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Es torna a disparar el 
contagi de covid a la ciutat
REDAcció

Després d’uns dies més o 
menys tranquils en l’àmbit 
epidemiològic, les dades de 
contagi de covid-19 tornen 
a ser negatives respecte a 
les de la setmana passada. 
Segons el Departament de 
Salut, la velocitat de pro-
pagació de la malaltia s’ha 
tornat a disparar i ara cada 

de Salut anirà citant més 
grups de població en aques-
ta nova ubicació.

En els darrers dies el 
ritme de vacunació de la 
població s’ha incrementat, 

impulsat per la rebuda de 
noves dosis de les diferents 
vacunes que el sistema de 
sanitat pública està fent 
servir per a la campanya 
de vacunació. Així, a Rubí 
el 19,9% de la població ha 
rebut la primera dosi de 
la vacuna, mentre que la 
pauta completa la té el 7,4% 
de la població. En l’àmbit 
català, les dades són més 
elevades, amb un 23,2% 
que ha rebut la primera dosi 
i un 9,6% que ja té la pauta 
completa.

Elevada incidència 
als instituts
En relació amb l’afectació 
de casos positius als cen-
tres educatius de la ciutat, 
la incidència més gran es 
troba en els centres d’edu-
cació secundària. A l’institut 
L’Estatut hi ha tres grups 
de secundària confinats, 
mentre que al Torrent dels 
Alous, La Serreta, el Duc de 
Montblanc, el JV Foix i l’Es-
cola Maristes també tenen 
un grup confinat cadascun.
Pel que fa a la primària, 
hi ha grups tancats a l’es-
cola Maria Montessori, a 
la Montserrat, el Mossèn 
Cinto Verdaguer i el Liceu 
Politècnic.

100 contagiats, encomanen 
el virus a 153 persones. El 
mateix ha passat amb el risc 
de rebrot, que se situa en 
681 quan fa només set dies 
era de 344. La incidència 
acumulada a catorze dies 
també s’ha incrementat fins 
a més de 400.

Però la pitjor notícia 
de totes és que el nombre 
de persones ingressades 
s’ha multiplicat gairebé 
per dos. Ara mateix hi ha 
43 rubinencs ingressats en 
els hospitals, 16 més que la 
setmana passada. Els casos 
confirmats acumulats des 
que es va iniciar l’epidèmia 
el març del 2020 ja sumen 
oficialment 6.493 i 179 de-
funcions, de les quals dues 
s’han produït durant la dar-
rera setmana.

A Catalunya, la situació 
en el seu conjunt és més 
favorable, ja que la velo-
citat de reproducció de la 
malaltia és d’1,04 i el risc 
de rebrot està per sota de 
300. Hi ha ingressades 1.616 
persones i 498 a l’UCI.

Nou punt de vacunació al 
cAP Sant Genís
El Departament de Salut 
ha comunicat que ha posat 
en funcionament un nou 
punt de vacunació a Rubí, 
concretament al CAP Sant 
Genís. En aquesta ubicació, 
es vacunen les persones de 
60 a 69 anys i els pacients 
majors de 70 anys de la zona 
del CAP Anton Borja i del 
CAP Sant Genís.

La vacunació es realitza 
a la tarda, de 15 h a 20 h. En 
funció de la disponibilitat 
de les vacunes i del desple-
gament de la campanya de 
vacunació, el Departament 

Gairebé el 20% 
dels rubinencs ja 
ha rebut una dosi 
de la vacunaEl cAP Sant Genís està vacunant cada dia a la tarda. / cedida

ENVÍOS A DOMICILIO 
Por www.rapidicalent.com 

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

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

MARTES

3x2 PARA RECOGER

PISO EN ALQUILER 
En la Barceloneta cerca del mar.

Cerca de la c./ Almirante Cervera.
Interesados llamar al 609 330 666
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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€
Ref. 12499/D

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

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

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

PIJAMES I ROBA INTERIORPIJAMES I ROBA INTERIOR

la mobilització va estar organitzada pel Moviment per unes Pensions 
Públiques Dignes de Rubí. / M.c.

Oberta la convocatòria
dels ajuts per als lloguers
ReDAcció

L’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya ha obert la convo-
catòria d’ajuts al pagament 
del lloguer per a l’any 2021 
per donar resposta a les 
famílies que necessiten su-
port per seguir vivint al seu 
habitatge habitual.

Es tracta d’ajuts que no 
van destinats a les persones 
que estan en situació de 
vulnerabilitat imminent, 
però que s’hi poden veure 
abocades si no tenen ajuda 
per fer front a la despesa 
del lloguer.

La subvenció pot ser 
d’un màxim anual de 2.400 
euros, és a dir un màxim 
de 200 euros mensuals i 
s’ajusta en funció de l’esforç 
que suposa el pagament. La 
subvenció pot cobrir entre 
el 20% i el 40% del lloguer, 
depenent dels ingressos.

Els límits s’han modificat 
respecte a anys anteriors 
per ajustar-los a la realitat 
del lloguer. A la demarcació 
de Barcelona el límit és de 
800 euros mensuals, quan 
l’any passat era de 750. Per a 

famílies nombroses i unitats 
de convivència amb algun 
membre amb discapacitat, 
el lloguer màxim és de 900 
euros.

El límit màxim d’ingres-
sos de la unitat de convi-
vència que permet l’accés a 
la subvenció es determina 
segons el nombre de mem-
bres i la quantia anual de 
l’Indicador de Renda de 
Suficiència de Catalunya.

Les sol·licituds es poden 
presentar fins al 4 de juny i 
es pot fer de forma telemà-
tica. Hi ha 20 milions d’euros 
destinats a aquests ajuts.

Durant el 2020, la sub-
venció va beneficiar més de 
55.000 famílies catalanes. 
A aquesta, cal afegir els 
ajuts urgents que presta la 
Generalitat, el suport a més 
de 5.000 famílies a través 
d’habitatges gestionats per 
l’Agència d’Habitatge de 
Catalunya i les partides d’ur-
gència relacionades amb 
la pandèmia. En total, el 
govern calcula que va donar 
suport en matèria d’habitat-
ge a 66.000 famílies durant 
l’any passat.

Manifestació pel centre per denunciar
els abusos de les entitats financeres 
MARtA cAbReRA

El Moviment per unes Pen-
sions Públiques Dignes va 
congregar aquest dimarts 
prop d’una seixantena de 
persones que es van mani-
festar pels carrers del centre 
de la ciutat per denunciar 
els abusos de les entitats 
financeres. El col·lectiu va 
celebrar primer l’assem-
blea setmanal davant de 
l’Ajuntament, durant la qual 
va llegir el manifest de la 
manifestació.

Entre altres, denuncien 
que la “imposició recapta-
tòria cada vegada major per 
part dels bancs contra les 
persones grans” és un “ve-
ritable robatori, un atraca-
ment refinat”. Un exemple 
d’això és el cobrament de 
dos euros que fan alguns 
bancs per retirar efectiu a 
través de la finestreta, en 
comptes de fer-ho al cai-
xer automàtic. Cal tenir en 
compte que moltes perso-
nes grans tenen dificultats 
amb les noves tecnologies, 
però també amb els caixers 

i amb la memorització de 
contrasenyes.

A banda, el manifest 
també denuncia l’acomia-
dament de milers de llocs de 
treball en el sector bancari, 
la limitació d’horaris i ser-
veis i la resta de comissions 
que executa la banca als 
seus clients. El Moviment 
per unes Pensions Públiques 
Dignes reclama una “banca 

pública forta i potent” i car-
rega contra el PSOE, partit 
que consideren “supeditat 
al capitalisme financer”.

Després de la lectura del 
manifest, els concentrats 
van iniciar un recorregut 
pel centre de la ciutat atu-
rant-se en cadascuna de les 

seus que les entitats ban-
càries tenen seu al centre 
de la ciutat: La Caixa, Ban-
co Santander, BBVA, Banc 
Sabadell i Deutsch Bank, 
on van reivindicar la fi de 
les comissions i van criticar 
les altes retribucions que 
perceben els grans dirigents 

Manifestants, aturats davant la seu d’una oficina bancària. / M.C.

de la banca espanyola.
Finalment, el col·lectiu 

va continuar la protesta 
fins a la plaça de la Nova 
Estació, on va emplaçar 
els concentrats a una nova 
assemblea dimarts vinent a 
les 10.30 h a la plaça de Pere 
Aguilera.

els manifestants 
van criticar 

les comissions 
bancàries
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Els Mossos d’Esquadra han 
detingut quatre homes re-
lacionats amb un robatori 
violent a Rubí. Tres com 
a presumptes autors de 
l’assalt, que van aconseguir 
fugir, i un quart, la persona 
que vivia en el domicili 
assaltat, com a presumpte 
autor d’un homicidi, ja que 
va apunyalar mortalment 
un dels quatre homes que 
van irrompre violentament 
al domicili, armats i enca-
putxats.

L’atac va tenir lloc la nit 

Quatre detinguts relacionats amb 
el ‘narcoassalt’ de Rubí que va 
acabar amb un home mort

Gran surtido en 
alimentación y complementos 

para pájaros

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

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

¡NOVEDAD!

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

autos · hogar · vida 
salud · decesos 
comercio/pyme 

protección alquiler

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir dimecres de la set-
mana passada un home de 
20 anys, veí de Rubí i de 
nacionalitat algeriana, com 
a presumpte autor d’un ro-
batori amb força a l’interior 
d’un domicili a Sant Cugat, 
al barri de Mira-sol.

Els fets van tenir lloc 
durant la matinada quan la 
policia feia tasques de pre-
venció per la zona i va rebre 
un avís sobre una intrusió 
en una casa del carrer de 
Sant Sebastià. Un testimoni 
va confirmar als agents que 
un jove havia amagat el 
patinet amb què es despla-
çava entre dos contenidors 
i tot seguit havia saltat la 

tanca per accedir a una 
propietat.

Quan els mossos van ac-
cedir al jardí van comprovar 
que efectivament la porta 
de l’habitatge havia estat 
forçada i, un cop dins, van 
identificar-se amb claredat 
mentre inspeccionaven les 
habitacions. En una d’elles, 
els agents van trobar la per-
sona amagada sota el llit.

El jove va ser detingut 
en aquell moment per un 
delicte de robatori amb 
força. L’arrestat va pas-
sar a disposició del jutjat 
d’instrucció en funcions 
de guàrdia de Rubí, que va 
decretar la seva llibertat 
amb càrrecs. / DdR

Detingut in fraganti un rubinenc 
per robar en una casa a Sant Cugat 
i intentar amagar-se sota un llit

Crida a la ciutadania a fer un gest simbòlic 
en memòria de les víctimes del nazisme
ReDaCCió

El proper dimecres 5 de 
maig es commemorarà el 
Dia d’homenatge a totes les 
víctimes del nazisme d’Es-
panya. La jornada, instau-
rada pel govern espanyol 
ara fa dos anys, coincideix 
amb la data d’alliberament 
del camp de Mauthausen, 
el 1945 i representa un re-
coneixement a totes aque-
lles persones que són part 
fonamental de la història 
democràtica pel seu sacri-
fici i la seva lluita.

