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Estancament de les dades epidemiològiques 
mentre s’accelera la vacunació
rEDAcció

Les dades del Departament 
de Salut de la Generalitat 
de Catalunya indiquen que 
la pandèmia continua en 
recessió a la ciutat. Concre-
tament, el risc de rebrot ha 
baixat de 300 i la velocitat 
de reproducció de la malal-
tia és també menor respec-
te a la setmana passada, 
de 0,75.

Des de l’inici de la pan-

està previst que la vacuna-
ció al col·lectiu d’entre 40 
i 49 anys pugui començar 
a mitjans de juny i a partir 
del juliol es podrien vacunar 
els més joves, d’entre 16 i 
39 anys.

Grups confinats
Pel que a la situació pandè-
mica a les escoles i instituts 
de la ciutat, torna a ser 
força elevada, especialment 
a Maristes Rubí, on hi ha 
quatre grups de Primària a 
casa i un grup de Batxillerat 
tancat, segons les dades de 
l’Ajuntament.

A l’escola Torre de la 
Llebre hi ha un grup de 
primària tancat i també al 
Joan Maragall, mentre que 
el Pau Casals té un grup de 
P5 confinat.

Pel que fa als instituts, a 
La Serreta i el Torrent dels 
Alous hi ha un grup d’ESO a 
casa, mentre que al Duc de 
Montblanc hi ha confinats 
un grup d’ESO i un altre de 
Batxillerat. Per últim, a la llar 
d’infants Els Barrufets, hi ha 
quatre alumnes a casa.

de rebrot per sota del 200 i 
una velocitat de transmissió 
de 0,8. Hi ha 1.227 pacients 
ingressats i 410 a l’UCI.

Ja es poden vacunar els 
majors de 50 anys
Mentrestant, la campanya 
de vacunació ha rebut un 
impuls destacable durant 
els darrers dies i per primera 
vegada a Rubí se supera el 
10% de la població vacuna-
da amb la pauta completa. 
Pel que fa a la primera dosi, 
aquesta l’ha rebuda el 25,5% 
de la població rubinenca. A 
Catalunya, el 13,2% han 
rebut la pauta completa i el 
29,8% la primera dosi.

Les persones d’entre 50 
i 55 anys ja poden demanar 
cita per la vacuna, segons 
va anunciar dimecres la 
consellera de Salut, Alba 
Vergés. Per tal de demanar 
cita, cal entrar al portal web 
vacunacovidsalut.cat. De 
forma paral·lela, continua la 
vacunació entre el col·lectiu 
de majors de 55 anys.

El Departament de Salut 
també ha comunicat que 

dèmia de coronaviurs, s’han 
contagiat 6.755 persones 
residents a la nostra ciutat i 
han mort 181, de les quals 
dues han perdut la vida per 
la covid-19 durant els dar-
rers set dies.

Pel que fa al nombre de 
pacients de Rubí ingressats 
a l’hospital, ara mateix n’hi 
ha 26, un més que la setma-
na passada.

A Catalunya, la situació 
és força similar, amb un risc Veïns del 25 de Setembre mantenint la distància de seguretat. / M.c.

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!

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
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reDAcció

Les curses il·legals de cotxes 
han tornat a Rubí des de 
fa uns mesos, segons ha 
avançat l’emissora municipal 
Ràdio Rubí. Aquest mateix 
cap de setmana, quan en-
cara era vigent el toc de 
queda, centenars de joves 
s’han concentrat al polígon 
de Can Jardí per assistir a 
exhibicions i curses il·legals 
de cotxes.

Fa un parell d’anys, l’Ajun-
tament ja va detectar que 
s’estaven produint aquests 
esdeveniments, que a més 
d’il·legals són extremada-
ment perillosos, al polígon 
de la Llana i finalment va 
instal·lar reductors de velo-
citat a la zona per evitar que 
se celebressin més curses de 
cotxes.

Ara, aquests col·lectius, 
que utilitzen les xarxes soci-
als per organitzar els esdeve-
niments, han tornat als polí-
gons de Rubí, concretament 
a Can Jardí i Cova Solera.

Segons l’emissora muni-
cipal, l’Ajuntament fa mesos 

els polígons de rubí tornen a ser 
escenari de curses de cotxes il·legals 

un cotxe derrapant al carrer Wagner aquest cap de setmana, davant un nombrós públic. / Driversteam

que té constància d’aquestes 
activitats i la Policia Local i 
els Mossos d’Esquadra han 
fet diversos dispositius a la 
zona per evitar-ho, sense 
massa èxit si tenim en comp-
te el material audiovisual 
que el compte Drivers Team 
ha penjat a Youtube i on 
es pot veure l’aglomeració 
de gent i diversos cotxes 
‘tunejats’ derrapant i fent 
trucs al carrer Wagner. Els 
vídeos i el compte ja han 

estat esborrats.
La situació és encara més 

greu ara que fa uns anys, ja 
que la concentració de per-
sones joves sense cap mena 
de mesura sanitària pot pro-
vocar un problema de salut 
pública per la pandèmia de 
covid-19.

Accident mortal a la zona
D’altra banda, es dona la cir-
cumstància que a la mateixa 
zona del polígon de Can Jardí 

es va produir un accident 
mortal aquest divendres al 
vespre. La víctima, un jove 
de 22 anys, anava en una 
motocicleta quan va xocar 
contra un vehicle.

El cas està sota secret de 
sumari, segons ha informat 
l’Ajuntament, motiu pel qual 
no s’ha fet públic si l’accident 
mortal pot estar o no relacio-
nat amb aquest fenomen. La 
Policia Local és qui s’està fent 
càrrec de la investigació.

la major part de les vies de 
circulació ja són de Zona 30
L’Ajuntament ha instal·lat 
senyalització vertical i ho-
ritzontal a diverses vies de 
la ciutat per adaptar-les a 
la Zona 30 després que hagi 
entrat en vigor la modifica-
ció del Reglament de circula-
ció. Aquesta nova normativa 
obliga a circular a 30 km/h 
en vies d’un únic carril per 
sentit de circulació. En vies 
de dos o més carrils per 
sentit, el límit seguirà sent 
de 50 km/h, a excepció de 
les vies interurbanes com la 
c-1413 o la BP-1503.

Tot i que les vies de l’avin-
guda de l’Estatut, Molí de la 
Bastida i de l’Electricitat i el 
carrer Edison compleixen 

els requisits per circular a 
50 km/h, l’Ajuntament ha 
decidit que també siguin de 
Zona 30 per incrementar la 
seguretat.

La reducció generalitza-
da de la velocitat comporta 
una reducció del soroll i 
una millora de la salut, però 
també més seguretat en 
cas d’atropellaments o acci-
dents. Pel que fa a l’avinguda 
de l’Estatut, l’Ajuntament 
continua treballant perquè 
aquest pas de vehicles sigui 
Zona 30 per tal que deixi 
de ser una zona de pas dels 
vehicles que creuen Rubí 
per anar a altres municipis. 
/ DdR

PISOS
EN VENDA

DES DE
130.000€
CONSULTI’NS

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

PROMOCIÓ MAIG
JOCS DE LLIT des de 22€

COBRELLITS des de 29.95€

PROMOCIÓ MAIG
JOCS DE LLIT des de 22€

COBRELLITS des de 29.95€

Tres detinguts en un dispositiu contra 
els robatoris a l’interior de vehicles
Els Mossos d’Esquadra i la 
Policia Local de Rubí han 
realitzat un dispositiu es-
pecial conjunt per evitar 
el robatori a l’interior de 
vehicles a la ciutat després 
de detectar un augment 
d’aquest delicte entre el 30 
d’abril i el 3 de maig. 

El patrullatge es va dur a 
terme amb agents de paisà 
dels dos cossos policials du-
rant la tarda i la nit, la franja 
durant la qual s’havien de-

tectat els robatoris. Fruit 
d’aquest treball conjunt el 
6 de maig va ser enxampat 
un home in fraganti de naci-
onalitat espanyola i 19 anys 
amb una motocicleta aca-
bada de sostreure. Va ser 
detingut com a presumpte 
autor dels delictes de roba-
tori o furt d’ús de vehicle, 
atemptat contra els agents 
de l’autoritat, resistència i 
desobediència. 

El 7 de maig, els agents 

van detenir un home de 
21 anys i nacionalitat mar-
roquina com a presumpte 
autor de dos delictes de 
robatori amb força a l’inte-
rior de vehicle. També en 
el decurs de la setmana, 
es va realitzar la detenció 
d’un home de nacionalitat 
dominicana de 29 anys com 
a presumpte autor d’un ro-
batori amb força a l’interior 
del domicili, estafa i robatori 
amb violència. / DdR

Senyalització de la nova Zona 30. / localpres-Ajunament
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ReDAcció

L’administració rubinenca 
ha començat a treballar per 
elaborar un protocol davant 
les violències sexuals en 
espais públics d’oci, un do-
cument que parteix del Pla 
d’Igualtat de Gènere i del 
Protocol per a l’Abordatge 
de la Violència Masclista.

El nou protocol servirà 
per endreçar, definir i coor-
dinar la resposta municipal 
davant d’una situació de 
violència sexual en espais 
públics d’oci i de festes per 
tal de garantir la prevenció, 
l’atenció i la recuperació 
de les dones que es trobin 
en situació de violència 
masclista o en risc de tro-
bar-s’hi.

L’objectiu és generar 
espais d’oci nocturn se-
gurs i lliures de violències 
masclistes i articular una 
resposta institucional en cas 
de vulneració dels drets de 
les dones. A través d’aquest 
document, es crearà una es-
tructura estable dels agents 
locals per intervenir de 
forma coordinada davant 
de situacions de violències 
sexuals; es generaran me-
canismes per garantir la pre-

venció, la detecció, l’atenció 
i recuperació de les dones 
en situació de violències 
masclistes; s’implicarà i ca-
pacitarà els agents del ter-
ritori en la prevenció de les 
violències masclistes des de 
la corresponsabilitat i s’in-
crementarà l’apoderament 
de les dones en la utilització 
dels espais públics d’oci.

“L’espai públic ha de ser 
sempre un lloc segur per a 
tothom. Les dones han de 
poder exercir els seus drets 
de ciutadanes des de l’au-
tonomia i la llibertat sense 
patir cap mena de violèn-
cia masclista. Amb aquest 
protocol, fem un pas més 
per combatre la segregació 
de l’espai públic segons el 
gènere i lluitem contra les 
violències sexuals”, ha ex-
plicat la regidora d’Igualtat, 
Yolanda Ferrer.

