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Disminueixen les denúncies
per violència masclista

Tot i que les trucades al telèfon d’atenció a les víc�mes s’han
mul�plicat, el nombre denúncies ha disminuït durant el 2020
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Un grup de
propietaris de
Can Solà tenen
diﬁcultats per
construir
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La Sala acull
l’estrena d’una
nova versió
de la comèdia
‘Kràmpack’
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La setmana
vinent arrenca
la 25a edició del
Clicle de Música
de Cambra
CULTURA - Pàgina 13

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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Torna la mobilitat fora de la comarca
i la reobertura dels grans comerços
Redacció

Els rubinencs podran tornar a sortir de la comarca. / M.C.

El Procicat ha acordat aquest
dijous que a partir de dilluns
26 d’abril els catalans es
puguin moure per tot el
territori català. Això significa
que els rubinencs podran
sortir de la comarca i moure’s sense restriccions per
tota Catalunya.
Una altra de les mesures

que ha pres la Generalitat és
que els comerços de grans
superfícies també podran
obrir, mantenint l’aforament al 30%, fet que no es
modifica. També podran
reobrir els restaurants i bars
que es troben en les grans
superfícies comercials, que
fa mesos que estan tancats.
Les mesures tenen una vigència de set dies, fins al 3

de maig.
Les dades epidemiològiques milloren a Rubí
Després que la setmana, els
nivells epidemiològics es
disparessin, els indicadors
s’han tornat a desinflar a
Rubí, segons les dades publicades pel Departament
de Salut. Si la velocitat de
transmissió de la covid-19
era d’1,6 fa només 7 dies,
ara torna a estar per sota de
l’1 (0,9). També ha disminuït
de forma considerable el
risc de rebrot fins al 344,
una caiguda de gairebé 200
punts.
Pel que fa a la situació als
hospitals, es manté estable,
amb 27 persones ingressades. Des que es va iniciar la
pandèmia fa més d’un any
s’han contagiat oficialment
6.277 rubinencs, dels quals
han mort 177, dos durant
aquest mes d’abril.
A Catalunya, la situació
és força similar a la de Rubí,
amb un risc de rebrot de
267 i l’índex de transmissió
de la malaltia en 1. Hi ha
1.611 pacients ingressats i
494 a l’UCI.

Quant a la campanya de
vacunació, durant la darrera
setmana ha augmentat en
tres punts el nombre de
persones que han rebut la
primera dosi de la vacuna, que ara representen el
17,3% de la població. Pel
que fa a la segona dosi, només l’han rebuda el 5,7%.
Les dades continuen estant
força allunyades de la mitjana catalana, on el 21,2%
ha rebut la primera dosi i el
7,5% la segona.
Afectació escolar
Pel que fa a la incidència a
les escoles, segons dades de
l’Ajuntament i la Generalitat,
hi ha una quinzena de centres afectats. A les escoles, hi
ha grups de primària tancats
a la Torre de la Llebre, la Balmes, la Ramon Llull, el Rivo,
el Regina, el Mossèn Cinto
i el Montessori. A les llars
d’infants, hi ha infants confinats als Barrufets, l’Elefant
Blau i la Lluna, mentre que
als instituts hi ha grups afectats al Torrent dels Alous, La
Serreta, l’Estatut i el Duc de
Montblanc.

Les puntaires col·laboren
amb la unitat pediàtrica de
l’Hospital de Terrassa
L’Associació de Puntaires
Rubí ha posat en marxa una
campanya solidària perquè
tots els nadons nascuts
a l’Hospital de Terrassa
puguin tenir penjat al seu
bressol els seus noms.
Francina, la presidenta
de l’entitat, és la impulsora
d’aquesta iniciativa que ja
es fa en altres hospitals,
com per exemple el Vall
d’Hebron. Per això, des de
l’Associació de Puntaires de
Rubí busquen voluntariat
per col·laborar en aquesta
iniciativa, ja sigui cosint

lletres, donant retalls de
roba, fent difusió del projecte o fent una aportació
econòmica. L’objectiu és
que els nadons i els infants
de la planta de pediatria i
les seves famílies es trobin a
gust a l’hospital i que aquest
pugui ser més acollidor.
Totes les aportacions econòmiques seran destinades
al projecte ‘Dona el Primer
Batec del CST’.
Per col·laborar amb la
iniciativa es pot contactar a
través del correu electrònic
donacions@cst.cat. / DdR

La iniciativa vol que tots els nadons nascuts a l’Hospital de Terrassa
puguin tenir penjat al seu bressol els seus noms. / Cedida
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El jutjat de Rubí és el que emet més sentències
condemnatòries per violència masclista de la comarca

Durant el 2020 s’han registrat menys denúncies, tot i l’augment de trucades per violència de gènere
El jutjat de Rubí
ha tramitat 333
denúncies per
violència de
gènere, la majoria
per lesions lleus

marta cabrera

L’informe Dades de Vio·
lència contra les Dones del
2020, elaborat per l’Obser·
vatori del Consell Comarcal
del Vallès Occidental, indica
que el partit judicial de
Rubí, que agrupa Rubí, Sant
Cugat i Castellbisbal, és el
jutjat de violència masclista
amb més percentatge de
sentències condemnatòries
per violència masclista, el
14,8%, mentre que només
el 2,1% acaben en absolució.
La resta s’eleven a altres
òrgans competents o se
sobreseien de forma provi·
sional (46%).
El jutjat número 6 de
Rubí, que és el que té les

El telèfon
d’atenció a
les víctimes ha
rebut un 48% més
de trucades

El jutjat número 6 de Rubí està ubicat a l’edifici dels jutjats. / Arxiu

funcions de violència mas·
clista encarregades, també
és el que més adopta me·
sures de protecció contra
les víctimes (55%) de tota la
comarca. Pel que fa a aques·
tes mesures, el 40% són pro·
hibició de comunicació, el

38% ordres d’allunyament,
el 10% acaben amb la pri·
vació de la llibertat i el 12%
tenen altres mesures.
Més trucades, però menys
denúncies
Durant el 2020, que moltes

dones víctimes de violèn·
cia masclista van haver de
conviure amb els seus mal·
tractadors, el nombre de
trucades al telèfon d’atenció
a les dones (900 900 120)
va augmentar en un 48%
a la comarca. En canvi, el

nombre de denúncies va
disminuir al voltant d’un
6,5%.
Durant el 2020 van arribar
al partit judicial de Rubí
333 denúncies per violència
de gènere, de les quals el
88% van ser presentades
per les víctimes a la policia.
D’aquestes, el 72% eren
per lesions lleus, el 2% per
lesions greus, el 5% per
delictes contra la llibertat, la
integritat moral i la intimitat
i el 15% pel trencament de
penes.
Tipus de maltractament
De les trucades que es van
rebre al telèfon d’atenció a
les víctimes a la comarca, el

92% eren víctimes de mal·
tractament psicològic i el 37
de maltractaments físics. El
9% patien maltractaments
econòmics i el 2% violència
sexual. El 70% tenien menys
de 45 anys.
Pel que fa a l’origen de
les víctimes i els maltracta·
dors, el 71% han nascut a
l’estat espanyol i el 29% són
estrangeres; i pel que fa als
agressors, el 77% són d’ori·
gen espanyol i el 23% són
nascuts a l’estranger.
Situació de vulnerabilitat
La consellera de Drets Soci·
als del Consell Comarcal, Mí·
riam Casaramona, ha valorat
aquestes dades incidint en
la “situació de vulnerabilitat
de les dones que pateixen
violència masclista, agreu·
jada pel confinament de les
víctimes amb els agressors,
juntament amb altres factors
relatius a les conseqüències
econòmiques derivades de
la crisi sanitària”.

Mor Vicenç Rizo, exregidor de l’Ajuntament
i membre de diverses entitats locals
redacció

Ha mort als 76 anys el rubi·
nenc Vicenç Rizo, qui va ser
regidor de l’Ajuntament de
Rubí amb el Partit Socialista
Unificat de Catalunya entre
el 1983 i el 1987 i amb Ini·
ciativa per Catalunya Verds
entre el 1987 i el 1991. Més
enllà de la seva relació amb
la política, Rizo va estar du·
rant molts anys vinculat
al moviment veïnal de Les
Torres i a entitats com Rubí

Vicenç Rizo. / Cedida

Solidari i els Amics del Col·
leccionisme.
Va ser autor d’un recull
de dites i proverbis sobre

els diners, el Glossari Numis·
màtic Popular, publicat pels
Amics del Col·leccionisme.
Amant de les llengües i del
rus en particular, va treba·
llar de farmacèutic gairebé
durant tota la seva vida i va
viure durant els anys d’in·
fantesa al bar del Casino, on
treballaven els seus pares.
Allà va ser testimoni de la
tràgica rierada del 1962.
El funeral va ser dimarts
a la tarda a la sala de cerimò·
nies del tanatori de Rubí.

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

REFORMAS GAMBOA
GRAN OFERTA
Local de obra nueva
situado en zona
Mercado/Progreso.
Muy cerca de la estación.
Ideal cualquier actividad.
No Salida de Humos.
Sup. 118m2. Fachada 7m.
Profundidad de 15m.

VENTA: 69.000€
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Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87
didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat
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Manifestació contra els abusos
de les entitats bancàries

L’Assemblea per unes Pensions Públiques Dignes de Rubí i
Rubí per la Sanitat han acordat convocar una manifestació el
27 d’abril a les 11 h al carrer Francesc Macià a la cantonada
amb el carrer Sant Cugat per denunciar els abusos de les
entitats bancàries contra la ciutadania. La mobilització anirà
fins a l’estació de Ferrocarrils i vol incidir en els abusos que
protagonitza la banca davant dels ciutadans indefensos,
com ara les comissions, els límits horaris, les preferents o
les clàusules sòl. El moviment considera que l’afany de beneficis dels bancs és “insaciable” i actuen com a “veritables
vampirs” i acusen els grans bancs, com el BBVA, La Caixa o
el Santander d’augmentar més els seus ja grans beneficis a
costa de “prestar menys serveis i cobrar més comissions”. El
col·lectiu recorda que en els darrers anys s’han salvat més
d’una seixantena de bancs a Europa amb els diners de tots els
contribuents i recorda que reflotar Bankia va costar 23.000
euros de diners públics, que ara s’ha quedat La Caixa.
D’altra banda, el col·lectiu també vol impulsar una campanya en contra de la prolongació del conveni de concertació
entre l’Institut Català de la Salut (ICS) i Mútua de Terrassa,
juntament amb altres col·lectius comarcals.