L’entitat Amical Maut-
hausen anima els munici-
pis que formen part de la 
Xarxa Mai Més a sumar-se 
a aquest dia d’homenatge 
i fer una ofrena floral en 
algun espai emblemàtic o 
de memòria. En el cas de 
Rubí, l’Ajuntament vol fer 
extensiva aquesta iniciativa 
simbòlica a tota la ciuta-
dania i per això la convida 
a dipositar flors al voltant 
del 5 de maig en alguna de 
les Stolpersteine que hi ha 
distribuïdes per la ciutat en 

record dels onze rubinencs 
deportats als camps de con-
centració nazis, a prendre 
una fotografia que docu-
menti l’acció i a compartir-
la a les xarxes socials amb 
les etiquetes #5MaigMai-
Més i #5MayoNuncaMás. 
“Creiem que val la pena 
que tots els rubinencs i ru-
binenques que ho desitgin 
puguin afegir-se a aquest 
senzill homenatge. Accions 
com aquestes són també 

un toc d’atenció sobre la 
necessitat de no oblidar els 
capítols més foscos de la 
nostra història per tal de no 
repetir-los”, ha dit el regidor 
de Memòria Històrica, Pau 
Navarro.

Es calcula que prop de 
10.000 espanyols i espa-
nyoles van ser deportats 
a camps nazis i que molts 
milers van ser també víc-
times del nazisme com a 
treballadors forçats o per 

Rubí disposa d’onze ‘Stolpersteine’ dedicades als deportats de la ciutat. / ajuntament de Rubí - Localpres

Una cinquantena de famílies recullen 55 kg de 
residus del Torrent dels alous i Can Xercavins
Les agents cíviques i Caça-
dors de Trastets van organit-
zar dissabte una jornada de 
neteja de l’entorn natural en 
el marc de la programació 
del Dia de la Terra. L’activitat 
es va dur a terme de forma 
paral·lela al Torrent dels 
Alous i a Can Xercavins i hi 
van participar una cinquan-
tena de famílies que van 
recollir 55 kg de deixalles 
del medi natural.

L’objectiu de l’activitat 

era netejar l’entorn natural 
i conscienciar la ciutadania 
sobre la importància de 
tenir-ne cura. Les persones 
que van participar van rebre 
bosses, pinces i guants per 
poder col·laborar en les 
tasques de neteja. 

Principalment, es van 
recollir llaunes, ampolles 
de vidre, plàstics, ferralla, 
restes de mobles i, fins i tot, 
una bombona de càmping 
gas. / DdR

altres circumstàncies. 
A Mauthausen, hi van 

estar internats prop de 
7.500 espanyols, majorità-
riament exiliats republicans 
que van abandonar el país 
a la fi de la Guerra Civil. 
Desproveïts de la seva na-
cionalitat per decisió del 
govern franquista, van patir 
innombrables atrocitats. Un 
total de 5.117 van morir a 
Mauthausen i altres camps 
de concentració. 

del 10 d’abril i estaria relaci-
onat amb una plantació in-
terior de marihuana oculta 
en el domicili, amb unes 500 
plantes. La policia va rebre 
l’avís la mateixa nit, poc 
després dels fets, a través 
del telèfon d’emergències 
112 d’una persona que ha-
via patit un robatori violent 
amb armes a l’interior d’un 
domicili de Rubí.

Els agents, en arribar al 
lloc dels fets, es van trobar 
amb el cos sense vida d’un 
dels atacants a banda d’una 
plantació de 500 plantes de 
marihuana. La persona que 
residia en aquest domicili va 
explicar que quatre homes 
havien irromput a casa seva 
i l’havien agredit. Finalment, 
els Mossos d’Esquadra el 
van detenir la mateixa nit 
com a presumpte autor d’un 
homicidi. L’activitat va aplegar força participació. / ajuntament – Localpres



ÉS EL 
MOMENT 
DE FER EL 
GEST QUE 
ESTÀVEM 
ESPERANT
Avancem amb la 
vacunació de la COVID-19
Dona’t d’alta al web La Meva Salut i actualitza 
el número de telèfon mòbil per assegurar-te 
que t’avisem quan arribi el torn de la teva franja d’edat.

Dona’t d’alta al web La Meva Salut

lamevasalut.gencat.cat

Per a més informació, canalsalut.gencat.cat/vacunacovid19

Ramon Pellicer
60 anys - Periodista
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El pintor Antoni Grau visita l’escola Pau casals
REDAcció

L’artista de Rubí Antoni Grau 
va visitar el dimecres passat 
les aules de quart de Primà-
ria de l’escola Pau Casals. 
Es tracta d’una activitat 
emmarcada en el projecte 
‘Laboratori de les arts’, que 

l’escola està desenvolupant 
aquest curs. Un dels objec-
tius d’aquest projecte és 
descobrir artistes contem-
poranis diversos a partir de 
les seves obres. Cada set-
mana, es dedica mitja hora 
a plantejar una conversa al 
voltant d’una obra artística 

mitjançant el Mètode Inte-
ractiu de Reflexió a partir 
de l’Aart (MIRA!). En el cas 
de la trobada amb Grau, 
els infants van observar en 
directe l’obra Cosmogonia 
XXXII i van desenvolupar una 
conversa per interpretar la 
pintura que va finalitzar amb 

un diàleg amb l’artista sobre 
tècniques pictòriques i pro-
cessos de creació artística.

Durant el curs, l’alumnat 
ha treballat obres d’artistes 
locals com el rubinenc Josep 
Maria Roset, però també 
internacionals com Seamus 
Wray o Caleb Charland. 

L’institut La Serreta ha estat 
seleccionat per la Funda-
ció Bofill i el Departament 
d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya per sumar-se 
al Programa Magnet a par-
tir del curs vinent. Aquest 
programa té com a objectiu 
crear aliances per a l’èxit 
educatiu i acompanyar els 
centres en el desenvolu-
pament d’un projecte en 
aliança amb una institució 
d’excel·lència. Aquesta col-
laboració permet que el 
centre desenvolupi un pro-
jecte educatiu innovador i 
de qualitat i que es conver-
teixi en un projecte de refe-
rència tant per a les famílies 
com per a la comunitat edu-
cativa.

La Serreta ha presentat 
una proposta de treball ba-
sada en la coeducació com a 
eix temàtic. La idea del pro-
jecte és treballar des dels 
àmbits de l’expressió artís-

tica, musical i física, ja que 
són àrees que permeten 
trobar talents en tot l’alum-
nat. A hores d’ara, el cen-
tre busca un patrocinador 
potent per desenvolupar el 
projecte. La directora del 
centre, Laura Alegre Sanz, 
ha destacat que “és una 
gran oportunitat pel model 
d’escola pública inclusiva i 
de qualitat de Rubí i també 
per la comunitat educativa 
de La Serreta”.

A Rubí ja hi ha dues es-
coles, la Montessori i el Pau 
Casals, que formen part 
del programa Magnet. “Ara 
tenim l’oportunitat de fer 
créixer aquesta experiència 
en un centre de secundària 
i fer de Rubí una de les ciu-
tats amb més magnetisme 
per la innovació i la qualitat 
de l’educació pública”, ha 
assenyalat el regidor d’Edu-
cació, Víctor García, que ha 
felicitat l’institut. / DdR

L’institut La Serreta també serà 
centre Magnet

El Pinar comptarà amb un 
dispositiu d’inserció sociolaboral

MARtA cAbRERA

L’Escola d’Adults Pau Ca-
sals, situada a l’edifici del 
Bullidor, inicia una nova 
etapa modernitzant les 
instal·lacions, però també 
el currículum educatiu. La 
nova directora, Manuela 
Simancas, que havia estat 
mestra del centre educatiu 
durant cinc anys, vol donar 
un nou impuls a l’escola i 
obrir-la a tota la ciutadania 
de Rubí.

Per fer-ho, en primer lloc 
han invertit 30.000 euros 
per posar al dia el sistema 
informàtic i els coneixe-
ments del professorat en 
noves tecnologies. D’altra 
banda, s’han actualitzat i 
ampliat alguns cursos, com 
per exemple els de llengua 
castellana i catalana dirigits 
als nouvinguts, que ara es 
fan entre 8 i 9 hores set-
manals i amb una durada 
quadrimestral, perquè així 
pugui acollir el doble de 
persones. També s’ha am-
pliat al matí el curs CAM, 
destinat als joves que no 
han aprovat l’ESO i volen ac-
cedir a cicles formatius i que 
fins ara només es feien a la 
tarda. “A Rubí hi ha molts 
joves en aquesta situació i 
creiem que amb l’ampliació 

L’Escola d’Adults es modernitza 
amb més cursos i activitats 

Si buscas calidad, precio y 

está la solución!
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

Marbre
Granit

Silestone
Pedra natural 

i arti�cial

Mármoles 
Martínez
Peralta

Av. de la Llana, 63
(Polígon Industrial “La Llana”)

T. 93 697 20 95

al matí podem donar sortida 
a aquest col·lectiu, en coor-
dinació amb els instituts”, 
ha explicat Simancas.

Però l’activitat de l’es-
cola no només es redueix 
als cursos i formacions que 
ofereix, sinó que també 
acull activitats d’altres enti-
tats. És el cas dels cursos del 
Servei de Normalització Lin-
güística, que es fan a l’aula 
d’audiovisuals i també de les 
activitats del Voluntariat per 
la Llengua. De fet, segons ha 
explicat la directora, un dels 
nous objectius de l’escola 
és obrir-se a la ciutadania 
i col·laborar amb les enti-
tats locals: “Tenim espais 

comuns, una escola molt 
maca i gran i amb el temps 
esperem poder coordinar-
nos amb entitats perquè 
puguin utilitzar l’espai”. Tot 
i això, Simancas ha dema-
nat a l’Ajuntament que faci 
algunes reparacions que fa 
més de 10 anys que són ne-
cessàries, com ara una capa 
de pintura i reparar algunes 
esquerdes que filtren aigua 
quan plou.

Ampli ventall formatiu
El centre té una capacitat 
de 700 alumnes, tot i que 
aquest any, amb la pandè-
mia hi ha poc més de 300 es-
tudiants. El cos docent està 

format per 11 professors i 
es fan molts tipus de cursos 
i formacions. Per exemple, 
el centre acull els tallers 
d’anglès que donen accés 
a l’Escola Oficial d’Idiomes. 
També hi ha cursos de com-
petències digitals i cursos de 
preparació per a les proves 
d’accés a cicle superior de 
Formació Professional. A 
banda d’això, s’ofereix for-
mació per presentar-se a 
la Selectivitat, per a majors 
de 25 anys i majors de 45 
anys. També es fan cursos 
per poder obtenir el graduat 
escolar i fins i tot hi ha un 
grup d’àvies de la ciutat que 
aprenen a llegir i escriure.

