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La proposta vol transportar energia renovable des del Segrià 
fins a l’àrea metropolitana, on hi ha molta demanda energètica
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Els mòduls del CAP Anton Borja
comencen a tractar pacients de covid
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Una empresa projecta una línia 
d’alta tensió entre Maials i Rubí



Agents de la Policia Local 
van haver d’actuar dissabte 
a última hora de la tarda 
per desallotjar una festa 
organitzada al carrer Abat 
Escarré. En el marc d’aques·
ta actuació, es va denunciar 
les persones responsables 
del local i 41 persones assis·
tents, algunes de les quals 
s’ocultaven a diferents es·
pais de l’establiment quan 
la policia va accedir a l’in·
terior.

D’altra banda, durant 
les nits del passat cap de 
setmana, la Policia Local 
també va vigilar diversos 

espais a les urbanitzacions, 
polígons i al nucli urbà per 
tal d’evitar el consum com·
partit d’alcohol, reunions 
sense respectar els límits 
i la circulació en horaris 
limitats. Com a resultat 
dels controls realitzats en 
diferents punts, es van tra·
mitar diverses propostes de 
sanció. / DdR
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Els mòduls del cAP Anton Borja entren en 
funcionament per atendre pacients de covid
mArtA cABrErA

La pandèmia de coronavirus 
va irrompre fa ja més d’un 
any a les nostres vides. Des 
d’aleshores, qui més qui 
menys ha hagut d’adaptar 
la seva vida a les circums·
tàncies imposades per la 
situació sanitària. Un dels 
col·lectius que més ha ha·
gut de treballar per poder 
fer front a l’emergència ha 
estat la sanitat primària, que 
de seguida va haver d’aug·
mentar la plantilla, canviar 
els protocols i adaptar les 
instal·lacions.

Per aquest motiu, l’ober·
tura total dels mòduls au·
xiliars del CAP Anton Borja 
aquest mateix dilluns, per 
destinar-los exclusivament 
a la patologia covid, suposa 
un respir per aquest centre 
d’atenció primària, ubicat 
al barri del 25 de Setem·
bre: “Hem pogut tornar a 
col·locar les urgències bàsi·
ques a la planta baixa, com 

els pacients amb covid amb 
un equip conformat per un 
metge, infermeres i auxili·
ars: “Hi ha un cribratge a la 
porta del CAP i depèn de la 
situació clínica dirigeix els 
pacients cap al mòdul per 
tal que allà rebin atenció”, 
explica la directora.

Els diversos mòduls au·
xiliars, ubicats just a l’altra 
banda de la vorera, davant 
del centre sanitari, ja fa 
algunes setmanes que es·
tan oberts per fer PCR als 
contactes de persones amb 
covid, però és aquest dilluns 
quan ha començat a atendre 

la festa 
denunciada era a 
un local al carrer 
Abat Escarré

estaven abans, i així hem 
pogut augmentar fins al 
50% la presencialitat en les 
consultes de metges i infer·
meres, a banda de l’atenció 
a urgències, que sempre és 
presencial”, ha explicat la di·
rectora del CAP Anton Borja, 
Rosa Maria Jurado.

Dos professionals sanitàries treballant als mòduls del cAP Anton Borja. / m.c.

la Policia local 
desallotja 
una festa amb 
més d’una 
quarantena de 
persones

Els mòduls, que inclouen 
una sala d’espera, estan 
equipats com qualsevol altra 
consulta mèdica i tenen ca·
pacitat per donar resposta a 
una situació d’urgència. Tot i 
això, els pacients que tenen 
una situació més delicada, 
són tractats directament a 
les instal·lacions del CAP: 
“Qualsevol pacient amb una 
situació clínica complicada 
es queda al CAP per si neces·
sita suport més avançat”.

Els mòduls s’han instal·
lat de forma provisional, 
però no hi ha una data 
marcada, ja que encara 
que la situació a poc a poc 
es va normalitzant, encara 
és aviat per saber quant de 
temps serà necessari tenir 
en funcionament aquesta 
instal·lació: “Estem una 
mica millor respecte a fa 
uns mesos i amb els nous 
mòduls hem pogut recupe·
rar una mica la normalitat, 
però és una situació molt 
complicada”.

Acaba el toc de queda i 
el confinament territorial
La Generalitat de Cata·
lunya ha decidit deixar 
caure el toc de queda i el 
confinament perimetral de 
Catalunya una vegada fina·
litzi el decret d’emergència 
espanyol. Així, a partir del 
9 de maig, aquest diumen·
ge, ja no hi haurà toc de 
queda i es podrà sortir i 
entrar de Catalunya amb 
normalitat. El que sí que es 
manté és l’aforament i els 
horaris de la restauració i 
el comerç i el tancament 

de l’oci nocturn. En el cas 
de la restauració, el govern 
va autoritzar l’obertura 
dels bars i restaurants fins 
a les 23 h a partir d’aquest 
diumenge.

En canvi, la limitació de 
reunions a un màxim de 6 
persones i el 50% de l’afo·
rament en espais de culte 
estan a l’espera de rebre 
l’aval del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, 
que pot tombar la mesura 
restrictiva. / DdR

millora de les dades epidemiològiques
Les dades epidemiològi·
ques a Rubí han millorat 
durant la darrera setmana, 
segons les dades del De·
partament de Salut. Tant la 
velocitat de reproducció de 
la malaltia (0,8) com el risc 
de rebrot (387) s’han reduït 
gairebé a la meitat respecte 
als darrers dies, quan van 
patir un increment.

Pel que fa al nombre 
de persones ingressades 
també s’ha reduït a la mei·
tat i ara hi ha 25 persones 
de Rubí als hospitals. Des 
de l’inici de la pandèmia, 

s’han contagiat oficialment 
6.654 rubinencs, dels quals 
179 han mort, un durant els 
darrers set dies.

Dilluns comencen a vacu-
nar el col·lectiu entre els 
50 i 59 anys
Pel que fa a la campanya de 
vacunació continua avan·
çant i la Generalitat ja ha 
informat que a partir de 
dilluns es començarà a va·
cunar la població entre els 
50 i els 59 anys.

Ara mateix, el 21,7% de 
la població rubinenca ha 

rebut la primera dosi de la 
vacuna, mentre que el 9,4% 
ja té la pauta completa.

Situació a les escoles
Pel que fa a la incidència es·
colar, segons l’Ajuntament 
hi ha tancats una dotzena 
de grups. A la primària, hi 
ha aules tancades a l’Escola 
del Bosc, el Teresa Altet, el 
Ramon Llull i la Montserrat. 
A secundària, hi ha tancats 
grups a Maristes i el Col·legi 
Balmes i als instituts Torrent 
dels Alous, el Duc de Mont·
blanc i l’Estatut. / DdR

Policia local. / Arxiu
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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

COBRELLITS I JOCS DE LLIT 
PER A TOTES LES MIDES

COBRELLITS I JOCS DE LLIT 
PER A TOTES LES MIDES

La plataforma Reconvertim el parc de golf proposa 
dedicar la major part a usos forestals i agrícoles

MArtA cAbrerA

La plataforma Reconvertim 
el parc de golf ha fet pú-
blica la seva proposta per 
transformar el que ara és 
un camp de golf abando-
nat i sense ús en una gran 
àrea forestal, agrícola i de 
lleure al servei de tota la 
ciutadania de Rubí, Sant 
Cugat i les poblacions del 
voltant: “Estem en una situ-
ació d’emergència climàtica 
i aquest és un espai que la 
ciutadania ha reclamat”, ha 
explicat Cesc Gordó, un dels 
integrants del col·lectiu. 

L’antic camp de golf té 
una extensió de més d’una 
vuitantena d’hectàrees, de 
les quals 23 pertanyen a 
Rubí i tenen una qualificació 
d’espai lliure, el que significa 
que no es podria desenvolu-
par cap activitat urbanística. 
En canvi, la part de Sant 
Cugat, d’una cinquantena 
d’hectàrees, té la qualifica-
ció d’equipaments, tot i que 
es podria revisar. 

Per la plataforma, aques-
ta és una oportunitat única 
per tal de “reconvertir i mi-
tigar el canvi climàtic, donar 
suport a la biodiversitat en 
un entorn urbanitzable en 
el context del Vallès metro-
polità i crear un connector 
natural entre la serra de 
Sant Llorenç i Collserola”, 
assenyala Mireia Gascón, 
membre de Reconvertim el 
parc de golf, que ha recordat 
que a la zona hi ha una no-
rantena d’espècies d’ocells, 
onze de mamífers, cinc de 

rèptils i tres d’amfibis. 

usos agrícoles, forestals i 
de ribera, però també es-
portius i culturals
En aquesta proposta, la ma-
jor part del parc es destina-
ria a ús forestal, al voltant de 
46 ha, amb boscos consoli-
dats i vegetació arbustiva. 
Els usos agrícoles tindrien 
una extensió de prop de 
24 ha i inclourien el conreu 
de cereals, vinya i arbres 
fruiters. 

Els usos culturals, es-
portius i lúdics ocuparien 
al voltant d’11 ha, la meitat 
de les quals està reservada 
pel cementiri de Sant Cugat. 
En aquest àmbit, es proposa 
fer un itinerari de 5 km per 
a persones amb mobilitat 
reduïda, adaptant els ca-
mins pavimentats que ja 

existeixen, un circuit de 2,5 
km per fer atletisme, a més 
d’un edifici d’escola natural i 
una zona d’horts socials. 

Per últim, el projecte 
preveu unes 3 ha d’ús flu-
vial i vegetació de ribera, 
al voltant del torrent dels 
Alous i la bassa artificial, que 
s’haurien de naturalitzar. Pel 
que fa als accessos, es con-
templen dos per a vianants 
des de la banda de Rubí i 
dos més amb amplada pel 
pas de vehicles des de Sant 
Cugat. 

La proposta del col·lectiu 
és un punt de partida per tal 
que els ajuntaments co-
mencin a treballar i obrin el 
projecte a la ciutadania i que 
aquesta, a través de la parti-
cipació, acabi de definir els 
usos del parc. Per tal de tirar 
endavant tot el projecte, el 

Una de les passejades organitzades pel col·lectiu en els antics terrenys del camp de golf. / Rubén Cabús

col·lectiu reclama la creació 
d’un consorci, mancomuni-
tat o associació de municipis 
i preveu una inversió inicial 
durant els primers anys de 

poc més de 400.000 euros 
anuals, el que suposaria 
una inversió d’entre un i dos 
euros per habitant. 

els plans de l’incasòl
Tot i que els dos consistoris, 
el de Rubí i el de Sant Cugat, 
s’han compromès als res-
pectius plenaris a treballar 
per destinar aquest espai 
a la ciutadania, segons ha 
explicat Mireia Gascón no-
més l’Ajuntament de Rubí ha 
donat suport a la plataforma 
i s’ha compromès a tenir 
en compte el projecte. Sant 
Cugat, de moment, està a 
l’espera de la proposta de 
l’Incasòl, l’empresa pública 
propietària dels terrenys i 
que depèn de la conselleria 
de Territori i Sostenibilitat. 

Pel que sembla, l’ens 
públic té altres plans per 
aquesta àrea i aquests no 
passen per destinar-lo ex-

clusivament a l’ús públic. Fa 
uns mesos, el conseller en 
funcions de Territori i Sos-
tenibilitat, el santcugatenc 
Damià Calvet, va anunciar 
que la intenció de l’Incasòl 
per a la zona de Can Sant 
Joan era reobrir el camp de 
golf per “generar econo-
mia”, encara que fos en un 
espai més reduït respecte a 
l’extensió actual.