Els serveis de Joventut 
i Igualtat són els encarre-
gats de l’elaboració i imple-
mentació del protocol que 
es treballarà de manera 
transversal amb tots els 
serveis municipals. El pro-
cés compta amb el suport 
de la Direcció General de 
Joventut de la Generalitat 
de Catalunya.

el consistori vol aprovar 
un protocol davant les violències 
sexuals en espais públics d’oci

Rubí impulsa diverses activitats per 
celebrar el Mes de la Salut de les Dones 
ReDAcció

Rubí ha decidit recuperar el 
Mes de la Salut de les Dones 
en el marc de la commemo-
ració del Dia Internacional 
de les Dones, que se celebra 
el 28 de maig. L’objectiu del 
consistori és sensibilitzar 
sobre la importància de la 
cura de la salut en les dones 
i incidir en la corresponsabi-
litat de tota la societat.

Per això, diversos ser-
veis de l’Ajuntament s’han 
coordinat per oferir una 
desena d’activitats entre el 
17 de maig i el 2 de juny. 
Segons l’alcaldessa, Ana M. 
Martinez, “la salut no és 
només física, sinó també 
emocional, sexual... i totes 
i cadascuna de les seves 
dimensions són importants. 
Es tracta de posar-hi èmfasi, 
de sensibilitzar la ciutadania 
i fer-la corresponsable”. 

La commemoració ar-
riba precisament després 
d’un any molt complicat a 
escala sanitària i que a més 
ha afectat especialment 
les dones, que s’han vist 

obligades a assumir gran 
part de les cures. “Les cu-
res depenen de les dones, 
tal com s’ha vist durant la 
pandèmia, i això representa 
sobrecàrregues que tenen 
conseqüències físiques i 
psicològiques”, ha afegit la 
màxima responsable mu-
nicipal.

tallers, exposicions i con-
ferències
Pel que fa a les activitats 
programades, aquestes són 
de caràcter “transversal en 
coherència amb la dimensió 
múltiple que té la salut”, ha 
explicat la regidora de Salut, 
Marta Oliva. La primera 
activitat serà un taller de 

Yolanda Ferrer, Ana M. Martínez i Marta Oliva han presentat la pro-
gramació d’aquest mes d’activitats. / Ajuntament-Localpres

L’Ajuntament ofereix una vintena de propostes 
d’educació ambiental a les escoles
ReDAcció

L’Ajuntament posa a disposi-
ció de les escoles i instituts 
de la ciutat una àmplia ofer-
ta de recursos educatius de 
temàtiques mediambientals. 
L’objectiu és que l’alumnat 
treballi aspectes relacionats 
amb el medi ambient i la 
prevenció de residus i que 
prengui consciència de la 
necessitat de tenir cura del 

medi ambient. 
Les diferents activitats 

inclouen el material neces-
sari per dur-les a terme i 
estan classificades en fun-
ció de l’edat, la temàtica 
i el tipus d’activitat. Hi ha 
tres blocs, que s’han dividit 
segons la metodologia de 
l’activitat: investigació, joc 
i debat. 

En el bloc d’aprendre 
investigant, s’ofereixen ac-

tivitats relacionades amb 
el procés de compostatge, 
la plantació de residus en 
tests o diverses activitats 
relacionades amb el procés 
de gestió de residus i el 
seu impacte ambiental. En 
el bloc de joc, hi ha diver-
ses activitats relacionades 
amb la selecció de residus 
i el reciclatge, però també 
d’aprenentatge del cicle 
de la matèria orgànica. Pel 

que fa al bloc del debat, hi 
ha activitats per reflexionar 
sobre el futur de la terra, els 
problemes mediambientals, 
l’impuls de l’economia circu-
lar o la incidència en el medi 
de l’extracció de minerals 
com el coltan.

Tots els recursos estan 
a disposició de les escoles i 
instituts, però també de les 
entitats de lleure i d’associ-
acionisme juvenil. 

Txikung, una tècnica de re-
laxació que ajuda a millorar 
l’harmonia del cos el 17 de 
maig. El mateix dia s’inau-
guraran dues exposicions 
a la Biblioteca: ‘El pit al 
descobert’, organitzada per 
Oncolliga i ‘Vulvart’.

En l’àmbit físic es faran 
tallers de reforç de l’esque-
na i ergonomia i de relaxació 
d’emocions entre el 24 i el 
27 de maig.

El 31 de maig està pre-
vista una taula rodona a la 
Biblioteca per reflexionar 
sobre la relació que hi ha en-
tre l’activitat física i la salut. 
També hi haurà una reflexió 
i debat en una activitat que 
es farà el 25 de maig a la 
Biblioteca, on es projectarà 
el documental ‘Dones en 
temps de crisi’.

El 28 de maig, el mateix 
equipament acollirà la con-
ferència ‘Sexualitat madura, 
sexualitat sàvia’ i la progra-
mació es tancarà el 2 de 
juny amb una xerrada sobre 
la feminització de les cures 
i les seves conseqüències 
sobre la salut.

Avda. De l’Estatut, 41   www.toldosrubi.com  T.93 588 40 98       PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

· Instalación y reparación de todo tipo de toldos, persianas, mosquiteras,    
cortinas y aluminio.

· Especialistas en protección solar, más de 20 años en el sector.

· Automatizamos su toldo y persiana con las mejores marcas del mercado.

· Ya tenemos a su disposición las pérgolas Gibus, visítenos sin compromiso.

´

el sorteig de la Bonoloto de 
dimecres deixa més de 45.000 
euros a la nostra ciutat

ReDAcció

El sorteig de la Bonoloto 
de dimecres 12 de maig va 
deixar 45.169,24 euros a 
la nostra ciutat. La butlleta 
guanyadora d’aquest premi 
de segona categoria, és a 
dir, cinc números encertats 

més el complementari, va 
ser segellada a l’adminis-
tració de loteries situada al 
passeig Francesc Macià, 13. 
En el sorteig de dimecres de 
la Bonoloto no hi va haver 
cap encertant de primera 
categoria i només quatre de 
segona, un d’ells el de Rubí. 
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L’escola d’idiomes  
celebra el seu 20è aniversari al 
costat dels seus alumnes i tots 
els rubinencs.
Durant els seus 20 anys de 
trajectòria,  s’ha 
posicionat com a escola referent 
en l’ensenyament d’idiomes 

any, joves i adults, tant a les 
escoles de , com 
a llars d’infants, extraescolars i 
empreses.
Durant aquests anys, 

 ha obert 2 escoles 
especialitzades a Rubí, una per 
a nens, i l’altra per a adolescents 
i adults, i també ha signat un 
acord exclusiu a Rubí amb 
Cambridge University per tal de 

en l’ensenyament d’idiomes. 
Tot aquest creixement ha 

 per a aprendre 
idiomes.
En ocasió de l’aniversari, l’escola 
d’idiomes ofereix descomptes 

inscripcions ja estan obertes i 

més li interessi. 
 ofereix a Rubí 

una gran varietat d’horaris amb 

ofereix 
les seves Summer Weeks, l’esplai 
i campus en anglès per a nens i 
adolescents que també es poden 
fer per setmanes o dies solts, i 
pels que volen immersió 24 hores 
en l’anglès, ofereix el seu campus 

a Irlanda i colònies als Pirineus. 
Per als adults ofereix cursos 
intensius de tots els idiomes 
(anglès, francès, alemany, rus, 

classes de conversa, l’extensió 
P&P per tots els nivells i cursos 

Us podeu posar en contacte 
amb  trucant 

o entrant al web: 

anys d’idiomes junts
gràcies a tu!

Happy anniversary!

20 YE
AR

S

growing together!

Homenatge de la ciutat a Neus 
català, coincidint amb el canvi 
de nom de la plaça de les torres

Guixen un mural dedicat a Neus català

torna a cremar la casa històrica cal Met lleó

rEDAcciÓ

Coincidint amb el canvi de 
nom de la plaça Nova de 
Les Torres a plaça de Neus 
Català i Pallejà, l’Ajunta-
ment va organitzar dissabte 
un acte d’homenatge a la 
supervivent dels camps de 
concentració nazis, que va 
viure en aquesta plaça més 
de 20 anys.

El Celler va ser el lloc 
triat per fer l’acte d’ho-
menatge, en el qual hi van 
ser presents l’alcaldessa 
de Rubí, Ana M. Martínez, 
i l’alcalde dels Guiamets, 
població natal de Català, 
Miquel Segura; a més de la 
seva fillola, Miriam Castillo, 
i de les autores dels seus lli-
bres biogràfics, Carme Martí 
i Elisenda Belenguer.

Ana M. Martínez va 
destacar la importància de 
posar noms a les places i 
carrers de la ciutat de per-
sones com Neus Català, gran 
defensora de la democràcia 
i que va ser víctima del 
totalitarisme nazi: “Quan 
decidim posar el nom de 
Neus Català i Pallejà a la 
plaça on ella va viure no es-
tem fent només un exercici 
de reconeixement, estem 
establint un vincle entre el 
passat i el futur, entre les 
antigues i les noves genera-
cions, entre la història que 
cal recordar i la democràcia 
que seguim construint”. Per 
la seva banda, l’alcalde dels 
Guiaments, Miquel Segura, 
va insistir en la necessitat 
de recordar els seus valors 
i recordar com era: “Anti-
feixista, internacionalista, 
feminista i comunista, no 
oblidem”.

Més enllà dels discursos 
oficials, la nota emotiva de 
l’acte la va posar la fillola de 
Neus Català, Miriam Casti-
llo, que va llegir una carta 
escrita per la filla de l’ho-
menatjada, que no va poder 

Divendres passat va aparèi-
xer guixat el mural dedicat 
a la figura de Neus Català 
de la Sala del mateix nom, 
situada al carrer Ulloa. 