L’Ajuntament, a través del 
Rubí Forma, posarà en mar-
xa a partir del 3 de maig un 
dispositiu d’inserció sociola-
boral per a veïns i veïnes del 
barri del Pinar, que s’ubicarà 
al Centre Cívic La Cruïlla. 
Oferirà un programa d’ori-
entació i acompanyament 
individualitzat per a 65 per-
sones que podran millorar la 
seva ocupabilitat per facilitar 
la seva inserció laboral. El 
projecte té una durada de 6 
mesos, fins al 31 d’octubre.

El servei estarà obert de 
dilluns a divendres de 8 h a 15 
h i està destinat a persones 
residents al barri del Pinar. 
Els usuaris obtindran aten-
ció amb un plantejament 
flexible i accediran a mesu-

res ocupacionals en funció 
de les seves necessitats: 
informació del mercat labo-
ral, orientació professional, 
motivació per a l’ocupació, 
anàlisi de l’ocupabilitat i les 
competències transversals, 
qualificació professional, 
pràctiques en empreses, de-
rivació a altres recursos ocu-
pacionals, acompanyament 
a la inserció i seguiment de 
la contractació. Per posar 
en marxa el dispositiu, el 
consistori ha rebut una sub-
venció de 101.442,72 euros 
del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya (SOC). La sub-
venció també s’ha destinat a 
un programa laboral que ha 
permès contractar 6 perso-
nes a l’atur. / DdR 

l’Escola d’Adults Pau casals vol obrir-se a la ciutadania. / cedida
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Rubí ja forma part de l’ens que agrupa les principals ciutats europees 
en qüestions de l’àmbit social. / Xavi Olmos-Ajuntament

C/ Maximí Fornés 64-66 Rubí (Barcelona) 
Contacta con nosotros: T. 93 181 33 52      661 714 535 

AHORA ES 
¡EL MOMENTO!

LÁSER DE DIODO
Oferta en axilas*

ANTES 30€

AHORA 20€

*Oferta aplicable en la primera 
sesión para nuevos clientes. 

Válida hasta el 30 de Abril de 2021.

Centro Aurora
CA

Rubí ja és una de les ciutats 
associades de la xarxa Eurocities
ReDAcció

Eurocities ha acceptat la 
candidatura de Rubí per 
formar part d’aquesta xar-
xa de ciutats europees. El 
municipi vallesà ja és ciutat 
associada i com a tal tindrà 
l’oportunitat de treballar, 
juntament amb altres po-
blacions, en un fòrum dedi-
cat a assumptes socials. 

Aquesta xarxa consta 
de vuit grups de treball 
que es reuneixen dues o 
tres vegades a l’any i que 
també col·laboren a tra-
vés d’una plataforma en 
línia per debatre reptes 
urbans, intercanviar bones 
pràctiques, desenvolupar 
declaracions polítiques i 
participar en projectes de 
la Unió Europea.

“Per a Rubí és molt 
important ser present en 
aquells espais on s’intercan-
vien experiències de l’àmbit 
local i molt especialment 
on s’aborden els temes que 
prioritzem com a ciutat, 

Manifestació pels carrers de Rubí 
per demanar la independència
Les entitats Òmnium Rubí, 
la secció local de l’Assem-
blea Nacional Catalana, 
el CDR i el Consell Local 
van impulsar divendres a 
la tarda, coincidint amb la 
jornada de Sant Jordi, una 
manifestació per reclamar 
la independència. 

La mobilització va sortir 
de la plaça Nova de l’Esta-

ció, rebatejada pel col·lectiu 
com a plaça 1 d’Octubre, i va 
finalitzar a la plaça de Pere 
Aguilera, davant de l’Ajunta-
ment, on es va llegir un ma-
nifest. Aquesta és la primera 
d’un seguit d’accions que les 
entitats independentistes 
del municipi tenen progra-
mades a la ciutat fins al mes 
de juny. / DdR

com són la cohesió social i 
la defensa de la infància”, 
ha valorat l’alcaldessa, Ana 
María Martínez.

Eurocities és una xarxa 
que agrupa les principals 
ciutats europees. L’entitat 
va ser fundada el 1986 pels 
alcaldes de sis grans pobla-
cions: Barcelona, Birming-
ham, Frankfurt, Lió, Milà 
i Rotterdam, i actualment 
reuneix els governs locals de 
140 de les ciutats més grans 
d’Europa, a banda de 45 
ciutats associades. A través 

de sis fòrums temàtics, una 
àmplia gamma de grups de 
treball, projectes, activitats 
i esdeveniments, la xarxa 
ofereix als municipis inte-
grants una plataforma per 
compartir coneixements i 
intercanviar idees.

L’entitat té com a ob-
jectiu reforçar el paper dels 
governs locals en l’àmbit 
europeu i per aquest motiu 
treballa amb les institucions 
de la Unió Europea fent-los 
arribar aquelles qüestions 
comunes que afecten la vida 

quotidiana de la ciutadania 
europea. La xarxa també 
actua com a grup d’influ-
ència a l’hora, per exemple, 
d’aconseguir canvis d’enfo-
cament en la legislació.

Eurocities està oberta a 
ciutats de més de 250.000 
habitants. L’entitat, però, 
també admet com a asso-
ciades aquelles poblacions 
que, tot i ser més petites, 
mostren un bon treball en 
alguns dels àmbits dels quals 
s’ocupa la xarxa. Aquest és 
el cas de Rubí, “fet que con-
verteix la nostra incorpora-
ció en un reconeixement”, 
ha assenyalat l’alcaldessa. 

 Abans de l’entrada de 
Rubí a Eurocities, la xarxa 
europea ja va reconèixer 
com a bona pràctica una 
iniciativa dels Serveis Socials 
municipals d’acompanya-
ment parental per a famílies 
en situació de vulnerabi-
litat i la va incloure al seu 
informe Lluitant contra la 
pobresa infantil a les ciutats 
europees. 

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

     LLÁMENOS SIN COMPROMISO Y LE DAREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN.

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

    ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

P

La manifestació va recórrer el centre de la ciutat. / Cedida



Sobre l’antic Camp de Golf  de Can Sant 
Joan (Rubí - Sant Cugat)
Fa setze anys que visc a Rubí. Vaig venir 
com tantes altres persones perquè és més 
assequible econòmicament. El treball fora i 
les meves relacions precedents fora de Rubí 
han fet molt lenta la meva immersió. Rubí 
seria la meva residència fi ns a la jubilació, 
però la pandèmia em va fer canviar aquest 
desig i va accelerar el meu assentament social 
en aquesta ciutat.

Abans ja transitava pels senders i camins 
de la Serra de Galliners, accedint per Can 
Barata o per Can Rosés quan sortia del Club 
Natació Rubí. Sempre anava amb cotxe.

Accedir a l’antic camp de Golf de Sant 
Joan, abandonat, va ser una gran troballa. Els 
seus prats començaven a rebre a persones que 
accedíem entre els forats oberts per fades 
bones en el fi lat. En la primera fase de la 
desescalada de la pandèmia, em vaig adonar 

que podia accedir al bosc i també al camp de 
Golf, caminant a poc més de deu minuts des 
de casa, per Ca n’Oriol.

Les primeres excursions i passejades 
permeses de 10 ha 12 h eren un xut de 
felicitat.

Després de passar sota el pont de l’auto-
pista de Vallvidrera accedia a camp de Golf. 
M’endinsava en els seus camins i discorria 
feliç per extenses zones obertes.

Beneïdes clarianes en aquesta època tan 
fosca de pandèmia.

El bosc adjacent amb camins i preciosos 
corriols és atapeït i en arribar al camp de 
Golf apareixen clars de llum, amplitud de 
mires, extensions de vegetació silvestre i 
gespa alliberada del rasurat implacable per 
a la pràctica del golf.

Recorria pel camí obert i imaginava que 
estava en qualsevol parc d’Europa. Imagi-
nava pels camins asfaltats que fan servir els 

buggies, a persones que venien en cadires 
de rodes o altres vehicles que les poguessin 
transportar.

Ja fa més d’un any i el camp de Golf està 
cada vegada més transitat. Com ramells de 
fl ors, aquí i allà famílies o amics fan pícnic, 
caminen o prenen el sol. Et creues amb gent 
que va sola, en parella o grups passejant, 
grups d’amics, o gent que amb la calma 
s’atura, camina, parloteja.

Un paratge extraordinari ben merescut 
per als habitants de Rubí.

Al desembre amb gran esperança vaig 
saber de la Plataforma Reconvertim al Camp 
de Golf (Rubí - Sant Cugat de Vallès) que 
lidera la reivindicació per a ús públic. Avui 
en dia la plataforma considera que no es pot 
esperar més a què als Ajuntaments de Rubí 
i Sant Cugat els convoquin per començar a 
treballar una proposta per l’antic camp de 
golf de Can Sant Joan.

A Europa hi ha molts camps de golf 
gratuïts, ja que el regadiu cau del cel. Aquí, 
a Rubí, i tal com estan les coses, quina millor 
medicina per a la ciutadania que atorgar per 
a ús públic l’antic camp de Golf de Sant 
Joan.

Per la minoria que practica el golf i es pot 
permetre el regadiu de pagament d’aquestes 
àrees, segur que també es pot sufragar des-
peses de desplaçament a altres zones ressort 
on el golf és tan exclusiu.

Que els dos ajuntaments de Rubí i Sant 
Cugat posin fi l a l’agulla i l’Administració, la 
Generalitat (Incasòl) que espavili i atorguin 
el camp de Golf com a espai públic per a la 
ciutadania i atenguin els requeriments de la 
plataforma.

Quin orgull com rubinencs gaudir amb 
legitimitat d’aquesta àrea de natura. Salut 
física, mental i social per a la ciutadania.

Laura García Colomo 

Cartes de la Ciutadania

Segueix-nos a les xarxes socials

Visita’ns a www.diariderubi.com
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R ubí va viure divendres passat una 
jornada de Sant Jordi amb un gran 
ambient al carrer. Les limitacions i 

restriccions imposades per la pandèmia que 
està sacsejant la nostra vida no va impedir que 
els rubinencs i rubinenques gaudissin d’una 
diada com si fos una festa. No va haver-hi 
una nombrosa programació d’activitats, ni 
aglomeracions ni moltes parades de roses i 
llibres. Eren comptades, però l’essència de la 
festa hi era, amb els llibres i les roses com a 
protagonistes, i malgrat l’escassetat d’aquestes 
últimes. Amb les mascaretes i el gel hidroal-
cohòlic ja com un complement més del nostre 
dia a dia i evitant les concentracions de gent. 
Una certa normalitat que ens fa preguntar-
nos si s’aconseguirà erradicar aquest virus o 

Fràgil normalitat
EDITORIAL

com serà la nostra vida si hem de conviure 
defi nitivament amb ell. 