Per aquest motiu, la 
plataforma insisteix en la 
necessitat que les admi-
nistracions locals s’avancin 
a la proposta de l’Incasòl. 
Gascón ha exigit als dos 
ajuntaments que “prenguin 
el relleu” de la feina feta des 
del voluntariat i que “agafin 
la responsabilitat per po-
der tirar endavant aquest 
projecte”, que compta amb 
el suport d’una seixantena 
d’entitats i un ampli suport 
ciutadà. 

El col·lectiu reclama la implicació dels consistoris de Rubí i Sant Cugat per avançar-se 
a la proposta que ha de presentar l’Incasòl, l’empresa pública propietària dels terrenys
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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

ReDAcció

El Centre Especial de Treball 
(CET) Forestal i de Zones 
Verdes de la Font del Ferro 
ha assumit recentment el 
manteniment dels espais 
verds de totes les urbanit-
zacions de la ciutat. Des 
del desembre del 2019, 
treballadors de l’empresa 
municipal, dedicada a la in-
clusió social i laboral de les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual, ja realitzaven 
aquestes funcions als Avets, 
La Perla, Can Ximelis, Can 
Serrafossà i Can Vallhon-
rat. Ara, han ampliat el seu 
camp d’acció a les zones 
residencials situades al 
nord del municipi.

Les brigades destinades 
a les urbanitzacions s’ocu-
pen del desbrossament de 
voreres, escocells i rigoles, 
marges a tocar de les vore-
res a tot el sòl municipal, 
passos entre carrers a les 
urbanitzacions del sud, i 
entorn de parades d’au-
tobús i de contenidors. A 
més, s’encarreguen de ne-
tejar d’impropis els espais 
desbrossats. En principi, 
aquestes tasques es progra-
men amb una periodicitat 

de tres cops l’any, tot i que 
la freqüència pot canviar 
segons la climatologia.

Els equips de la Font del 
Ferro actuen per encàrrec 
de l’Ajuntament. Tal com ha 
destacat Miguel Ángel Ro-
mero, regidor de Manteni-
ment d’Urbanitzacions, “la 
seva feina permet abordar 
amb garanties una de les 
prioritats que ens havíem 
marcat per a aquest man-
dat: el reforç del manteni-
ment a les urbanitzacions. 
L’experiència a les urbanit-
zacions sud ha estat bona i, 
per aquest motiu, ara l’hem 
ampliat a tota la resta”.

El CET Forestal i de Zo-
nes Verdes es va crear el 
2016 amb l’objectiu de 
diversificar l’activitat de 
la societat municipal Font 
del Ferro i incrementar les 
possibilitats de contracta-
ció de les persones amb 
discapacitat intel·lectual 
del municipi. 

Amb la recent ampli-
ació de tasques a les ur-
banitzacions, l’equip ha 
hagut de contractar nous 
treballadors i treballado-
res, sumant actualment 
un total de 13 peons i cinc 
monitors. 

la Font del Ferro assumeix 
el manteniment dels espais 
verds de totes les urbanitzacions

FGc presenta els nous trens que han 
d’augmentar la freqüència de pas al Vallès
ReDAcció

Amb gairebé dos anys de 
retard, Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya 
(FGC) ha presentat la pri-
mera unitat dels nous trens 
que han de servir per incre-
mentar de forma notable la 
freqüència de pas a la línia 
Barcelona-Vallès.

El primer tren 115 es va 
posar en marxa dijous amb 
la presència del conseller 
de Territori i Sostenibilitat, 
Damià Calvet, i el president 
de FGC, Ricard Font, a més 
de l’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Martínez. Aquest nou 
comboi estarà en període 
de proves durant sis mesos 
i si el funcionament és cor-
recte, cada mes s’inclouran 
dos combois més fins a ar-
ribar a les 15 noves unitats 
a l’estiu del 2022.

La quinzena de nous 
trens que es posaran en 
marxa permetran que les 
línies Terrassa-Barcelona, 
la que passa per Rubí, i 
Sabadell-Barcelona tinguin 
una freqüència de pas de 

cinc minuts. En el cas de 
Sant Cugat, la freqüència 
serà de 2,5 minuts, ja que hi 
passen les dues línies.

capacitat de més de 700 
persones
Els nous trens estan formats 
per dos cotxes remolc i dos 
cotxes motor i tenen una 
cabuda de 775 persones, 
amb espais reservats per 
a persones amb mobilitat 
reduïda i espais per a bici-
cletes. Tots els seients, 188 
fixos i 8 transportins, dispo-

sen de punts USB per tal de 
carregar telèfons mòbils o 
altres aparells electrònics.

Els trens compten amb 
un sistema de videovigilàn-
cia digital que mostra les 
imatges en cabina en temps 
real i les enregistra i quatre 
càmeres pel lateral que fan 
la funció de retrovisor.

110 milions de viatgers a 
l’any
Amb la posada en marxa 
dels nous trens, la línia pas-
sarà de tenir una capacitat 

Autoritats durant la presentació dels nous trens. / Generalitat de catalunya

A partir del dilluns 10 de maig ja es podran
sol·licitar els ajuts de menjador escolar
Les famílies que vulguin 
rebre un ajut de menjador 
escolar durant el curs 2021-
2022 podran fer la seva sol-
licitud entre el 10 i el 28 de 
maig. La petició s’haurà de 
fer de forma preferent de 
manera telemàtica a través 
de la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament. 

Els ajuts de menjador 
escolar s’adrecen als alum-
nes de centres d’ensenya-
ment obligatori i de segon 

cicle d’educació infantil i 
cobreixen entre el 70% i el 
100% del preu del servei, en 
funció del llindar de renda 
de la unitat familiar. Inicial-
ment, les beques les atorga 
el Departament d’Educació 
a través del Consell Comar-
cal del Vallès Occidental, 
tot i que en alguns casos 
l’Ajuntament complementa 
els ajuts parcials amb recur-
sos propis per tal de garantir 
a aquestes famílies una 

cobertura total. Per poder 
presentar les sol·licituds de 
forma telemàtica, cal dispo-
sar de certificat electrònic. 

Per acompanyar la ciu-
tadania que tingui dificul-
tats en la realització del 
tràmit de forma telemàtica, 
l’Ajuntament posarà a la 
seva disposició un servei 
de suport. Les persones 
que necessitin rebre aquest 
assessorament podran de-
manar cita prèvia del 10 al 

14 de maig trucant al 93 588 
70 00 (extensió 4114) o bé 
enviant un correu electrònic 
a bequesmenjador@ajrubi.
cat. Del 24 al 28 de maig, les 
famílies que no hagin pogut 
fer el tràmit de manera tele-
màtica tindran la possibilitat 
de lliurar la sol·licitud a la 
seva escola. 

L’any passat, correspo-
nent al curs 2020-2021, es 
van rebre 1.453 sol·licituds 
d’ajuts de menjador. / DdR

de 80 milions de viatgers 
anuals a 110.

Els nous trens es van 
adquirir el 2018 amb una 
inversió de 99,5 milions 
d’euros i encara que s’es-
peraven pel 2019, finalment 
l’entrega havia de fer-se el 
2020. La pandèmia va obli-
gar a assumir un nou retard i 
no ha estat fins ara que s’ha 
posat en marxa el primer 
tren. També s’han invertit 
22 milions d’euros en millo-
rar les infraestructures per 
donar cabuda als trens.

Treballador de Font del Ferro, desbrossant. / Localpres-Ajuntament
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Curves Rubí Centre, el gimnasio diseñado 
especialmente para mujeres
Curves es un gimnasio para 
mujeres. ¿Por qué? ¿Qué 
metodología siguen? 
Curves es un centro diseñado 
especialmente para mujeres 
que ofrece un programa de 
control de peso y una sesión 
de entrenamiento completo 
de 30 minutos que es diver-
tido, rápido y seguro. 

Nuestro entrenamiento 
está basado en el entre-
namiento de fuerza donde 
trabajamos la masa mus-
cular. La diferencia de 
nuestro sistema con 
respecto al de otros 
gimnasios convencio-
nales, es que utilizamos 
máquinas hidráulicas, 
donde trabajamos con 
la resistencia de nuestro 
propio cuerpo, sin cargar 
peso ni hacer impacto, por 
ello fortalecemos la muscu-
latura sin generar volumen, 
con lo que ayuda a modelar 
el cuerpo femenino y al con-
trol de peso, motivo por el 
cual está más dirigido a las 
mujeres, ya que la mayoría 
buscamos tonificar y que-
mar grasa, y con ello reducir 
volumen

¿Cuál es el secreto 
del éxito de Curves? 
El secreto son nuestras má-
quinas, gracias a ellas pode-
mos realizar una rutina de 
entrenamiento completa en 
tan solo 30 minutos, además 
de nuestro servicio persona-
lizado con entrenadora en el 
circuito durante toda la se-
sión y seguimiento mensual 

dónde podemos valorar los 
resultados obtenidos

En marzo del año pasado, 
estalló la pandemia  
de coronavirus. ¿Cómo lo 
han pasado? 
Este último año ha sido muy 
complicado para nosotros, 
hemos tenido muchos meses 

de cierre de las instalaciones 
y todo ello, nos ha repercuti-
do mucho a nivel económico, 
ya que muchas de nuestras 
socias en los 3 meses de 
confinamiento decidieron 
cancelar su contrato con 
nosotros, por miedo a lo que 
estaba sucediendo. 

¿Se han sentido 
discriminados frente a 
otros sectores? 
La verdad es que sí, nos he-
mos sentido los grandes olvi-
dados, y, además, señalados 
como foco de contagio, nada 
más lejos de la realidad, ya 
que se ha demostrado no 

hay contagios en los centros 
deportivos. Por ello, hemos 
sido castigados con más 
cierres que otros sectores, 
durante el 2020 estuvimos 
cerrados 4 meses y en enero 
de 2021 también.

No han tenido en cuenta 
que el deporte es salud y 
tener un sistema inmune 
fuerte ayuda a combatir las 
enfermedades.

¿Ahora que han vuelto 
a reabrir, diría que el 

centro es seguro? ¿Qué 
medidas han tomado? 
Por supuesto, hemos 
reducido el aforo como 
nos han indicado y mo-
vido el circuito para dar 

la distancia de seguridad 
entre máquinas. Tenemos 

3 puntos de desinfección 
repartidos por el centro, 
con gel desinfectante de 
manos.

Trabajamos con cita con-
certada, tanto para las visitas 
como para las socias que vie-
nen a entrenar, que pueden 
reservan sus clases a través 
de nuestra App Curves.

Al finalizar cada entrena-
miento se desinfectan todas 
las máquinas antes de que 
entre el siguiente grupo a 
entrenar, cada socia utiliza 
su toalla para colocar en las 
máquinas y es obligatorio 
cambiarse el calzado así 
como la utilización de mas-
carillas quirúrgicas todo el 
tiempo que está la socia en 
el centro.

Ventilamos y renovamos 

el aire del centro cada 30 
minutos.

¿Cómo animaría a las 
rubinenses a apuntarse 
a Curves? (beneficios del 
deporte, mejorar ansiedad, 
la autoestima…)
Siempre es importante ha-
cer deporte por salud, estar 
fuertes y sanas, pero más 
en los tiempos que estamos 
viviendo, fortalecer nuestro 
sistema inmune tiene que ser 
nuestra prioridad y si, ade-
más, nos ayuda a ponernos a 
punto para el verano, mejor.