Detingut un home per tràfic de
cocaïna a la zona del Mercat
Un home de 51 anys i nacionalitat espanyola ha estat detingut
pels Mossos d’Esquadra com a presumpte autor d’un delicte
contra la salut pública per tràfic de drogues. La investigació
es va iniciar al mes de juny de l’any passat, quan els agents
del grup de delinqüència urbana de la comissaria de Rubí van
tenir coneixement que en un pis del carrer Aribau, a la Zona
del Mercat, es podria estar venent droga. Per tal d’adquirir la
droga, els compradors s’adreçaven al pis i trucaven al timbre,
el venedor obria la porta i la compravenda es realitzava en el
domicili. El 14 d’abril es va realitzar una entrada i registre al
pis, autoritzada pel jutjat de Rubí. En el registre de l’immoble
es van trobar prop de 15 dosis de cocaïna, preparades per
la seva distribució amb un pes de 2,8 grams, una bàscula de
precisió, 7 grams de cabdells de marihuana, narcòtics, una
defensa extensible, una arma de foc, dos carregadors i una
munició. També es van trobar 70 euros en efectiu, presumptament provinents de la venda d’estupefaents. El detingut, que
té diversos antecedents pel mateix fet, va passar a disposició
judicial i el jutge va decretar la seva llibertat. / DdR

Propietaris de Can Solà no poden construir
als seus terrenys per una cessió obsoleta
marta cabrera

Un grup de propietaris de
la urbanització de Can Solà
han denunciat que no poden
construir en els seus terrenys
per culpa d’una afectació
urbanística que els obliga a
cedir terreny. Es tracta d’un
embolic burocràtic ocasionat
per l’obsolescència del Pla
General d’Ordenació, redactat als anys 80 i que encara
és vigent. Cada cas té les
seves particularitats, però en
la majoria l’administració demana la cessió d’uns terrenys
per construir vials que ja són
impossibles, perquè la resta
de cases construïdes estan
situades on el planejament
indica que hi hauria d’haver
carrers. “Ens demanen que
cedim 7 metres de terreny
per davant, 5 per darrere i
5 més a cada marge... però
en realitat darrere tenim un
camí de terra, a la casa del
veí s’hi hauria de fer una
rotonda i un carrer, que no
es farà mai, perquè hi ha la
casa a sobre. És totalment
incongruent”, explica una de
les afectades, Patrícia Garcia,
que va comprar el terreny
al camí de Les Martines el
febrer del 2020.
El problema de cessió de
terrenys també afecta Òscar
Mesa en un altre carrer,
al camí de Can Feliu. Tot i
que va renunciar finalment
als metres de la façana per

La resta de cases construïdes ja no respecten la cessió de terreny per fer un vial més ample. / Cedida

poder iniciar la construcció,
tampoc ha aconseguit el
permís: “Hem renunciat als
metres, demanat la llicència
d’obres i pagat totes les taxes
i ara de cop ens diuen que
hi ha un problema perquè
el terreny no està registrat
abans del 1997. Nosaltres
tenim un informe també
de l’Ajuntament dient que
aquest terreny és urbanitzable”. Aquest veí, que està
vivint amb la seva família a
casa dels sogres, també assenyala que la resta de cases
ja construïdes no respecten
aquesta cessió: “En aquesta
part que se suposa que hem
de cedir perquè hi passa un
vial, un veí hi té una piscina”.
Els veïns desconeixen els
motius pels quals l’Ajunta-

En la Barceloneta cerca del mar.
Cerca de la c./ Almirante Cervera.

Si... desea personal...
para limpieza o para
atender personas mayores

Interesados llamar al 609 330 666

Llámenos al 699 356 464

PISO EN ALQUILER

ment sí va donar permís per
edificar la resta de terrenys
adjacents als seus, ja que
algunes de les cases estan
construïdes de forma legal
el 2009, fa poc més de 10
anys, quan el planejament
era exactament el mateix.
L’Ajuntament modificarà el
PGO perquè els veïns no
hagin d’esperar més de 5
anys
En un primer moment, segons han explicat els veïns,
l’Ajuntament va dir que el
problema no tenia solució
fins que no s’aprovés el nou
planejament urbanístic, el
POUM, que pot trigar més
de cinc anys. Però davant
les insistències dels afectats i després d’anunciar

MARTES

3x2

una manifestació davant de
l’Ajuntament, els afectats i
l’Associació de Veïns de Can
Solà es van poder reunir amb
l’alcaldessa, Ana M. Martínez, aquest divendres.
La màxima responsable
municipal s’ha compromès
a resoldre l’afectació de la
zona en el termini d’un any
a través d’una modificació
parcial del PGO per eliminar
les afectacions en els terrenys. De fet, el nou POUM
que va ser tombat per la
Comissió d’Urbanisme i posteriorment refet abans de
tornar a quedar en el calaix
per la manca de consens,
ja contemplava una revisió
d’aquesta zona per evitar
precisament situacions com
les que s’estan produint.

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

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

¡NOVEDAD!

Gran surtido en
alimentación y complementos
para pájaros

autos · hogar · vida
salud · decesos
comercio/pyme
protección alquiler

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

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

PUBLICITAT
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HI HA
COSES
QUE ES
PORTEN
DINS
DEL COR
Un any més al costat de Sant Jordi i de la cultura
#SantJordi
www.diba.cat/sant-jordi
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La plataforma Reconver�m el Camp
de Golf vol que el 60% del terreny
sigui d’ús forestal
Reconvertim el Camp de
Golf ha enviat als ajuntaments de Rubí i Sant Cugat
i a l’INCASOL una proposta
per començar a treballar en
l’an�c camp golf de Can Sant
Joan. El col·lec�u insisteix
que els dos consistoris es
van comprometre a treballar per una proposta del
parc i així avançar-se a les
intencions de l’INCASOL,
propietari dels terrenys.
Però aquesta trobada encara no s’ha produït i per
tant no hi ha cap proposta
sobre la taula.
Per aquest motiu, la
plataforma ha elaborat un
projecte per començar a
definir el model de parc
interurbà i la distribució de
les ac�vitats que hi podrien
tenir lloc. Segons aquest
model, de les 84 hectàrees
actuals, un 60% �ndria un

ús forestal, un 20% estaria
des�nat a zona agrícola, un
6% seria horta social i un
altre 6% l’ocuparia l’actual
cemen�ri. Un 5% de l’espai
seria per a usos culturals i
educa�us i menys d’un 4%,
per a la zona del Torrent
dels Alous. La proposta es
basa en 10 principis que
consideren fonamentals: la
protecció i promoció de la
salut de la ciutadania, l’ús
obert i no restrictiu dels
espais de �tularitat pública,
la igualtat de gènere, l’acció
climà�ca i la restauració de
la biodiversitat, la incorporació d’ac�vitat agrària i
social, la custòdia ambiental
i la connec�vitat ecològica,
entre altres.
La plataforma insta als
dos consistoris a trobar-se
per avançar en la proposta
a presentar. / DdR

El Pla local d’habitatge, a exposició
pública ﬁns al maig
L’Ajuntament ha obert el
tràmit d’informació pública
i audiència de l’expedient
del Pla local d’habitatge de
Rubí 2021-2027 per tal que
les persones i en�tats interessades puguin consultar
el document i formular-hi allegacions per escrit. Així s’ha
no�ﬁcat mitjançant un edicte publicat al Butlle� Oﬁcial
de la Província de Barcelona
i al Tauler d’Anuncis de la
Seu Electrònica. El Pla local
d’habitatge va ser aprovat
de manera inicial per majoria absoluta al Ple del 25
de març i un cop ﬁnalitzi el
termini d’exposició pública,
l’Ajuntament resoldrà totes
les reclamacions i suggeriments abans de l’aprovació
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deﬁni�va al Ple. En cas de
no haver-hi cap al·legació,
l’acord inicial esdevindrà
deﬁni�u sense més tràmits
i serà comunicat a la Generalitat.
L’expedient es pot consultar ﬁns al 21 de maig a
les oﬁcines del Servei d’Habitatge, al carrer Prim, 33-35,
quarta planta de dilluns a
dijous de 9 h a 14 h o bé a
través de la plataforma Rubí
Par�cipa. El Pla local d’habitatge de Rubí és el document
que detalla els objectius,
estratègies i actuacions que
l’Ajuntament desenvoluparà
en els propers sis anys per
garan�r un habitatge digne
i assequible a la ciutadania.
/ DdR

Una trentena d’ac�vitats a la ciutat per
commemorar el Dia de la Terra
tre a Can Xercavins i comptaran amb la col·laboració
de l’Esbart Dansaire.