Són qüestions sense resposta científi ca. 
Tot i això, ja coneixem països com Israel, 
qui ha aplicat un efi caç i massiu sistema de 
vacunació a la seva població, que ja permet 
la ciutadania estar sense mascareta a espais 
exteriors. Una mesura que també es comen-
ça a permetre als Estats Units si no hi ha 
aglomeracions. 

Tot plegat ens fa pensar que, sempre que 

la situació epidemiològica millori i l’evolució 
a les Unitats de Cures Intensives sigui bona, 
si a l’estat espanyol, i a Catalunya en concret, 
es prem l’accelerador per immunitzar la po-
blació, especialment la de major risc, també 
es podria aixecar aquesta obligatorietat de dur 
la mascareta tant a exterior com a l’interior, 
limitant el seu ús a situacions amb molta 
concentració de persones. 

Una certa relaxació que podria anar 
acompanyada de la recuperació de l’oci, la pre-

sència de públic a esdeveniments esportius, 
de la mobilitat sense restriccions, i d’altres 
mesures que en defi nitiva permetessin recu-
perar una mica la vida d’abans de l’aparició 
del coronavirus. En qualsevol cas, es tractaria 
d’una nova normalitat fràgil, ja que continuen 
havent-hi molts interrogants com ara la du-
ració de l’efectivitat de la vacuna o si aquestes 
són efectives davant les noves variants que 
estan apareixent en altres països. 

I com la comunitat científi ca encara no té 
respostes a moltes d’aquestes qüestions, toca 
viure dia a dia, adaptant-nos a la situació del 
moment i gaudint dels petits avenços com 
ara la recuperació de festes i tradicions, ni 
que sigui en petit format, com hem fet amb 
la Diada de Sant Jordi. 

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

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

Amb la col·laboració:
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El Tuit de la setmana                     23 d’abril

Núria Escudé
@NuriaEscu

Gairebé visc un atropellament quan he deixat passar 
2 persones a un pas de vianants a Av Can Tapis i m’ha 
avançat un descerebat a tota velocitat sense ni veure 
que hi havia vianants que, per sort, com un d’ells era 
invident, anaven a poc a poc #rubicity
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El índice de referencia de precios de 
alquiler, qué es y cómo se aplica
Ya llevamos tiempo escuchan-
do hablar sobre la limitación 
en los precios de los alquile-
res, pero realmente ¿sabemos 
qué es? ¿O como se aplica? 
INMOFIORE os aclara las 
dudas más frecuentes

¿Qué es el índice de 
referencia del precio del 
alquiler de vivienda?
El Índice de referencia de 
precios de alquiler es un 
indicador que sirve para 
proporcionar transparencia 
al mercado. Según detalla el 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, 
“el desarrollo del sistema res-
ponde a una de las caracte-
rísticas del arrendamiento en 
España, que es la inexistencia 
de estadísticas ofi ciales sobre 
precios a nivel estatal que 
sirvan de referencia a los 
particulares y a los diferen-
tes agentes que operan en 
este mercado, por lo que el 
primer objetivo de este sis-
tema es el de establecer una 
sistemática para ofrecer una 
base de información fi able y 
contrastada, para conocer 
la situación del mercado del 
alquiler residencial con la 
meta de garantizar la transpa-
rencia y el conocimiento de 
la evolución del mercado del 
alquiler de viviendas”.

¿Qué información 
proporciona el índice 
de referencia de precios 
de alquiler?
Los Índices de referencia del 
precio del alquiler de vivien-
da ofrecen información del 
mercado de arrendamiento 
desagregada en cinco niveles 
administrativos: sección cen-
sal, distrito, municipio, pro-
vincia y comunidad autónoma 
(siempre que ellos existan 
información sufi ciente sobre 
viviendas arrendadas).

Los datos de los bienes 
inmuebles, clasifi cados por 
vivienda colectiva y unifa-
miliar o rural, que ofrece 
este Índice de referencia de 
precios de alquiler son los 

siguientes:
· Número de viviendas en 
arrendamiento.
· Renta (€/m2/mes).
· Cuantía (€/mes).
· Superfi cie (m2).

Casos en que no se aplica 
el límite establecido por 
el índice de referencia
Hay algunas situaciones par-
ticulares en las que no se 
aplica el cálculo anterior. 
Te presentamos algunas a 
continuación.

En el caso que el arrenda-
tario genere ingresos iguales 
o menores a 2,5 veces el indi-
cador de renta. Esto siempre 
y cuando el arrendador gene-
re ingresos iguales o mayores 
a 3,5 veces el indicador de 
renta.

Cuando la vivienda es de 
Protección Ofi cial.

¿Cómo se formaliza 
el nuevo contrato de 
alquiler?
El nuevo contrato de alquiler 
debe venir acompañado del 
documento que general el 
sistema de indexación de los 
precios de alquiler, junto con 
la información relativa al va-
lor de índice correspondiente 
a una vivienda análoga de 
alquiler expresado en euros 
por m2, especificando los 
márgenes de precios inferio-
res y superiores.

Las dos partes pueden 
pactar incrementar o reducir 
un 5% el precio del índice 
en función del estado y ca-
racterísticas de la vivienda. 
Únicamente se podrá acordar 
un incremento de hasta el 5% 
sobre el índice si la vivienda 
reúne como mínimo tres de 
las siguientes características: 
tener ascensor, tener apar-
camiento, estar amueblado, 
tener calefacción o refrige-
ración, piscina comunitaria 
o equipamientos similares, 
jardín o terraza comunitaria, 
conserjería y vistas especiales. 
Estas características, además, 
deben constar en el contrato 
y deben acreditarse.

Nombre gerente/director:
Damian Fiorino Pankl

Direcciones:
Calle Basses, nº 29 LOCAL (08191 - Rubí)

Calle Cal Princep, nº 49 (08191 - Rubí)
Teléfono 645 337 793

Si el alquiler viene de-
terminado por un alquiler 
anterior, el arrendador ha 
de informar de la fecha y el 
importe de la renta anterior 
al contrato y justificar el 
nuevo alquiler. 

También requerirá dispo-
ner de Cédula de habitabili-
dad y Certifi cado energético, 
ya sea de toda la fi nca o de la 
vivienda en particular.

Y después, mientras dure 

el contrato, ¿puedo o pueden 
actualizar el precio? 

Durante la vigencia del 
contrato la renta solo se pue-
de actualizar si está previsto 
en el mismo contrato. 

Y, en cualquier caso, este 
incremento nunca podrá su-
perar al del IPC interanual.

Si aun te quedan dudas, 
cuenta con nosotros para 
resolverlas. Contacta con 
Inmofi ore.



La nostra salut depèn en 
bona part del medi ambient, 
cap sorpresa, Tothom coin-
cidirà en el fet que l’aire que 
respirem, l’aigua que bevem 
o com es produeixen els nos-
tres aliments són determi-
nants de la nostra salut. Per 
tant, hem d’entendre que les 
amenaces al medi ambient 
són també amenaces a la 
nostra salut. Si això no ens fa 
reaccionar, canviar d’hàbits i 
apostar decididament per la 
protecció del medi ambient, 
ens haurem guanyat a pols el 
que ens passi.

No hem de salvar el 
planeta, no l’hem de prote-
gir del canvi climàtic o de 
l’esgotament dels recursos. 
El planeta seguirà allà en-
cara que el fem inhabitable, 
que els estius durin sis mesos 
o que els camps quedin secs 
i erms; som nosaltres, els 
qui perillem som l’espècie 
humana i moltes altres que 
ens estem portant per enda-
vant, som nosaltres mateixos 
qui, encara que sigui per pur 
egoisme, ens hem de salvar.

I he de dir que, en el poc 
més d’any i mig que porto 
com a regidor de Medi Am-
bient i Transició Ecològica a 
Rubí he comprovat que aquí 
tenim molta gent egoista. 
Gent que li agrada caminar 
per entorns plens de vida, 
persones que dediquen el 
seu temps lliure a recollir 
brossa del medi natural o 
artistes que volen fer visible 
el tresor que tenim a pocs 
minuts de casa nostra. Molta 
gent egoista com són els pa-
gesos que treballen la terra 
des del respecte, nens i nenes 
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Els preus de l’habitatge a 
Rubí, tant de compra com 
de lloguer, superen la mitjana 
del Vallès Occidental. Llogar 
un pis a Rubí és, per exem-
ple, més car que a Terrassa. 
Aquesta situació posa tensió 
a l’economia de moltes famí-
lies i fa molt difícil l’emanci-
pació dels joves a la nostra 
ciutat, que es veuen obligats a 
buscar oportunitats en altres 
ciutats de la comarca. Però 
us imagineu que poguéssim 
disposar d’una legislació que 
permetés al nostre Ajunta-
ment, per exemple, adquirir 
habitatges al mercat lliure 
o de bancs i grans tenidors? 
Us imagineu un govern local 
que construís habitatge de 
protecció oficial en règim 
de lloguer? Una legislació 
que ens permetés regular els 
preus màxims dels lloguers? 
1.500 pisos més al mercat? 
Doncs tot això és possible i 
el nostre país disposa d’algu-
nes d’aquestes eines des del 
2007. Són moltes les ciutats 
del nostre entorn proper que 
n’han fet ús per controlar els 
preus de l’habitatge i oferir 
més oportunitats als seus 
habitants de quedar-se a la 
ciutat.

Aquest mes de febrer es 
va aprovar al Ple Municipal 
de febrer el Pla Local d’Ha-
bitatge de Rubí. Aquest do-
cument recull les polítiques 
en matèria d’habitatge per als 
propers 6 anys. Viladecans, 
amb un volum d’habitants 
semblant al de Rubí, va apro-
var el seu Pla Local d’Habi-
tatge l’any 2008. El govern 
socialista ha trigat 14 anys, 

L’egoisme ens pot salvar L’habitatge a Rubí, 
en blanc i negre
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14! a aprovar-lo a Rubí. No 
sembla doncs que amb aquest 
retard ens puguem permetre 
gaires celebracions.

També resulta una mica 
ridícul que tant la regidora 
de l’àrea com la mateixa al-
caldessa presumissin d’haver 
“decidit” incrementar fins 
a un 15% el percentatge 
d’habitatges dedicats a po-
lítiques socials els propers 
anys. Van oblidar explicar 
que en realitat no han decidit 
res, senzillament hem donat 
compliment al “mandat de 
solidaritat urbana” (article 73 
de la Llei Catalana del Dret 
a l’Habitatge) que obliga les 
àrees de demanda residencial 
forta i acreditada com Rubí a 
arribar al 15%. No menteixen 
del tot, però tampoc ens ex-
pliquen tota la veritat.