¿Cómo encaran el futuro, 
perspectivas de futuro? 
Como he comentado, ha sido 
un año muy duro, pero mira-
mos al futuro con optimismo. 
Creemos que la sociedad se 
está dando cuenta de lo 
importante que es cuidar 
nuestra salud, y no solo los 
ciudadanos, esperamos y 
deseamos que el gobierno 
por fin nos reconozca como 
una parte esencial en esta 
labor.

¿Alguna cosa más 
a destacar? 
Simplemente, animar a todas 
las Rubinenses a cuidar su 
salud, estar más fuertes y 
sanas es muy importante 
para tener una vida de cali-
dad. Por ello, las invitamos a 
venir a conocernos a nuestro 
centro, dónde les daremos el 
apoyo y la ayuda necesaria 
para poder conseguir sus 
objetivos. 

¿Cuántos años lleva Curves en Rubí? 
Desde el 16 de enero de 2012 (9 años)

¿Quién forma parte del equipo profesional  
del centro? 
Propietaria, mánager y entrenadora: Mar Sánchez
Entrenadora: Nadia 

Curves Rubí Centre
C/ Cervantes 70

T. 93 586 2379 – 606 523 038 
curvesrubi@gmail.com



pel fum. El forjat de les bi·
gues del sostre era inestable 
i una va caure pel foc, cosa 
que va complicar les tasques 
d’extinció. No es va registrar 
cap persona ferida.

La casa Cal Met Lleó, que 
té l’origen del curiós nom en 
el sobrenom d’un dels antics 
propietaris, Jaumet Lleó, és 
una casa pairal del segle 
XVIII que durant molts anys 
va ser de la família Molins, 

procedents de Barcelona. 
Es tracta d’una construcció 
tradicional amb fisonomia 
de masia, tot i que sempre 

ha estat un edifici urbà d’ha·
bitatge plurifamiliar. 

L’edifici està catalogat 
com a Bé Cultural d’Interès 
Local dins del Catàleg de 
Patrimoni Arquitectònic, Ar·
queològic i Natural de Rubí. 
En destaca especialment el 
rellotge solar que hi ha en 
una de les façanes, just a so·
bre de la inscripció del nom 
de la casa, que no ha resultat 
afectat per l’incendi.

Quan van arribar 
els Bombers no 
hi havia ningú 
a la casa, però 
habitualment 
hi dorm gent
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reDAcció

Diumenge es van donar per 
finalitzades les activitats 
organitzades per celebrar 
el Dia de la Terra a Rubí. 
Del 22 d’abril al 3 de maig, 
l’Ajuntament, amb la col·
laboració d’un centenar 
d’entitats, comerços, res·
taurants, pagesos i ciuta·
dania, ha ofert més d’una 
trentena de propostes de 
tipologies diverses a la 
ciutadania. Les activitats 
s’han hagut d’adaptar a les 
mesures per contenir la 
covid-19. Per aquest motiu, 
s’han prioritzar les propos·
tes a l’aire lliure o els tallers 
i conferències en línia. 

Un total de 664 perso·
nes han participat als dife·
rents tallers, exposicions, 
jornades de neteja del medi 
natural o a La Trocalleria, 
entre d’altres. Els rubinencs 
s’han deixat seduir per 
l’entorn natural de la ciutat 
i han gaudit d’iniciatives 
com el nou ‘geocatxing’ 
que s’ha posat en marxa 
coincidint amb el Dia de 
la Terra. Acció Terra s’ha 

plantejat com una activitat 
fixa a la ciutat i, per tant, 
es podrà seguir realitzant 
tot i haver finalitzat la pro·
gramació. 

El cap de setmana del 
23 al 25 d’abril, la ciuta·
dania va poder gaudir del 
menú del Dia de la Terra, 
ple de productes ecològics 
i de proximitat, ofert per 
alguns restaurants locals. 

Un total de 21 centres 
escolars (16 escoles i 5 
instituts) han participat de 
les activitats ideades per 
a l’alumnat, com ara l’ex·
posició ‘Respira, Rubí’, del 
Col·lectiu d’Il·lustradores 
i Il·lustradors de Rubí City 
(CIRC). L’alumnat ha pogut 
treballar aspectes relaci·
onats amb les seves zo·
nes apadrinades gràcies a 
aquesta proposta.

D’altra banda, s’han 
editat diversos vídeos ─La 
pagesia a Rubí, La vinya de 
Cal Patilles, Hotel d’insec·
tes i el Taller d’autoconsum 
amb energia solar fotovol·
taica─ que, en total, sumen 
3.321 reproduccions fins al 
moment.

Més de 600 persones participen 
a les activitats del Dia de la Terra

reDAcció

Un incendi va cremar dime·
cres al vespre part de la casa 
Cal Met Lleó, ubicada al car·
rer Sant Jaume, a la cruïlla 
amb el carrer Montserrat. 
Es tracta d’una casa molt 
coneguda situada al centre i 
que actualment és propietat 
d’una entitat bancària, que 
fa uns mesos la va posar en 
venda.

Durant els darrers anys 
ha estat ocupada, un fet que 
ha generat moltes queixes 
veïnals i que ha contribuït a 
la seva degradació. Segons 
fonts dels Bombers, a la casa 
hi dormia gent, però no hi 
havia ningú quan van arri·
bar després de rebre l’avís 
per foc a les 18.55 h. Es van 
traslladar a l’incendi quatre 
dotacions de Bombers i fins 
a les 20.15 h no es va poder 
controlar el foc, que es va 
donar per extingit passades 
les 21 h.

Les flames van afectar 
especialment la primera 
planta, tot i que la segona 
també va resultar afectada 

Els alumnes de 3r de Pri·
mària de l’escola Pau Casals 
van ser els primers en visitar 
l’Ajuntament després de 
més d’un any sense visites 
escolars per culpa de la co·
vid. La visita va tenir lloc el 
27 d’abril i va comptar amb 
la presència de l’alcaldessa 
de Rubí, Ana M. Martínez.

Els infants del Pau Ca·
sals van poder conèixer la 
història de la Casa de la Vila 
i l’organització i la ubicació 

un incendi crema part de cal Met lleó, una 
casa declarada Bé cultural d’interès local

els alumnes del Pau casals visiten l’Ajuntament 
després d’un any sense visites escolars

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

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

dels diversos serveis i edi·
ficis públics que depenen 
del consistori. També van 
veure l’escut de la ciutat i 
van conèixer més la seva 
història.

La visita va incloure una 
estada a la Sala Enric Vergés, 
on se celebren els plens. 
Allà, els alumnes van poder 
fer preguntes a l’alcaldessa, 
que també els va ensenyar 
el seu despatx a la primera 
planta. / DdR

L’emblemàtica casa fa anys que està ocupada, fet que ha accelerat la seva degradació. / C.B.

L’alumnat amb l’alcaldessa a la sala de plens. / Cedida

L’escultor rubinenc Oriol 
Marco ha mort als 55 anys. 
L’artista participava habitu·
alment en les exposicions 
del MercArt! que el col·
lectiu d’artistes de Rubí fa 
per Nadal. També era habi·
tual la seva col·laboració en 
l’exposició col·lectiva que 
es fa anualment coincidint 
amb les festes del carrer 
Sant Jaume. 

Marco, que havia estat 
durant un temps alumne 
d’escultura a l’Escola d’Art 
i Disseny (edRa), treballa·
va el ferro i la fusta per fer 
espirals. El 2015 va exposar 

Mor l’escultor local Oriol Marco

a l’Antiga Estació la mostra 
‘Rínxols, mans, personatges 
i abraçades’ i és considerat 
un dels quatre escultors de 
referència a la ciutat. / DdR

Oriol Marco. / Cedida
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El projecte és una iniciativa privada que la Generalitat veu amb bons ulls. / M.C.

La Generalitat 
creu que no hi ha 

alternativa per 
lluitar contra el 
canvi climàtic, 

però l’Ajuntament 
rebutja més línies 

d’alta tensió

Una empresa projecta una línia d’alta tensió 
entre Maials i Rubí per transportar energia renovable
M. CabRERa

L’empresa Forestalia Reno-
vables vol impulsar una línia 
d’alta tensió de 220kV entre 
Maials, al Segrià, i Rubí 
per transportar l’energia 
de diverses instal·lacions 
solars i eòliques que estan 
projectades en el territori 
del Segrià i les Garrigues, a 
Lleida. Es tracta d’un pro-
jecte d’iniciativa privada, 
però que ja ha rebut el vis-
tiplau de la Ponència Am-
biental de la Generalitat de 
Catalunya en el tram entre 
Maials i l’Albí, un primer pas 
administratiu per l’execució 
d’aquesta línia aèria.

La intenció de l’empresa 
aragonesa, que forma part 
del grup Asociación Empre-
sarial Eólica, és aprofitar 
l’energia generada de més 
d’una desena de plantes so-
lars i mitja dotzena de parcs 
eòlics que encara no estan 
en funcionament i traslla-
dar-la fins a l’àrea metro-
politana de Barcelona, on 
hi ha una elevada demanda 

energètica. Aquí és on en-
traria en joc la subestació 
situada a Rubí, que seria 
el punt de recepció de tota 
aquesta energia renovable, 
part de la qual es perdria 
durant el transport.

La línia d’alta tensió 

projectada entre Maials i 
Rubí tindria un recorregut 
aproximat de 160 km de 
línia aèria, amb el conse-
güent impacte ambiental 
i paisatgístic per l’entorn 
dels municipis afectats. 
El projecte compta amb 

l’oposició de bona part del 
territori lleidatà afectat, no 
només per les línies d’al-
ta tensió, sinó també per 
aquests macroparcs eòlics 
o solars que generaran una 
energia que es consumirà a 
l’altra punta de Catalunya. 

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí

     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

De fet, alguns dels parcs 
renovables no han superat 
els tràmits administratius 
de la Ponència Ambiental 
i ara per ara, no es poden 
dur a terme.

L’Ajuntament de Rubí va 
aprovar al Ple d’abril una 
moció en què es rebutjava 
precisament la possibilitat 
que noves línies d’alta ten-
sió poguessin afectar Rubí. 
Fonts del consistori asse-
nyalen que l’Ajuntament 
no ha rebut cap informa-
ció encara sobre aquest 
projecte, però que si ho fa 
presentarà les al·legacions 
oportunes en relació amb 
l’afectació concreta que pu-
gui tenir en la ciutat. En cas 
que finalment aquesta línia 
d’alta tensió arribi a desen-
volupar-se, el més probable 
és que a Rubí afecti les 
àrees de Can Serrafossà i 
Can Balasc, on es troba la 
subestació d’Endesa.

La posició de la Ge-
neralitat de Catalunya és 
favorable a aquest tipus 
d’infraestructures, segons 

ha explicat el conseller de 
Territori en funcions, Damià 
Calvet, en una entrevista 
als Matins de TV3 el dijous 
passat. El representant 
de l’executiu provisional 
considera que no hi ha 
alternativa si Catalunya vol 
avançar en la lluita contra 
el canvi climàtic: “O posem 
parcs eòlics i solars i trans-
portem l’energia en línies 
d’alta tensió o ens veurem 
obligats a posar línies de 
molt alta tensió i comprar 
l’energia a França o l’Aragó. 
(...) Necessitem sobirania 
energètica per poder fer 
front a l’emergència cli-
màtica”.

Rubí sense abocadors demana al govern una moratòria mentre s’aprova la nova llei de residus
M. CabRERa

L’entitat Rubí sense abo-
cadors, que està integrada 
dins de la plataforma Resi-
du Zero, ha demanat al go-
vern català una moratòria a 
l’hora de donar permisos i 
llicències relacionades amb 
la gestió de residus. 