Es tracta d’un dels gra-
fits que la Sala Neus Català 
va impulsar al març en 
record i reconeixement 
de Neus Català i altres do-
nes lluitadores coincidint 
amb la celebració del Dia 
Internacional de la Dona, 
així com un mural de ‘Wel-
come Refugees, amb la 
col·laboració de Rubí Acull 

i el CRAC. 
La Sala Neus Català 

considera l’acte vandàlic 
un “atac feixista” que els 
ha provocat “dolor i ràbia”, 
però assegura que continu-
arà preservant “espais de 
construcció, de pensament 
crític i de creació”. L’entitat 
reivindica la lluita antifei-
xista per construir un món 
més “just i equitatiu” i per 
fer honor al llegat de mol-
tes dones que “han lluitat 
arreu del món i des de Rubí 
contra el feixisme”. / DdR

Els Bombers van rebre di-
vendres passat a la tarda un 
avís a les 13.51 h per un in-
cendi a la casa Cal Met Lleó, 
situada al carrer Sant Pere a 
la cantonada amb el carrer 
Montserrat. Era ja la segona 
vegada que aquesta casa 
històrica patia un incendi 

desplaçar-se fins a Rubí. En 
aquesta carta, Margarita 
Català reivindica la necessi-
tat de recordar figures com 
la de la seva mare per no 
tornar a caure en el totalita-
risme i el feixisme: “Malau-
radament, a molts països, 
com ara Espanya, l’extrema 
dreta torna a aixecar el cap. 
Això ens demostra la gran 
necessitat del procés de 
memòria”. En el text, també 
feia referència als senti-
ments que tenia per Rubí: 
“La seva altra pàtria, lloc 
d’amistat obertes, exemptes 
de sectarismes”.

També van intervenir les 
autores dels llibres ‘Un cel 
de plom. La vida de Neus Ca-
talà’ i ‘Neus Català. Memò-

la setmana passada. Alguns 
veïns asseguren que ja era 
el tercer foc que es produia, 
tot i que els Bombers només 
tenen constància de dos. 

Els Bombers van despla-
çar cinc dotacions per tal de 
contenir les flames i l’incendi 
es va donar per extingit a 

ria i lluita’, escrits per Carme 
Martí i Elisenda Belenguer, 
respectivament. Belenguer 
va explicar com de vinculada 
se sentia Neus Català a la 
ciutat i les ganes que tenia 
sempre de tornar-hi: “No va 
oblidar Rubí. Cada vegada 
que baixava a visitar-la als 
Guiamets, sempre em deia 
que havia de tornar a Rubí, 
on deia que tenia moltes 
coses, que era casa seva”.

Durant l’acte d’home-
natge, es va exposar una 
placa commemorativa que 
s’instal·larà properament 
a la plaça de Neus Català 
i Pallejà, quan l’evolució 
de la pandèmia permeti la 
celebració d’actes ciutadans 
amb plena normalitat.

les 14.30 h. La Policia Local 
investiga ara les causes dels 
incendis.

 Segons ha informat 
l’Ajuntament, l’antiga pro-
pietat de la finca va intentar 
descatal·logar l’immoble 
protegit per tal d’enderrocar 
la casa. / DdR

La fillola de Neus Català va llegir una carta de la família en l’acte que 
va tenir lloc al celler. / localpres-Ajuntament
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l’aUP inicia la campanya ‘Rubí trinxat’ 
per denunciar les agressions al territori

aprovada una proposta al congrés per fer dos 
intercanviadors entre Renfe i FGc a la comarca

L’Alternativa d’Unitat Popu-
lar (AUP) ha posat en marxa 
una campanya titulada ‘Rubí 
trinxat’ que pretén donar 
visibilitat a les agressions 
que està patint el territori 
rubinenc, especialment en 
el medi ambient. 

Dins d’aquesta campa-
nya, la formació assemble-
ària ha fet públic un mapa 
dels conflictes ambientals 
que hi ha a Rubí i dues 
rutes pel medi natural, de 
reconeixement d’aquests 
conflictes. La primera de les 
rutes es farà el 16 de maig a 
les 9.30 h des del Rivo Rubeo 
i tractarà sobre abocadors i 
extractives, mentre que la 

REDacciÓ

El Congrés ha aprovat 
aquest dilluns una Propo-
sició No de Llei (PNL) a la 
Comissió de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana 
del Congrés dels Diputats 
per tal de construir dos 
intercanviadors entre Renfe 
i FGC i millorar la mobilitat 
entre les comarques del 
Vallès Occidental, el Vallès 
Oriental i el Baix Llobregat. 

En concret, la proposta 

segona està prevista el 6 
de juny a les 9.30 h des de 
l’era de Ca n’Oriol i girarà al 
voltant del camp de golf i els 
torrents de Rubí. Per partici-
par, cal inscripció prèvia.

Als problemes ja cone-
guts, com ara el de l’abo-
cador de Can Carreras o les 
línies d’alta tensió que hi ha 
a la ciutat, l’AUP denuncia 
que hi ha noves amenaces 
a la vista, com l’abocador 
de Can Balasc, la voluntat de 
l’Incasòl de reobrir el camp 
de golf de Can Sant Joan, el 
projecte de nova extractiva 
a la serra de Can Riquer o el 
projecte de línia d’alta tensió 
entre el Segrià i Rubí.

demana que es construeixi 
un intercanviador a les esta-
cions Hospital General (S1) i 
Volpelleres (S2) per enllaçar 
amb la línia R8 de Renfe, 
actualment infrautilitzada. 
La proposta ha estat impul-
sada pel grup d’En Comú 
Podem-Unidas Podemos i 
ha rebut el suport del PSOE, 
ERC, el PP, Cs, el grup mixt i 
Foro Astúrias. 

La construcció d’aques-
tes dues infraestructures 
podria triplicar el nivell de 

D’altra banda, l’AUP as-
senyala que també hi ha un 
problema amb els torrents 
de la ciutat, que “pateixen 
una greu manca de mante-
niment i de canalització, a 
més de rebre abocaments 
il·legals”. També recorden 
que a la ciutat hi ha extrac-
tives que funcionen sense 
cap mena de llicència, que la 
planificació del verd urbà és 
molt millorable i l’organitza-
ció de les infraestructures de 
mobilitat genera contamina-
ció acústica i atmosfèrica.

Per la formació política, 
“en un context d’emergència 
climàtica i crisi sanitària, no 
s’entén que aquestes qüesti-
ons no siguin absolutament 
prioritàries pel govern muni-
cipal” i que a més el govern 
de la Generalitat “continuï 
avalant i aprovant aquest 
trinxat del territori”. 

L’Alternativa creu que el 
consistori ha estat “massa 
passiu al llarg dels anys i ex-
cessivament prudent davant 
de projectes que podrien ser 
imminents i que seran una 
realitat tard o d’hora si no 
s’actua”. / DdR

passatgers habituals i cobrir 
les necessitats de prop de 
mig milió de residents de la 
comarca, incloent Terrassa 
i Sabadell. 

El diputat d’En Comú 
Podem-Unidas Podemos, 
Joan Mena, considera que 
aquests intercanviadors 
suposarien “un impuls de-
cisiu en la lluita contra el 
canvi climàtic i, a la vegada, 
un important increment en 
la promoció del transport 
públic ferroviari”.  

Mapa d’agressions al territori elaborat per l’aUP. / cedit

anna Grau (cs): “En situacions d’emergència, els 
acords entre partits no són excusa per deixar 
d’ajudar la població”
laRa lÓPEz

La diputada de Ciutadans 
al Parlament de Catalu-
nya, Anna Grau, ha visitat 
aquest diumenge Rubí per 
acompanyar a la secció lo-
cal del partit en una carpa 
informativa instal·lada a la 
rambla del Ferrocarril. Des 
del partit defensen que 
ara més que mai s’han de 
solucionar els problemes 
de la gent, “mentre alguns 
es barallen pel fantasmal 
Consell de la República i 
per veure qui tutela a qui”, 
en referència a les desavi-
nences entre ERC, Junts i 
la CUP per la formació del 
govern de la Generalitat de 
Catalunya.

Grau s’ha mostrat pre-
ocupada pel fet que a Rubí 
s’hagi quadruplicat el nom-
bre de famílies que de-
manen aliments a entitats 
privades sense ànim de 
lucre. “És un escàndol que 
l’Ajuntament governat per 
forces progressistes pre-
fereixi gastar-se els diners 
en la il·luminació de Nadal 

abans que en ajudar les 
famílies que ho necessiten”, 
ha sentenciat la periodista i 
escriptora catalana.

Des de Ciutadans defen-
sen que falta molta trans-
parència i reassignació de 
recursos a escala local per 
donar ajudes als autònoms, 
la gent que no ha pogut 
obrir un negoci, tota la gent 
que ha hagut de tancar i els 
que no han rebut ajudes di-
rectes durant la pandèmia, 

que s’haurien de considerar 
“indemnitzacions”. 

La diputada considera 
que els ciutadans que pa-
guen impostos pateixen 
molt per pagar-los i re-
ben molt poc a canvi i que 
els polítics han d’arribar a 
totes les famílies que ho 
necessitin. “En situacions 
d’emergència, els acords 
entre partits no són excusa 
per deixar d’ajudar a la po-
blació”, afirma Grau. 

la diputada anna Grau va visitar Rubí diumenge. / l.l.

ERc vol redactar un manual per donar coherència 
estètica a les millores a la via pública
MaRta cabRERa

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) presentarà 
al Ple de maig una moció 
que té per objecte donar 
coherència estètica a totes 
les actuacions que l’Ajun-
tament de Rubí realitza a 
la via pública. La proposta 
d’Esquerra és la redacció 
d’un Manual d’actuació i 
disseny a la via pública per 
tal de “pensar i planificar la 
ciutat en el seu conjunt”, se-
gons ha explicat la regidora 
republicana Montse Soler. 

L’edil ha criticat la políti-
ca erràtica que ha mantingut 
el consistori en els darrers 
anys en matèria d’urbanis-
me, aplicant diferents crite-
ris estètics en cada reforma: 
“No es pot deixar la ciutat en 
mans del criteri particular de 
les persones que governen o 
dels tècnics que hi ha a cada 
moment”. Soler va qualificar 
de “trampa del tot a 100” 
algunes actuacions recents 
de l’Ajuntament, com ara el 
fet de pintar panots i carre-
teres per millorar l’estètica: 
“El color que necessita Rubí 

és el verd”, en referència a la 
manca d’arbrat viari al nucli 
urbà que ERC fa temps que 
critica. La formació conside-
ra, a més, que la redacció del 
manual ha d’estar oberta a 
la participació ciutadana, 
especialment dels artistes i 
les associacions de veïns. 

La moció per millorar 
l’actuació i el disseny va 
acompanyada de la petició 
d’un estudi per prioritzar 
quins elements de la ciutat 
necessiten una actuació 
urgent: “Cal fer un estudi 
dels espais i els elements de 

la via pública que requerei-
xin reparació d’acord amb 
criteris prioritaris i tècnics”, 
afirma Soler, que ha posat 
l’exemple del carrer Flori-
dablanca que tot i les nom-
broses reformes que s’han 
fet als carrers del centre en 
els darrers anys, continua 
igual: “Hi ha carrers que no 
poden estar així, que no es 
pot ni caminar i no només 
del centre, també de les 
urbanitzacions. No podem 
anar apagant focs a mida 
que la gent es va queixant, 
cal una priorització”.