Perquè la veritat és do-
lorosament trista: els darrers 
anys l’Ajuntament de Rubí 
no ha construït ni un sol 
habitatge de protecció ofi cial 
o dotacional (Sabadell 141 
els darrers tres anys, Sant 
Cugat 34). Pel que fa a la 
possibilitat d’adquirir habi-
tatges procedents d’execuci-
ons hipotecàries o subhastes 
de grans tenidors, el govern 
PSC/En Comú Podem n’ha 
adquirit tres els darrers anys. 
Salt (governat per ERC) 
n’ha comprat 83 d’un sol cop 
només el 2020, amb un crèdit 
de 3,3 milions de €. Sant 
Cugat anunciava recentment 
l’adquisició d’11 habitatges 
per 2 milions de €. Poca 
ambició doncs la del govern 
PSC/En Comú Podem que, 
a més a més, preveu adquirir 
per aquesta via només 2 
habitatges anuals, és a dir 12 
durant la vigència del pla. És 

a dir una misèria.
El fet que els darrers anys 

el PSC hagi renunciat a fer 
polítiques d’habitatge, ens 
situa en un context difícil, 
amb l’obligació de resoldre 
una crisi urgent amb molt 
pocs recursos. Tal com hem 
dit abans aquest govern ha 
gestionat malament les ei-
nes que la legislació posa al 
seu abast. El cens de pisos 
buits amb les corresponents 
sancions per mobilitzar-los i 
afegir-los al parc de lloguer, 
arriba també tard i encara és 
coix. La nova llei de control 
de rendes permet també inci-
dir en la racionalització d’uns 
preus de lloguer superiors 
com hem dit a la mitjana 
comarcal i vigilarem de prop 
quina aplicació en fa l’actual 
govern de la ciutat.

El Pla Local d’Habitatge, 
doncs, arriba amb 14 anys de 
retard i és poc ambiciós. Si 
tenim en compte la incapa-
citat d’aquest govern per tirar 
endavant licitacions sense 
desistiments que endarre-
reixen i encareixen les obres, 
l’endarreriment endèmic en 
l’aprovació del POUM (al-
gunes de les actuacions més 
importants previstes en la 
segona fase del Pla Local 
d’Habitatge dependran de la 
seva aprovació), ens temem 
que les previsions d’ampliar 
el parc públic d’habitatge 
quedaran en poc més que 
paper mullat. Des d’ERC 
sempre hem cregut que les 
polítiques d’habitatge són el 
pal de paller de les polítiques 
socials i seguirem amb molta 
atenció el compliment de les 
línies estratègiques i actuaci-
ons perquè no siguin, un cop 
més, fum i titulars.

que apadrinen entorns na-
turals o entitats que activen 
accions de voluntariat. Po-
dem ser optimistes si som 
capaços d’encomanar aquest 
egoisme, aquest sentit de 
propietat col·lectiva que 
tenen els espais naturals i 
entendre’ls com el nostre 
jardí comú, un jardí que cal 
fruir amb respecte, modera-
ció i cura.

La pandèmia i els con-
finaments han tingut una 
conseqüència positiva, el 
coneixement de l’entorn 
natural de Rubí per moltís-
sima gent que ara pot ubicar 
al mapa la Font de Can 
Moritz, Can Roig o la Serra 
de Can Guilera. Tenim a 
disposició una xarxa de 130 
kilòmetres que fa possible 
la feina conjunta del Club 
Excursionista, Rubí d’Arrel 
i la tasca contínua de la 
Unitat de Medi Ambient 
municipal. Itineraris que 
són camí de coneixement 
de la història i la cultura de 
la nostra ciutat, no oblidem 
que conèixer és estimar. Però 
si us plau, recordem que cal 
ser egoistes, recordar que 
voldrem tornar una i altra 
vegada i que els nostres re-
sidus són nostres i que amb 
nosaltres han de tornar.

Celebrem ara el Dia de 
la Terra 2021 i és, de nou, 
gràcies a tantíssima gent 

egoista que tenim a la nostra 
ciutat. Pagesos que ens ex-
pliquen la seva feina diària, 
artistes que aporten les seves 
creacions a l’exposició oberta 
Respira Rubí o restauradors 
que ens ofereixen una cuina 
basada en el respecte al 
producte de la terra. Dies 
per conèixer encara millor el 
nostre patrimoni col·lectiu, 
per entendre que la nos-
tra salut depèn també de 
com el tractem, de com ens 
tractem. Dies per prendre 
encara més consciència de 
què podem fer o deixar de 
fer per tenir cura del que 
és de totes i tots, com ara 
fer un ús responsable de re-
cursos escassos com l’aigua, 
generar menys residus o triar 
formes de mobilitat menys 
contaminants.

Totes i tots estem a pro-
va, és moment per triar entre 
el sentit comú i actuar per 
l’autopreservació o seguir 
pensant que no cal canviar 
res, seguir cremant combus-
tible sense adonar-nos que 
en aquest incendi crema el 
que és de totes i tots i crema 
la nostra salut. Tenim molt 
a aprendre dels més egois-
tes, els nens i nenes que ho 
tenen molt clar i volen que 
en el futur del qual seran 
protagonistes segueixi sent 
possible celebrar molts altres 
dies de la Terra.

Andrés Medrano 
Muñoz (ECP) Regidor 
de Medi Ambien i 
Transició Ecològica Joan Puntí

ERC Rubí
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Molt bon ambient al carrer per la Diada 
de Sant Jordi tot i les restriccions

Xavi Mas presenta ‘confesiones del 
banquillo’, un recull d’entrevistes a 
menors estrangers tutelats 

MARTA cAbReRA

Els rubinencs van tornar 
a sortir al carrer per Sant 
Jordi, després que l’any pas-
sat la Diada no es pogués 
celebrar pel confinament. 
Les botigues de llibres i de 
roses van poder treure les 
paradetes davant dels seus 
establiments durant tot el 
dia per tal que els ciuta-
dans poguessin veure una 
mostra dels seus productes 
sense la necessitat d’entrar 
a dins els locals, que tenen 
restriccions d’aforament. A 
més, en el cas de la llibreria 
El Racó del Llibre, també 
va muntar un petit estand 
perquè els autors locals 
poguessin signar exemplars 
de les seves obres.

L’Ajuntament va autorit-
zar cinc punts de venda de 
llibres, a la plaça Pere Es-
mendia, al passeig de Fran-
cesc Macià, al carrer Doctor 
Robert, al carrer Sant Pere 
i al carrer Magí Raméntol. 
Pel que fa a les floristeries, 
n’hi ha havia quatre auto-
ritzades, al carrer Prat de la 
Riba, dos al carrer Maximí 
Fornés i una a la plaça Nova 
de Les Torres.

ReDAcció

L’Auditori de la Biblioteca 
Mestre Martí Tauler aco-
llirà dimecres vinent 5 de 
maig a les 18 h la presen-
tació de ‘Confesiones del 
banquillo’, un llibre escrit 
pel rubinenc Xavi Mas, 
vinculat al Club Escola de 
Futbol Can Mir. L’obra és 
un relat en forma d’en-
trevistes als nois menors 
estrangers tutelats de la 
nostra ciutat, que pretén 
commoure consciències 
i apropar-nos als motius 
que van obligar aquests 
joves a deixar la seva fa-
mília i la seva terra per 
iniciar una dura travessia 
fins al nostre país i inten-
tar començar una nova 
vida en una societat on no 
sempre és positiva la seva 
acollida.

tradicions

presentació

Tot i que no hi ha va 
haver un centre neuràlgic 
per celebrar Sant Jordi, 
com altres anys havia estat 
la plaça Doctor Guardiet, i 
no hi havia moltes parades 
per motius de seguretat, hi 
ha va haver molt bon ambi-
ent als carrers de Rubí, en 
part gràcies al bon temps, 
i especialment a la tarda, 
quan l’afluència de gent va 
ser més elevada. Això va 
provocar cues per comprar 
llibres i sobretot roses, que 
en algunes floristeries es 

Segons explica Jordi 
Peiró, president del CEF 
Can Mir, en el pròleg del 
ll ibre, ‘Confesiones del 
banquillo’ és un relat cru 
i realista, impactant emo-
cionalment per moments, 
crític amb una societat 
acomodada que gira la 
cara davant les injustícies 
que hem propiciat i que 
tolerem. Una narració que 
pretén deixar empremta i 
contribuir a crear consci-
ència, que posa de mani-
fest la bondat i també les 
misèries de l’ésser humà.

Peiró destaca de Xavi 
Mas la seva gran aporta-
ció al projecte col·lectiu i 
solidari del CEF Can Mir, 
que des de fa un lustre tre-
balla per la integració i la 
inclusió a través de l’esport 
i porta a terme diversos 
projectes solidaris.

van esgotar: “No ens espe-
ràvem un Sant Jordi tan bo, 
la gent tenia moltes ganes 
i molta il·lusió. Crec que 
cap florista s’ho esperava. 
Estem molt contents”, va ex-
plicar Carmen Domínguez, 
de la floristeria Carmen Art 
Floral.

També va ser una jor-
nada d’èxit pel gremi dels 
llibreters, que va demanar 
a la ciutadania que comprés 
durant tota la setmana per 
evitar aglomeracions. Tot i 
això, durant la jornada de 

ciutadans triant llibres a la parada del Racó del Llibre. / M. cabrera

Sant Jordi les vendes de 
llibres van superar les previ-
sions: “Va ser una molt bona 
jornada, millor del que es-
peràvem, durant la setmana 
molta gent va comprar, però 
el dia de Sant Jordi també, 
va ser una gran festa”, ha 
explicat Enric Pallarès, res-
ponsable de la llibreria El 
Racó del Llibre.