Una moratòria que hau-
ria d’impedir, per exem-
ple, l’inici de l’activitat a 
l’abocador de Can Balasc 
fins que no s’aprovi la nova 

legis lació:  “Demanem 
una moratòria mentre no 
s’aprova la nova llei de 
residus perquè les infra-
estructures no entrin en 
contradicció amb aquesta 
llei quan s’aprovi, ja que 
entenem que serà més 
restrictiva que l’anterior i 
que, en canvi, les infraes-
tructures són les mateixes”, 
ha explicat Montse Rousse, 
de la plataforma.

Per Rousse, la clau de 
tot és anar a l’origen del 

problema, és a dir, als pro-
ductes que no es poden 
recuperar ni reciclar i san-
cionar les empreses que els 
comercialitzen per avançar 
cap a un nou model, on 
els residus siguin mínims. 
Només així s’aconseguiria 
acabar o minimitzar amb 
el gran impacte ambiental 
que tenen els abocadors 
com el que es vol posar en 
marxa a Can Balasc o com 
el que ha estat durant anys 
funcionant a Can Carreras: 

“Es tracta de no generar 
tants residus, el problema 
són les empreses produc-
tores que posen al mercat 
productes que no es poden 
recuperar ni recular. Cal 
penalitzar-los”.

la cuP, en contra de 
l’abocador i de les línies 
d’alta tensió
La plataforma ha rebut el 
suport del diputat de la 
CUP Xavier Pellicer, que 
ha visitat Rubí i s’ha mos-

trat contrari al projecte de 
l’abocador, però també a la 
línia d’alta tensió projecta-
da per una empresa privada 
entre Maials i Rubí per 
transportar energia verda. 
“Cal fer un plantejament 
coherent amb l’anomenada 
transició ecològica, que els 
queda tan bonic a la boca, 
però tan lluny en la realitat. 
És necessària una planifi-
cació clara de la producció 
energètica que ha de ser no 
només neta, sinó que no ha 

de trinxar el territori i ha de 
ser equilibrada segons les 
necessitats de cada lloc”.

Pellicer també ha cri-
ticat el fet que es deixi en 
mans d’iniciatives priva-
des, com ara el projecte 
de la línia d’alta tensió o 
l’abocador de Can Balasc, 
la gestió del territori: “Cal 
un gir de 180 graus en les 
polítiques de defensa del 
territori, perquè si no no 
ens quedarà territori per 
defensar ni salvar”.
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mArtA cAbrerA

L’empresa Ficosa, que havia 
estat durant molts anys a 
Rubí i que ara té la seu a 
Viladecavalls, ha presentat 
un Expedient de Regulació 
d’Ocupació (ERO) per tal 
d’acomiadar 22 treballadors 
de la plantilla, la majoria 
dels quals són rubinencs. 

Ficosa forma part de la 
multinacional Panasonic, 
que té gairebé el 70% de 
l’empresa, i els represen-
tants de la plantilla han 
denunciat la indefensió que 
els suposa haver d’afron-
tar aquest procés contra 
una empresa d’aquestes 
característiques: “Estem 
indefensos davant d’una 
multinacional que agredeix 
directament els drets dels 
treballadors i que vol fer 
fora 22 persones, que al 
final acabaran sent més. És 
una vergonya”, ha explicat 
Alberto López, el president 
del comitè d’empresa.

L’origen del conflicte 
laboral és complex i hi ha 
diversos aspectes que cal 
tenir en compte. En primer 
lloc, l’empresa, des del tras-
llat de Rubí a Viladecavalls, 
ha volgut rebaixar els drets 
dels empleats integrant-
los en altres societats del 
mateix grup empresarial, 
fet que els treballadors no 
volen acceptar de cap ma-
nera: “Ficosa ens va vendre 
la fusió a Viladecavalls com 
una sola empresa i ens han 
pres el pèl. Van dir que fari-
en productes de més valor 
afegit i els fan, però amb 
una altra gent. Nosaltres 
per treballar en aquestes 
empreses ens hem de bai-
xar les condicions i no ho 
farem”, defensa López.

Ficosa presenta un erO per acomiadar una 
vintena de treballadors, la majoria de rubí
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En segon lloc, la com-
panyia va iniciar fa anys un 
procés de deslocalització, 
enduent-se part de la pro-
ducció a altres països per 
tal de retallar costos. A més, 
el president del comitè 
recorda que tot això està 
succeint mentre l’empresa 
té la intenció de cobrar 
fons europeus: “L’empresa 
aposta per dur la feina al 
Marroc, a Turquia i a Po-
lònia i nosaltres encara els 
donarem fons europeus 
perquè ho facin”.

I en tercer lloc, segons 
apunten els representants 
sindicals, Ficosa està con-
tractant treballadors a tra-
vés d’empreses de treball 
temporal, que són els que 
acaben fent la feina de la 
plantilla i així poder justifi-
car l’ERO que es va presen-
tar el 8 d’abril. A més, els 
representants dels treba-
lladors temen que aquesta 
situació acabi afectant els 
51 treballadors d’aquesta 
empresa, la meitat dels 
quals són de Rubí: “Als 
treballadors que venim 
de Rubí, que som els més 

antics, ja no ens volen, ara 
aposten per empreses de 
treball temporal, subcon-
tractes i treball escombra-
ria”, lamenta López.

Per tot això, els tre-
balladors han iniciat una 
vaga, que realitzen tots 
els dimecres i divendres. 
En paral·lel, fan accions 
reivindicatives com la visita 
al consolat de Japó a Barce-
lona per informar el cònsol 
sobre la situació i demanar 
a Panasonic que doni la 
cara. Una reivindicació que 
els representants sindicals 
també fan a les administra-
cions públiques.

Visita de la diputada eulà-
lia reguant
La diputada de la CUP, Eu-
làlia Reguant, s’ha reunit 
amb el comitè d’empresa 
i els responsables sindicals 
per conèixer quina és la 
situació laboral de Ficosa. 
La portaveu de la CUP ha 
criticat la política industrial 
de la Generalitat durant 
els darrers anys i ha exigit 
que posi condicions a les 
empreses que hagin de re-

bre fons europeus: “No es 
poden donar fons europeus 
a empreses que acomiaden 
a treballadors. Si Ficosa 
vol formar part del gran 
projecte liderat per Seat de 
fabricació de bateries elèc-
triques, no té cap sentit que 
acomiadi gent. Per tant, 
si l’administració pública 
dona diners a l’empresa, 
també ha de garantir que 
aquesta conservi els llocs 
de treball i que aquests 
siguin de qualitat”.

La diputada també ha 
demanat que “s’aturi l’ERO 
i el xantatge als treballadors 
per subrogar-los a una altra 
empresa rebaixant els seus 
drets laborals” i ha demanat 
a l’administració catalana 
que “replantegi i reformuli 
la política industrial i eco-
nòmica del país”. La CUP 
defensa l’impuls d’un “pla 
nacional de la indústria 
que aposti per l’economia 
circular i ecologista, que 
tingui en compte l’entorn i 
que destini inversió pública 
a garantir llocs de feina”, 
segons ha manifestat Re-
guant.

Els treballadors se senten indefensos davant la multinacional. / M.C.
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L’Ajuntament demanarà un crèdit de 12 milions 
d’euros per engegar noves inversions a la ciutat
MARTA CABRERA

El Ple del mes d’abril, que 
es va celebrar dijous de 
la setmana passada per 
via telemàtica, va acordar 
l’aprovació de la sol·licitud 
d’un crèdit de 12,6 mili-
ons d’euros per impulsar 
diverses inversions que el 
govern considera prioritàri-
es. Amb l’abstenció de tota 
l’oposició, l’executiu local 
va � rar endavant la trami-
tació d’aquest prèstec, que 
segons va explicar servirà 
per finançar una part del 
primer paquet d’inversions 
inclòs al pressupost 2021, 
que ascendeix a un total de 
18 milions d’euros. El crèdit 
permetrà iniciar projectes 
com la compra d’habitatges, 
el desplaçament de les línies 
d’alta tensió de Can Fatjó, 
les obres del camp del 25 
de Setembre, les obres de la 
pacifi cació de l’avinguda de 
l’Estatut i la millora del parc 
de Ca n’Oriol i l’asfaltatge 
de carreteres i millora de 
voreres al centre, a urbanit-
zacions i als polígons. També 
contempla la primera fase 
de les obres de la Supersond, 
l’adequació i millora de la 
plaça Pearson, la redacció 
del projecte de la millora de 
la zona espor� va de Can Mir, 

la segona fase del Pla d’ar-
brat i millores a l’avinguda de 
les Flors, entre altres.
Per l’alcaldessa, Ana M. Mar-
� nez, el pla d’inversions “su-
posarà una millora general 
de la ciutat en diferents 
àmbits”, mentre que la sego-
na � nenta d’alcaldia, Ànnia 
García, ha destacat que “són 
accions obligades perquè 
són deutes pendents que 
teníem amb la ciutat”.

Des de l’oposició van 
cri� car alguns d’aquests pro-
jectes, com per exemple la 
despesa que suposa rehabi-
litar l’edifi ci de la Supersond 
i principalment la manca 
de planifi cació respecte als 
usos dels equipaments: “Fa 
molts anys que hauríem de 
tenir un Pla d’Equipaments, 
qüestionem la manca de 
planifi cació i el caos en la 
compra i rehabilitació dels 
edifi cis municipals”, va afi r-
mar la regidora de l’AUP, 
Betlem Cañizar. La regidora 
socialista M. Carmen Ce-
brián va contestar a les crí-
� ques dient que això “ara no 
toca” i que “Rubí necessita 
tots i cadascun d’aquests 
projectes”. 

Posteriorment a la vo-
tació d’aquest crèdit, el Ple 
també va aprovar des� nar 
el romanent de tresoreria 

de l’any passat, 2,7 milions 
d’euros, a projectes de millo-
ra i manteniment a la ciutat, 
de nou amb l’abstenció de 
tota l’oposició. Es tracta de 
centenars de partides, al-
gunes des� nades al mante-
niment d’edifi cis o d’espais 
públics, però altres són d’in-
versió. Les tres par� des més 
nombroses són els 350.000 
euros que es des� naran a 
infraestructures per la Festa 
Major, els 200.000 euros que 
s’inver� ran per fer tasques 
de desbrossament i neteja i 
la par� da de 280.000 euros 
per incrementar els llums i 
l’ornamentació per Nadal. 
Precisament en aquest dar-
rer punt, el govern va rebre 

les crí� ques de l’oposició, 
que considera que és una 
despesa supèrfl ua en l’ac-
tual situació socioeconò-
mica: “Entre projectes molt 
necessaris, vostès colen les 
seves coses, com els llums 
de Nadal. Com ens podem 
gastar 300.000 euros més 
en llums de Nadal quan cada 
setmana ens venen famílies 
a dir que ho estan passant 
malament? És insultant”, va 
afi rmar el portaveu de Ciuta-
dans (Cs), Roberto Mar� n. 

El govern va defensar 
aquesta inversió per tal de 
donar suport als comerci-
ants, que travessen una si-
tuació di� cil: “Volem tornar 
a recuperar els elements de 

El Pla des� na tres milions d’euros a la millora del camp de futbol del 25 de Setembre. / M.C.

llum perquè la ciutat neces-
sita tenir-los per gaudir el 
Nadal i els comerços han 
de tenir gent al carrer per 
poder viure i sobreviure en 
aquesta situació tan greu”, 
va subratllar la regidora del 
PSC M. Carmen Cebrián. 
Per la seva banda, el cap de 
l’oposició, Xavier Corbera, 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) va etzibar 
a la regidora que “el que 
han de fer és treballar pels 
comerciants els 365 dies de 
l’any, no només posant un 
túnel de llum 15 dies abans 
de Nadal”. 