Montse Soler i Xavier corbera, regidors d’ERc. / M.c.

Moció per no prorrogar el conveni entre Mútua 
i el catSalut impulsada pels pensionsistes
REDacciÓ

El Moviment per unes Pen-
sions Públiques Dignes 
i Rubí per la Sanitat im-
pulsaran una moció que 
es presentarà al Ple per 
exigir a la Generalitat que 
no prorrogui el contracte 
entre Mútua de Terrassa 
i el CatSalut. El col·lectiu 
demana que els serveis 
sanitaris de la ciutat siguin 
gestionats directament per 
l’Institut Català de la Salut 

(ICS). La proposta també 
demana que es paralitzi 
la ubicació del CUAP a 
les instal·lacions del CAP 
Mútua de Terrassa per im-
pulsar un estudi que busqui 
una millor ubicació en un 
altre centre o en un espai 
que no tingui cap hospital 
de referència.

Actualment, el CatSalut 
i Mútua de Terrassa estan 
negociant una pròrroga del 
conveni de col·laboració 
per la prestació de serveis 

que finalitza el desembre 
del 2021. El col·lectiu fa 
anys que es queixa de les 
llistes d’espera i per l’in-
compliment sistemàtic de 
les visites a l’atenció primà-
ria, però també a les visites 
a especialistes, proves di-
agnòstiques i intervencions 
quirúrgiques. 

També assenyalen que 
el personal sanitari del cen-
tre té unes condicions pre-
càries per tal d’incrementar 
el benefici de l’empresa. 
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Font: Generalitat de catalunya. 

La xifra de l’atur a la ciutat se situa en 5.681 
persones a l’abril, 86 menys que el mes anterior

La taxa del
mercadal del 2021 
serà gratuïta
L‘Ajuntament ha anul·lat la 
totalitat de la taxa dels pa-
radistes dels mercats am-
bulants no sedentaris del 
carrer Antoni Sedó i la plaça 
del Mercat corresponent a 
l’any 2021. Segons el con-
sistori, l’objectiu d’aquesta 
mesura és alleugerir les 
pèrdues econòmiques per 
la pandèmia. Aquests dies, 
els paradistes rebran el co-
brament de la taxa corres-
ponent a l’exercici de 2020 
un 30% reduïda, segons 
fonts municipals. El rebut 
només comptabilitzarà els 
dies que han pogut obrir 
durant l’any passat. 

La taxa del Mercadal és 
de 137,5 euros per metre 
lineal l’any i un cop des-
comptats els 15 dies de tan-
cament forçat per contenir 
la COVID-19 es redueix en 
un 30% fins als 96,25 euros 
per metre lineal l’any, que 
és el que hauran d’abonar 
ara. La taxa del 2021 serà 
gratuïta. / DdR

REDacció

Després de quatre mesos 
d’increment del nombre 
d’aturats, l’abril va suposar 
un canvi de tendència i la 
xifra de persones sense feina 
es va situar en 5.681, el que 
suposa 86 persones van 
aconseguir reincorporar-se 
al mercat laboral. La taxa 
d’atur registral se situa en 
el 14,68%. Les dones con-
tinuen sent més afectades 
per la manca d’oportunitats 
laborals, amb 3.270 rubi-
nenques sense feina davant 
els 2.411 rubinencs que no 
troben ocupació. 

Per grups d’edats, el grup 
amb més atur és el de la 
franja d’edat entre els 40 i 
54 anys, amb 2.077 perso-
nes sense feina, seguit dels 
majors de 54, on hi ha 1.724 
veïns i veïnes de Rubí sense 
ocupació. Del col·lectiu entre 
25 i 39 anys, a la ciutat hi ha 
1.480 persones a l’atur, men-
tre que els menors de 25 
anys sense feina són 400. 

El sector serveis, el més 
castigat
L’atur continua castigant 
amb força el sector serveis, 
una activitat on ja hi havia 

una important temporali-
tat abans de la pandèmia i 
que en l’últim any s’ha vist 
molt perjudicada per les 
restriccions sanitàries i les 
limitacions horàries vigents. 
En aquest sentit, dels 5.681 
aturats que hi ha a la ciutat, 
4.015 treballaven en el sec-
tor serveis. 

Pel que fa a la resta de 
grans sectors, 820 aturats 
corresponen al teixit indus-
trial, 405 treballaven en la 
construcció i 33 en el sector 

agrícola. Finalment, hi ha 
408 persones apuntades a 
les llistes de l’atur del Servei 
d’Ocupació de Catalunya 
que estan a la cerca d’in-
corporar-se al món laboral 
per primera vegada, és a 
dir, que no tenien ocupació 
anterior. 

Tendència positiva al con-
junt de la comarca
En el conjunt del Vallès Oc-
cidental, l’evolució també 
és positiva. A l’abril, el Va-
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llès Occidental va registrar 
60.799 aturats, és a dir, 1.171 
persones menys que el mes 
anterior. Terrassa (-347), 
Sabadell (-230) i Rubí (-86) 
són les ciutats on més s’ha 
reduït l’atur en aquest mes. 
A Catalunya hi ha 8.715 atu-
rats menys que al març i mig 
milió de persones a l’atur. 
Cal recordar que les dades 
de l’atur no inclouen les 
persones en Expedients de 
Regulació Temporal d’Ocu-
pació (ERTO).

Si buscas calidad, precio y 

está la solución!

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

www.colorpaintrubi.com

Botiga especialitzada 
en pintures industrials 

i decoratives, 
troba’ns a Google Maps

NOVETAT!
Ara també amb 

pintura d´automoció

GRàFic atuR abRiL DE 2021

Es busquen pisos de lloguer per incloure’ls 
al programa Reallotgem.cat de l’agència 
de l’Habitatge de catalunya
REDacció

L’Ajuntament de Rubí ha 
iniciat la cerca de pisos 
buits per posar-los a llo-
guer dins el programa Re-
allotgem.cat, que impulsa 
l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, amb l’objectiu 
d’allotjar famílies que te-
nen informe favorable de 
la Mesa d’emergències. 
Les persones propietàries 
que hi estiguin interessades 
poden posar-se en contacte 
amb l’Oficina Local d’Habi-
tatge a través del correu 
mml@ajrubi.cat.

Reallotgem.cat és un 
programa de captació de 
pisos buits que ofereix fa-
cilitats tant a les persones 
titulars dels immobles com 
als llogaters. L’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya 
paga per avançat l’import 
equivalent a 18 mensuali-
tats amb l’objectiu d’animar 
les persones propietàries 

a arrendar-los i, alhora, 
ajudar aquells que, com 
a conseqüència de la crisi 
sanitària, necessiten un 
habitatge de lloguer. Es 
tracta, per tant, d’un sis-
tema d’arrendament amb 
garanties.

Per poder adherir-se al 
programa, els pisos han de 
complir diversos requisits, 
com disposar de cèdula 
d’habitabilitat vigent, que 
l’habitatge estigui en condi-
cions que permetin ocupar-
los de manera imminent i 
tenir d’alta els subministra-
ments, o bé disposar dels 
butlletins necessaris per 

poder donar-los d’alta.
El pis també ha de tenir 

una superfície màxima útil 
de 90 m2, tot i que s’ad-
metran habitatges amb 
superfície superior, però 
les condicions econòmi-
ques màximes es regula-
ran per aquest màxim de 
90m2. També s’accepten 
apartaments i aparthotels 
que tinguin lavabo i cuina 
pròpia.

Un cop verificats tots 
els requisits, l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya 
formalitzarà un contrac-
te d’arrendament amb la 
persona propietària de 
l’habitatge conforme a la 
Llei 29/1994, de 24 de no-
vembre, d’Arrendaments 
Urbans.

En el moment de la sig-
natura, l’Agència tramitarà 
el pagament, en una sola 
vegada, de la renda dels 
primers 18 mesos de con-
tracte i de la fiança.

En el moment de 
la signatura, el 
propietari cobrarà, 
d’un cop, la renda 
dels primers 18 
mesos i la fiança
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1. NOTA DE CAMPANYA 2021 (RENDA 2020).

Aquest any, com l’any anterior, i degut a la persecució 
-

tar per part d’hisenda, els grups coordinadors de la 
campanya hem acordat continuar reclamant el dret 

-
-

hisenda.
-

senda ha llançat una campanya de reclamacions als 
objectors i objectores pels imports objectats durant 

«..Existencia de negligencia en su actuación. El art. 
183.1 LGT establece que son Infracciones tributarias 
las acciones u omisiones dolosas o culposas con cual-

-

En el ámbito administrativo sancionador el límite 
mínimo de la culpabilidadconsiste en la simple negli-

-
ligencia de una persona en lo que hace, en especial en 

sido considerada al margen de la legalidad endeclara-
ciones de la renta presentadas de ejercicios anteriores, 
por lo que nopuede alegar desconocimiento en la cor-

Cert que sabem que no es legal practicar l’objec-

any reclamem el dret de consciència a no contribuir a 
la despesa militar amb els nostres impostos.

-

a 100.000 € anuals entre totes les objeccions. Si ho 
comparem amb la despesa militar de 59 milions DI-

-

10€. Sabem que no són les quantitats que l’estat 
destina dels nostres impostos a mantenir l’estructu-

nostre dret de consciència a no col·laborar en el man-

Sabem que les entitats que rebien els diners des-

-

- C/ Orso, 2 · 08191 RUBÍ

-
SIOF: 

Triodos Bank ES84 1491/0001/28/2098183425.

-
-

persones s’animin a seguir la nostra lluita.

molt important que llegeixis el punt 2.

2. CAL FER SEMPRE LA DECLARACIÓ DE RENDA.

NO ÉS CONVENIENT ACCEPTAR DIRECTAMENT 
L’ESBORRANY QUE ENS FACILITA HISENDA.

Perquè pot ser que Hisenda tingui algun error en 
-

-

lliuris.

3. OMPLIR LA DECLARACIÓ EN RENDA WEB AMB 
OBJECCIÓ FISCAL

-
grama RENDA WEB.

-
-

da Resum de Declaracions,

Retencions 
i altres pagaments a compte i polsar l’import  

 

a les caselles 605 o 606. Cal posar-hi el valor de 
l’objecció

en el 
resultat de la teva declaració ja estarà aplicada l’ob-

II. Un cop acabada la declaració, el programa es con-

un PDF com a copia per el declarant, amb un número 
de referència.