A banda dels llibres i les 
roses, una de les activitats 
que va sempre lligada a la 
Diada de Sant Jordi són les 
sardanes. Tot i que encara 

LLibReS MéS venUTS
Ficció en català

-La dona de la seva vida. Xavier Bosch
-L’home que va viure dues vegades. Gerard Quintana
-Consumits pel foc. Jaume Cabré

Ficció en castellà
-Sira. Maria Dueñas
-El arte de engañar al Karma. Elizabeth Benavent
-El juego del Alma. Javier Castilo

No ficció
-Si el cel es tornés vermell. Cori Calero
-El amor de mi vida. Paz Padilla
-A cor obert. Oriol Mitjà

Infantil-Juvenil
-No despertis mai un drac. Bianca Shulze
-Tinc un drac a casa. Emma Yarlett
-Gran Llibre de Sant Jordi. Roser Calafell

Font: El Racó del Llibre

La casa imbert es va ornamentar per la Diada. / M.c.

no es pot ballar, el Foment 
de la Sardana va apostar per 
mantenir la tradició i orga-

nitzar una audició a l’Ate-
neu, que va anar a càrrec de 
la Cobla Montgrins.

isabel Mercader i Pilar Rodríguez guanyen 
el concurs de relats veus de Dona
ReDAcció

La primera edició del con-
curs de relats Veus de Dona 
ja té guanyadores: Isabel 
Mercader en català per ‘La 
dona del mirall’ i Pilar Ro-
dríguez en castellà per ‘Cu-
estión de Género’. Aquestes 
han estat les dues històries 
premiades en la catego-
ria d’adults en la primera 
edició d’aquest certamen, 
organitzat coincidint amb el 
desè aniversari del club de 
lectura més popular de la 
Biblioteca, Veus de Dona. 

Pel que fa a la categoria 
juvenil, les guanyadores han 
estat Xiao Ying, amb ‘Una 
història diferent’ i Tania 
Barrientos, que ha escrit 
‘Espejos’, totes dues de 
l’institut Torrent dels Alous. 
Els accèssits han estat per 
Ivette de las Heras, per ‘Ve-

literatura 

Foto de família de les guardonades amb les autoritats. /  Ajunta-
ment - Localpres

neno’, i Natàlia Cardó, per 
‘Sempre et recordaré’, totes 
dues del JV Foix. 

En total s’han presentat 
94 relats, 75 en la categoria 
d’estudiants de 3r i 4t d’ESO 
i 19 en la categoria d’adults. 
Els relats es podien pre-
sentar en català o castellà 

i l’únic requisit que hi havia 
era que havia de destacar la 
igualtat de gènere, posar en 
relleu el paper de les dones 
en la història o en qualsevol 
camp del coneixement o 
reflexionar sobre l’aporta-
ció femenina a la societat 
actual. 

L’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, que va assistir 
al lliurament dels premis 
el divendres a la tarda, co-
incidint amb Sant Jordi, 
va destacar l’esperit crític 
del certamen: “El concurs 
neix per promoure el pen-
sament crític i la igualtat 
entre dones i homes. Cre-
iem que la creació literària 
és una eina potentíssima 
d’apoderament que ens 
pot transformar individu-
alment i col·lectivament”. 
També van estar presents 
en l’entrega de premis els 
regidors Yolanda Ferrer i 
Víctor Correas, a més de 
la conductora del club de 
lectura, Gracia Pérez, que va 
mostrar la seva satisfacció 
pel fet que el concurs hagi 
comptat amb la participació 
de gairebé un centenar de 
persones.
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Els Gegants de Rubí, el Roc i 
la Paula, par� ciparan en una 
exposició d’imatgeria popular 
i fes� va a la localitat de Sant 
Feliu de Llobregat, capital del 
Baix Llobregat. La mostra, ba-
tejada com a ‘Floreix la festa’ 
s’ubicarà al recinte de La Nau 
de Can Bertrand, al carrer 
d’Anselm Clavé, entre els dies 
3 i 9 de maig. L’horari de visita 
és de dilluns a divendres de 
16 h a 19 h, dissabte d’11 a 
14 h i 16 h a 20 h i diumenge 
d’11 h a 14 h.

Sant Feliu de Llobregat 
acull cada segon cap de set-
mana de maig les Festes de 

Primavera, celebració que 
engloba dos dels esdeveni-
ments més emblemà� cs de la 
ciutat: l’Exposició Nacional de 
Roses i la Fira Comercial i In-
dustrial del Baix Llobregat. En 
el marc d’aquesta celebració 
també s’organitzen tot un se-
guit d’ac� vitats culturals i de 
lleure amb un con� ngut molt 
divers, com una mostra d’ac-
� vitats i folklore tradicional i 
popular, un fes� val fl amenc 
o una trobada de puntaires, 
però totes elles amb un ob-
jec� u comú: la promoció de 
la rosa com a signe d’iden� tat 
de la ciutat. / DdR

Els Gegants de Rubí 
par� cipen en una exposició 
a Sant Feliu de Llobregat 

Rubí Jove estrena la programació de primavera
REDACCIÓ

L’Espai Jove Torre Bassas ha 
posat en marxa les propostes 
d’oci i assessorament de la 
programació de primavera 
dirigides a les persones d’en-
tre 12 i 29 anys.

Durant el mes d’abril, les 
ac� vitats han girat al voltant 
de Sant Jordi i el Dia de la 
Terra, organitzades per l’en-
� tat Fridays for Future, i les 
propostes del mes de maig 
tenen a veure amb l’orgull 
friqui i la salut. Així, el 4 de 
maig hi ha una tarda temà-
� ca (18 h) de trivial friqui i 
jocs de taula i dimarts 25 de 
maig es commemorarà el Dia 
de l’Orgull Friqui amb una 
sessió de karaoke. Les ac� -
vitats relacionades amb la 
salut tractaran la salut � sica 
amb una gimcana espor� va, 
la salut alimentària amb un 
taller de cuina saludable en 
línia a través d’Instagram, 
la salut sexual amb un taller 
sexoafec� u i la salut mental  
amb un taller sobre la ges� ó 
de l’ansietat.

Pel mes de juny, el jovent 
pot sumar-se a una sor� da en 
bicicleta per l’entorn de Rubí 

L’Espai Jove Torre Bassas es troba al carrer de Sabadell. / Cedida

(3 de juny) i celebrar el dia 
de les xarxes socials amb el 
documental ‘El dilema de les 
xarxes socials’ (31 de maig). A 
més, s’inaugurarà el 4 de juny 
una zona chill-out i un hort 
que estan creant un grup de 
joves al pa�  interior de l’edi-
fi ci del carrer Sabadell.

El servei de Joventut 
manté les assessories es-
pecialitzades també durant 
la primavera. Les sessions 

es poden dur a terme te-
lefònicament, per correu 
electrònic, en línia o pre-
sencialment i tracten temes 
laborals, forma� us, sexuals 
i de parella i d’acompanya-
ment emocional. La reserva 
d’hora per a les assessories 
es pot fer a través de rubi-
jove@rubijove.cat, enviant 
un missatge de WhatsApp o 
trucant al mòbil de Rubí Jove 
(630 766 379).

D’altra banda, con� nua 
el projecte d’intervenció 
socioeduca� va Rubi jove als 
barris. A través d’aquesta 
eina, dues professionals es 
desplacen als espais de tro-
bada de les persones joves 
dels diferents barris de la 
ciutat, acompanyen les i les 
joves en els seus itineraris 
personals i treballen amb la 
xarxa pròpia de la ciutat i de 
cada barri en concret.

Medicina  general
Radiologia digital

Ecografia
Traumatologia

Cirurgia
Acupuntura

Teràpia neural 
Homeopatia

Dermatologia
Hospitalització 
Laboratori propi

Perruqueria 
Alimentació 
Accessoris 

Urgències 24 h
Servei a domicili 

Els nostres serveis

Els nostres centres
HOSPITAL 24H  

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

08191 Rubí 

CENTRE VETERINARI 
T. 93 588 28 87

C. Gimnàs 15 08191 
Rubí (L’Escardívol) 

Ctra. Sant Cugat 5, 

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona

Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.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

CULTURA TRADICIONAL

ACTIVITATS 

Dels Gegants de Rubí, hi par� ciparan a la mostra el Roc i la Paula. / 
Marc Albert López (Arxiu)

LLIBRES

Presentació del 
llibre ‘El Gu� ’ a 
la Biblioteca
La Sala Neus Català ha orga-
nitzat per aquest divendres 
30 d’abril a les 18 h la pre-
sentació del llibre ‘El Guti. 
L’op� misme de la voluntat’. Es 
tracta de la biografi a d’Antoni 
Gu� érrez Díaz, popularment 
conegut com el Gu� , pedia-
tre i polí� c català, secretari 
general del PSUC i diputat al 
Parlament de Catalunya. El 
Gu�  va ser una fi gura clau de 
les esquerres catalanes que 
encara perdura en el record 
de moltes persones. 

L’acte, que � ndrà lloc a 
la Biblioteca Mestre Martí 
Tauler, comptarà amb la par-
� cipació de Txema Cas� ella, 
autor del llibre, i de Domènec 
Mar� nez, de l’Associació Ca-
talana d’Expresos Polí� cs del 
Franquisme. La presentació 
estarà moderada per Núria 
Buenaventura, exalcaldessa 
de Rubí per Iniciativa per 
Catalunya. 

L’aforament és limitat i es 
requereix inscripció prèvia 
enviant un mail a salaneusca-
tala@gmail.com. La presen-
tació també es podrà seguir 
per Facebook Live. / DdR

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

Ya tenemos la nueva temporada 
Primavera - Verano
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Els paradistes del Mercat convoquen la primera 
edició del premi literari Lletres del Mercat

El Col·lectiu CIRC porta el medi natural al nucli urbà 
de la ciutat a través de l’exposició ‘Respira, Rubí’

REdaCCIó

L’Associació d’Adjudicataris 
del Mercat Municipal de 
Rubí ha decidit convocar la 
primera edició del concurs 
Lletres del Mercat, un premi 
literari que l’equipament vo·
lia impulsar l’any passat, però 
que la pandèmia va obligar a 
posposar. El concurs literari 
tindrà una periodicitat bianu·
al i està centrat en la novel·la 
curta o un recull de relats en 
llengua catalana.

Els treballs es poden pre·
sentar fins a l’octubre i el jurat 
donarà el veredicte al Nadal o 
principis d’any. La publicació 
del llibre serà per Sant Jordi 
del 2022. L’obra guanyadora 
la publicarà Viena Edicions, 
una editorial de prestigi al 
món literari català. El premi 
del concurs serà l’edició del 
llibre i un premi de 2.000 

REdaCCIó

Fins al 2 de maig, la ciutada·
nia pot gaudir de l’exposició 
Respira, Rubí a diferents ubi·
cacions del nucli urbà de la 
ciutat. Es tracta d’una mostra 
de gran format realitzada pel 
Col·lectiu d’Il·lustradores i Il·
lustradors de Rubí City (CIRC) 
i inclosa a la programació del 
Dia de la Terra.

Mitjançant Respira, Rubí, 
l’entorn natural del municipi 
pren els carrers de la ciutat. 
L’objectiu és homenatjar els 
boscos, els camps, les masies 
i la natura en general que, 
durant els diversos confi·
naments, han permès a la 

euros.
El concurs s’ha convocat 

ara coincidint amb Sant Jordi 
i pretén reforçar el Mercat 
com un espai d’interrelació 

social, important en la vida 
de la ciutat i amb una dina·
mització que va més enllà de 
l’aspecte comercial. Anteri·
orment, s’havia impulsat un 

espai d’intercanvi de llibres 
amb molt bona experiència 
que probablement es repren·
drà quan la situació sanitària 
ho permeti i també s’han or·
ganitzat matinals artístiques. 
Tot plegat ha ajudat a prepa·
rar el terreny per la iniciativa 
del premi literari.

