants.
Hi ha accions coreogràfiques precedides pel silenci
i moviments que il·lustren
el contingut de la dansa,
coreografiada i ballada amb
música de diferents estils.
L’espectacle tindrà lloc
el 18 d’abril a les 12 h a La
Sala. El preu de les entrades
és de 6 euros i de 5 euros
per als socis de La Xarxa.

El teatre municipal La Sala
acollirà aquest dissabte a les
20 h el seu primer concert
binaural. L’experiència anirà
a càrrec del cantautor Nico
Roig, que actuarà acompanyat del duo vocal Tarta Relena (Helena Ros i Marta Torrella), la pianista Lucía Fumero
i el guitarrista i teclista Cote
Fournier. Les entrades per al
concert es poden adquirir a
través d’Internet i a la taquilla
del teatre, que obre els dijous
i divendres de 17 a 20 h.
Després d’estudiar jazz
a Barcelona, Nico Roig va
viure durant diversos anys
a Brussel·les, on va participar en diverses bandes. El
2011, va tornar a Catalunya
i va gravar el seu primer
àlbum en solitari, ‘Tonada
del genoma humà’. Posteriorment arribarien ‘Les dones
macabres’ (2013) i ‘Vol. 71’
(2016), en què es va començar a allunyar del seu estil de
cantautor per abordar una
música més experimental.
L’any passat, en plena pan-

Nico Roig actuarà aquest dissabte a Rubí. / Cedida

dèmia, va editar ‘Yo siempre
sueño que sí’, un àlbum introspectiu que aprofita totes
les possibilitats expressives
del so tridimensional.
Els enregistraments tridimensionals o 360 permeten que l’oient senti sons
des de qualsevol punt de
l’espai. Aquests es poden
experimentar de dalt a baix,
lluny o prop, de manera que
el nivell de realisme que
s’aconsegueix és superior
als habituals sistemes envolvents. Nico Roig trasllada
aquest so tridimensional al
directe a través d’un format
de concert gens habitual: el

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

públic, equipat amb auriculars, s’asseu al voltant de
la banda, que disposa d’un
micròfon binaural en forma
de cap humà. Els diferents
músics es van movent al
voltant d’aquest element,
acostant-s’hi i allunyant-s’hi,
per proporcionar al públic
una experiència sonora totalment immersiva.
Precisament per les singularitats d’aquesta posada
en escena, el concert de
Nico Roig arriba a La Sala
dins el cicle de petit format
Entre bambolines, amb un
aforament màxim de 60
persones.

El professorat de l’Escola
de Música Pere Burés ofereix tallers d’instrument
de mitja hora a preu molt
reduït entre abril i juny. La
proposta s’adreça a persones de tots els nivells i de
totes les edats a partir de 8
anys que vulguin millorar la
seva tècnica o iniciar-se en
la pràctica del violí, la viola,
el violoncel, el trombó, el
saxòfon, la flauta travessera
o la bateria.
L’o fe r ta d e c l a s s e s
començarà el 15 d’abril
i acabarà el 15 de juny.
Durant aquests dos mesos,
les persones interessades
rebran formació individual
per l’instrument que hagin
triat a través d’una sessió de
30 minuts cada setmana.
El taller costarà 20,05
euros mensuals. En cas de
no tenir un instrument propi, l’escola ofereix un servei
de lloguer. Les places són
limitades i les inscripcions
ja estan obertes. / DdR

c/ Lluís Ribas, 6 (Esq. Bartrina)
Teléfono 93 699 93 51
Le
rep s sev
do ara es
en mèst cions
bon iqu
es
es
ma
ns

¡NOVEDAD!

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

L’Escola de Música
Pere Burés ofereix
tallers individuals
d’instrument a
preu reduït

Ya tenemos la nueva temporada
Primavera - Verano

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

Gran surtido en
alimentación y complementos
para pájaros

Taller

Petites reparacions, reformes,
instal·lacions i serveis
A
I
T
per a la seva llar
%
AN

100

GAR

MÉS DE 10 ANYS
ENS AVALEN!