REDACCIÓ

Del 22 d’abril al 2 de maig la
ciutat celebrarà la 7a edició
del Dia de la Terra amb una
programació que té com a
objec�u ampliar i diversiﬁcar el moviment ambiental
per construir un medi saludable, abordar el canvi
climà�c i protegir la Terra
per a les generacions futures. El medi natural ha estat
molt protagonista durant
el 2020 i la ciutadania ha
pogut redescobrir-lo arran
del conﬁnament municipal.
Enguany, les ac�vitats s’han
adaptat a la pandèmia i
es combinen propostes
presencials i en línia. La
programació consta d’una
trentena d’activitats amb
la col·laboració de més d’un
centenar d’en�tats, comerços, restaurants, pagesos
i ciutadania. El regidor de
Medi Ambient i Transició
Ecològica, Andrés Medrano,
ha destacat que cal “conscienciar des dels més pe�ts
als més grans, que se n’adonin que ciutat i medi natural
és una sola cosa, que hi ha
una interdependència i una
afectació mútua, beneficiosa sense cap mena de

Rubí compta amb un espai natural privilegiat que s’ha de preservar de qualsevol �pus d’agressió. / Arxiu

dubte del medi natural cap
a la ciutat”.
Ac�vitats a l’aire lliure
La temàtica principal de
programació és l’agraïment
al medi natural de la ciutat
i l’ac�vitat més representa�va serà l’exposició de gran
format del Col·lec�u d’Il·lustradores i Il·lustradors
de Rubí City (CIRC). Les
il·lustracions, prop d’una
vintena, es podran veure a

diversos punts de la ciutat.
També hi haurà propostes relacionades amb
la història de les masies i el
descobriment d’indrets que
les envolten mitjançant la
xarxa d’i�neraris de natura,
així com vídeos sobre pagesia a la ciutat.
D’altra banda, s’han organitzat dues jornades de
neteja de l’entorn natural. Totes dues seran el 24
d’abril, una a Ca n’Oriol i l’al-

Ac�vitats de sensibilització
També hi ha inicia�ves relacionades amb la formació
de jardineria i d’hor�cultura
i ac�vitats de caire ambiental sobre energia fotovoltaica d’autoconsum o
cosmè�ca ecològica. L’Espai
Jove Torre Bassas acollirà
les propostes organitzades
pel moviment Fridays for
future, amb diversos tallers
i activitats durant tota la
setmana.
La Trocalleria visitarà
nous espais per promoure
l’intercanvi d’objectes, allargar-los la vida ú�l i prevenir
residus amb un especial
intercanvi de llibres el 24
d’abril, en col·laboració
amb la Biblioteca. També
presentarà el seu llibre la
periodista Cori Calero, Si
el cel es tornés vermell,
el 28 d’abril a les 18 h a la
Biblioteca.
L’acte de cloenda del Dia
de la Terra serà el 30 d’abril
a les 18.30 h sota el títol
‘Parlant de la Terra’, amb els
cien�ﬁcs Núria Bosquets i
Diego Fernández.

Passejades per l’entorn natural per a la gent gran
L’Ajuntament de Rubí torna a
impulsar passejades per l’entorn natural de Rubí dirigides
a la gent gran del municipi.
Entre els mesos d’abril i juliol,
s’organitzen més de mitja
dotzena de rutes per caminar,
a més de dos tallers en línia.
Per garan�r la seguretat
de les passejades, aquestes
es faran en grups reduïts,
amb inscripció prèvia a través
del telèfon 637 83 10 92 i se-

guint les recomanacions sanitàries. Les passejades es faran
per l’entorn del torrent dels
Alous, el parc de Ca n’Oriol,
Can Xercavins i altres indrets
de la ciutat. També hi haurà
una ruta d’art i una altra d’homenatge als rubinencs deportats als camps nazis durant
la Segona Guerra Mundial.
Totes les rutes començaran a
les 9.30 h en diferents punts
de la ciutat.

Pel que fa als tallers en
línia es podran veure a través de l’enllaç www.rubi.
cat/gentgran. Un dels tallers
serà de nutrició sobre com
alimentar el cos, la ment,
l’organisme i les cèl·lules.
L’altre serà al voltant
del txi-kung, que consisteix
en una teràpia medicinal
d’origen xinès que combina
exercicis de respiració, �sics
i mentals.

Calendari de les passejades
-Torrent dels Alous (22
d’abril)
-Parc de Ca n’Oriol (6 de
maig)
-Can Xercavins (20 de maig)
-Ruta homenatge als rubinencs deportats (3 de juny)
-Torrent dels Alous (17 de
juny)
-Can Xercavins (1 de juliol)
-Ruta d’art al carrer (15 de
juliol)
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Carrizosa diu que Cs treballarà al Parlament
per aturar l’abocador de Can Balasc
MARTA CABRERA

Acompanyat de membres de la
plataforma Rubí sense abocadors,
el diputat i líder de Ciutadans (Cs)
a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha
fet una visita aquest matí a les
proximitats del futur abocador
de Can Balasc. El parlamentari
ha pogut veure els treballs que
està realitzant l’empresa per
adequar el terreny i poder iniciar
properament la seva activitat
d’abocador de residus especials
no perillosos.
Després de la visita i de la trobada amb els veïns i l’en�tat, Carrizosa ha anunciat que, més enllà de
la feina que es fa a l’Ajuntament,
Ciutadans treballarà des del Parlament per evitar l’obertura de nous
abocadors si aquests no compleixen amb la legalitat: “Impulsarem
les norma�ves necessàries perquè
això no passi a Catalunya. Ens
comprometem a ajudar i treballar
amb els partits que s’uneixin a
aquesta lluita. Volem que tots els
abocadors que s’autoritzin compleixin amb la legalitat, tant en
la fase d’atorgament de llicències

El regidor Roberto Mar�n i el diputat Carlos Carrizosa, observant el moviment de
terres a Can Balasc.. / Sílvia Ribas

com en l’explotació”, ha aﬁrmat
el diputat, que ha lamentat que
el futur abocador es troba molt a
prop d’un nucli urbà i de l’escola
Rivo Rubeo, des d’on ha atès els
mitjans de comunicació.
El dirigent de Cs també ha
estat crí�c amb la Generalitat i
l’Ajuntament, ja que considera
que tots dos són els responsables
que Rubí sigui una de les ciutats
de Catalunya més afectades per la
problemà�ca dels abocadors: “Ja
està bé per part de la Generalitat
i per la passivitat de l’Ajuntament,
que consenten que Rubí sigui la

ciutat de Catalunya que més abocadors concentra”.
Per la seva banda, el regidor
de Ciutadans Roberto Mar�n ha
donat suport a la plataforma i
ha insis�t que des de l’oposició
seguiran “controlant i fiscalitzant” l’acció del govern per aturar
l’abocador. També ha demanat
que s’informi adequadament “en
temps i forma” de les novetats
vinculades als tràmits per l’obertura de l’abocador, tant als grups
municipals com a la plataforma, un
fet que apunta que ara no s’està
produint.

Manifestació
L’AUP vol que l’Ajuntament treballi
independen�sta per per reduir la bretxa digital
Sant Jordi
L’Alternativa d’Unitat Popular
Per això, l’AUP demana que
Les en�tats Òmnium Rubí, la secció local de l’Assemblea Nacional
Catalana, el Consell local per la
República de Rubí i el CDR local
han convocat una manifestació
aquest 23 d’abril coincidint amb
la celebració de la Diada de Sant
Jordi. La manifestació independen�sta sor�rà de la plaça de la
Nova Estació a les 19.30 h sota
el lema ‘Independència’. Aquesta
ac�vitat servirà per encetar les
Jornades per la República, que
seran entre l’abril i el juny, també
organitzades conjuntament per les
quatre en�tats. / DdR

(AUP) presentarà una moció per
demanar a l’Ajuntament que posi
en marxa serveis d’acompanyament digital per la ciutadania per
tal de disminuir la bretxa digital i
social que s’està produint per la
ràpida digitalització de la societat.
La formació polí�ca avisa que hi ha
serveis que únicament es poden
fer a través de les noves tecnologies, com ara les prestacions de la
seguretat social, la sol·licitud de la
renda mínima garan�da, els ajuts
pel comerç o, sense anar més lluny,
la sol·licitud per aparcar a la zona
taronja.

CA
Centro Aurora

aquest nou servei sigui i�nerant
pels centres cívics, espais per a
joves o casals de la gent gran o a les
OAC i que es pugui demanar hora
a través de serveis de telefonia.
També proposen que hi hagi un
acompanyament de l’administració per realitzar tràmits que només
es poden realitzar via internet.
D’altra banda, l’Alternativa
també presentarà una moció per
demanar que l’Ajuntament s’adhereixi al manifest ‘Per un model
energè�c sostenible a Catalunya’,
de la Federació d’Ecologistes de
Catalunya. / DdR

En Comú Rubí engega un nou concurs
per ﬁnançar projectes ciutadans
El par�t polí�c En Comú Rubí, integrat a l’Ajuntament en la coalició
En Comú Podem, posa en marxa la
segona edició del concurs ‘Fem-ho
en comú’, un concurs que pretén
ﬁnançar projectes de la ciutadania
i les en�tats rubinenques.
El fons amb el qual es ﬁnança
aquest concurs procedeix dels excedents de sou dels dos regidors
d’En Comú, Ànnia García i Pau
Navarro, que tenen legalment
una retribució més elevada que
el que marca el codi è�c del par�t.
D’aquesta forma, tots els diners
que sobrepassen el límit salarial,
que és de 3,5 el mínim interprofessional en 4 pagues, es des�nen
a aquest projecte.
Principalment, el concurs busca en�tats sense ànim de lucre,
coopera�ves o moviments socials
que pretenguin a través de la seva
tasca la transformació social, polí-

�ca i econòmica cap a un model de
ciutat més just, equita�u i solidari
en l’àmbit local.
Els projectes es poden presentar ﬁns al 20 de maig i els projectes
guanyadors es donaran a conèixer
el 31 del mateix mes. Hi ha un total
de vuit categories, que corresponen a Esport, Cultura, Educació,
Àmbit Comunitari, Habitatge,
Medi Ambient, Mobilitat i Salut i
Memòria i Drets Civils. Es premiaran dos projectes, un primer premi
amb una dotació de 1.400 euros i
un segon premi amb la mateixa
quan�tat.
Les sol·licituds es poden fer arribar a través del correu electrònic
encomurubi@gmail.com, a través
del Facebook de ComunsRubi o al
WhatsApp del telèfon 644899062.
També es poden fer consultes a
través del perﬁl de Twi�er o Instagram de ComunsRubi. / DdR

VR proposa descentralitzar
les ac�vitats de la Festa Major
El grup municipal Veïns per Rubí
(VR) presentarà al Ple de la setmana que ve una moció per demanar
que es descentralitzin les ac�vitats
que es realitzen durant tot l’any
a la ciutat, siguin impulsades per
l’Ajuntament o per en�tats i especialment durant la Festa Major.
El text també demanarà aprovar
el protocol de festes populars de
l’Ajuntament perquè entri en vigor
el 2022 i es pugui implementar la
descentralització de les ac�vitats.
Veïns per Rubí considera que fa
molts anys que la majoria d’ac�vitats que es fan a Rubí es concentren essencialment al centre del
municipi, par�cularment durant
la Festa Major, i consideren que
això genera un ús intensiu de
l’espai públic en zones amb alta
densitat de població. Alhora, a
la resta de barris de la ciutat i les
urbanitzacions pràc�cament no hi
ha ac�vitats.