En el capítol d’inversi-
ons, encara es va aprovar 
un tercer punt, aquest per 

unanimitat, per donar llum 
verda als projectes dels 
pressupostos par� cipa� us 
que encara estan pendents 
d’executar. És el cas de la 
millora del parc de Ca n’Al-
zamora, les inversions a 
l’Escola de Música, l’ajut 
a les famílies amb infants 
amb diversitat funcional o la 
prova pilot contra el mosquit 
� gre, entre altres.

El Ple també va aprovar, amb 
l’oposició de Cs, la creació 
d’un registre municipal d’edi-
fi cis buits. Es tracta d’un nou 
intent de perseguir aquells 
propietaris que tenen els 
seus pisos tancats, una qües-
� ó que l’Ajuntament impulsa 
des de l’època de l’alcaldessa 
socialista Carme García, però 
que encara no ha pogut 
implementar. La intenció 
del consistori és “mobilitzar 
aquests habitatges perquè 
passin a formar part del parc 
públic a través de la borsa 
de mediació de l’habitatge”, 
va explicar la regidora d’En 
Comú Podem, Ànnia Gar-
cía. El portaveu de Cs es va 
mostrar disconforme amb el 
registre i per això el seu grup 
hi va votar en contra: “No 
estem d’acord en gravar els 
propietaris que tenen una 
segona residència perquè 
decideixin no llogar-lo, espe-
rar per vendre’l o per si volen 

que el seu fi ll s’emancipi”. 
El darrer tema que es va 

tractar en la part de control 
del govern va ser la urbanit-
zació de Can Ximelis, concre-
tament els carrers que que-
den encara per urbanitzar, 
des de fi nals dels anys 90. 
El regidor de Veïns per Rubí 
(VR), Toni García, va carregar 
contra l’Ajuntament, qui 
considera responsable del 
fet que hi hagi carrers a la 
urbanització encara sense 
urbanitzar, com el carrer 
Puigmal, tot i haver pagat 
per aquests treballs: “Les 
liquidacions han prescrit, és 
cert, però hi ha responsables 
polí� cs. Tot això va comen-
çar amb una alcaldia d’ICV 
i va con� nuar amb alcaldies 
del PSC i un quart de segle 
després encara no s’ha so-
lucionat, amb el consegüent 
dany patrimonial per als ve-
ïns i pel mateix Ajuntament”. 
/ DdR

Enèsim intent per crear 
un registre de pisos buits Pel que fa a les mocions, de 

les cinc que van presentar els 
grups de l’oposició, només 
es van aprovar dues. Una 
de Ciutadans que demana 
augmentar la neteja durant 
la pol·linització per evitar la 
incidència de l’al·lèrgia i te-
nir en compte aquest factor 
a l’hora de plantar noves 
espècies arbus� ves; i l’altra 
de l’AUP per tal que l’Ajunta-
ment s’adhereixi al manifest 
‘Per un model energètic 
sostenible a Catalunya’.

En canvi, la moció per 
descentralitzar ac� vitats als 
barris i les urbanitzacions 
presentada per VR no va 

prosperar perquè el go-
vern hi va votar en contra. 
Tot i això, l’execu� u va dir 
que ja estan fent accions 
encaminades a aquesta 
descentralització i el regidor 
socialista Moisés Rodríguez 
va avançar que l’Ajunta-
ment està redactant un Pla 
d’Acció i Innovació Cultural 
(PAIC) que es presentarà 
a principis de l’any vinent. 
El mateix des�  va tenir la 
moció impulsada per l’AUP 
per demanar més acompa-
nyament digital per evitar 
la marginació dels sectors 
socials que, pel mo� u que 
sigui, tenen difi cultats d’ac-

cés a les noves tecnologies. 
En aquest cas, el govern va 
dir que ja existeix aquest 
compromís i que ja hi ha 
punts de suport digital a la 
ciutat.

Pel que fa a la moció 
que Esquerra va impulsar 
en relació amb la regulació 
dels horts urbans il·legals en 
diferents punts de la ciutat, 
tampoc va ser aprovada. El 
regidor d’En Comú Podem, 
Andrés Medrano, va explicar 
que “no s’ha de regular”, 
sinó que el que s’ha de fer 
és “rever� r les ocupacions 
il·legals, la majoria de les 
quals no són horts, sinó que 

funcionen com a espais de 
lleure par� cular”. 

La resta de mocions 
aprovades van ser impul-
sades pels dos grups del 
govern, el PSC i ECP. La 
primera una moció per de-
fensar el compliment de la 
llei de la memòria històrica 
als carrers d’Oviedo, amb 
l’abstenció de VR i el vot en 
contra de Ciutadans. I les 
altres dues, el suport a la 
mobilització coincidint amb 
el Dia del Treballador i la 
millora de l’oferta educa� va 
de Formació Professional a 
Rubí, van ser aprovades per 
Junta de Portaveus. / DdR

Tombades la majoria de mocions de l’oposició

INVERSIONS PREVISTES
4,1 M€. Projectes d’habi-
tatge
3M€. Camp de futbol del 25 
de Setembre
1,8M€. Desplaçament de 
la línia d’alta tensió de Can 
Fatjó
1,3M€. Millora voreres i 
asfalt
500.000€. Pacificació av. 
Estatut i parc Ca n’Oriol
515.000€. Edifi ci Zero
250.000€. Millora energè� -
ca equipaments
250.000€. Pla arbrat
-200.000€. Escola del Bosc
200.000€. Millora av. Les 
Flors
-150.000€. Redacció projec-
te Supersond
100.000€. Remodelació pl. 
Pearson
100.000€. Redacció projec-
te zona espor� va Can Mir

Total: 12,6 M€

ENVÍOS A DOMICILIO 
Por www.rapidicalent.com 

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

C/ Plana de Can Bertran, 37 Rubi (BCN)
T. 93 678 07 19       622 833 137              Empanadas Argentinas Tango
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¿Abuso de poder o nos roba el Ayunta-
miento? 
Muchas personas responderán que sí. Y se 
puede deber a varios factores. Los habitan-
tes de las urbanizaciones, por ejemplo, lo 
pensarán porque no reciben los servicios 
que pagan con sus impuestos.

El no recibir por lo que pagas es una 
forma sutil de robo, que evidentemente no 
recibirá la califi cación de “robo”. Podría 
llamarse hurto, apropiación indebida etc. 
Lo que no cambia es que no te dan lo que 
toca y tú te quedas con cara de tonto. De 
eso saben mucho los ayuntamientos, sobre 
todo el de Rubí, que es donde resido.

Rubí, para el PSC, es “su cortijo”. 
Hacen y deshacen a su antojo, como los 
terratenientes en sus cortijos. Un claro 

ejemplo son las ordenanzas fi scales. Las 
cambian según interesa. Las reglas del 
juego las sabes al comienzo del año, pero 
si las cambian al fi nal de año lo que creías 
que era, ya no lo es, y resulta que te quitan 
un dinerito. Y lo hacen con toda la ley 
que les da su posición de poder; que yo 
llamo “abuso de poder” y como resultado 
indefensión.

Cada año los descuentos en la tasa de 
basuras con las condiciones a comienzo de 
año dicen que con más de 10 aportaciones 
el descuento es del 20%. A fi nal de ese 
año cambian la ordenanza fi scal y dicen 
que para llegar al 20% has de llegar a 20 
aportaciones. Y hacen eso como el que dice 
“sin avisar” y lo digo porque ya procuran 
que no se note (apreciación personal) y 

con una oposición que no ve la trampa y 
cuelan el cambio perjudicando a muchas 
personas que creyeron que con 11 o más 
aportaciones conseguían el máximo del 
20%. Y esto lo hacen sabiendo que van a 
perjudicar económicamente a las personas 
que confi aban en el buen y justo gobierno 
del ayuntamiento de Rubí. 

Pues va a ser que no. Como lo facilón 
es funcionar como en un cortijo, hago y 
deshago a mi antojo e interés. 

¿Qué importancia tiene que algunos 
ciudadanos se vean perjudicados? Ninguna. 
¡Cuánta honestidad y transparencia! Y pi-
enso que quizás les hagan falta mis 6,14€ 
ya que con los sueldos que se han puesto 
igual no les llega, y tienen que rebañar allí 
donde su poder se lo permite, sin hacer 

ruido y apropiándose de algo que no les 
corresponde, y sabiendo que te perjudican. 
Pues creo que eso es lo que ha hecho el 
ayuntamiento al no aplicar correctamente 
el descuento por las aportaciones a la 
deixallería. Abuso de poder, apropiación 
indebida.

Total, se quedan con 6,14€ que creo 
que son míos, pero como lo hacen todo 
tan bien y son los que más trabajan por el 
bienestar del pueblo hacen las ordenanzas 
siempre a su favor.

En fi n, la conclusión es, al menos para 
mí, que sí, el ayuntamiento me roba o por 
lo menos eso me lo parece, y menos mal 
que dicen ser socialistas y progresistas; 
¿pero lo son? trileros es lo que son.

José Luis Díez

Cartes de la Ciutadania
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En els darrers temps, cada cop que 
el conseller de Territori en funci-
ons, Damià Calvet, es refereix a la 

nostra ciutat, més d’un rubinenc i rubinenca 
comença a tremolar. En els últims dies, ha 
saltat a la llum pública un projecte d’una 
empresa privada que vol impulsar una línia 
d’alta tensió entre Maials, al Segrià, i Rubí 
per transportar l’energia de diverses instal-
lacions eòliques i solars projectades al Segrià 
i Les Garrigues amb l’objectiu d’abastir l’àrea 
metropolitana de Barcelona, on existeix una 
alta demanda. 160 nous km de línia aèria 
amb destinació fi nal la subestació de Rubí. 
Evidentment, el projecte compta amb el 
rebuig de bona part del territori lleidatà 
afectat, que comptarà amb macroparcs eòlics 
i solars, però no podran benefi ciar-se de 
l’energia que aquests generaran. També el 
Ple de l’Ajuntament de Rubí, que fa anys 
que inverteix econòmicament en la retirada 

Peatges de Rubí
EDITORIAL

i soterrament de les línies que ja trinxen el 
municipi, ha rebutjat en una moció noves 
línies d’alta tensió a Rubí. La proposta, però, 
ha rebut parcialment el vistiplau de la ponèn-
cia ambiental de la Generalitat de Catalunya 
i una ferma defensa en públic del conseller 
Calvet, qui considera que no hi ha alterna-
tiva a les línies d’alta tensió si Catalunya vol 
gaudir d’independència energètica per poder 
fer front a l’emergència climàtica.

Omplir-se la boca de transició ecològica 
no vol dir que es tingui clar què signifi ca, 
però sí que queda molt políticament correcte. 

La transició ecològica passa evidentment 
per una transició energètica amb consum 
energètic propi, però optant per models 
racionals basats en ús de renovables i també 
en l’efi ciència, no implica trinxar el territori 
una mica més. Quina és la planifi cació de 
la producció energètica que es preveu a 
Catalunya? Potser aquest punt de partida 
hauria d’estar ben defi nit abans de prendre 
cap decisió.