660 642 232

Carrer Bartrina, 39 bis RUBÍ
reparallar@gmail.com
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AGENDA
DIVENDRES 16 D’ABRIL
-Concert clàssica: Els violoncels oblidats
A càrrec dels violoncel·listes
Amat Santacana i Clàudia Romaní. A les 19.30 h a l’Ateneu.
Inscripció prèvia.
-Cinema: ‘Sen�mental’
Cicle Gaudí. A les 20 h a La Sala.
Preu: 4,5€|3|

DISSABTE 17 D’ABRIL
-La Trocalleria
Punt d’intercanvi setmanal de
productes de segona mà. A les
10.30 h a la rbla. Ferrocarril.
-Taller de cuina infan�l
A càrrec de Montse Deza. A
les 11 h a la Biblioteca. Per a
infants entre 6 i 12 anys. Inscripció prèvia.
-Crea�vitat en família: ‘Bès�es
fantàs�ques. Juguem amb el
fotomuntatge’
A les 11.30 h a l’Ateneu. Per a
infants de 6 a 9 anys. Inscripció
prèvia.
-Presentació del llibre ‘Demà
fem festa’ i contacontes
A càrrec de Mercè Anguera i
Cuchu. A les 12 h al Racó del
Llibre. Inscripció prèvia
-Vermut musical al CRAC
A les 12 h al CRAC. Inscripció

ESPORTS
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prèvia.
-Horts ver�cals amb materials
reciclats
A càrrec de L’Or�ga. A les 12 h
al Celler. Inscripció prèvia.
-Concert: Nico Roig
Amb l’acompanyament de Tarta Helena, Lucía Fumero i Cote
Fournier. A les 20 h a La Sala.
Espectacle entre bambolines.
Preu: 10€|7,50.

DIUMENGE 18 D’ABRIL
-Espectacle familiar: ‘Silenci...
dansa’
A càrrec de la Factoria Mascaró. A les 12 h a La Sala. Preu:
6€|4€ socis. Org.: La Xarxa.

DILLUNS 19 D’ABRIL
-Taller de coaching: ‘Visualització crea�va i autoes�ma’
A càrrec de La psicòloga Miriam
Ferrer. A les 18 h a la Biblioteca.
Inscripció prèvia.

DIMARTS 20 D’ABRIL
-Cicle de literatura: Mercè
Rodoreda
A càrrec de Marina Porras. A
les 19 h a l’Ateneu. Inscripció
prèvia.

DIMECRES 21 D’ABRIL
-Dimecres Manetes

EXPOSICIONS
-Amb mans de dona
Cicle d’exposicions al CRAC.
Fins al 31 d’agost.
-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.
-El camí de Marwan
Il·lustracions de Laura Borràs. A la llibreria Lectors al
tren ﬁns al 30 d’abril.
-De la copa al pinzell
Obres pintades amb vi. Al
Celler ﬁns al 2 de maig.
Servei d’autoreparació de petits aparells elèctrics i electrònics. A les 18 h a l’Ateneu.
Inscripció prèvia.
-Hora del conte: ‘Princeses,
dracs, cargols i altres animalons’
A càrrec de la Cia. Patawa. A les
18 h a la Biblioteca. Inscripció
prèvia.

DIJOUS 22 D’ABRIL
-Cicle Conta’m una òpera:
‘Otello, de Verdi’
A càrrec de M. José Anglés, musicòloga. A les 19 h a l’Ateneu.
Inscripció prèvia.