El grup municipal recorda que
el 2018, en les comissions de la
Festa Major, ja es va posar sobre
la taula aquest tema, a més de la
necessitat de redactar un protocol
de festes, que de moment no s’ha
realitzat. VR creu que descentralitzar les ac�vitats en diferents punts
del municipi permetria incrementar la cohesió social i territorial i el
sen�ment de per�nença.
A més, el par�t veïnal recorda
que històricament algunes ac�vitats de la Festa Major s’han ubicat
fora del centre, per exemple a
l’avinguda de La Llana, al passeig
de les Olimpíades o als barris de
Can Fatjó, el 25 de Setembre, La
Serreta o Ca n’Oriol. D’altra banda,
Veïns per Rubí assenyala que el
fet d’ubicar sempre ac�vitats als
aparcaments de l’Escardívol i del
Rubí Forma dificulta l’accés als
veïns d’altres barris o de fora de
la ciutat. / DdR

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

7

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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urant aquests dies, la ciutat està
celebrant el Dia de la Terra, que
es va commemorar el 22 d’abril.
Per aquest motiu, s’han impulsat diverses
activitats que tenen per objectiu sensibilitzar
a la ciutadania sobre els problemes que té el
medi ambient. Parlem de la contaminació
de l’aire, però també de l’aigua i del sòl, de
la destrucció d’ecosistemes, d’espècies vegetals i animals i de l’esgotament de recursos
naturals.
Es tracta d’una efemèride celebrada arreu
del món que pretén crear una mentalitat
global perquè la gent, en el seu dia a dia,
pugui actuar tenint sempre en compte les

Limitació de mobilitat al centre per a bicis
i patinets
No sabem compartir l’espai comú que tenim.
He donat amb aquesta conclusió, després de
la nova llei que ens han imposat a la nostra
ciutat als ciclistes i patinets elèctrics, prohibint-nos circular pel centre. Jo tinc 45 anys i
fa molts que utilitzo la bicicleta cada dia per
desplaçar-me a la feina i feia servir el centre
de la ciutat com a pas tranquil i segur per
arribar-hi. Primer de tot hem de respectar a
tot vianant que es mou lliurement per la ciutat
i complir les normes de circulació i d’altres
normes basades en el sentit comú, les quals
cal ensenyar-les de ben petits. He d’agrair
a la gran majoria de gent que ens respecta,
que miren pel mirall retrovisor abans d’obrir
la porta del seu vehicle, que no van mirant el
mòbil, que senyalitzen les maniobres, que no
es llancen de cop al pas de vianants i aquells
que porten els seus gossos lligats. Considero
que hi ha alternatives a la prohibició que
no s’han provat abans, com ara fixar un
horari de pas, basat en l’horari comercial o
habilitar un carril bici. Ara per evitar el pas

EDITORIAL

Preservar l’entorn natural

conseqüències que els seus actes quotidians
poden tenir en el medi ambient.
Coincidint amb les activitats del Dia de
la Terra, l’Ajuntament ha tornat a impulsar
un conjunt de passejades destinades a la gent
gran, principalment pel medi natural, tot i
que també hi ha algunes pel centre urbà,
que s’havia deixat de fer per la pandèmia. Es
tracta d’una activitat que no només serveix

Cartes de la Ciutadania

pel centre ens hem d’exposar més amb els
vehicles i augmenta el risc d’accidents. Uns
s’omplen la boca amb els plans de mobilitat
urbana sostenible, però pel que es veu, això
no interessa per algun motiu. Demano a tots
els que fem servir les bicicletes i els patinets
que no donem raons perquè ens posin més
limitacions i que en un futur proper puguem
tornar a compartir aquest centre de la ciutat
que ens han llevat el dret d’utilitzar.
Juanjo Martínez Fernández

Pandemia y lavabos públicos
Debido a los diferentes decretos establecidos,
bien por el gobierno central, bien por los gobiernos autonómicos, los ciudadanos estamos
sufriendo y sufrimos diariamente cuantas
normas editan para el bien de la sociedad.
Uno de los acuerdos tomados ha sido el
cierre de restaurantes y bares de los municipios, procediendo posteriormente a unos
horarios en concreto y en fases, posteriormente se ha alargado hasta las 16 h y vuelta
a la ampliación hasta las 17 h.
El problema se suscita cuando aprovechas

El Tuit de la setmana

20 d’abril

Dani #38AnysDeRock
@danicardogirona

Mor Vicenç Rizo, exregidor i membre de
diverses en�tats locals… ell hem va traduir
moltes vegades documents de l’an�ga
Unio Sovie�ca mentres hi parlavem de
#MemoriaHistórica, a #rubicity el trobarem
a faltar , que la terra et sigui lleu Vicens

Dipòsit legal: B 35129-1993

perquè la gent gran pugui descobrir i gaudir
del paisatge natural de Rubí, que afortunadament és molt ric i variat, sinó també perquè ajuda a la salut i benestar del col·lectiu.
Especialment després de la pandèmia, que
ha castigat especialment a la gent gran, no
només per l’afectació de la malaltia, sinó pel
seu aïllament social en un col·lectiu que ja era
especialment vulnerable en aquest sentit.
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Amb la col·laboració:

a salir con los niños a los parques y jardines
para que al menos no se apolillen en casa,
nos encontramos con un gran problema al no
haber lugares públicos donde poder realizar
las necesidades fisiológicas.
Por un lado, no hay un solo WC publico
al servicio de los ciudadanos; en los bares
y restaurantes, como mínimo exigen una
consumición, y no todo el mundo dispone
de medios económicos, y en los edificios
públicos no dejan hacer uso de estos incluido a los menores, situación que viví en vivo
y en directo con un niño de 8 años en las
dependencias de la Oficina de Atención al
Ciudadano.
Aunque sea mal comparativa, mientras
que hay gran cantidad de pipicanes en la
ciudad, los ciudadanos no disponemos de
un simple lavabo público donde poder hacer
necesidades fisiológicas.
Por todo ello creo que sería interesante
que se trate en un Pleno la instalación de
WC públicos en lugares de alta afluencia de
los ciudadanos para tener cubiertas todas las
necesidades anteriormente descritas.

I de nou tornant al privilegiat entorn
natural del nostre municipi, és necessari treballar per la recuperació de l’espai de l’antic
camp de golf de Can Sant Joan per al gaudí
de la ciutadania, per tal que aquest es pugui
incloure en la xarxa d’itineraris naturals. La
ciutadania necessita espais verds per gaudir
de la natura, especialment en una ciutat de
la densitat de Rubí. La plataforma que lluita
per recuperar aquests terrenys, en mans de la
Generalitat, ja ha fet una primera proposta
per tal que els terrenys siguin d’ús ciutadà.
Esperem que ben aviat això sigui una realitat
i els rubinencs puguin recuperar tota aquesta
nova àrea de passeig.

WC públicos YA, WC públicos YA, WC
públicos YA, WC públicos YA,
Salvador López Ruiz
El Castell de Rubí y su anfiteatro
Que el Castell de nuestro municipio es
cualquier cosa menos un castillo, es un
hecho a la vista de la ciudadanía rubinense.
Que sea de todo menos un castillo tiene su
disculpa, ya que con el paso de años, lustros,
décadas y siglos, ha necesitado reformas y
restauraciones. Pero una cosa es el Castell, y
otra el irrisorio anfiteatro que se construyó
hace años al lado. Eso sí que no merece disculpa, porque esas gradas pintadas de varios
colores, no se parecen en nada a lo que es un
verdadero anfiteatro (es como una especie de
“insulto” a los anfiteatros griegos y romanos
de la Antigüedad)… Es más, cuando vienes
o vas a Terrassa en tren (yo lo comprobé hace
unos días porque acompañé a mi padre a un
especialista médico en Terrassa), y ves desde
la vía ese mal llamado anfiteatro, te hace hasta
daño en los ojos…
José Antonio Ávila López
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¿Quo vadis democracia?