        

Aquesta copia s’imprimeix des de el mateix pro-
-

4. INGRÈS DELS DINERS D’OBJECCIÓ FISCAL

Feta la declaració, cal ingressar l’import de l’objec-

-
-

Ingrés 
i cal guardar el 

comprovant en-
tregar-ho a registre de hisenda

SOM S LIDARIS

6. ENTREGA DELS DOCUMENTS JUSTIFICANTS DE 
L’OBJECCIÓ FISCAL

-
ció Registre.

-

7. COMUNICAR EL CENS D’ OBJECCIÓ FISCAL
Finalment, us preguem d’omplir el cens d’objector/a 

que es tro-
-

5. OMPLIR LA CARTA D’OBJECTOR/A FISCAL
-

instancia__of2021_cat adreçada a la minis-

SRA MINISTRA  D’ECONOMIA I HISENDA
Jo, ___________________________________, amb DNI ____________________, do-
miciliat a _________________________________________________________

EXPOSO:

Que amb l’impossibilitat de poder adjuntar amb la meva declaració de renda de l’exercici 
-

davant aquest ministeri, que no volem destinar part dels nostres impostos al Ministeri de 

-
-

dedicada a _____________________________________________________________

SOL·LICITO:

-

-
ments a la mateixa declaració de renda

facebook.com/rubisolidari



1. NOTA DE CAMPANYA 2021 (RENDA 2020).

Aquest any, com l’any anterior, i degut a la persecució 
-

tar per part d’hisenda, els grups coordinadors de la 
campanya hem acordat continuar reclamant el dret 

-
-

hisenda.
-

senda ha llançat una campanya de reclamacions als 
objectors i objectores pels imports objectats durant 

«..Existencia de negligencia en su actuación. El art. 
183.1 LGT establece que son Infracciones tributarias 
las acciones u omisiones dolosas o culposas con cual-

-

En el ámbito administrativo sancionador el límite 
mínimo de la culpabilidadconsiste en la simple negli-

-
ligencia de una persona en lo que hace, en especial en 

sido considerada al margen de la legalidad endeclara-
ciones de la renta presentadas de ejercicios anteriores, 
por lo que nopuede alegar desconocimiento en la cor-

Cert que sabem que no es legal practicar l’objec-

any reclamem el dret de consciència a no contribuir a 
la despesa militar amb els nostres impostos.

-

a 100.000 € anuals entre totes les objeccions. Si ho 
comparem amb la despesa militar de 59 milions DI-

-

10€. Sabem que no són les quantitats que l’estat 
destina dels nostres impostos a mantenir l’estructu-

nostre dret de consciència a no col·laborar en el man-

Sabem que les entitats que rebien els diners des-

-

- C/ Orso, 2 · 08191 RUBÍ

-
SIOF: 

Triodos Bank ES84 1491/0001/28/2098183425.

-
-

persones s’animin a seguir la nostra lluita.

molt important que llegeixis el punt 2.

2. CAL FER SEMPRE LA DECLARACIÓ DE RENDA.

NO ÉS CONVENIENT ACCEPTAR DIRECTAMENT 
L’ESBORRANY QUE ENS FACILITA HISENDA.

Perquè pot ser que Hisenda tingui algun error en 
-

-

lliuris.

3. OMPLIR LA DECLARACIÓ EN RENDA WEB AMB 
OBJECCIÓ FISCAL

-
grama RENDA WEB.

-
-

da Resum de Declaracions,

Retencions 
i altres pagaments a compte i polsar l’import  

 

a les caselles 605 o 606. Cal posar-hi el valor de 
l’objecció

en el 
resultat de la teva declaració ja estarà aplicada l’ob-

II. Un cop acabada la declaració, el programa es con-

un PDF com a copia per el declarant, amb un número 
de referència.

        

Aquesta copia s’imprimeix des de el mateix pro-
-

4. INGRÈS DELS DINERS D’OBJECCIÓ FISCAL

Feta la declaració, cal ingressar l’import de l’objec-

-
-

Ingrés 
i cal guardar el 

comprovant en-
tregar-ho a registre de hisenda

SOM S LIDARIS

6. ENTREGA DELS DOCUMENTS JUSTIFICANTS DE 
L’OBJECCIÓ FISCAL

-
ció Registre.

-

7. COMUNICAR EL CENS D’ OBJECCIÓ FISCAL
Finalment, us preguem d’omplir el cens d’objector/a 

que es tro-
-

5. OMPLIR LA CARTA D’OBJECTOR/A FISCAL
-

instancia__of2021_cat adreçada a la minis-

SRA MINISTRA  D’ECONOMIA I HISENDA
Jo, ___________________________________, amb DNI ____________________, do-
miciliat a _________________________________________________________

EXPOSO:

Que amb l’impossibilitat de poder adjuntar amb la meva declaració de renda de l’exercici 
-

davant aquest ministeri, que no volem destinar part dels nostres impostos al Ministeri de 

-
-

dedicada a _____________________________________________________________

SOL·LICITO:

-

-
ments a la mateixa declaració de renda

facebook.com/rubisolidari



A questa setmana ha entrat en vigor 
la modifi cació de l’article 50 del 
Reglament de circulació, que es-

tableix que en vies urbanes d’un únic carril 
per sentit de circulació, el límit de velocitat 
passa a ser de 30 km/h, mentre que en vies de 
dos o més carrils per sentit, el límit segueix 
sent de 50 km/h, amb possibles excepcions. 
Aquesta modifi cació no afecta les travesseres, 
com són la comarcal c-1413 i la BP-1503. A 
la ciutat les úniques vies que podrien tenir 
una limitació de velocitat de 50 km/h són 
l’avinguda de l’Estatut, el carrer d’Edison, 
l’avinguda del Molí de la Bastida i l’avinguda 
de l’Electricitat. Tot i així, l’executiu local ha 
decidit rebaixar també el límit a 30 km/h. 

Els efectes o les conseqüències de la 

Zona 30
EDITORIAL

ARTICLE D’OPINIÓ

implantació d’aquesta limitació de velocitat 
justifiquen sobradament la seva imple-
mentació. Imposar la reducció de velocitat 
comporta protegir usuaris vulnerables com 
els vianants, ciclistes o conductors de patinets 
i motocicletes. 

Les xifres que facilita la Direcció General 
de Trànsit són molt clares. En un accident 
a 50 km/h, el risc de morir en un atropella-
ment és del 90%, mentre que si la velocitat 
del vehicle que impacta és de 30 km/h, el 

risc es redueix al 10%. A més, de 50 a 30 
km/h també es redueix a la meitat el temps 
necessari per aturar un vehicle. Experièn-
cies en algunes ciutats amb zones 30, com 
es coneixen aquestes vies amb limitació de 
velocitat, demostren una clara reducció de la 
sinistralitat. Altres efectes positius seran el 
descens de la contaminació i la millora de la 
qualitat de l’aire que respirem, així com una 
reducció del soroll. Tot plegat pot afavorir 
un entorn més agradable i segur, el que pot 

impulsar més gent a desplaçar-se a peu. 
Qui no entén de limitació de velocitat, 

dels conceptes seguretat i sinistralitat, ni de 
complir normes en general són els cente-
nars de joves que el passat cap de setmana 
van aplegar-se al polígon de Can Jardí per 
participar en exhibicions i curses il·legals de 
cotxes trucats, com es pot comprovar en els 
vídeos que circulen per les xarxes socials i que 
mostren escenes esgarrifants. Encara ara es 
poden veure nombroses marques de frena-
des i derrapades, brossa i ampolles i llaunes 
d’alcohol i altres begudes. És una activitat 
recurrent cada cert temps, i l’Ajuntament i 
els cossos policials han de trobar una solució 
ràpida i efi cient en aquest tema, que pot tenir 
dramàtiques conseqüències. 

(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                     10 de maig

Albert Roma Monrós
@monros_roma

Aixo han fet a Terrassa 
es podia fer a #rubicity 
@AjRubi

La pandèmia de la COVID-19 ha fet més 
evident la fragilitat de la societat en la qual 
vivim, les conseqüències negatives de l’alte-
ració dels ecosistemes i la urgència d’actuar 
davant l’emergència climàtica. Més que mai, 
el binomi natura i salut es posa en relleu i fa 
evident com la conservació i protecció dels 
espais naturals està totalment lligada a la 
salut i benestar de la ciutadania.

Davant d’això, al Vallès tenim també 
la responsabilitat d’accelerar els canvis ne-
cessaris per a prevenir l’aparició de noves 
pandèmies i millorar la nostra qualitat de 
vida, millorar el nostre entorn i protegir la 
nostra salut.

El passat mes de març el Ple del Con-
sell Comarcal va avalar per unanimitat 
impulsar el projecte de Via Verda del Vallès 
Collserola – Sant Llorenç de Munt. La Via 
Verda del Vallès, és una proposta territorial 
de connectivitat ecològica i paisatgística 
llargament reclamada pels ciutadans i ciu-
tadanes del Vallès i diferents agents socials 
del territori des del 1996. La proposta 
sorgeix de la necessitat de generar i aprovar 
un document territorial que fomenti els 
valors paisatgístics de la plana vallesana i 
la connectivitat entre la serralada Prelitoral 
i la Litoral.

Es tracta de 17 quilòmetres des de 
pràcticament el peu de la Mola fi ns a les 
portes del Parc de Collserola. La seva ex-
tensió comprèn les planes entre Sabadell i 
Terrassa, la Serra de Galliners entre Rubí i 

Sant Quirze i les planes entre Cerdanyola 
i Sant Cugat.

Les cocapitals de la comarca ja han fet 
passos importants en la preservació d’espais 
lliures de les seves ciutats amb l’aprovació i 
desplegament del Parc Agrari de Sabadell 
i l’Anella Verda de Terrassa. La Via Verda 
del Vallès suposa estendre aquesta visió i 
aquesta necessitat al conjunt de la comarca 
des del consens i la concertació territorial.

Alhora, la Via Verda del Vallès és tam-
bé una oportunitat per a la dinamització 
econòmica de la comarca; tant des del 
punt de vista del turisme, com de l’activitat 
agrícola o industrial. Les empreses i les 
diferents activitats econòmiques disposen 
de l’oportunitat de gaudir d’un entorn de 
qualitat i d’un paisatge que crea identitat 
en un àmbit metropolità, alhora que ajuda 

a defi nir una “marca” de qualitat ambiental 
que dóna valor afegit.