FUTBOL | COPA SEGONA CATALANA

L’Olímpic ensopega contra un Valldoreix molt superior
JOSÉ VERDE

L’Olímpic de Can Fatjó no va
tenir opcions contra el FC
Valldoreix i va perdre per un
contundent 3-1 en la segona
jornada de la Copa de Segona Catalana, en un par�t
que es va jugar a l’estadi de
Mira-sol.
Des de l’inici del partit,
els locals van estar més centrats en el par�t. Encara que
la primera part va ﬁnalitzar
amb 0-0 en el marcador, hi
va haver ocasions per a tots
dos equips, que no van estar
encertats de cara a porteria.
Els jugadors de Juan Carlos

Rodríguez estaven una mica
descol·locats en el terreny
de joc, sense poder tenir el
control de la pilota al mig del
camp per la pressió local. En
canvi, l’equip de Sant Cugat
no donava cap pilota per perduda i va estar molt lluitador
ﬁns al ﬁnal.
Quan s’havien jugat 12
minuts de la segona part, Nacho va aproﬁtar el desconcert
de la línia defensiva visitant
per aconseguir l’1-0. Tres
minuts més tard, un malentès
entre Fode i el porter Moha va
permetre a Álvaro fer el 2-0.
Per acabar-ho de rematar, al
minut 22 Pep va aconseguir el

tercer pel seu equip amb un
gran llançament des de fora
de l’àrea que Moha no va tenir
opció d’interceptar.
Després de moure la banqueta, l’Olímpic va millorar
i va intentar retallar distàncies. Albert va veure com li
anul·laven un gol per fora de
joc i a un minut per acabar
el temps reglamentari, Pau
va aconseguir l’únic gol del
conjunt rubinenc.
En la propera jornada,
l’Olímpic jugarà contra el
Molins de Rei al camp del
conjunt del Baix Llobregat. El
par�t serà diumenge a les 12
al municipal Josep Raich.

FUTBOL | TERCERA CATALANA

El Vein� empata amb el Mira-sol tot i haver pogut guanyar
El Juventud 25 de Sep�embre
va empatar 2-2 en la seva
visita al camp del Mira-sol
en l’onzena jornada del grup
8 de Tercera Catalana. El Vein� va sumar el primer punt
després de sis jornades, però
va fer mèrits suﬁcients per
endur-se la victòria.
Xavi Muñoz va avançar
l’equip de Rubí abans de la
mitja hora de joc després
de transformar un penal.
El Veinti va tenir diverses

oportunitats per augmentar
l’avantatge, però el Mira-sol
va aconseguir empatar abans
del descans, en una de les
poques ocasions que va tenir.
La segona part va ser més
descontrolada i els locals van
avançar-se en el marcador. El
Juventud seguia controlant
el par�t, però va veure com
es quedava amb un home
menys per l’expulsió de Jose.
Tot i això, l’equip d’Andreu va
seguir tenint ocasions de gol,

amb tres pilotes que es van
estavellar contra el pal. Al minut 78, de nou Xavi Muñoz va
aconseguir el gol de l’empat
amb una rematada de cap.
A la recta ﬁnal del par�t,
hi va haver una doble expulsió, una per cada equip, però
el Vein� encara va tenir un
parell de jugades per fer el
gol del triomf. Diumenge a
les 12.05 h, rebrà a casa a el
CF Olesa, líder invicte de la
compe�ció. / J. González

ASESORIA FICAL - CONTABLE
ASESORIA LABORAL
GRADUADO SOCIAL
EMPRENDEDORES / START-UP
C/ VICTOR CATALÀ S/N - 936 978 961
08191 RUBÍ
C/ CAL GERRER, 4 1º 3ª - 936 779 646
08191 RUBÍ
ESTAMOS EN LA ZONA DE LAS TORRES - JUNTO A LA RAMBLA DEL FERROCARRIL