José segura

En 1975 celebramos la desaparición de un dictador, poco después
vinieron las primeras elecciones y la
redacción de una Constitución. Lo
contemplamos como una espectacular oportunidad para crear un futuro
distinto de la realidad que teníamos.
¡Por fin tendríamos una democracia!
Pues bien, han pasado casi 50 años y
lo que tenemos produce una enorme
decepción, cuando no escalofríos
y miedo. Una Ley electoral (LOREG) que posibilita que el voto de
un ciudadano valga más que otro
en función de donde viva, amén de
las poco o nulas intenciones democráticas de las listas cerradas, un sistema proporcional manifiestamente
mejorable, una Ley de financiación
de partidos políticos necesitada de
una reforma o, mejor dicho, de una
redacción nueva y acorde con los
tiempos actuales.
Abraham Lincoln, en su discurso
en el cementerio de Gettysburg, hizo
lo que, probablemente, sea una de las
mejores definiciones de democracia:
el gobierno DEL pueblo, POR el
pueblo y PARA el pueblo no desaparecerá de la tierra (pobre infeliz).
Atendiendo a estos principios ¿cómo
es posible que, de forma reiterada,
el candidato que más votos obtiene
no forma gobierno? No es que no

encabece un gobierno, es que no
participa, en absoluto, de él y se
limita a liderar la oposición. Es evidente que la voluntad popular ni se
respeta ni se obedece. Fruto de unas,
a veces, coaliciones contra natura, va
a gobernar el partido que ha quedado
en segunda o tercera posición, lo cual
a pesar de ser legal (la Ley la han
hecho ellos) no es legítimo ni, por
supuesto, democrático.
Aquí, en España, hemos batido
récords de despropósitos que parecían inalcanzables. Fijémonos en el
sainete de Murcia (con compraventa
de voluntades incluidas), el espectáculo de Madrid con Isabel Díaz
Ayuso al frente, la feroz crítica (sin
base científica alguna) a la gestión
de pandemia, o el anuncio de Pablo
Iglesias de intentar cambiar el sillón,
o lo que a mi juicio es lo mismo,
iniciar el principio del fin. En fin, se
podrían citar muchos más, pero creo
que es suficiente.
Creo que si a una figura como el
charlatán del Oeste americano, ese
que vendía crecepelos y ungüentos
maravillosos, le añadimos la de un
tahúr del Mississippi, jugador de
ventaja, chulo y pendenciero, las
mezclamos y agitamos obtenemos
un perfil perfectamente aplicable a la
mayoría de los actuales políticos que
hoy nos gobiernan. Reitero el título
¿A dónde VAS DEMOCRACIA?

EL RUBÍ D’ABANS

Els orígens del barri del Pinar (anys 60)
Jordi Vilalta
GCMR-CER

Aquesta aglomeració formada
per 4 blocs amb un total de 288
habitatges es troba quasi als afores
de Rubí, a uns 2,5 km del centre
de la població, al costat de la carretera que porta a Sabadell i molt
prop de l’ermita de Sant Feliu de
Vilamilanys.
Es va començar a construir
als inicis dels anys 60, arran de
la vinguda de nombrosa població
immigrant procedent del sud de la
península. Fou dels primers “blocs
de pisos” que va tenir la nostra
població i en aquells temps estaven
completament aïllats del centre pel
que fa a serveis i comunicacions, si
exceptuem la carretera de Sabadell.
La urbanització fou a càrrec de
la Cooperativa de Viviendas del
Llobregat, SA i del Fomento Inmobiliario del Vallés, SA. Aquells
habitatges, encara que molt allunyats, eren més econòmics que els
que s’havien començat a construir
al nucli urbà de Rubí.
Com a la resta de nous barris
que es formaren en aquells anys
a la vila, els serveis bàsics anaren
apareixent de manera gradual i no

El Pinar, novembre 2017. / Cedida

sense dificultats. Així, pel que fa al
subministrament d’aigua corrent,
en un principi només hi havia un
pou fins que el 1967, després que
l’any anterior es fes una nova captació hídrica a la zona, l’empresa de
la família Margenat (SAP o “Suministro de Aguas Potables”) es va
fer càrrec d’aquest servei essencial
i va instal·lar més pous fins que el
1976 la gestió de l’aigua va passar a
l’Ajuntament. També caldria afegir
que als anys 60 hi havia dues basses
i una bomba que homogeneïtzava
les aigües residuals del barri.
La primera escola, la del Roser,
es va edificar el 1966 i disposava de
dues aules per a un total de 84 nens
i 62 nenes i un parvulari. Tres anys
més tard, el 1969, es va constituir la

parròquia sota l’advocació de Sant
Feliu, situada a la planta baixa d’un
dels blocs. Hem de destacar que en
aquells anys 60 i la primera meitat
dels 70 tingueren una presència
força activa al barri els anomenats
“capellans obrers”, que eren jesuïtes. No eren molt ben vistos pel
règim i practicaven un cristianisme
popular i proper a la gent en el qual,
per exemple, destacaven les misses
a l’aire lliure.
No va ser fins al 1973 que es
va constituir la primera associació
de veïns del Pinar i des d’aquell
moment les persones que formen
part d’aquesta entitat han lluitat
sempre per millorar el barri, cosa
que, com podeu veure si hi aneu,
han aconseguit moltes vegades.

Entrenamiento completo
del cuerpo en 30 minutos

Entrenamiento de Fuerza
y cardiovascular

Asesoramiento
personalizado

APÚNTATE
AHORA:

Curves Rubí Centre
C/Cervantes, nº 70
Telf: 93 586 23 79 - 606 523 038
*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.

Por solo 9,90€
la cuota de
inscripción

Exclusivo
para mujeres
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Rubí celebrarà Sant Jordi amb una programació
adaptada a les restriccions sanitàries
Les parades de llibres i roses s’ubicaran davant dels establiments
REDACCIÓ

Tot està a punt perquè
aquest divendres 23 d’abril
la ciutadania pugui gaudir
d’una nova Diada de Sant
Jordi, tot i que amb una
programació adaptada a la
situació sanitària. Així, roses
i llibres tornaran a engalanar
els carrers de la ciutat, però
ho faran en les parades que
enguany s’ubicaran davant
dels establiments per evitar les aglomeracions, que
habitualment es produïen
quan la plaça Doctor Guardiet era el punt neuràlgic de
la celebració.
Seguint el pla especíﬁc
per a la Diada de Sant Jordi
aprovat per la Generalitat,
els establiments que hagin
sol·licitat autorització poden obrir parades de venda
de llibres i roses al carrer,
situant aquestes davant
dels seus locals. Dins de les
bo�gues caldrà observar les
restriccions vigents quant a
aforament, control d’accessos i altres mesures.
L’Ajuntament ha rebut
sol·licituds per l’obertura
de quatre parades de ﬂoristeries (c. Prat de la Riba,
dues al c. Maximí Fornés, i
plaça Nova) i cinc llibreries
(plaça Pere Esmendia, pg.
Francesc Macià, C. Doctor
Robert, c. Sant Pere i c. Magí
Raméntol).
També Font del Ferro
se suma a la diada amb la
comercialització de petits
rosers preparats pels treballadors del viver. Aquests
es poden comprar a la ﬁnca
del c. Mallorca de dilluns a
dissabte de 9 a 14 h o bé a
la parada que té al Mercat
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Sardanes als Jardins de l’Ateneu
El Foment de la Sardana
de Rubí, amb el suport de
l’Ajuntament, ha organitzat
per aquest divendres a les
18 h una audició de sardanes als jardins de l’Ateneu.
El concert anirà a càrrec de
la Cobla Montgrins. El programa inclourà peces com
‘Recordant Vic’ de Joaquim
Serra; ‘Al nostre barri’ de
Manel Saderra Puigferrer;
‘Present serà present’ de
Conrad Rafart i ‘Al Foment
de Rubí’ de Mar�rià Font.
També interpretarà ‘Sa Palomera’ de Ricard Viladesau, una peça obligada de
trompeta amb Jean Marie
Oriol com a solista, ‘El cavaller enamorat’ de Joan

Manén, melodia de tenora
amb Conrad Rafart com a
solista; ‘Ocellets enjogassats’
de Lluís Buscarons, obligada
de ﬂabiol amb Mar Vilar com
a solista; i ‘Tamborinada’, de
Carles Sagarra, una sardana
obligada de cobla. El concert
es completarà amb ‘Catalunya canta’ de Francesc Mas
Ros; ‘Cantant l’amor’ de Josep Vicens ‘Xaxu’; ‘Racauba’
de Josep Saderra i ‘L’esperxador de somnis’ de Joan Jordi
Beumala.
L’aforament és limitat i
cal inscripció prèvia a h�ps://
cursos.ajuntamentrubi.cat/
ca/cursos/1390/concertde-sardanes-de-sant-jordi.
/ DdR

Ac�vitats de Sant Jordi al CRAC
L’aparador de Carmen Art Floral, a Maximí Fornés, ha estat molt alabat durant tota la setmana. / C.B.

Municipal els dijous i divendres de 8 a 13 h.
Ac�vitats
El mateix divendres de Sant
Jordi, �ndran lloc dues propostes: un concert de sardanes amb la Cobla Montgrins
a l’Ateneu Municipal (18 h) i
el lliurament de premis del
concurs literari del club de
lectura Veus de Dones a la
Biblioteca (19 h).
L’endemà, l’Ateneu serà
la seu de l’ac�vitat familiar
Les nostres cançons en dues
sessions, a les 11 i a les 12
h. I diumenge a les 12.30 h,
s’ha programat en aquest
mateix espai un concert
de jazz a càrrec de Ramon
Fossa� Swing Quartet.
Prèviament a la Diada també s’han dut altres
activitats com una sessió
especial de L’Hora del Conte
o una xerrada literària sobre
Mercè Rodoreda a la Biblioteca, entre altres.
Més enllà d’aquesta pro-

gramació cultural, la Diada
de Sant Jordi és l’excusa per
centrar la mirada en determinats col·lec�us i reivindicacions. El dijous 22 d’abril a
la tarda, diverses noies d’El
Pinar van repar�r a la gent
gran del barri roses elaborades per elles mateixes amb
goma EVA, amb l’objec�u
de transmetre un missatge
d’agraïment a aquests veïns
que han pa�t especialment
el confinament. Es tracta
d’una proposta dels serveis
d’Acció Comunitària i Gent
Gran Ac�va coordinada amb
Rubí Jove als Barris.
D’altra banda, des del
Servei d’Igualtat s’ha posat
en marxa una inicia�va simbòlica per reivindicar el rol
femení en la tradició de Sant
Jordi. Així, es repar�rà entre
les escoles una il·lustració
de la princesa creada per
l’Escola d’Art i Disseny edRa
per tal que els infants puguin pintar-la i posar-li nom,
amb la intenció de treure

aquest personatge del segon pla i de l’anonimat que
se li atorga normalment en
el context de la llegenda. A
més, es promourà una major visibilització de les Jordines i, dins la pàgina web
municipal, es pot consultar
una selecció de lectures
amb con�ngut feminista.