Per aquest concurs, el 
Mercat compta amb la col·
laboració de tres llibreries 
de la ciutat, Lectors, al tren!, 
L’Ombra i el Racó del Llibre, i 
els seus respectius llibreters, 
Montse Marcet, Marina Por·
ras i Enric Pallarès, que for·
maran part del jurat. També 
formaran part del jurat el di·
rector de la Biblioteca, Adrià 
Martín, i un representant de 
l’editorial Viena Edicions.

Les bases del premi li·
terari es poden consultar a 
través del web del Mercat 
Municipal.

Suspesa la xerrada de la cEcAR 
sobre les fires a andalusia i els 
orígens de les celebracions
La conferència organitzada per 
la Coordinadora de Entidades 
Andaluzas en Rubí (CECAR) 
sobre les fires a Andalusia i 
els orígens d’aquestes celebra·
cions s’ha suspès. La xerrada 

estava prevista per aquest 
divendres 30 d’abril a les 19 h 
al Museu El Castell, però s’ha 
hagut d’anul·lar per la impos·
sibilitat d’assistir de la persona 
conferenciant. / DdR

Dèlia Quartet ofereix un concert 
de saxofons a l’Escola Municipal 
de Música Pere Burés

El sistema financer capitalista 
protagonitza el nou documental 
del mes: ‘Oeconomia’

Dins del 25è Cicle de Mú·
sica de Cambra, l’Escola de 
Música Pere Burés acollirà 
el 6 de maig a les 20.30 h un 
concert de saxofons, a càrrec 
de Dèlia Quartet. Sota el títol 
Traçant emocions, els saxo·
fonistes Estel Vivó, Querlat 
Vivó, Aaron Lara i Pol Cabrera, 
guanyadors del premi Rookie 
Chamber Music 2020, inter·
pretaran un programa format 
per més de mitja dotzena de 
peces clàssiques. 

Així, el quartet de saxo·

El DocsBarcelona porta a 
Rubí el títol Oeconomia, el 
documental del mes centrat 
en el sistema econòmic capi·
talista i financer que impera 
en el món actual. La directora 
del film, l’alemanya Carmen 
Losmann, revela les regles 
del capitalisme contempo·
rani i com aquest fa créixer 
sistemàticament el dèficit i la 
concentració de riquesa. 

Premiat i seleccionat en 
nombrosos festivals docu·
mentals del món, Oeconomia 

fonistes, alumnes del Centre 
Superior de la Fundació Con·
servatori Liceu, interpretarà, 
entre altres Quatuor en Fa 
mineur, d’H.Reinhart, Quar-
tett für vier Saxophone Op. 
190, d’A. Glazunov, Atom 
Hearts Club Quartet, de T. 
Yoshimatsu o les variacions 
V. Fanfare. El concert es re·
alitza en col·laboració amb 
el teatre municipal La Sala 
i és necessari reservar les 
entrades, ja que l’aforament 
és limitat. / DdR

posa sobre la taula la parado·
xa del creixement econòmic 
i com aquest només pot 
créixer augmentant l’endeu·
tament. El diàleg amb alts 
càrrecs executius de grans 
multinacionals serveix a la di·
rectora del film per posar·los 
davant d’un mirall i mostrar 
que hi ha altres possibilitats al 
capitalisme. La projecció del 
documental, recomanat per 
a majors de 12 anys, tindrà 
lloc el 30 d’abril a les 19 h a 
l’Ateneu. / DdR

Les bases del concurs es poden consultar a la web del Mercat. / Arxiu

ciutadania poder sortir a pas·
sejar tot complint les mesures 
dictades per prevenir la pro·
pagació de la COVID·19.

Els i les artistes locals 
Esmeralda Hernández, Quim 
Conca, Chema Suárez, Ra·
quel Navas Mirabal, Pedro 
Giménez, Araceli Plata, Ruth 
Hernández, Nataxa Ruzafa, 
Elisenda Solé i Climent, Gem·
ma Grau, Marta Pagès, Mont·
se Fortino, Jorgetedibujo, Zisis 
i Júlia Herranz han il·lustrat 
diversos entorns naturals de 
la ciutat. Ca n’Oriol, la riera, 
el Torrent dels Alous, Can Xer·
cavins, Can Ramoneda, Sant 
Genís... són alguns dels espais 
que es poden veure represen·

tats en aquestes obres.
Les il·lustracions estan 

ubicades a indrets del nucli 
urbà com la plaça de la Nova 
Estació o la plaça del Doc·
tor Guardiet, entre d’altres. 

També se n’han distribuït a 
les portes de les escoles de 
la ciutat, ja que l’alumnat 
rubinenc durà a terme unes 
activitats educatives vincula·
des a aquesta exposició.

Algunes de les il·lustradores, amb el regidor Andrés Medrano. / 
Ajuntament de Rubí
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JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó va acon-
seguir una treballada victòria 
a casa contra el Marianao 
Poblet (4-2), gràcies princi-
palment als tres gols que va 
aconseguir Mauri i després 
d’un primer temps trepi-
dant. 

El conjunt rubinenc va ha-
ver de remuntar perquè Cala 
va aconseguir el primer gol en 
el minut 15 i tot just després 
Vacas va posar el 0-2 per 
l’equip de Sant Boi. Mauri va 
aconseguir retallar distàncies 
per l’Olímpic amb un gol al 
minut 21 i quatre minuts més 
tard Claudio va aconseguir fer 
el 2-2. Sense temps d’encaixar 
aquest segon gol, el Marianao   
Poblet es va trobar amb el 3-2, 

obra de Mauri. En només cinc 
minuts, els de Can Fatjó ha-
vien capgirat el resultat com 
un mitjó. Els locals encara 
van ampliar més l’avantatge 
just abans del descans, amb 
un nou gol de Mauri.

La segona part ja va ser 
més relaxada, tot i que l’equip 
del Baix Llobregat va buscar 
retallar distàncies durant tota 
la segona part. Els locals van 
poder mantenir el par� t sota 
control i el resultat fi nal va 
ser de 4-2.

Amb aquesta victòria, 
els de Can Fatjó se situen en 
segon lloc a la classifi cació, a 
tres punts del líder, que és l’Al-
meda. En la propera jornada, 
la cinquena, els rubinencs es 
desplaçaran fi ns a Gavà per 
jugar contra l’Spor� ng Gavà 

el diumenge a les 18 h.

L’Olímpic fi txa Francesc Mar-
� nez com a ‘coach’
Francesc Mar� nez retorna a 
l’Olímpic Can Fatjó per tre-
ballar com a ‘coach’ espor-
tiu. Martínez ja va estar al 
club durant la temporada 
2016-2017, on va fer tasques 
d’ajuda psicològica als entre-
nadors, tant en relació a les 
plan� lles, com als adversaris 
i l’arbitratge.

Ara, el club ha decidit 
tornar a fi txar-lo com a ‘coach’ 
amb la intenció que doni su-
port al futbol base, als equips 
i als jugadors i que treballi 
amb les emocions tant de ju-
gadors com d’entrenadors i 
així millorar el funcionament 
dels equips. 

Un hat-trick de Mauri serveix perquè 
l’Olímpic remun�  contra el Marianao

FUTBOL | COPA SEGONA CATALANA

FUTBOL | TERCERA CATALANA

JAVIER GONZÁLEZ

El Juventud 25 de Sep� embre 
ha aconseguit dos empats 
en els darrers dos partits 
que ha disputat de la lliga de 
Tercera Catalana. Diumenge 
va empatar contra el Pallejà 
en els darrers instants en un 
par� t en què va merèixer més 
i dimarts va copiar l’empat in 
extremis contra La Palma de 
Cervelló. 

Contra el Pallejà, es va 
notar la millora en la dinà-
mica de grup, especialment 
en la primera meitat, en la 
qual els jugadors de Jaume 
Andreu van ser superiors, 
amb una bona defensa. Però 
no van saber transformar les 
ocasions en gol, alguna de les 

quals força clares. 
A la segona meitat, en-

cara que el Vein�  con� nuava 
tenint ocasions de gol, va 
ser el conjunt del Baix Llo-
bregat qui va fer l’1-0. En un 
fi nal de par� t boig, Pollo va 
aconseguir el gol de l’empat 
rematant després d’un servei 
de falta. 

En el par� t contra l’equip 
de La Palma de Cervelló, 
corresponent a la segona 
jornada de lliga, ajornada 
per posi� us de covid-19, el 
conjunt rubinenc va empatar 
2-2. El duel va començar bé 
per al Juventud amb un gol de 
José Navarro al minut 4 des 
de la frontal de l’àrea. Però 
a par� r d’aquest moment, el 
control de la pilota va passar 

a l’equip rival, que va poder 
empatar. 

Ja al segon temps, La Pal-
ma va aconseguir remuntar 
el par� t i es va posar 1-2. El 
Vein�  ho va intentar a contra-
cop sense encert, però en el 
darrer minut del par� t, Rober 
va poder aconseguir el gol de 
l’empat. 

Amb aquests dos empats, 
el Juventud 25 de Sep� embre 
es troba amb 6 punts en el 
lloc 15è de la classificació. 
El proper par� t serà aquest 
diumenge 2 de maig a les 12 
h a casa contra la UE Papiol. 
Un duel clau per evitar el 
descens, ja que l’equip del 
Baix Llobregat està situat per 
sota del Vein�  amb només un 
punt menys. 

Doble empat in extremis del Vein�  
contra el Pallejà i La Palma

Màscares
Exposició de l’escultor 
Xavier Costa. Fins al 18 
de juliol.  
Amb mans de dona
Cicle d’exposicions al 
CRAC. Fins al 31 d’agost.  
Pere Català i Pic
Exposició fotogràfi ca. Al 
Museu Municipal Castell 
fi ns al 16 de maig. 
Víctor Mateo
Exposició de pintura. A 
l’Aula Cultural fins al 2 
de maig.
El camí de Marwan
Il·lustracions de Laura 
Borràs. A la llibreria Lec-
tors al tren fins al 30 
d’abril. 
De la copa al pinzell
Obres pintades amb vi. Al 
Celler fi ns al 2 de maig.

EXPOSICIONSDIVENDRES 30 D’ABRIL

Dia de la Terra: La Trocalle-
ria es mou
Punt d’intercanvi setmanal 
de productes de segona mà. 
A les 16 h a l’av. Castellbisbal 
amb el c. Topazi 

Presentació del llibre ‘El 
Gu� ’
A càrrec de  Txema Cas� ella, 
Domènec Mar� nez i Núria 
Buenaventura. A les 18 h a 
la Biblioteca. Org.: Sala Neus 
Català.