No tornarem de nou en aquest text a 
recordar la posició del conseller de Territori 
en funcions sobre l’abocador de Can Balasc, 

on considera que no es pot fer res per aturar 
l’obertura, ni sobre el camp de golf de Can 
Sant Joan, sobre el qual no fa gaire apuntava 
que esperava convèncer Rubí i Sant Cugat 
que la proposta de l’Incasòl a fer un nou 
camp de golf és una bona proposta. I ens pre-
guntem si tan difícil és escoltar el territori, el 
que sigui, el del Segrià o el del Vallès o si, per 
una vegada i sense que serveixi de precedent, 
podrien ser els municipis qui aconseguissin 
convèncer tot un conseller, o tot un govern 
de la Generalitat, en defi nitiva.

Això sí, aquest dijous ha entrat en fun-
cionament la primera unitat dels nous trens 
de Ferrocarrils de la Generalitat que han 
de servir per incrementar de forma notable 
la freqüència de pas dels trens. Alguna 
bona notícia havia de tenir la conselleria 
de Territori i Sostenibilitat per la ciutat i 
cal ser agraït si alguna vegada toca ni que 
sigui de rebot.

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

La direcció tampoc es fa responsable de la qualitat, procedència 
o origen dels anuncis i dels continguts dels mateixos).
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El Tuit de la setmana                         5 de maig
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L’alumnat de 1er curs 
de CFGM de gràfi ca 
interac� va està acabant 
els elements gràfi cs 
primaverals per decorar els 
aparadors dels comerços 
de Rubí. #rubiciutat 
#rubicity #escolaedra 
#escoladar� disseny 
@enseapd @comercrubi
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Reiniciem Rubí

Ser o Tenir, 
aquesta és la qüestió...

L’ordinador ha quedat ob-
solet. Massa anys amb el 
mateix programari i massa 
anys sense fer un manteni-
ment han fet que vagi més 
lent, que es pengi sovint i 
després de vint anys amb el 
mateix govern, se’ns hi ha 
fi cat virus que provoquen 
un mal funcionament de la 
màquina. 

Què cal fer? Reiniciar 
l’ordinador i instal·lar-hi un 
sistema operatiu nou, no hi 
ha alternativa.

A Rubí som a mitja 
legislatura. Han passat dos 
anys des de les darreres 
eleccions municipals i en 
queden dos anys encara. 
de mandat Si hi sumem els 
darrers 18 anys de govern 
del Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) a la ciutat, 
us adonareu que Rubí no ha 
fet cap salt endavant, som 
on érem i anem perdent 
força a mesura que passa 
el temps. 

El desgast de governar 
tant de temps és un procés 
natural, la il·lusió no és la 
mateixa. Els que ens go-
vernen han anat col·locant 
amics, familiars i coneguts 

Malauradament la campan-
ya de les eleccions autonò-
miques a Madrid ha estat 
una demostració (més) de la 
forma d’actuar del feixisme. 
Sí companyes i companys, 
si pensàveu què tot això era 
part dels llibres d’història, 
doncs, no. 

I, bona part d’aquesta 
“maquinaria” feta servir 
per l’extrema dreta és la 
desinformació, manipula-
ció mediàtica que hem de 
combatre cadascú des de les 
seves “trinxeres”. En el meu 
cas en la defensa des de la 
salut mental.

La darrera setmana vam 
presenciar un cas més de 
tergiversació de la realitat: 
la ministra d’indústria va 
rebre d’un home una carta 
amb un ganivet ensango-
nat en un clar atac feixista 
el qual (una vegada més) 

Xavier Corbera Gaju
Portaveu d’Esquerra 
Rubí

Andrea de Pablos Real
Assessora Grup 
Municipal d’ECPR 

que no han aportat valor 
afegit a l’administració lo-
cal, la improvisació és el pa 
de cada dia, es pensen que 
son amos i senyors de tot, 
no reten comptes a ningú i 
viuen aferrats a la cadira.

Aquest panorama s’ha 
d’acabar, per això cal reini-
ciar Rubí, deixar entrar aire 
fresc, idees noves, projectes 
nous que permetin fer un 
salt qualitatiu a Rubí, que 
ens permetin veure el futur 
amb optimisme, il·lusió i 
garanties. 

El maig de 2023 farà 
vint anys que l’alcaldessa 
és a l’Ajuntament. Cal un 
canvi. Però això només 
serà possible si donem pas 
a cares noves, persones 
amb ganes, preparades i 
amb coneixements tèc-
nics i l’experiència laboral, 
que puguin ajudar a donar 
aquesta empenta que neces-
sita la ciutat. 

La gent d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya 
(ERC) estem preparats per 
donar l’empenta que Rubí 
necessita, som la primera 
força a l’oposició, la segona 
força a l’Ajuntament de 
Rubí amb set regidors. 
Comptem amb tu per fer-
ho: #reiniciemrubí! 

NO va ser condemnat per 
l’argument que: “és esqui-
zofrènic”.

El llenguatge sempre 
és el producte de la nos-
tre ideologia i com tal la 
reflecteix: ningú ÉS es-
quizofrènic, tan sols TÉ 
esquizofrènia. No, no és el 
mateix ser què tenir. 

Els darrers titulars del 
pseudoper iodisme han 
complert el seu objectiu 
de reforçar estereotips so-
bre les malalties mentals, 
deshumanitzar-les amb el 
seu afany de justifi car una 
actitud feixista. 

I, aprofitant l’ocasió, 
posicionant-se sobre temes 
de salut mental. 

Persones tertulianes que 
un dia són experts en la 
Covid19 i a l’altre ho són 
en nanoenginyeria fan molt 
de mal.

Hem de dir prou! Con-
demnem al feixisme. No ho 
normalitzem.

Ja has visitat la NOVA
web del Diari de Rubí?

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

Descarrega 

 el PDF 

cada setmana i 

subscriu-te 

per rebre totes

 les novetats

de Rubí

Més de 25 anys informant de l’actualitat local
i donant suport al comerç de Rubí
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L’Antiga Estació acull una exposició
d’escultures de l’artista gallec Xavier Costa
rEdACCió

Màscares, aquest és el títol 
de la nova exposició de 
l’Antiga Estació, que mostra 
una selecció de prop d’una 
trentena d’obres de l’es-
cultor gallec Xavier Costa. 
Es tracta d’escultures de 
pedra i fusta inspirades 
en la fesomia humana, un 
conjunt d’obres de petit 
i mig format que exem-
plifiquen perfectament el 
procés creatiu de Costa i la 
seva investigació constant 
al voltant de les formes 
escultòriques. 

Les peces recollides en 
aquesta mostra són només 
una petita part de la pro-
ducció de Xavier Costa, te-
nint en compte que té més 
de 2.000 escultures inven-
tariades. Durant dècades, 
l’artista resident a Barcelo-
na ha explorat de manera 
incansable la representació 
volumètrica del cos humà i 
més concretament de les 
dones, protagonistes ab-

Algunes de les obres que es poden veure a la mostra. / C.B.

solutes de la seva obra. Ho 
fa amb un estil que rebutja 
tant el realisme tradicional 
com l’abstracció pura, que 
es remunta al neocubisme 
i a les peces biomòrfiques 
de l’artista dadaista Jean 
Arp. Els materials amb els 
quals treballa són la pedra, 

la fusta i el ferro. 
Des del 1974, quan va 

exposar per primer cop 
a la veïna ciutat de Ter-
rassa, l’escultor acumula 
més d’una cinquantena 
de mostres individuals i 
diverses de col·lectives. 
Tres galeries de Barcelona 

i Ourense disposen d’obra 
seva en dipòsit. 

Màscares es podrà vi-
sitar de forma gratuïta a 
l’Antiga Estació fins al 18 de 
juliol de dijous a dissabte 
d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 
h i els diumenges i festius, 
d’11 h a 14 h.

escultura 

llibres

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) 

Víctor Garcia Tur visita rubí per presentar 
‘L’aigua que vols’, actual Premi Sant Jordi

història

Núria Buenaventura, Txema Castiella i domènec Martínez, durant 
l’acte. / J.A. Montoya

rEdACCió

Òmnium Rubí i El Racó del 
Llibre van organitzar dijous 
de la setmana passada la 
presentació del llibre ‘L’ai-
gua que vols’, actual Premi 
Sant Jordi de novel·la, a 
càrrec del seu autor, Víc-
tor Garcia Tur. L’activitat, 
presentada pel president 
d’Òmnium Rubí, Martí Pu-
jol, va tenir lloc a la tarda a 
la Carpa del Racó, davant la 
llibreria.

‘L’aigua que vols’ gira 
entorn una reunió familiar 
que provoca una catarsi 
inesperada. La Marie Trem-
blaypierre aprofita la bo-
nança de l’estiu quebequès 
per organitzar una trobada 
familiar a l’antic xalet de va-
cances. L’excusa de celebrar 
el setanta-sisè aniversari és 
forçada, però les filles i el fill 
no s’hi capfiquen: rememo-
rar 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 respecti-
ves, o el que en queda, però 

Presentació del llibre ‘El Guti’, històric 
militant del PSUC, a la Biblioteca

d’esquerra a dreta, Enric Pallarès, Martí Pujol i Víctor Garcia Tur, 
abans de la presentació. / J.A. Montoya

rEdACCió

L’auditori de la Biblioteca 
va acollir divendres la pre-
sentació del llibre El Guti, 
sobre la figura d’Antonio 
Gutiérrez, militant històric 
del Partit Socialista Unificat 
de Catalunya (PSUC) i més 
tard d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds (ICV). 

L’acte va anar a càrrec 
de l’autor, Txema Castiella, 
Domènec Martínez, de l’As-
sociació Catalana d’expres-
sos polítics del franquisme, i 
l’exalcaldessa de Rubí Núria 

Buenaventura. Entre els 
assistents, hi havia familiars 
d’Antonio Gutiérrez. 

La presentació va ser 
organitzada per l’entitat 
Sala Neus Català com a 
activitat per recuperar la 
memòria històrica. Durant 
la presentació del llibre, es 
va ressaltar la importància 
de la figura del Guti, llui-
tador antifranquista que 
va tenir molta importància 
dins del moviment d’es-
querres i que va arribar a ser 
vicepresident del Parlament 
Europeu.

també els seus secrets, les 
seves vivències i, sobretot, 
els silencis de les coses que 
no es van dir quan tocava.

Garcia Tur va explicar 
que haver rebut el Premi 
Sant Jordi de novel·la va 
ser un orgull perquè “és un 
dels grans reconeixements 
de la literatura catalana” 
i, a més, dona visibilitat a 
l’obra literària del guardo-
nat. L’autor també explicar 
els assistents que la història 
transcorre en 1995 a Que-

bec, just abans del referèn-
dum d’autodeterminació i 
va apuntar que, a més de la 
seva vinculació familiar amb 
Quèbec, durant la creació 
de la novel·la també va tenir 
molt present tots els fets 
que van ocórrer entorn de 
l’1 d’octubre del 2017, quan 
es va realitzar el referèn-
dum a Catalunya.

Després de la presenta-
ció, va respondre les pre-
guntes del públic i va signar 
exemplars de la novel·la.

660 642 232 
Carrer Bartrina, 39 bis RUBÍ

reparallar@gmail.com

Petites reparacions, reformes,
instal·lacions i serveis

per a la seva llar

Les seves
reparacions

domèstiques 
en bones mans

MÉS DE 10 ANYS
ENS AVALEN!