El CRAC se suma a les ac�vitats de Sant Jordi i Santa Jordina aquest divendres amb
les tradicionals paradetes de
roses i llibres per part de diverses en�tats de Rubí com
l’esplai Eixam, Les Aloges o
Arran, entre altres.
D’altra banda, també
organitzen presentació de
dos llibres a l’equipament.
Carmen Joa Peralbo presentarà a les 17.30 h “Revolu�-

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

on Now, Lucha y resistencia
LGTB“, una recopilació d’ar�cles per diferents col·lec�us
no ins�tucionals i militants
que treballen per la lluita
LGTB a Catalunya, Astúries
i Madrid. Per la seva banda,
Zoe Garcia Castaño donarà
a conèixer el seu poemari
“Entropía. Poesía desde la
herida” a les 19j. Per par�cipar cal registrar-se a la web
del CRAC. / DdR
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Víctor Garcia Tur presentarà
a Rubí la novel·la ‘L’aigua
que vols’, Premi Sant Jordi

El mag Selvin presenta les millors anècdotes
de 50 anys de professió al llibre ‘De ilusión
también se vive’
LARA LÓPEZ

Víctor Garcia Tur, guardonat amb el Premi Sant Jordi. / Cedida

REDACCIÓ

Òmnium Rubí i El Racó del
Llibre han organitzat pel
proper dijous 29 d’abril
la presentació del llibre
“L’aigua que vols”, actual
Premi Sant Jordi, a càrrec
del seu autor, Víctor Garcia
Tur. El president d’Òmnium Rubí, Mar� Pujol, serà
l’encarregat de presentar
l’ac�vitat, que �ndrà lloc a
les 19.30 h a la Carpa del
Racó, davant la llibreria (c.
Dr. Robert, 12).
‘L’aigua que vols’ és
una extraordinària novel·la
sobre la família, els records,
la infantesa perduda... i la
iden�tat. La Marie Tremblaypierre aproﬁta la bonança de l’es�u quebequès
per organitzar una trobada
familiar a l’an�c xalet de vacances. L’excusa de celebrar
el setanta-sisè aniversari
és forçada, però les ﬁlles
i el ﬁll no s’hi capﬁquen:
rememorar els banys al
llac i reviure la infantesa els
sembla una bona idea per
retrobar-se al cap de tant
de temps. Hi duen les famílies respec�ves, o el que en
queda, però també els seus
secrets, les seves vivències
i, sobretot, els silencis de

les coses que no es van dir
quan tocava.
El Premi Sant Jordi de
novel·la és un dels més
prestigiosos de la literatura catalana. Es convoca
ininterrompudament des
de l’any 1960, quan va
agafar el relleu del Premi
Joanot Martorell. En el
seu palmarès hi trobem
noms com Mercè Rodoreda, Manuel de Pedrolo,
Pere Calders, Maria Aurèlia
Capmany, Montserrat Roig,
Jaume Cabré o Baltasar
Porcel. Creat i atorgat per
Òmnium Cultural, el premi
s’entrega durant la Nit de
Santa Llúcia, la Festa de les
Lletres Catalanes, el mes de
desembre i té una dotació
de 60.000 euros.
L’autor de ‘L’aigua que
vols’, Victor Garcia Tur (Barcelona, 1981) és o�almòleg
i va guanyar el premi Documenta amb un recull de
contes, Twistanschauung
(2009). També amb les
novel·les Els ocells (2016)
i Els romanents (2018) va
obtenir els premis Marian
Vayreda i Just M. Casero,
respectivament, mentre
que els relats d’El país dels
cecs li han valgut el premi
Mercè Rodoreda.

‘De ilusión también se vive’
és el �tol del primer llibre
autoeditat d’Andreu Llorens, conegut com a Mag
Selvin. L’il·lusionista més veterà de Catalunya, resident
a Rubí des de fa 32 anys, ha
presentat aquest dimecres
al Racó del Llibre una obra
plena d’anècdotes molt
divertides i experiències
viscudes durant la seva vida
ar�s�ca.
Cada capítol del llibre
està dedicat als diferents
àmbits on ha actuat durant
la seva trajectòria de 50
anys com a mag i ventríloc
professional: televisió, ràdio,
teatre, cabaret, fes�vals de
màgia, convencions d’empresa, festes privades, etc.
El Mag Selvin va col·laborar
durant anys al programa de
ràdio ‘Protagonistas’ amb
Luis del Olmo; a programes

Selvin i el mag S�gman, durant la presentació. / L. López

de televisió amb el Màgic
Andreu, Juan Tamariz o el
Mag Lari i ha estat assessor
d’El Mago Pop a la sèrie de
Discovery Max. El pròleg
del llibre ha estat escrit pel
popular Mag Lari.
Segons el mag rubinenc,
el text connecta molt bé
amb totes les generacions,
tant joves com adults i del

qual gaudiran molt els aﬁcionats a la màgia. “Hi ha
lectors que s’han enganxat
molt al llibre i l’han llegit en
dos dies, em diuen que els
sembla que em tenen allà al
costat explicant les meves
històries. Està fet perquè els
lectors s’ho passin molt bé”
– explica Andreu Llorens.
L’obra també descobreix

a les noves generacions de
mags ac�vitats que actualment han desaparegut del
panorama escènic, com
els cabarets, on treballava
a gires molt llargues arreu
d’Espanya amb actuacions
diàries i que Selvin considera “un món curiós i
interessant de conèixer”.
L’autor no descarta escriure
un segon llibre en un futur
per incloure moltes més històries i anècdotes que s’han
quedat fora del llibre.
Durant la presentació,
el mag Selvin ha comptat
amb la par�cipació del mag
Stigman, representant de
les noves generacions de
mags amb qui ha col·laborat
professionalment i un dels
seus principals admiradors.
Els dos mags han combinat
la presentació del llibre amb
diversos trucs de màgia en
directe, animant a par�cipar
el públic assistent.

‘Crea tu propia vida’, un llibre de la psicòlga Aida
Canals amb eines per millorar la teva vida
REDACCIÓ

La psicòloga santcugatenca,
però resident a Rubí, Aida
Canals va presentar divendres 9 d’abril a la llibreria
L’Ombra el seu primer llibre,
‘Crea tu propia vida’, de
l’editorial Letrame. ‘Crea tu
propia vida’ recull una ﬁlosoﬁa de vida i com aquesta
pot ajudar a altres persones
a viure de manera més conscient el moment present i
a gaudir-lo. A l’obra, Canals
comparteix estratègies i ei-

nes per fer front al repte de
viure i per ser conscient que
cada un dels dies de la vida
és un regal, que cal valorar,
cuidar i gaudir. La inspiració
va néixer de les diferents sessions amb pacients i amics
que la convidaven a compar�r aquelles estratègies i
eines que aplicava a la consulta perquè arribessin a més
persones.
Aida Canals és psicòloga
amb orientació cognitiva
conductual i Máster en Psicologia Clínica i de la Salut.

Casals va ﬁrmar alguns exemplars al públic assistent. / Cedida

Els nostres serveis
Medicina general
Radiologia digital
Ecografia
Traumatologia
Cirurgia
Acupuntura
Teràpia neural
Homeopatia

Dermatologia
Hospitalització
Laboratori propi
Perruqueria
Alimentació
Accessoris
Urgències 24 h
Servei a domicili

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

Els nostres centres
HOSPITAL 24H
T. 93 699 11 82
Ctra. Sant Cugat 5,
08191 Rubí

CENTRE VETERINARI
T. 93 588 28 87
C. Gimnàs 15 08191
Rubí (L’Escardívol)

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

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
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fotografia

teatre

Aterra a La Sala la comèdia ‘Kràmpack’, El Gra convoca un concurs fotogràfic
amb l’actor rubinenc Mikel Iglesias al voltant de Can Sant Joan
El grup fotogràfic El Gra ha
organitzat un nou concurs de
fotografia amb l’antic camp
de golf de Can Sant Joan com
a protagonista. El certamen
està obert a tothom i les persones participants han de fer
arribar la imatge en format
JPG i un màxim 5 megues.
Pot ser en blanc i negre, color o amb qualsevol tractament fotogràfic, però sense
nom ni marques d’aigua.
Les persones interessades a

Redacció

L’obra de teatre Kràmpack
pujarà a l’escenari del teatre
municipal La Sala aquest
diumenge a les 18.30 h. Es
tracta d’una comèdia escrita
per Jordi Sánchez, conegut
popularment pel seu paper a Plats Bruts, i que es
va estrenar a mitjans dels
anys 90 amb un gran èxit
de públic.
La història de Kràmpack
és la de quatre joves, interpretats pel rubinenc Mikel
Iglesias, Àlex Ferré, Jaume
Casals i Lídia Casanova, que
viuen junts i entre els quals
es produeixen tensions vitals, sexuals i ideològiques.
La nova versió de la comèdia, que va guanyar un premi Max i que té una versió

El rubinenc Mikel Iglesias forma part del repartiment de l’obra, juntament amb Àlex Ferré, Jauem Casals i Lídia Casanova. / Cedida

cinematogràfica dirigida
per Cesc Gay, està dirigida
per Pep Antón Gómez. Impulsada per la companyia
White Moose Productions,
l’espectacle ha fet temporada al Teatre Aquitània de

Barcelona amb bona acollida de públic.
Les entrades per assistir
a l’espectacle, que ja estan a
la venda, tenen un preu de
20 euros i de 15 euros amb
descompte.