Dia de la Terra: Virus emer-
gents i canvi global. Inver-
tebrats a Rubí
A càrrec de Núria Busquets 
i Diego Fernández. A les 
18.30 h a l’Aula Virtual. Ins-
cripció prèvia. 

Cinema documental: 
‘Oeconomia’
Dins del cicle DocsBarcelo-
na. A les 19 h a l’Ateneu. Per 
a majors de 12 anys. 

DIMARTS 4 DE MAIG

AGENDA CULTURAL
Programa d’orientació la-
boral juvenil Creu Roja
Xerrada des� nada a joves 
entre 18 i 29 anys que volen 
rebre assessorament ocupa-
cional. A les 11 h a través de 
Teams. Inscripció prèvia. 

DIMECRES 5 DE MAIG

Dimecres Manetes
Servei d’autoreparació de 
petits aparells elèctrics i 
electrònics. A les 18 h a 
l’Ateneu. Inscripció prèvia. 

Presentació del llibre ‘Con-
fesiones del banquillo’
A càrrec de Xavier Mas. A les 
18 h a la Biblioteca. Inscrip-
ció prèvia.

DIJOUS 6 DE MAIG

Passejada per a la gent gran 
pel parc de Ca n’Oriol
A les 9.30 h a la masia de Ca 
n’Oriol. 75 minuts de dura-
da. Inscripció prèvia. 

Concert de Dèlia Quartet
A càrrec dels saxofonistes 

Estel Vivó, Queralt Vivó, 
Aaron Lara i Pol Cabrera. 
A les 20.30 h a l’Escola de 
Música Pere Burés. Reserva 
prèvia d’entrades. 

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

El Sènior Femení ha perdut el primer partit de l’eliminatòria. / Cedida

El sènior Masculí disputarà la 
final de la lliga. / Cedida

Taekwondo | CampionaT de CaTalunya uniVeRSiTaRi

El Sènior Femení del Cent 
Patins no va poder fer valer 
la seva condició de local per 
avançar-se en l’eliminatòria 
de la final de la Lliga Elit d’ho-
quei línia. El partit contra el 
Tres Cantos va acabar amb 1-2 
i ara el conjunt rubinenc està 
obligat a guanyar dos partits 
a Madrid si vol aixecar el títol 
de campió de lliga. 

El resultat final no va tra-
duir el que es va viure sobre la 
pista Franscesc Calvo, ja que 
el Cent Patins va ser l’equip 
dominador durant tot el par-

El Sènior Masculí del CN Rubí 
ha aconseguit el bitllet per 
disputar la final de la lliga a 
Primera Nacional contra el 
Ceuta. El premi del vencedor 
de la final serà la lliga, però 
també una plaça d’ascens 
a la màxima categoria del 
waterpolo estatal, la Divisió 
d’Honor.  

La classificació va arribar 
després de guanyar en el 
segon partit de l’eliminatòria 
de semifinal, que el conjunt 
rubinenc va disputar contra 
el CN Montjuïc. El partit va 
acabar amb un clar resultat 
favorable als jugadors de Rui 
Tiago, 17-8. El primer par-
tit de l’eliminatòria contra 
l’equip de Ceuta serà aquest 
dissabte a les 12 h a la pisci-
na de Can Rosés. 

Derrota per la mínima del 
Femení
Pel que fa al Sènior Femení, 
que està disputant la segona 
fase de Divisió d’Honor, no va 
poder aconseguir la victòria 
contra el CDN Boadilla. El 
conjunt madrileny va superar 
les de Rubí per 6-5 en un 
enfrontament molt igualat i 
que es va decidir en el tram 

El primer equip de l’Horitzó 
Can Mir va perdre contra el 
Montcada CF per 2-3 en la 
segona jornada del Grup A1 
de la Weleague7. El partit 
va tenir moltes alternances, 
ja que en els primers dos 
quarts, malgrat la igualtat 
entre tots dos equips, el 
Montcada va aconseguir fer 
dos gols. En el tercer quart, el 
conjunt rubinenc va remuntar 
amb dos gols de Santi Marín i 
Rubén Martín. 

Amb l’empat a dos es 
va arribar al quart parcial, 
durant el qual els locals van 
rebre un gol del Montcada, 
que al final es va endur la vic-

La rubinenca Silvia Boix s’ha 
proclamat campiona de Cata-
lunya en els campionats uni-
versitaris que es van disputar 
el 24 d’abril a les instal·lacions 
esportives de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya 
(UPC). 

La taekwondista, que for-
ma part del club Balmes, es-
tudia Enginyeria Genètica i és 
una esportista d’alt nivell, ja 

El Femení del Cent Patins perd el primer 
partit de la final i es complica la lliga

El Masculí del CN Rubí, a només dos 
partits de l’ascens a Divisió d’Honor

L’Horitzó Can Mir A cau davant el Montcada 
a casa en un partit força igualat

silvia Boix es penja la medalla d’or  
al Campionat de Catalunya universitari 
de taekwondo

tit. Només a la primera meitat, 
va tenir 18 tirs a porteria, per 
només 6 del conjunt rival. Tot 
i això, va ser l’equip madrileny 
el que es va posar per davant 
en el marcador amb un gol de 
Marlen Beltran. 

El Cent Patins va poder 
reduir distàncies i empatar el 
duel gràcies al gol d’Alejandra 
Vallejo. El partit semblava 
que s’anava a decidir durant 
els minuts de pròrroga, però 
quan faltava poc més d’un 
minut pel final, Elena Ramos, 
amb un pèl de fortuna, va 

final del partit. Malgrat la 
derrota, el CN Rubí conserva 
encara la primera posició de 
la classificació juntament 
amb l’EW Saragossa. La dar-
rera jornada de la fase serà 
aquest dissabte contra el 
CN Sant Feliu amb l’objectiu 
d’aconseguir el triomf i tan-
car la lliga en primera posició 
del grup. 

En relació a la resta 
d’equips de l’entitat, el Ju-
venil Masculí va perdre per 
11-15 contra el CN Sabadell. 
També va perdre l’Infantil 
Femení, en aquest cas contra 
el CE Mediterrani, per 6-18. 
L’Aleví B, en canvi, va sumar 
un triomf per 6-2 contra el 
CN Sabadell B. 

aconseguir el segon gol del 
Tres Cantos que li donar la 
victòria en el primer partit de 
l’eliminatòria.

El partit de tornada serà 
l’1 de maig i en cas de victòria 
del Cent Patins el tercer i de-
finitiu partit es jugarà també 
a la pista del Tres Cantos, el 2 
de maig.

D’altra banda, l’Aleví del 
Cent Patins es va desplaçar 
fins a Valladolid per disputar 
la darrera jornada de la lliga 
nacional. El conjunt rubinenc 
va tancar la seva participació 
a la lliga amb un sisè lloc des-
prés d’aconseguir la victòria 
davant de l’Iscar i de perdre 
contra Las Rozas.

El Juvenil, al Campionat d’Es-
panya
D’altra banda, el Juvenil es va 
classificar per la fase final del 
Campionat d’Espanya des-
prés de disputar tres partits 
durant el cap de setmana. Les 
victòries contra l’Aranda i el 
Saragossa van ser suficients 
per aconseguir la classifica-
ció. Els rubinencs només van 
perdre contra el Fènix. / Cent 
Patins

L’equip rubinenc acaba 14è 
al Triatló de Peníscola
Els triatletes del CN Rubí van 
desplaçar-se durant el cap de 
setmana al País Valencià per 
disputar la novena edició de 
l’Infinitri Half Triathlon de 
Peníscola. Va ser una com-
petició espectacular en què 
l’objectiu dels participants 
era completar 1,9 km de 
natació, 90 km de bicicleta i 
21 km de cursa a peu. L’equip 
del CN Rubí va aconseguir 
quedar en catorzena posició 
de més d’una quarantena de 
clubs participants. 

Pel que fa als triatletes, 
la millor posició la va acon-
seguir Ricard Valenzuela, 
que va ser onzè en la cate-
goria V2. En aquesta mateixa 
categoria, Antoni Venteo 
i Federico Haba van com-
partir el dotzè lloc i també 
va participar José Méndez 
(64è). En la categoria abso-
luta van participar Francesc 
Martínez (326è) i José Luis 
López (68è). Pel que fa a la 
categoria V1, van competir 
a la prova Samuel Madrid 
(33è), Jordi Garcia (59è), 
Carlos Pardo (102è) i Daniel 
Jiménez (154è). / CNR

Hoquei línia | lliga eliT

waTeRpolo | pRimeRa naCional

FTibol 7 | weleague7

La rubinenca sílvia Boix, amb la 
medalla. / Cedida

que té en el seu palmarès di-
verses medalles nacionals, en-
tre les quals medalles de plata 
en la categoria júnior i Sub-21. 
També ha aconseguit la meda-
lla de bronze en el campionat 
d’Europa de clubs. 

Boix va demostrar un molt 
bon nivell en el campionat i 
va aconseguir superar la seva 
rival a la final per 12-5. / Club 
Balmes

eSCaCS | ToRneig eSColaR

L’Associació d’Escacs La Ru-
binenca va organitzar el 24 
d’abril la segona jornada del 
Torneig Escolar d’Escacs de 
Rubí. Els grups A i B van ce-
lebrar la jornada al local de 
Càritas, al costat de l’església 
de Sant Pere. 

Al grup A hi ha un triple 
empat en el liderat amb A. 
Capilla, D. Rodríguez i Màxim 
Anguera. Al grup B, per la seva 
banda, hi ha un grup format 
per D. Serrano, R.A. Laplacé, 
H. Guerrero i A. Mir, on hi ha 
diferents nivells, però moltes 

ganes d’aprendre escacs. 
Pel que fa al grup C, el dels 

més petits, disputa el torneig 
al local de l’Escola d’Escacs 
Rubinenca, situat al carrer 
de la Creu, i compta amb la 
participació d’una quinzena 
d’infants. / La Rubinenca

Segona jornada del Torneig Escolar 
d’Escacs de rubí

L’equip va caure per la mínima amb el Montcada. / Cedida

tòria al camp de Can Mir. Per 
l’Horitzó Can Mir A van jugar 
Sergio González, José Luis 
Girón, Juan Manuel Girón, 

Rubén Martín (1), Ayoub El 
Kassah, Mohamed Kachcha, 
Santi Marín (1) i Efrain Esca-
lona. / C.E. Horitzó



 Contacta amb nosaltres al 609 03 22 89 o 
enviant un mail a administracio@diariderubi.cat 

i t'informarem sense compromís 
de la millor publicitat per al teu negoci

Necessites nous clients? 
Dona't a conèixer! 

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