Davant l’ús més intensiu dels espais 
lliures i naturals de la nostra comarca 
arran de la COVID-19 i en un context 
d’emergència climàtica en què pren més 
rellevància que mai la necessitat de protegir 
la biodiversitat, entenem que és el moment 
idoni per a preservar espais lliures del Vallès 
Occidental que ajudin a mantenir el seu 
caràcter i envoltar les ciutats i pobles de la 
nostra comarca d’espais de qualitat.

Els experts i els moviments socials 
ens apressen a què actuem. El que fem els 
propers deu anys, que no són molts anys, 
serà decisiu per al planeta. La Via Verda 
del Vallès suposa una oportunitat clau per 
al nostre trosset de planeta que no hem de 
deixar perdre.

Reimpulsem la Via Verda del Vallès
Carles Rodríguez 
Vicepresident del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental 
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Todo lo que necesitas saber sobre el Informe 
de inspección tècnica del edifi cio (ITE) 
¿Qué es la Inspección tèc-
nica del edificio? ¿Tiene 
mi edifi cio la obligación de 
pasar la ITE? ¿Qué vigencia 
tiene la ITE? ¿Qué es el 
certifi cado de aptitud del 
edifi cio?
Ya llevamos tiempo escu-
chando sobre la ITE, pero 
realmente, ¿sabemos qué 
es? ¿O cómo se aplica? En 
ARQUITTEC GRUP quere-
mos aclararle las dudas más 
frecuentes.

1.- ¿Quién tiene que pa-
sarla? 
Todos los edifi cios que cum-
plan 45 años de antigüedad 
tomando como referencia la 
antigüedad que consta en 
Catastro.

Si bien para aquellos edi-
ficios posteriores al 1950 
se establece que el plazo 
máximo para presentar la 
ITE es:
- Entre 1951 y 1960: has-
ta el 31 de diciembre de 
2015
- Entre 1961 y 1971: has-
ta el 31 de diciembre de 
2016 
- A partir de 1971:  el año 
que cumplan los 45 años.

2.- ¿Quién realiza la inspec-
ción y cómo?
La lleva a cabo un Arqui-
tecto o Arquitecto Técnico 
habilitado para ello.

Se trata de una inspec-
ción visual y analiza las zo-
nas comunes del edificio 
como privativas para de-
tectar posibles defi ciencias 
del edifi cio.

3.- ¿Cómo se clasifi can las 
defi ciencias detectadas? 
MUY GRAVES: representan 
un riesgo inminente general 
para el edificio y la segu-
ridad de las personas y se 
requiere una intervención 
inmediata que consiste en 
el desalojo del edifi cio.

GRAVES: representan un 
riesgo inminente para la 
estabilidad o seguridad de 
determinados elementos 
del edifi cio o graves proble-
mas de salubridad.

IMPORTANTES: Son las que 
aún no representar un ries-
go inminente, afectan a la 
salubridad y funcionalidad 
al haber constancia de una 
pérdida de las propiedades 
de los elementos y se re-
quiere de una intervención 
mayor que simples trabajos 
de mantenimiento. 

LEVES: Son aquellas que es 
necesario la realización de 
trabajos de mantenimiento 
preventivo para evitar su 
deterioro progresivo.

4.- La ITE califi ca el estado 
general del edifi cio como: 
-FAVORABLE: Si no hay 
defi ciencias o si estas son 
leves.
-DESFAVORABLE: En el 
resto de los casos; defi cien-
cias Importantes, graves o 
muy graves. 

5.- El certifi cado de aptitud 
del edifi cio
Una vez realizada la ITE, hay 
que emitir la solicitud del 
certificado de aptitud del 
edifi cio y será valorado en 
función de sus defi ciencias.

APTO: No presenta defi-
ciencias o estas son leves

APTO PROVISONAL: Las 
defi ciencias que constan en 
la ITE son importantes.

APTO CAUTELAR: Las de-
fi ciencias que presentan el 
informe son graves o muy 
graves, pero se han ejecuta-
do medidas cautelares que 
soluciones las situaciones 
de riesgo para las personas 
y los elementos.

NO APTO: Las defi ciencias 
son graves o muy graves sin 
las medidas preventivas de 
seguridad.

6.- Vigencia del certifi cado 
de aptitud  
La fecha de emisión de la 
ITE determina el inicio de 
la vigencia del certificado 
de aptitud, que establece 
los plazos siguientes:
APTO: 10 AÑOS

Salvador Llimona
Arquitecto Técnico

Teléfono 659 66 43 60

APTO PROVISONAL: 6 
AÑOS, si bien queda condi-
cionado que cada dos años 
se realice una verifi cación 
técnica de las defi ciencias 
importantes señaladas en 
el ITE haciendo constar que 
no han pasado a grave.

En caso de determi-
nar que la deficiencia ha 
empeorado a graves, el 
certifi cado de aptitud pier-
de su vigencia y queda sin 
efecto.

APTO CAUTELAR: 3 AÑOS 
si bien queda condicionado 
que cada 12 meses dos años 
se realice una verifi cación 
técnica de las defi ciencias 
graves señaladas en el ITE 
haciendo constar que las 
medidas cautelares ejecu-
tadas están en garantías de 
seguridad para el fi n que se 
establecen.

Si tiene dudas o necesita 
más información, contacte 
con ARQUITTEC GRUP. 
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la Generalitat i l’ajuntament acorden col·laborar 
per impulsar la cultura a la ciutat 

Xavi Mas presenta el seu segon llibre ‘Confesiones del banquillo’

reDaCCió

La consellera de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya en 
funcions, Àngels Ponsa, va 
fer divendres una visita ins-
titucional a Rubí, on va estar 
acompanyada de l’alcaldessa 
de Rubí, Ana M. Martínez, 
i altres regidors del govern, 
així com representants de 
l’Esbart Dansaire de Rubí. 
Ponsa va visitar l’Ajuntament 
i posteriorment totes les 
autoritats es van desplaçar 
al Centre de Dansa Tradici-
onal Catalana l’Espona, que 
és també seu de l’Esbart 
Dansaire, al barri de Ca n’Al-
zamora. 

La consellera va destacar 
la bona entesa entre totes 
dues administracions i la 
intenció de la Generalitat de 
col·laborar amb l’Ajuntament 
per impulsar la cultura. Es va 
mostrar interessada en les 
futures activitats que pugui 

La Biblioteca va acollir dime-
cres de la setmana passada 
la presentació del llibre “Con-
fesiones del banquillo” del 
rubinenc i membre del CEF 
Can Mir, Xavi Mas, que va 
congregar un nombrós públic, 
respectant les mesures sanità-
ries vigents. L’obra és un relat 
en forma d’entrevistes 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 família i la seva 
terra per iniciar una dura 
travessia fins al nostre país i 
intentar començar una nova 
vida en una societat on no 
sempre és positiva la seva 

la visita a l’espona va tenir lloc divendres. / ajuntament- localpres

acollir el Casino un cop esti-
gui restaurat, però també per 
altres projectes que pugui 
acollir la ciutat: “Ens hem 
compromès a treballar en 
el projecte de l’audiovisual 
a l’àmbit de país, el projecte 
que s’ha presentat als Next 
Generation recentment. Rubí 
pot ser una ciutat que s’hi pu-
gui vincular, ho explorarem 

i ho treballarem”. Es tracta 
d’un projecte de foment de 
la indústria audiovisual cata-
lana que opta a finançament 
europeu i en el qual la ciutat 
podria formar part. 

Les dues administracions 
també s’han compromès a 
treballar per ajudar el sector 
cultural a refer-se de la crisi 
provocada per la pandèmia. 

L’alcaldessa ha reivindicat el 
paper de les entitats cultu-
rals de la ciutat i ha tornat a 
insistir en el compromís del 
seu executiu per ajudar al 
món de la cultura: “Volem 
treballar amb les entitats per 
veure com ens acompanyem 
tots plegats per poder tornar 
a gaudir de la ciutat i la seva 
cultura”. 

administracions

Literatura

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
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Silestone
Pedra natural 
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Mármoles 
Martínez
Peralta

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

T. 93 697 20 95

Jornada de portes obertes a 
la Fundació del Museu Vallhonrat
La Fundació del Museu Va-
llhonrat se suma al Dia inter-
nacional dels museus aquest 
proper dimarts 18 de maig a 
les 12 h convidant a la ciu-
tadania a gaudir d’una visita 
guiada gratuïta per conèixer 

les més de 9.000 peces ex-
posades en aquest recinte 
museístic, que enguany està 
celebrant els seus 60 anys 
d’història. L’accés serà pel 
passeig Francesc Macià, 80. 
/ Núria Julià

documentaL deL mes
rubí recordarà arcadi Oliveres amb 
el documental ‘Mai no és tan fosc’
L’Ajuntament de Rubí home-
natjarà l’economista i activis-
ta per la pau Arcadi Oliveres, 
que va morir el passat 6 
d’abril, amb la projecció del 
documental ‘Mai és tan fosc’, 
sobre la seva vida el pròxim 
divendres 14 de maig a les 
18.30 h al teatre municipal 
La Sala.

“Rubí vol recordar i ho-
menatjar la figura de l’Arcadi 
que ha estat un exemple i 
una guia per a totes les en-
titats i administracions que 
treballem per la promoció 
dels drets humans, la cultura 
de la pau i solidaritat. El seu 
llegat ens continua indicant 
el camí”, diu el regidor de 
Cooperació, Pau Navarro.

‘Mai és tan fosc’ és un 
documental que dibuixa un 

retrat d’Arcadi Oliveres (1945 
- 2021). Un equip de gravació 
va seguir l’economista i acti-
vista per carrers i places per 
documentar la seva vocació 
didàctica. El film mostra 
també la seva infantesa, les 
lluites estudiantils contra 
la dictadura de Franco del 
60, retrata els moviments 
antiglobalització, la creació 
del Fòrum Social Mundial de 
Porto Alegre i el 15M.

La projecció comptarà 
amb la presència de la direc-
tora del documental, Érika 
Sanchez; la directora de la 
Universitat Internacional per 
la Pau, Neus Sotomayor, i un 
representant de Rubí Solida-
ri. L’activitat és gratuïta, però 
requereix reserva d’entrada. 
/ DdR

acollida.
Alguns d’aquests joves 

menors sense família formen 
part d’un dels equips del 
Can Mir, entrenat per Xavi 
Mas, una iniciativa esportiva 
i d’integració social que es 
va impulsar des del club ar-
ran del rebuig dels veïns de 
l’Hotel Terranova i de part 
de la ciutadania rubinenca 
a acollir aquests menors en 
aquest equipament. En el 
llibre aquests joves expliquen 
la seva experiència de deixar 
la seva terra per arribar a un 
nou lloc on no sempre són 
ben acollits, mentre que Mas 
relata la seva vivència al seu 
costat. L’autor assenyala que 
va escriure ‘Confesiones del 

banquillo’ perquè sentia la ne-
cessitat d’explicar les històries 
d’aquest jovent, per tal que la 
gent conegui la duresa de les 
seves experiències i d’alguna 
manera intentar canviar el 

rebuig automàtic que hi ha 
a part de la societat contra 
aquests menors.