Música

El Cicle de Música de Cambra arriba a la 25a edició
Redacció

El dijous 29 d’abril es posa
en marxa la 25a edició del
Cicle de Música de Cambra
que organitza l’Escola Municipal de Música Pere Burés
i el servei de Cultura de
l’Ajuntament de Rubí. El cicle
inclou tres concerts gratuïts
oberts a tota la ciutadania,

cada dijous a les 20.30 h
fins al 13 de maig. A causa
de la situació d’emergència
sanitària provocada per la
COVID-19, l’aforament és limitat i cal fer reserva prèvia
d’entrades.
Les actuacions comencen el 29 d’abril a l’auditori
Alícia de Larrocha de l’Escola Municipal de Música

Pau Mercadal al violí i Rafael Roca al piano. / Ajuntament de Rubí

amb el duo format per Pau
Mercadal al violí i Rafael
Roca al piano.
El 6 de maig serà el torn
del Dèlia Quartet a l’auditori del Castell. El conjunt
format per Estel Vivó Casanovas, saxòfon soprano;
Queralt Vivó Casanovas,
saxòfon alt; Aaron Lara Bel,
saxòfon tenor i Pol Cabrera
Plaza, saxòfon baríton; oferirà concert Traçant emocions amb un programa que
evoca imatges d’arreu del
món.
El cicle es tancarà de
nou a l’auditori del Castell el
13 de maig amb el Quartet
Altimira format per Maria
Florea i Luís Peña als violins;
David Andújar a la viola i
Mariona Tuset al violoncel.

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

participar en el concurs han
d’enviar la foto a elgrafoto@
gmail.com, amb data límit
el 23 de maig. El jurat seran
tres membres del món de la
fotografia i del disseny.
El nom de la persona
guanyadora se sabrà el 10
de juny a través de la pàgina
web d’El Gra’ i els mitjans
de comunicació locals de
Rubí i Sant Cugat. Les tres
primeres fotos guanyadores
obtindran un premi i seran

publicades a la web de l’entitat rubinenca.
D’altra banda, l’entitat,
que des de l’inici de la pandèmia de coronavirus va
deixar de fer activitats al seu
local i les habituals sortides
fotogràfiques, ha mantingut
contacte amb els socis via
internet i organitza activitats
virtuals com Rotllo online,
que després es poden seguir
a través de la web del grup.
/ DdR

pintura

L’artista Anna Tamayo inaugura la mostra
‘Platos poéticos’ a La Claraboia
Després de més d’un any
sense exposar a causa de la
pandèmia, l’artista rubinenca Anna Tamayo inaugura
aquest divendres 23 d’abril
a les 19 h una nova mostra.
Es tracta de l’exposició ‘Platos poéticos’ que es podrà
veure a l’espai d’art La Claraboia, situat al carrer Sant
Miquel, 9.

La mostra està formada
per una col·lecció de pintures a l’oli sobre plats plans
de vaixella alemanya del
segle XIX, que a més de ser
exposades també es podran
adquirir. L’exposició es podrà
visitar els dies 23, 24 i 30
d’abril i els dies 1, 2, 7, 8, 9,
14, 15 i 16 de maig. L’horari
és de matins d’11 a 14 h i

tardes de 16.30 a 20.30 h.
Per poder visitar l’exposició
cal fer reserva prèvia enviant
un whatsapp al telèfon 605
645 253, així com portar
mascareta i fer servir gel
hidroalcohòlic.
Entre tots els assistents
se sortejarà una obra original
de l’artista valorada en 248
€. / DdR
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AGENDA
DIVENDRES 23 D’ABRIL
-Santa Jordina al CRAC
Presentació dels llibres ‘Entropía.
Poesía desde la herida’ (17h) i ‘Revolu�on now. Lucha y resistència
LGTB’ (19h). A càrrec de Zoe García i Carmen Joan. Al CRAC.
-Dia de la Terra: Llibres de segona mà per seguir lluitant pel
futur. A les 17 h a l’Espai Jove
Torre Bassas.
-Audició de sardanes
A càrrec de la Cobla Montgrins.
A les 18 h als jardins de l’Ateneu.
Inscripció prèvia.

DISSABTE 24 D’ABRIL
-Taitxí per tothom
A càrrec de Pere Bel. A les 9 h a
la pl. Onze de Setembre. Org.:
Centre Raja Ioga.
-La Trocalleria
Punt d’intercanvi setmanal de
productes de segona mà. A les
10.30 h a la pl. Catalunya.
-Dia de la Terra: Una mirada cívica al nostre entorn natural
A les 10 h al camí de Can Xercavins i al Torrent dels Alous. Org.:
Caçadors de Trastets.
-Visita guiada ‘Roses i dracs’
Recorregut i�nerant pel centre
històric de Rubí. A les 11 h a l’An�ga Estació. Inscripció prèvia.
-Dia de la Terra: Taller d’energia
fotovoltaica d’autoconsum
A les 16 h a l’Aula Virtual. Inscripció prèvia.
-Vermut musical al CRAC
A les 12 h al CRAC. Inscripció
prèvia.

DIUMENGE 25 D’ABRIL
-Què és la pintura amb vi?
A càrrec de Marta Arañó. A les 12
h al Celler. Inscripció prèvia.
-Concert de jazz: Ramon Fossa�
Swing Quartet
A les 12.30 h a l’Ateneu. Inscripció prèvia.
-Visita guiada ‘Roses i dracs’
Recorregut i�nerant pel centre
històric de Rubí. A les 17 h a l’An-

ESPORTS

Divendres, 23 d’abril de 2021
�ga Estació. Inscripció prèvia.
-Teatre: ‘Kràmpack’
A les 18.30 h a La Sala.

DILLUNS 26 D’ABRIL
-Dia de la Terra: La Trocalleria
es mou
A les 16 h a la pl. dels Segadors.
-Dia de la Terra: Paper recilat!
A càrrec de Fridays for future
Rubí. A les 17 h a l’Espai Jove
Torre Bassas. Inscripció prèvia.
-Conferència: ‘El led blau’
A càrrec de Joan Esteve. A les 18
h en línia. Org.: Aula d’Extensió
Universitària.
-Introducció al feminisme interseccional
A càrrec de Mireia Artacho i Alba
Luz. A les 19 h a l’Ateneu.

DIMARTS 27 D’ABRIL
-Dia de la Terra: Taller d’identificació d’espècies vegetals
autòctones
A les 11.30 h a l’Aula Virtual.
Inscripció prèvia.
-Dia de la Terra: La Trocalleria
es mou
Punt d’intercanvi setmanal de
productes de segona mà. A les
16 h a la pl. Aragó.
-Consultori sexual i de parella
A les 17 h a l’Espai Jove Torre
Bassas. Inscripció prèvia.
-Dia de la Terra: Taller d’hort a
les terrasses i balcons
A les 18 h a l’Aula Virtual. Inscripció prèvia.

DIMECRES 28 D’ABRIL
-Dimecres Manetes
Servei d’autoreparació de pe�ts
aparells elèctrics i electrònics.
A les 18 h a l’Ateneu. Inscripció
prèvia.
-Dia de la Terra: Posa color al
teu balcó. A les 12.30 h a l’Aula
Virtual. Inscripció prèvia.
-Dia de la Terra: La Trocalleria
es mou
A les 16 h al c. Prat de la Riba.
-Dia de la Terra: Tote bags, moneders i molt més
A càrrec de Fridays for future
Rubí. A les 17 h a l’Espai Jove

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 Lectors al tren ﬁns al
30 d’abril.
-De la copa al pinzell
Obres pintades amb vi. Al
Celler ﬁns al 2 de maig.
Torre Bassas. Inscripció prèvia.
-Presentació del llibre ‘Si el cel
es tornés vermell’. A càrrec de
Cori Calero. A les 18 h a la Biblioteca. Inscripció prèvia.
-Dia de la Terra: Taller de compostatge. A les 18 h a l’Aula
Virtual. Inscripció prèvia.

DIJOUS 29 D’ABRIL
-Dia de la Terra: La conservació
de llavors, el planter i els empelts. A les 18 h a l’Aula Virtual.
Inscripció prèvia.
-Dia de la Terra: Cinefòrum amb
‘Mission Blue’
A les 18 h a l’Espai Jove Torre
Bassas. Inscripció prèvia.
-Dia de la Terra: Aquest residu,
on va? Separació de residus i
resolució de dubtes
A les 18 h a l’Aula Cultural. Inscripció prèvia.
-Personatges històrics de Rubí:
Josep Sen�s
A càrrec d’Eduard Puigventós. A
les 19 h a l’Ateneu.
-Presentació del llibre ‘L’aigua
que vols’
A càrrec de Víctor Garcia Tur i
Mar� Pujol. A les 19.30 h a la
carpa del Racó del Llibre.
-Concert: Duet de violí i piano
A càrrec de Pau Mercadal i Rafael
Roca. A les 20.30 h a l’Escola de
Música Pere Burés. Cal reservar
entrades.

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

FUTBOL | COPA SEGONA CATALANA

L’Olímpic guanya al Molins després de
remuntar amb dos gols de Mario
L’Olímpic Can Fatjó va aconseguir una remuntada al camp
del Molins de Rei que li va
permetre sumar els tres punts
(1-2) gràcies als dos gols que
va aconseguir Mario, el segon
al darrer minut del temps reglamentari. A la primera part,
el conjunt local va dominar i
va aconseguir arribar a l’àrea
de l’Olímpic amb perill. El
porter visitant, Larrosa, va ser
el protagonista de la primera
meitat després d’aturar un

penal molt rigorós assenyalat
per l’àrbitre del par�t, Coral
Couso. El llançament de Carlos va trobar la resposta del
porter de l’Olímpic, que es va
es�rar per enviar la pilota a
córner al minut 23. Tot i això,
just abans del descans, l’equip
local va aconseguir fer l’1-0,
obra de Carlos.
A la segona meitat, l’Olímpic va passar a dominar el
joc. Mario va aconseguir fer
l’empat en el minut 74. El

Molins de Rei va patir una
davallada física, fet que va
aproﬁtar l’equip rubinenc. A
tres minuts pel ﬁnal, l’àrbitre
no va assenyalar un penal
després d’una agafada de la
samarreta dins de l’àrea, però
en el minut 90, Mario va fer
un xut fort que seria l’1-2 deﬁni�u. En la propera jornada,
l’Olímpic rebrà diumenge a
les 12 h al municipal de Can
Fatjó la UD Marianao Poblet.
/ José Verde

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Primera victòria a la lliga per al Juventud
25 de Sep�embre
La primera victòria del Juventud 25 de Sep�embre a la lliga
va arribar diumenge, en el
par�t que va disputar contra
el CF Olesa al municipal 25
de Setembre. Un únic gol de
Xavi Muñoz va servir perquè
l’equip rubinenc sumés la primera victòria en el grup 8 de
Tercera Catalana. I no va ser
una victòria qualsevol, perquè davant hi havia el colíder
de la categoria, que encara no
havia cedit cap punt.