%
GARANTIA

100
www.diariderubi.com

Vols anunciar-te?
Truca’ns al

 609 03 22 89 o 
al 686 95 75 80
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formació

teatre teatre

música

El casal Popular reobre les portes per 
oferir  l’espectacle teatral ‘El dubte’

El 10 de maig s’obre la preinscripció a l’escola 
municipal de música i als tallers d’edRa

REDAcció

El Casal Popular torna a 
obrir les seves portes el 16 
de maig a les 18 h per acollir 
l’espectacle teatral El dubte. 
Es tracta d’una obra del 
Quadre Escènic Santa Creu 
de Terrassa dirigit per José 
Luis Moya i amb la interpre-
tació de Gemma Terés, Mer-
cè Coll, Aurelio Rodríguez i 
Marta Espachs. 

El dubte és una interpre-
tació d’un text de JP Shan-
ley, que relata la història 
d’una escola del Bronx, a 
la ciutat de Nova York dels 
anys 60. Se centra en la 
història d’un mestre i sacer-
dot que intenta canviar les 
estrictes normes del centre, 
buscant una obertura que 
fora de les parets del centre 

REDAcció

Les persones interessades 
a cursar estudis a l’Escola 
Música Pere Burés podran 
presentar la seva sol·licitud 
de preinscripció entre el 
10 i el 24 de maig, inclosos. 
El tràmit es farà per via 
telemàtica, a través d’un 
formulari que s’habilitarà 
dins del període fixat a 
l’apartat de tràmits de la 
Seu Electrònica de l’Ajunta-
ment de Rubí. 
En aquells casos excepcio-
nals en què els sol·licitants 
no puguin fer la presentació 
telemàtica, ho poden comu-
nicar al correu de l’escola 
escola.musica@ajrubi.cat 

fa anys que ha arribat. La 
seva relació massa prope-
ra a un alumne aixeca les 
suspicàcies d’una monja i 
s’inicia una lluita ferotge 
entre tots dos. El muntatge 

gira al voltant de la feblesa 
de les pròpies conviccions i 
fins a on estem disposats a 
arribar per aconseguir els 
nostres objectius. 

L’aforament de l’espec-

tacle és limitat i les entrades 
tenen un cost de 8 euros. Es 
poden comprar a través del 
web casalpopular.org o bé 
el mateix dia a la taquilla del 
Casal Popular. 

El cRAc acull un concert de 
joves salvadorenyes en situació 
vulnerable
REDAcció

L’Associació Socioeducativa 
1punt5 i Mujeres Salva-
doreñas de Barcelona, en 
col·laboració amb el Centre 
Rubinenc d’Alternatives 
Culturals (CRAC), porten a 
Rubí un concert d’Ensamble 
LiberArte, un grup format 
per joves salvadorenyes en 
situació vulnerable. 

Es tracta d’un grup mu-
sical que és una iniciativa 
d’acompanyament integral 
a joves privades de llibertat 
o que es troben en situ-
ació d’alta vulnerabilitat 
després d’un internament 
carcerari al Salvador. Les 
joves participen en un grup 
de corda amb altres noies 

de la seva situació i a través 
de la música emprenen 
un projecte d’integració 
i de vida allunyat de les 
violències.

Ensamble LiberArte està 
fent una gira per Catalunya 
i el País Basc, actuant per 
primera vegada fora del seu 
país, i a més de Rubí també 
actuarà a Barcelona, Caste-
lldefels, Igualada i Mataró, 
entre altres. 

A banda de l’actuació 
musical, que a Rubí tindrà 
lloc al CRAC el 7 de maig a 
les 19 h, també es donarà 
a conèixer el llibre Las Gua-
pas, que recull de forma 
anònima el relat de quatre 
històries de joves vincula-
des a aquest projecte. 

La Sala acull aquest diumenge 
l’espectacle familiar ‘Hai, la 
pescadora de somnis’
REDAcció

De la mà de La Xarxa, La Sala 
acollirà aquest diumenge a 
les 12 h un nou espectacle 
dirigit al públic familiar. Es 
tracta de l’obra Hai, la pes-
cadora de somnis, creada 
i interpretada per Joana 
Rhein sota la direcció de 
Miquel Crespí.

Es tracta d’un espectacle 
en què una pescadora de 
somnis inicia un viatge po-
ètic per l’oceà de la imagina-
ció amb un vaixell de cartró, 
convidant els espectadors 

a un recorregut oníric de 
màgia, titelles i moviment. 
Rhein reinterpreta un conte 
indígena de gran poètica 
visual a partir de materials 
reciclats i amb música origi-
nal, centrat a deixar enrere 
les pors i donar ales a la 
creativitat.

Les entrades per assistir 
a aquest muntatge tenen 
preu de 6 euros per al públic 
general i de 5 per als socis 
de La Xarxa. Les entrades 
es poden adquirir a través 
del web teatrelasalarubi.
koobin.cat.El Quadre Escènic Santa creu de Terrassa posarà en escena aquesta obra. / cedida

o al telèfon 93 588 70 00 
ext. 4410 per rebre les 
indicacions oportunes. La 
preinscripció només l’hau-
ran de fer les persones que 
no són alumnes de l’escola 
actualment i que volen 
començar a partir del curs 
vinent.

La llista de sol·licituds 
es publicarà el dijous 27 de 
maig a l’apartat de tràmits 
de la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament. Les possibles 
reclamacions es podran 
presentar els dies 27, 28 i 29 
de maig; a través del correu 
electrònic del centre.

Les peticions amb domi-
cili a Rubí seran les primeres 
en obtenir plaça. En cas que 

el nombre d’aquests sigui 
superior al de vacants, s’ad-
judicaran les places donant 
preferència als demandants 
que ja tenen germans ma-
triculats al centre i després, 
per sorteig. Si una vegada 
adjudicades places a tots 
els sol·licitants amb domicili 
a Rubí encara queden va-
cants, es repetirà el procés 
amb les persones preins-
crites de fora de la ciutat. 
La llista d’admesos es farà 
pública el 7 de juny. La ma-
trícula s’haurà de tramitar 
entre el 8 i el 22 de juny.

EdRa
La preinscripció als tallers 
d’art i expressió creativa 

de l’Escola d’Art i Disseny 
(edRa) pel curs 2021-2022 
segueix el mateix calendari: 
les persones interessades 
han de fer el tràmit a través 
de la Seu electrònica de 
l’Ajuntament de Rubí entre 
el 10 i el 24 de maig, inclo-
sos. La llista de sol·licituds 
es publicarà el dijous 27 de 
maig, si hi ha reclamacions 
es podran presentar els dies 
27,28 i 29 de maig i la llista 
d’admesos es farà pública 
el 7 de juny. La matrícula 
s’haurà de tramitar entre 
el 8 i el 22 de juny. L’escola 
atendrà per telèfon i correu 
electrònic els dubtes que 
pugui tenir la ciutadania 
que s’hi pot dirigir a l’adreça 
lah@ajrubi.cat o al telèfon 
93 588 70 00, ext. 4407.

Pel que fa a l’oferta de 
tallers 2020-2021 per als in-
fants, aquests són taller de 
ceràmica (de 6 a 16 anys); 
Expressió creativa des de P4 
fins a 4t de l’ESO (dividits en 
diferents grups per edats) i 
Dibuix i noves tecnologies 
(1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4rt 
ESO). Les opcions per als 
adults, majors de 16 anys, 
són Escultura matí i tarda; 
Ceràmica matí i tarda; Di-
buix i pintura matí i tarda; 
Dibuix al natural i Parlem 
d’art (en línia).Les peticions amb domicili a Rubí seran les primeres en obtenir plaça. / Ajuntament de Rubí

L’obra està creada i interpretada per Joana Rhein. / cedida 
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JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó va fer un 
mal par� t contra l’Spor� ng 
Gavà i va caure derrotat 
per 2-0. Des del primer mo-
ment, els del Baix Llobregat 
va estar més atent al par� t i 
amb més fam de victòria.

Els jugadors de Juan 
Carlos González, en canvi, 
no estaven ben col·locats i 
el joc elaborat i la pintura 
van brillar per la seva ab-
sència.

Al minut 19 de joc, l’Spor-
� ng Gavà va aconseguir el 
primer gol, obra de Ramos. 
Els locals van seguir amb la 
mateixa intensitat i van tenir 
almenys tres ocasions clares 
per ampliar l’avantatge, 

però que no van saber apro-
fi tar. L’1-0 del descans era, 
per tant, un resultat prou 
posi� u per als de Can Fatjó 
després del que es va veure 
al terreny de joc durant la 
primera part.

A la segona meitat, tot 
va con� nuar igual. El con-
junt rubinenc continuava 
errant massa passades. 
Tot i l’entrada al camp de 
Bryan, Óscar i Nuñez per 
Claudio, Gustavo i Creus 
no hi va haver millora en 
el conjunt visitant. Quan 
faltava un quart d’hora pel 
fi nal del par� t, els locals es 
van tancar per conservar 
el marcador i no arriscar 
defensivament. Els de Can 
Fatjó van assetjar l’àrea 

rival, però no van acon-
seguir superar el porter 
rival. Al minut 94 de joc, un 
contracop va sorprendre la 
defensa de l’Olímpic i Víctor 
va aconseguir batre Larrosa, 
el porter dels de Can Fatjó.

L’Sporting Gavà, que 
només havia aconseguit un 
gol a la lliga, va aconeguir 
sumar d’aquesta forma la 
primera victòria a la lliga. 
L’Olímpic, per la seva banda, 
s’allunya del liderat i ara és 
segon amb 9 punts, a tres 
del líder, l’Almeda.

En la propera jorna-
da, els de l’Olímpic rebran 
l’Atlè� c Júnior en el derbi 
comarcal. El par� t serà el 
diumenge a les 12 h al camp 
de Can Fatjó.

Un Olímpic molt desdibuixat suma 
una derrota contra l’Spor� ng Gavà

FUTBOL | COPA SEGONA CATALANA

FUTBOL | TERCERA CATALANA

JAVIER GONZÁLEZ

El Juventud 25 de Sep� em-
bre va caure derrotat contra 
la UE Papiol, el darrer classi-
fi cat de Tercera Catalana. A 
més, la derrota va ser dolo-
rosa, a casa i per 1-3.

La conseqüència d’aquest 
nou revés pel Vein�  ha estat 
un canvi a la banqueta. Se-
gons ha informat el club, 
Jaume Andreu, fi ns ara en-
trenador del Juventud 25 
de Septiembre, ha deixat 
de ser entrenador del club. 
Les dues parts han arribat 
a un acord de rescissió de 
contracte.

El club agraeix al tècnic i 
els seus ajudants el compro-

mís i la dedicació del club en 
uns moments tan delicats 
i ha anunciat que el nou 
entrenador fi ns al fi nal de 
temporada serà Alejandro 
García.

Pel que fa al partit, 
l’equip rubinenc va mostrar 
falta d’intensitat i es va veure 
superat pels del Baix Llobre-
gat en tot el par� t.

Al minut 7, el Papiol es va 
avançar i encara que Pollo va 
empatar a la mitja hora de 
joc, l’alegria pel Vein�  no va 
durar massa. Concretament, 
els cinc minuts que va trobar 
el conjunt visitant per tornar 
a situar-se per davant en el 
marcador.

Ja al segon temps, el 

Juventud 25 de Sep� embre 
van sor� r amb una mentali-
tat més ofensiva i el rival ho 
va aprofi tar per sentenciar 
el par� t al contracop amb el 
tercer gol.

D’aquesta forma, el con-
junt del 25 de Setembre 
no ha sabut aprofitar els 
dos par� ts que ha disputat 
a casa contra equips de la 
zona baixa de la classifi cació. 
Ara, el Vein�  és setzè a la 
classifi cació amb només sis 
punts.