Els beneficis de la venda 
del llibre es destinaran a una 
entitat solidària. / DdR

imatge de la presentació del llibre. / ràdio rubí

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

www.diariderubi.com

museus
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màgia

Festa major

disseny

sardanes

Doble sessió de màgia a La Sala amb el Mag Lari 

L’Ajuntament treballa per celebrar la Festa Major 
amb espais regulats per evitar aglomeracions

Sardanes als jardins de l’Ateneu 
amb la cobla ciutat de Girona

ReDAcció

La màgia serà la gran pro-
tagonista d’aquest cap de 
setmana al teatre municipal 
La Sala, que acull una sessió 
doble amb l’il·lusionista Mag 
Lari. Diumenge a les 17.30 h 
i a les 20.30 h l’artista posarà 
en escena l’espectacle ‘Una nit 
amb el Mag Lari’.

Josep Maria Lari, més co-
negut com a Mag Lari, fa més 
de 25 anys que és il·lusionista i 
ha actuat en festivals de màgia 
arreu del món, consolidant-se 

ReDAcció

La Festa Major de Sant Pere 
se celebrarà entre el 25 i el 29 
de juny, segons les previsions 
que fa l’Ajuntament, que està 
treballant per tal de poder 
dur a terme diverses activi-
tats per celebrar la festa gran 
de la ciutat. 

Després que l’any passat 
només es poguessin organit-
zar activitats de forma molt 
puntual i limitada, la situació 
sanitària podria permetre 
que aquest juny el municipi 
pogués acollir activitats di-
verses, tot i que no multitudi-
nàries. Per això, el consistori 
treballa en un escenari amb 
espais regulats per evitar 
aglomeracions. 

La intenció de l’Ajunta-
ment és que les entitats pu-
guin tenir una participació 
destacada i per això es comp-
tarà amb elles per dissenyar 
la programació, segons ha 
explicat l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez: “No tindria cap 
sentit abordar aquesta Festa 
Major sense tenir en compte 
el paper fonamental del teixit 

Els Gegants de Rubí, en Roc 
i la Paula, han participat en 
l’exposició d’imatgeria festiva 
‘Floreix la Festa’, organitzada 
en el marc de les Festes de 
Primavera de Sant Feliu de 
Llobregat. La mostra, ubicada 
a la Nau de Can Bertrand, ha 
estat un èxit d’assistència, 
especialment de famílies 
amb canalla, malgrat les li-
mitacions d’aforament per 
la covid.

A més dels gegants rubi-

nencs, l’exposició ha comp-
tat amb la participació de 
diverses colles geganteres 
com la de Ripoll, Mollet del 
Vallès, Sant Cugat del Vallès, 
entre altres. També han par-
ticipat els gegants originals 
de l’Agrupació de Colles de 
Geganters de Catalunya, en 
Treball i na Cultura, a més 
dels amfitrions de la trobada 
com la colla de Sant Feliu de 
Llobregat-ciutat i la Colla AFC 
de Sant Feliu. / DdR

El Foment de la Sardana ha 
organitzat un concert de sar-
danes aquest diumenge a les 
11.30 h als jardins de l’Ateneu. 
L’audició anirà a càrrec de la 
cobla Ciutat de Girona i per as-
sistir cal reservar a través del 
correu electrònic fomentdela-
sardanaderubi@gmail.com o 
bé al telèfon 676722381. 

Pel que fa al programa del 
concert, consta d’una dotzena 
de peces sardanístiques: ‘A 
concepció’ (Manel Sader-

com un dels millors mags cata-
lans de la història. L’espectacle 
‘Una nit amb el Mag Lari’ no és 
només un conjunt de números 
i trucs de màgia sorprenents, 
sinó que també posa en esce-
na la versió més ‘showman’ 
del popular il·lusionista, que 
connecta amb el públic amb 
tocs d’humor. 

Les poques entrades que 
queden, només a la sessió de 
les 20.30 h, es poden comprar 
a través del web de venda 
d’entrades de La Sala i tenen 
un preu de 15 euros.

associatiu, que any rere any 
vetlla per cohesionar la ciu-
tadania rubinenca i canalitzar 
la seva participació, i que és 
el principal vehicle de trans-
missió de la nostra cultura, 
tradicions i vincles socials”. 

Quan l’Ajuntament rebi 
les propostes de les entitats 
i segons la situació sanitària 

ra), ‘Aplegant Aplecs (Josep 
Cassú), ‘Al·legoria’ (Josep Al-
bertí), ‘Olga’ (Joan Roca), ‘La 
vencedora’ (Pau Guanter), 
‘Maria del claustre’ (Ricard 
Viladesau), ‘Tota una història’ 
(Carles Santiago), ‘Rubí, ciutat 
de la dansa’ (Josep Antoni 
López), ‘Offenbachiana’ (Josep 
Solà), ‘La tortada de Banyoles 
(Josep Coll), ‘Les noies de la 
costa’ (Josep Vicens ‘Xaxu’), 
‘La colla dels 16’ (Francesc 
Mas). / DdR

que hi hagi a finals de juny, 
s’acabarà de configurar la 
programació d’activitats i la 
logística necessària per dur 
-les a terme. 

Per tal de garantir la màxi-
ma seguretat en l’organització 
de la cita festiva, es treballa 
en la implantació de mesu-
res com ara la disposició de 

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

Ya tenemos la nueva temporada 
Primavera - Verano

Tres alumnes d’edRa guanyen 
un premi a la Jornada d’Arts 
Plàstiques i Disseny de Catalunya

Lenin Malataxi, Alejandro 
Expósito i Irina Rasero han 
aconseguit guanyar el premi 
al millor projecte final de la 
VI Jornada d’Arts Plàstiques i 
Disseny de Catalunya de grau 
mitjà i superior amb la seva 
proposta Parkour Explorer. 
Els tres eren alumnes de 
Gràfica Interactiva durant el 
curs 2019-2020. La Jornada 
d’Arts Plàstiques i Disseny 
és una activitat impulsada 
pel Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat, que 
en aquesta edició ha estat 
telemàtica. 

EdRa ha participat en set 

categories i, a banda dels gua-
nyadors del millor projecte, 
quatre alumnes més de Rubí 
ha aconseguit una menció es-
pecial. Es tracta de Verónica 
Grandes, que estudia Espais 
interactius, amb la seva pro-
posta d’aplicació de l’empresa 
DeBambú; Brenda Franco, 
que estudia Interiorisme, per 
la seva proposta ceràmica en 
el projecte de l’empresa Cerà-
miques Marco; i Anna Omero, 
que cursa Serigrafia Artística, 
i Liam Murga, que estudia 
Gràfica Interactiva, per una 
proposta de pictogrames de 
riscos laborals. / DdR

gegants

Èxit d’assistència a la mostra ‘Floreix 
la festa’, amb els Gegants de Rubí

recintes amb restricció d’ac-
cés, limitació d’aforaments i 
un sistema de reserva prèvia 
d’entrades: “Som conscients 
del context, encara cal man-
tenir la prudència i no abaixar 
la guàrdia, però alhora ens 
il·lusiona recuperar la nostra 
festa”,  ha assenyalat la màxi-
ma responsable municipal. 

el Mag Lari tornarà a l’escenari de La Sala. / Arxiu

L’alumnat d’edRa ha seguit la jornada des de l’escola. / edRa

El Primavera Pop serà el 19 de juny a l’amfiteatre del Castell
El govern de Rubí ha decidit 
tornar a celebrar el festi-
val musical Primavera Pop 
després que l’any passat 
no es pogués organitzar 
pel coronavirus. El passat 
divendres la junta de go-
vern ho va aprovar, tot i que 
l’Ajuntament encara no ho 
ha confirmat als mitjans de 
comunicació.

Dilluns es va publicar la 
documentació al web de la 
Generalitat per tal de licitar 
l’activitat, que recull on i 
quan es farà la gran festa 
musical de la Cadena Ser. 
Serà el 19 de juny a l’amfi-

teatre del Castell, pocs dies 
abans del tret de sortida de 
la Festa Major de Sant Pere. 
L’esdeveniment haurà de 
tenir una durada mínima de 
5 hores, preferentment entre 
les 18 h i les 23 h. L’Ajunta-
ment pagarà a la Cadena Ser 
42.350 euros pel macrocon-
cert, que tindrà aforament 
limitat. L’espectacle serà de 
pagament, a diferència de les 
edicions anteriors, quan era 
un esdeveniment multitudi-
nari i gratuït a l’Escardívol. 
L’aforament final l’haurà de 
determinar el Procicat.

Pel que fa al cartell, la 

Cadena Ser encara no ha fet 
publicitat sobre aquest con-
cert i ara mateix només hi ha 
cartell sobre els artistes que 
actuaran a l’esdeveniment 
previst a Madrid pel 18 de 
juny. En aquest cas, amb les 
entrades exhaurides, està 
confirmada la participació 
d’Aitana, Ana Mena, Bombai, 
Lola Índigo, Omar Montes, 
Beret, Rocco Hunt, Marlon, 
Dani Fernández, Nil Moliner, 
Dvicio i Álvaro de Luna, entre 
altres. 

Tampoc es coneix com ni 
quan es vendran les entrades 
per l’esdeveniment musical.
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JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó l’Atlè� c 
Júnior van protagonitzar un 
interessant derbi comarcal 
en un par� t farcit de gols 
que va acabar amb empat 
a quatre.

La primera part va ser 
més equilibrada, mentre 
que la segona va ser més 
favorable a l’Olímpic, que 
jugava a casa i que es va 
veure benefi ciat de la man-
ca de canvis de l’equip rival 
en un dia molt calorós.

Al minut 19, Escario va 
avançar el conjunt de Sant 
Cugat des del punt de pe-
nal. Cinc minuts més tard, 
els de l’Olímpic van poder 

empatar gràcies a un gol 
de Claudio. Els locals, que 
tenien sancionat el seu 
entrenador, Juan Carlos 
Rodríguez, van desaprofi tar 
alguna ocasió més per fer el 
segon i al descans el marca-
dor refl ec� a l’1-1.