El gol del Vein� va arribar al minut 36 i, de fet, va
tenir ocasions per ampliar
l’avantatge, però l’àrbitre va
anul·lar dos gols per fora de
joc. Els jugadors de Jaume
Andreu van fer un molt bon
par�t, molt seriós, i no van
concedir ocasions al conjunt
del Baix Llobregat. El triomf
no només permet sumar la
primera victòria de la temporada, sinó també abandonar
la darrera posició de la classi-

ﬁcació. Ara, l’equip té quatre
punts i un par�t menys que
els seus rivals.
Cal destacar la bona aﬂuència de públic que hi va haver a les grades i el suport del
grup d’animació Supporters
1968, que no va parar d’animar durant els 90 minuts. En
la propera jornada, el Juventud 25 de Sep�embre jugarà
contra el CF Pallejà, un par�t
que es disputarà diumenge a
les 12 h./ J. González

Esports
bàsquet | LLiga

Dos victòries
per al CE Horitzó
Després de més d’un any
d’aturada, la Lliga Catalana de
discapacitats intel·lectuals va
començar el 17 d’abril. L’Horitzó A, a Primera Divisió, va
vèncer amb comoditat el Club
Fénix per 41-18. Cal destacar
el debut de Toni Ramírez,
autor de 20 punts i que va
estar molt acompanyat per
la resta de l’equip, dirigit per
Sara Zabalgo i Xavier Carnicé.
Van jugar Toni Ramírez (20),
José Roldan (10), Amelia Lupión (5), Efrain Escalona (4),
Toni Torres (2), Julen Vergara
i Isaac Martínez.
Pel que fa a l’Horitzó B, a
Quarta Divisió va aconseguir
una victòria brillant davant
dels Lluïsos de Gràcia B femení per 34-21. Van sobresortir
dos jugadors, Álex Fortea i
Cristóbal Galán, autors cadascun d’ells de 13 punts.
Van tenir el suport en el tir
exterior d’Albert Almirall, que
va fer 8 punts. També van jugar Daniel Latre, Enric Largo,
Laura Lucena, Fidel Peña i
Jordi Cuevas. / CE Horitzó

tir amb arc | lliga
catalana de bosc

Bons resultats per
a Arquers Rubí
La temporada 2021 de la lliga
bosc de tir amb arc va començar el 18 d’abril amb una
jornada a Caldes de Montbui.
Sis esportistes del Club de Tir
amb Arc de Rubí van participar
en la prova. El millor resultat el
va aconseguir Carles Sabatés,
que va ser 3r en la modalitat
d’arc nu sènior. En la modalitat
d’arc instintiu sènior, Albert
Torres va ser 5è, mentre que
en la categoria de veterans,
Carlos Carcamo va quedar
6è. Pel que fa a longbow, en
sènior, Enrique Flores va ser
9è, mentre que enveterans,
Narcís Sànchez va quedar en
6è lloc. / Arquers de Rubí

Divendres, 23 d’abril de 2021

waterpolo | divisió d’honor

Doble victòria pel Sènior Femení del
CN Rubí, que lidera la classificació
El Sènior Femení ha aconseguit dues victòries en els
darrers dies corresponents
a la tercera i quarta jornada
de la segona fase de la Divisió d’Honor Femenina, en el
grup dels equips que lluiten
per evitar el descens. Les
jugadores de Manel Llobregat
van aconseguir superar el
CN Sant Feliu per 8-12 en un
partit molt complicat i posteriorment es van desplaçar
a Bilbao per jugar contra el
Leioa IT, equip al qual van
vèncer per 9-18. Les dues
victòries serveixen al CN Rubí

per igualar els punts que té
l’EW Saragossa i ara tots dos
equips lideren la classificació
amb 21 punts.
Pel que fa al Sènior Masculí A, va disputar la primera
volta de la semifinal de la
Primera Divisió Nacional contra el CN Montjuïc, un partit
que va acabar amb empat
(9-9). L’equip de Rui Tiago va
arribar a la mitja part amb
una avantatge de dos gols en
el marcador, però al segon
temps la reacció dels barcelonins va servir per igualar el
partit. L’equip afronta el duel

de tornada aquest dissabte a
les 18.15 h a Can Rosés.
D’altra banda, el Sènior
Masculí B va caure a casa
contra el CW Sant Adrià per
10-13, mentre que el Juvenil
Masculí va perdre contra el
CN Atlètic Barceloneta per
7-13. El Cadet Masculí també
va perdre, per 7-14, contra el
CN Atlètic Barceloneta i l’Infantil Femení va perdre 7-16
contra el CN Sabadell.
Per la seva banda, l’Aleví
A va empatar contra el CN
Terrassa per 6-6 i l’Aleví B
va guanyar el CN Terrassa B
per 11-5.
Torna el triatló
El Duatló Ciutat del Prat va
servir perquè els triatletes del
CN Rubí tornessin a competir
després de sis mesos aturats
per la pandèmia. La prova
va ser la seu del Campionat
de Catalunya per equips i
l’equip rubinenc, format per
Ricard Valenzuela, Manolo
González, Jordi Garcia i Carlos
Insa, va acabar en la 42a posició d’un total de 60 equips.
/ CNR

Nedadors del CN Rubí. / Cedida
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Taekwondo | Obert d’Espanya

Unai Flores participa a l’Obert
d’Espanya de taekwondo

Unai Flores, amb el seu entrenador, José Luis Prieto. / Cedida

El rubinenc Unai Flores va participar el 17 i 18 d’abril a l’Obert
d’Espanya de taekwondo en la categoria absoluta G1. Es tractava d’una competició puntuable per les Olimpíades d’aquest
estiu de Tòquio que va comptar amb la participació d’esportistes de màxim nivell mundial. L’obert es va celebrar a Benidorm,
a Alacant, amb totes les mesures de seguretat sanitàries.
L’esportista del Club Balmes va participar per primera
vegada en aquest torneig en categoria absoluta i va viatjar
amb el seu entrenador, José Luis Prieto. Unai Flores va quedar
eliminat a la primera ronda contra el representant francès, però
va realitzar un bon combat i les sensacions que va transmetre
són molt bones. / Club Balmes

Escacs | torneig escolar

El Torneig escolar d’escacs comença
amb una participació rècord

Atletisme | Campionat de Catalunya

L’equip de relleus Sub-10 de la UAR queda
cinquè al Campionat de Catalunya
Tres equips de la Unió Atlètica
Rubí (UAR) van participar el
17 d’abril en el Campionat de
Catalunya de Relleus disputat
a Tarragona. L’actuació més
destacada la va tenir l’equip
Sub-10 en el 4x60 m llisos,
que va quedar en 5a posició
a la final amb un temps de
40.15. L’equip estava format
per Zaid Arkdim, Martí Rufé,
Soren Sumell i Eloi Nadal.
També es va classificar
per la final l’equip Sub-16
del 4x100, format per Iván

García, Adrián Macías, Jordi
Serra i Aketza Sumell. Els de
Rubí van aconseguir la setena
posició amb un temps de
47.85. Pel que fa a l’equip
Sub-14, format per Martina
Capel, Mar Jiménez, Lídia
Martínez i Meritxell Llort,
van quedar en vuitè lloc en la
segona sèrie del 4x80 m llisos
amb un temps de 45.37.
Campionat de Catalunya de
clubs
La UAR també va participar en

la 2a jornada del Campionat
de Catalunya de clubs celebrat
el 18 d’abril a Castellar i en el
qual l’entitat rubinenca es va
classificar en setena posició
amb 340 punts.
A la classificació general,
el club també és setè, amb
661 punts. Cal destacar els
tres podis de les respectives
sèries que van aconseguir en
els 100 m llisos Iván García
(2n), David Jiménez (1r) i
Alba Rodríguez (2a). / Unió
Atlètica

La primera ronda es va disputar a l’Auditori Vallhonrat. / Cedida

L’Escola d’Escacs La Rubinenca ha iniciat el torneig escolar
d’escacs amb la primera ronda de la competició, que va tenir
lloc a l’Auditori del Museu Etnogràfic Vallhonrat, que va cedir
l’espai per a l’ocasió. El torneig se celebra cada any amb l’objectiu d’apropar els infants al món dels escacs i aquesta vegada
la participació ha estat molt elevada, amb una quarantena de
participants. El torneig es divideix en tres grups diferenciats
per nivells. El grup A és el que està destinat als majors de 14
anys o menors d’aquesta edat però amb possessió de llicència
federativa. Hi participen 8 jugadors. Al grup B hi ha els infants
entre els 8 i els 14 anys, on hi ha vint participants. Per últim, el
grup C, dels menors de 8 anys, compta amb 12 participants.
La segona i la tercera ronda es jugaran el 24 d’abril a les 16
h. Els grups A i B disputaran les seves rondes al local de Càritas,
al costat de l’església de Sant Pere, mentre que el grup C jugarà
a la seu de l’escola d’escacs, al carrer de la Creu, 25. / AER

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
Tel. 696 579 909 / 639 358 487
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Gaudeix del nou disseny

des d’on vulguis: ordinador, mòbil i tablet

Actualitzada diàriament

amb totes les notícies i esdeveniments de la ciutat

Més interactiva que mai

interactua amb la comunitat de Rubí

www.diariderubi.com

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