En la propera jornada, els 
rubinencs jugaran contra la 
UE Castellbisbal, dotzè a la 
lliga. El par� t serà diumen-
ge a les 12 h a la localitat 
veïna.

El Vein�  perd contra el cuer 
i provoca un canvi a la banqueta 

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 9 
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 7 DE MAIG

Setmana de l’Orgull Friqui: 
Tarda de jocs
A les 18 h a l’Espai Jove 
Torre Bassas. Inscripció 
prèvia. 

Presentació del llibre ‘Es-
pacio propio’
A càrrec d’Alba Luz. A les 19 
h a l’Ateneu.

Concert d’Ensamble Libe-
rArte
A les 19 h al CRAC. Org.: 
Associació Socioeduca� va 
1punt5 i Mujeres Salvado-
reñas de Barcelona. 

DISSABTE 8 DE MAIG

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. 
del Mercat.

Música per nadons
A càrrec d’Aina Camp. A les 
11 h a la Biblioteca. Inscrip-
ció prèvia.

Teatre familiar: ‘El peix 
irisat’
A les 12 h a l’Ateneu. Per a 
majors de 4 anys. Inscripció 
prèvia. 

Contacontes: El rap de la 
Rapunzel
A càrrec de Vivim del cuen-
tu. A les 12 h a la Carpa del 
Racó del Llibre. Inscripció 
prèvia. 

Vermut musical al CRAC
A les 12 h al CRAC. Inscrip-

AGENDA CULTURAL
ció prèvia. 

DIUMENGE 9 DE MAIG

Teatre familiar: ‘Hai, la 
pescadora de somnis’
A càrrec de Cia. Giramàgic. 
A les 12 h a La Sala. Preu: 
6€|5€ socis de La Xarxa. 
Org.: La Xarxa.

DIMARTS 11 de maig
Taller d’elaboració de paper 
reciclat

A les 17 h a l’Espai Jove Tor-
re Bassas. Inscripció prèvia. 
Org.: Fridays for future.
Consultori sexual i de pa-
rella

A les 17 h a l’Espai Jove 
Torre Bassas. Inscripció 
prèvia. 
Parkour a Les Torres

A les 17.30 h a la pl. Cons-
titució. Obert a tots els 
nivells. Inscripció prèvia. 
Org.: Rubí Jove.
Hore del conte: ‘Un bosc ple 
d’històries’

A càrrec de La maleta de 
Lili. A les 18.15 h a la Bibli-
oteca. Per a infants d’1 a 4 
anys. Inscripció prèvia.

DIMECRES 12 DE MAIG

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

Taller tèx� l
De 17 h a 19 h a l’Espai Jove 
Torre Bassas. Inscripció 
prèvia. Org.: Fridays fot 
future.

Xerrada amb Vicent Partal

A les 19 h als jardins de 
l’Ateneu. Inscripció prèvia. 
Org.: ANC Rubí. 

DIJOUS 13 DE MAIG

Cinefòrum: Mission Blue
A les 18 h a l’Espai Jove Tor-
re Bassas. Inscripció prèvia. 
Org.: Fridays for future.

Conta’m una òpera: ‘Tan-
häuser’
A càrrec de María José An-
glés. A les 19 h a l’Ateneu.  

Concert clàssic: Quartet 
Al� mira
A les 20.30 h a l’Escola de 
Música Pere Burés. Reserva 
an� cipada d’entrades.

28 anys informant de l’actualitat local 
i donant suport al comerç de Rubí.

Des de 1993 al teu costat!

Telèfon 609 03 22 89 · administracio@diariderubi.cat · publicitat@diariderubi.cat
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Club Balmes-Rubí, Carretera de Terrassa 55, local bajo B 
Tel. 696 579 909 / 639 358 487

Les jugadores, a tres Cantos. / Cedida

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

El Sènior Femení del Cent 
Patins no ha pogut aixecar 
el títol de lliga. Les rubinen-
ques van perdre el segon 
partit de l’eliminatòria a la 
pista del Tres Cantos, que 
ha aconseguit proclamar-se 
campió de la Lliga Elit per la 

El Sènior Femení del CN 
Rubí ha tancat la lliga de 
Divisió d’Honor amb una 
setena posició, després de 
quedar primer en el segon 
grup de la categoria, el que 
lluitava per la permanència. 
Les jugadores de Manel Llo-
bregat van acabar la seva 
participació en la lliga amb 
un triomf sòlid contra el 
CN Sant Feliu per 17-6. Els 
dos primers quarts van ser 
demolidors, amb un parcial 
de 10-1, i la resta de partit 
va ser un tràmit per tal que 
les jugadores sumessin els 
tres punts.

El Sènior Masculí A, per 
la seva banda, va disputar 
l’anada de la final pel títol 

L’atleta rubinenc David Ji-
ménez ha aconseguit tres 
medalles en el Campionat 
de Catalunya universitari, en 
representació de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona. 
Jiménez va ser campió en el 
salt de llargada, subcampió 
en els 100 m llisos i tercer 
en els 200 m llisos.

La primera prova en què 
va participar va ser els 100 
m llisos, en la qual va acon-
seguir la seva millor marca 
personal amb un registre de 
10.90, millorant en 15 centè-
simes el resultat del Campio-
nat d’Espanya. Aquest temps 
li va servir per penjar-se la 
medalla de plata.

Sense massa temps per 
recuperar-se, va haver de 
participar en el concurs del 
salt de llargada, on va acon-
seguir el millor salt en el dar-
rer intent, 6.43 metres, que li 
va donar la medalla d’or.

Pel que fa als 200 m llisos, 

El Femení del Cent Patins es queda 
sense el títol de lliga a Tres Cantos

El Femení del CN rubí acaba setè a la lliga 
i el Masculí, més a prop de la promoció

triple podi de l’atleta David Jiménez en 
el Campionat de Catalunya universitari

via ràpida, en dos partits. 
El Cent Patins havia de 

guanyar el partit a Madrid 
per seguir amb opcions 
després de perdre en el pri-
mer duel de l’eliminatòria a 
casa. Durant la primera part, 
el joc va estar molt igualat, 

de Primera Nacional contra 
el CN Caballa. El conjunt 
de Rui Tiago, després de 
superar a les semifinals 
al CN Montjuïc, també va 
ser capaç de derrotar al 
conjunt de Ceuta per 18-15 
en un partit espectacular. 

però dos gols matiners del 
conjunt madrileny van fer 
presagiar el pitjor. L’arbi-
tratge, massa permissiu en 
general, tampoc va ajudar 
el conjunt visitant. 

A la segona part, el Cent 
Patins va intentar entrar 
en el partit amb un gol de 
Judith Pareja que va retallar 
distàncies en el marcador 
amb el 2-1 i  amb quinze 
minuts per intentar remun-
tar. L’insistent atac de les 
jugadores de Rubí era de-
fensivament arriscat i el Tres 
Cantos ho va saber aprofitar 
per fer el 3-1 i sumar el títol 
de campió de la Lliga Elit. 

La majoria de jugadores 
del Sènior Femení del Cent 
Patins s’hauran de centrar 
ara en la Lliga Catalana i el 
Campionat d’Espanya Sub-
20, que es disputaran durant 
les properes setmanes. / 
Cent Patins

La tornada de la final serà 
aquest dissabte a la ciutat 
autònoma i el CN Rubí 
intentarà fer valer els tres 
gols d’avantatge de l’anada 
per proclamar-se campió 
de lliga i disputar la promo-
ció a Divisió d’Honor.

Pel que fa a la resta de 
resultats del club, el Juvenil 
Masculí va perdre contra el 
CN Terrassa per 9-4, mentre 
que el Cadet Femení es va 
imposar 10-5 al CN Molins 
de Rei i el Cadet Masculí 
va guanyar el Mediterrani 
per 13-9. L’Infantil Femení 
va vèncer el CN Atlètic Bar-
celoneta per 6-11 i l’Aleví 
B va imposar-se 5-11 al CN 
Premià B. / CNR

Hoquei Línia | LLiga eLit

waterpoLo | LLiga atLetisme | Campionat de CataLunya universitari

FutboL 7 | weLeague7

L’Horitzó-Can Mir B va acon-
seguir un empat important a 
tres gols en el partit que es 
va disputar diumenge a la 
Zona Esportiva de Can Mir 
i que va enfrontar l’equip 
rubinenc contra el Mollet CF 
B en la tercera jornada de la 
Weleague7. 

El Mollet es va avançar 
en el marcador gràcies a un 
gol en el primer quart, que 
els rubinencs van poder neu-
tralitzar amb una diana de 
Moha Katchcha. En el segon 
quart, els visitants van tornar 
a avançar-se i amb l’1-2 es va 
arribar a la mitja part. 

Valuós empat de l’Horitzó-Can Mir B 
contra el conjunt del Mollet B

Jiménez va pujar tres vegades al podi. / Cedida

David Jiménez va aconseguir 
un temps de 22.21, molt a 
prop de la seva millor marca 
personal, i que va donar-li la 
medalla de bronze.

D’altra banda, el també 
atleta de la Unió Atlètica 
Rubí (UAR) va participar fora 
del concurs en les proves de 
100 i 200 m lliures. Guerrero 
va aconseguir unes marques 
d’11.41 i 23.14, respectiva-
ment.

Control intern
Pel que fa a les activitats del 

club, la UAR va organitzar un 
control intern perquè tots 
els atletes puguin compe-
tir en aquesta temporada 
atípica. Va ser una jornada 
familiar i agradable que va 
comptar amb la participació 
dels atletes locals des de la 
categoria Sub-8 fins als més 
grans. 

Alguns dels participants, 
van aconseguir les seves 
millors marques personals, 
però el més important és 
que van poder gaudir de po-
der córrer a casa. / UAR

tir amb arC | LLiga bosC

Mitja dotzena d’arquers del 
Club de Tir amb Arc de Rubí 
van participar en la segona 
tirada de la Lliga Bosc, que va 
tenir lloc l’1 de maig. La pro-
va, que significa l’equador de 
la prova, va tenir lloc al club 
Costa Brava, a Palamós, que 
era el primer cop que orga-
nitzava una competició. 

La jornada va acabar amb 

Tres podis pels arquers rubinencs a 
la segona tirada de la Lliga Bosc

tres podis pels participants 
rubinencs. En longbow, En-
rique Flores va ser segon 
en categoria sènior, mentre 
que José Luís Ruiz va ser 
cinquè en la categoria de 
veterans. També va quedar 
en segon lloc Albert Torres, 
en aquest cas en la modalitat 
d’arc instintiu, a la categoria 
sènior. En aquesta mateixa 

modalitat va participar Car-
los Carcamo, que va quedar 
en quart lloc en la categoria 
de veterans. A la modalitat 
d’arc nu, Carles Sabatés va 
aconseguir el tercer lloc en 
categoria sènior, mentre que 
en Juan Pedro Serrano va 
quedar en tretzè lloc en la 
mateixa categoria. / Arquers 
de Rubí

A la represa, un gol d’Ayo-
ub El Kassah va tornar a 
igualar el partit i en el quart 
període es va repetir l’esce-
nari. El Mollet va tornar a 
avançar-se en el marcador, 
però un altre cop Ayoub El 
Kassah va aconseguir em-

patar el partit per deixar el 
resultat final en 3-3. 

Per l’Horitzó-Can Mir B 
van jugar Sergio González, 
Oriol Irisarri, Moha Katchcha, 
Efrain Escalona, José Manuel 
Maria, Ayoub El Kassah i Xa-
vier López. / C.E. Horitzó

El partit es va disputar a la zona esportiva de Can Mir. / Cedida



 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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