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

Esports
waterpolo | Copa de la Reina

Hoquei línea | lliga elit

El Femení del CN Rubí cau eliminat als quarts de
la Copa de la Reina davant del CE Mediterrani
El Sènior Femení del CN Rubí
va participar el passat cap de
setmana en la Copa de la Reina per vuitè any consecutiu.
El conjunt rubinenc va perdre
a quarts de final contra el CE
Mediterrani per un resultat
molt ampli (2-17).
Els dos primers quarts
van acabar amb el mateix
marcador, 1-3, fet que va començar a decantar el partit a
favor del CE Mediterrani. A la
segona meitat, les jugadores
de Manel Llobregat van intentar esforçar-se al màxim
perquè el rival no marxés
en el marcador, però no ho
van aconseguir. En el tercer
i últim quart es van esfumar
les opcions de remuntada i
el CE Mediterrani va acabar
aconseguint una golejada.
La Copa de la Reina la va
guanyar finalment el CN Sabadell, que es va imposar
per 9-11 al CN Mataró, botxí
del CE Mediterrani a la semifinal.
D’altra banda, el Sènior
Masculí B va enfrontar-se al
CN Sant Feliu B, vuitè classificat de Primera Catalana.
L’equip rubinenc va sumar
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El Sènior Femení va caure davant el CE Mediterrani. / Cedida

la segona derrota de la temporada (14-16). Tot i això,
els jugadors de Dani Gómez
continuen líders, empatats
a punts amb el CW Sant
Adrià.
En relació al Cadet Masculí i l’Infantil Masculí, els
dos equips van iniciar la segona fase de la Lliga Catalana
regular. Tots dos han quedat
emmarcats al grup de vuit
equips per lluitar pel títol de
lliga i per la classificació al
Campionat d’Espanya. A la
primera de les 7 jornades, els
dos es van enfrontar a rivals

complicats. El Cadet va rebre
el CN Mataró i va perdre per
6-13, mentre que l’Infantil va
caure contra l’Atlètic Barceloneta per 3-14.
El Cadet Femení, per la
seva banda, va jugar la fase
de promoció per quedar
enquadrat en el primer grup
de la Lliga Catalana. Les rubinenques es van enfrontar al
CN Atlètic Barceloneta i van
perdre 11-3, deixant escapar
aquesta plaça. A la segona
fase de la lliga hauran de
jugar en el segon grup, per
evitar el descens.

Retorna la competició a les
categories inferiors del Cent Patins
Després de la llarga aturada
per la pandèmia, els equips
de les categories inferiors
del Cent Patins van poder
començar a competir, fins i tot
amb públic a la grada. Els dos
equips júnior van començar
amb mal peu a la competició,
amb dues derrotes. El Júnior
A va perdre contra l’Uroloki
(8-5), mentre que el Júnior B hi
va fer contra el Jujol (10-4). Per
la seva banda, el Juvenil A va
guanyar al Jujol (6-1), mentre
que el Juvenil B va perdre contra el Tsunamis per 6-2.

En la categoria infantil, el
segon equip va caure golejat
contra el Tucans A (0-12),
mentre que el primer equip
va golejar al Jujol (8-1). El
Benjamí va perdre per la mínima contra l’Uroloki (2-3) i
el Prebenjamí va guanyar amb
solvència contra el mateix rival
que el Benjamí (3-0).
D’altra banda, el Sènior
Masculí A va guanyar per 4-3
al Castellbisbal, mentre que el
segon equip masculí va perdre
contra el Tsunamis (2-4). /
Cent Patins

eSPORT ADAPTAT | futbol 7
L’Aleví Mixt A va continuar el seu camí a la Lliga
Catalana a la segona jornada,
enfrontant-se al CN Minorisa, equip contra el qual va
aconseguir una gran victòria
(2-17). Els de Rubí estan
empatats a punts amb el CN
Terrassa en la segona posició
de la classificació.
Per últim, el Benjamí A i
el Benjamí B van començar
la temporada amb la primera
fase de la Lliga Catalana en
els grups F i G respectivament, disputant dos partits
cadascun.

Derrota de l’Horitzó-Can Mir B en
la seva estrena a la Weleague7
L’equip de futbol de l’HoritzóCan Mir B, format per jugadors amb diversitat funcional,
es va estrenar l’11 d’abril a la
Segona Divisió de la Weleague7 amb una derrota. Els
jugadors de Rubí van perdre
per 1-4 contra el Terra Negra
després de fer un partit molt
digne.
Va ser una matinal ennuvolada i plujosa i els dos
equips van saltar al camp per
debutar en aquesta competi-

ció. El conjunt de Barcelona va
dominar el joc i el marcador,
aconseguint parcials de 0-2 en
el primer quart i de 0-1 en el
tercer i quart temps. Al darrer
període, l’equip de Can Mir va
aconseguir fer un gol, obra de
Moha Katchcha, molt lluitador durant tot el partit.
A la propera jornada,
l’Horitzó-Can Mir B visitarà
el camp de l’Unificación Bellvitge en un horari encara per
determinar. / Horitzó

atletisme | campionat de catalunya

La UAR classifica tres equips de relleus
per al Campionat de Catalunya
Diversos atletes de la Unió
Atlètica Rubí (UAR) van participar en la jornada prèvia
del Campionat de Catalunya
de relleus en diferents categories. Dos dels equips del
club rubinenc que van córrer
van aconseguir el bitllet per
competir en el campionat
català: un equip de Sub-16,
un de Sub-14 i el Sub-10.
En la categoria Sub-16,
Iván García, Adrián Macias,
Jordi Serra i Aketza Sumell
van aconseguir la classificació
pel Campionat de Catalunya
en el 4x100 amb un temps de
51.23. En aquesta categoria
també hi va participar l’equip
format per Mireia Catro, Erika
García, Paula Haba i Alba
Rodríguez, que van quedar
en quarta posició de la sèrie
en el 4x100.
En Sub-14, hi van participar tres equips i el que va
aconseguir la classificació va
ser el format per Martina Capel, Mar Jiménez, Lidia Martínez i Meritxell Llort, en el
4x80 m llisos (45.19). També
van participar en el 4x200 m
llisos, on van quedar en quart
lloc de la sèrie. L’altre equip

femení va estar format per
Aina Carmona, Abril Segovia,
Alba Sanjust i Paula Gombau,
que substituïa una companya
que s’havia lesionat hores
abans de la competició.
En aquest cas, les rubinenques van quedar en
cinquè lloc en el 4x80 m llisos
i en sisè lloc en el 4x200 m
llisos.
Pel que fa al masculí,
l’equip estava format per
Francisco Aguilera, Xavi Borrella, Ivan Molina i Pedro
Takatsu. Van quedar en quarta posició de la sèrie en el
4x80 m llisos i en cinquè lloc
de la sèrie en el 4x200.
En categoria Sub-12,
l’equip format per Juan A.
Calderón, Adam Daafi, Adrián
Rueda i Arnau Ruiz va ser
sisè en el 4x60, mentre que
el format per Adam Daafi,
Adrián Rueda i Andrés Aguilera va quedar en dotzè lloc
al 3x600.
Per últim, l’equip Sub10, format per Zaid Akdim,
Martí Rufé, Soren Sumell i
Eloi Nadal va aconseguir la
classificació en el 4x60 amb
un temps de 40.96.

Campionat de Catalunya per
Clubs
D’altra banda, el club va participar en la primera jornada
del Campionat de Catalunya
de Clubs. L’equip masculí va
aconseguir la quarta posició,
a només cinc punts del tercer
classificat. El Femení, com
no va poder cobrir totes les
proves, es va classificar en el
darrer lloc.
Pel que fa als atletes destacats en aquesta competició,
David Guerrero i Jan Vila
van córrer els 200 m llisos
quedant en segon i quart lloc
de les seves sèries. David Jiménez va ser tercer al salt de
llargada, Hugo García, tercer
en llançament de pes, Juan
Antonio Segarra també tercer
en llançament de javelina
i l’equip de relleus masculí
va quedar en tercer lloc en
el 4x400.
En categoria femenina,
destaca l’actuació de Violeta
Vilches, segona a la seva sèrie
i quarta a la general, en els
400 m tanques. També va tenir una bona actuació l’equip
del 4x400 m, amb un segon
lloc de la seva sèrie. / UAR

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

Club Balmes-Rubí, Carretera de Terrassa 55, local bajo B
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