Només iniciar-se el se-
gon temps, San�  Peña va 
aconseguir el 2-1, però 
l’avantatge no va durar mas-
sa, ja que el rubinenc Carlos 
Esteban va aconseguir fer 
el gol de l’empat al minut 
56. La cascada de gols va 
con� nuar quan Mauri va fer 
el tercer per l’Olímpic, que 
tornava a avançar-se en el 
marcador al minut 68. Quan 
faltaven dos minuts per la 

fi  del temps reglamentari, 
l’Atlètic Júnior va tornar 
a empatar amb un gol de 
Bartu i en el minut 90 Carlos 
Esteban capgirava el par� t 
des del punt de penal.

Afortunadament pel 
conjunt local, durant el 
temps afegit, Joan Creus 
va aconseguir el quart gol 
pels del Can Fatjó i va po-
der rescatar en un punt 
en un par� t amb un fi nal 
d’infart.

En la propera i darrera 
jornada de la Copa de Se-
gona Catalana, l’Olímpic 
jugarà contra el CD Almeda 
al municipal de Cornellà. El 
par� t serà el diumenge a 
les 12 h.

Empat al derbi comarcal entre 
l’Olímpic Can Fatjó i l’Atlè� c Júnior

FUTBOL | COPA SEGONA CATALANA

FUTBOL | TERCERA CATALANA

JAVIER GONZÁLEZ

El Juventud 25 de Sep� em-
bre va aconseguir el triomf 
en l’estrena del seu nou 
entrenador, Alejandro Gar-
cía. Un gol solitari d’Óscar 
Hidalgo a l’inici de la segona 
part va ser sufi cient per do-
nar els tres punts al conjunt 
rubinenc en la seva visita a 
Castellbisbal. 

El par� t es presentava 
força complicat després de 
la derrota de la setmana 
passada contra el Papiol i la 
necessitat urgent de treure 
un bon resultat i recupe-
rar les bones sensacions. 
A tot això, calia afegir les 
set baixes que presentava 
el quadre de Rubí, que va 
haver de completar la con-

Alejandro García debuta a la 
banqueta del Vein�  amb victòria

-Vulvart
Exposició de Mireia Ferrús. 
A la Biblioteca.
-El pit al descobert
Fotografi es de Glòria Mas-
ferrer, Carme Viñals, Robert 
Lluís i Quim Botey. A la Bi-
blioteca.
-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 Mu-
seu Municipal Castell fi ns al 
16 de maig. 
-Il·lustracions de Pilarín 
Bayés
A la llibreria Lectors al tren 
fi ns al 30 de juny. 
De la copa al pinzell
Obres pintades amb vi. Al 
Celler fi ns al 2 de maig.

EXPOSICIONS

DIVENDRES 14 DE MAIG
-Taller de sexualitat
A càrrec d’Irene Soriano (@se-
xefi ltres). 18 h a la pl. Nova Es-
tació. Inscripció prèvia. Org.: 
Rubí Jove.
-Homenatge a Arcadi Oliveres
Projecció del documental ‘Mai és 
tan fosc’. A les 18.30 h a La Sala. 
Reserva d’entrada.

DISSABTE 15 DE MAIG
-Taitxí per tothom
A càrrec de Pere Bel. A les 9 h 
a la pl. Onze de Setembre. Org.: 
Centre Raja Ioga.
-Taller de decoració
A càrrec de Montse Deza. A les 11 
h a la Biblioteca. Per a infants de 6 
a 12 anys. Inscripció prèvia.
-Joguines òp� ques. L’origen del 
cinema
Art i crea� vitat en família. A les 
11.30 h a l’Ateneu. Per a infants de 
6 a 9 anys. Inscripció prèvia.
-Vermut musical al CRAC
A les 12 h al CRAC. Inscripció 
prèvia.

DIUMENGE 16 DE MAIG
-Concert de sardanes
A càrrec de la cobla Ciutat de Gi-
rona. A les 11.30 h als jardins de 

AGENDA l’Ateneu. Inscripció prèvia.
-Un ma�  a l’òpera
A càrrec de l’Orquestra de Cambra 
de l’Escola de Música Pere Burés. 
A les 12 h al Celler. Reserva prèvia 
d’entrada.
-Una nit amb el Mag Lari
A càrrec de Mag Lari. A les 17.30 h 
i a les 20.30 h a La Sala. Preu: 15€ 
an� cipada|18€ taquilla
-Teatre: ‘El dubte’
A càrrec del Quadre Escènic de 
Santa Creu de Terrassa. A les 18 
h al Casal Popular. Preu: 8€. Org.: 
Casal Popular.

DILLUNS 17 DE MAIG
-Taller de Txikung
A les 17 h a la rbla. Ferrocarril. 
Inscripció prèvia. Org.: Grup de 
Dones de Rubí. 

DIMARTS 18 DE MAIG
-Taller de cuina en línia
A les 17.30 h a l’Instagram de 
Rubí Jove.
-Cicle literari: Iris Murdoch
A càrrec de Marina Porras. A les 
19 h a l’Ateneu. Inscripció prèvia.

DIMECRES 19 DE MAIG
-Dimecres Manetes
A les 18 h a l’Ateneu. Inscripció 
prèvia.
-Conferència: ‘La mu� lació geni-
tal femenina a Catalunya’

A les 19 h a la Biblioteca. Inscrip-
ció prèvia. Org.: Amics UAB

DIJOUS 20 DE MAIG
-Passejada per Can Xercavins
A les 9.30 h a l’amfiteatre del 
Museu. Inscripció prèvia.
-Xerrades sobre jazz: ‘El BeBop’
A càrrec d’Andreu Fàbregas. A les 
19.30 h a l’Ateneu.

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

     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

Aran Pina. / Cedida

vocatòria amb dos jugadors 
del juvenil. 

El Vein�  va mostrar al 
camp del Castellbisbal un 
punt més d’intensitat que 
en els darrers partits, va 
tenir el domini de la primera 
part i va disposar d’un parell 
d’ocasions clares per avan-
çar-se en el marcador. A la 
represa, gràcies al gol ma� -
ner d’Óscar Hidalgo, la pos-
sessió de la pilota va passar 

a ser pel conjunt local, que 
va buscar el gol de l’empat. 
Tot i que va tenir alguna 
oportunitat, el marcador es 
va quedar en 0-1.

D’aquesta forma, el Ju-
ventud 25 de Septiembre 
es col·loca quinzè a la clas-
sifi cació amb 9 punts. En la 
propera jornada es dispu-
tarà el derbi contra el Rubí 
B, el dissabte a les 18.45 h 
a Can Rosés. 
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Club Balmes-Rubí, Carretera de Terrassa 55, local bajo B 
Tel. 696 579 909 / 639 358 487

El sènior Masculí A del Natació rubí. / Cedida

Davant la impossibilitat de 
l’Associació Rubinenca d’Es-
cacs de celebrar el VIII Obert 
Internacional Ciutat de Rubí 
d’Escacs actius per la situació 
sanitària, l’entitat ha decidit 
organitzar una competició 
alternativa. Es tracta del I 
Torneig Internacional Blitz de 
Primavera, que es disputarà 
el 16 de maig a l’estadi de 
petanca de Cova Solera. 

El torneig arrencarà a 
les 10 h i està prevista la 
participació de jugadors de 
l’Argentina, el Perú, Xile, 
Armènia, França, a més de 
jugadors de l’estat espanyol 

El Sènior Masculí A del CN 
Rubí ha aconseguit procla-
mar-se campió de lliga a 
Primera Nacional després de 
guanyar l’eliminatòria contra 
el CN Caballa. Els jugadors 
de Rui Tiago es van despla-
çar a la ciutat autònoma de 
Ceuta per tal de disputar la 
tornada de la final de la lliga, 
amb una renda d’avantatge 
de tres gols. 

Va ser un partit d’infart 

L’atleta de la Unió Atlètica 
Rubí (UAR) Juan Antonio Se-
garra s’ha proclamat campió 
de Catalunya de pentatló en 
la categoria M50-54. Segarra 
va aconseguir 3.386 punts i 
va quedar en primer lloc en 
les proves de llançament de 
pes, llançament de javelina i 
llançament de martell pesat. 
En el llançament de martell 
i en el llançament de disc va 
ser segon. 

En la categoria M44-49, 
Manuel Centella va quedar 
en quarta posició amb 2.353 
punts després d’aconseguir 
tres tercers llocs: en llança-
ment de martell, llançament 
de javelina i llançament de 
martell pesat. 

Control de sabadell
La UAR va participar dissabte 
a Sabadell al control de les 
categories inferiors. En la ca-
tegoria Sub-10,  Zaid Akdim 
va ser primer de la sèrie en 
els 60 m llisos. En la catego-
ria Sub-12, Adrián Rueda va 
ser tercer de la seva sèrie en 
els 600 m llisos. En Sub-14, 
Martina Capel va aconseguir 

rubí celebrarà el I torneig Internacional 
Blitz de primavera d’Escacs

El Masculí A del CN rubí guanya la lliga 
de primera Nacional

Juan Antonio segarra es proclama campió 
de Catalunya de pentatló en M50-54

i de Catalunya. La modalitat 
de competició serà amb nou 
rondes. 

Es reprèn el torneig Escolar
D’altra banda, aquest dis-
sabte es va reprendre la 
competició escolar d’escacs. 
Els grups A i B van jugar els 
seus enfrontaments al local 
de Càritas, a la plaça del 
Doctor Guardiet. Al grup A, 
Màxim Anguera ha agafat 
avantatge davant dels seus 
rivals. En segon lloc, està 
classificat Álvaro Capilla. Pel 
que fa al grup B, que conté 
més jugadors, Daniel Serra-

i molt igualat, en què el 
conjunt local no va posar les 
coses gens fàcils als de Rubí. 
De fet, va ser quan faltava 
mig minut que el conjunt 
rubinenc va aconseguir el 
13-11, una derrota perfecta 
per aixecar el títol de lliga 
gràcies al bon partit d’anada, 
que va ser de 18-15 favora-
ble als de Rubí. D’aquesta 
forma, el Masculí A no no-
més es proclama campió, 

no és el primer classificat per 
davant de Joan Vilarasau, 
A. Laplacé, Helio Guerrero, 
Aniol Mir i Jan Fernández, 
tots a un punt de Serrano. 
El grup C, el dels més petits, 
continua disputant la com-
petició a la seu de l’Escola 
d’Escacs Rubinenca, al carrer 
de la Creu. En aquesta cate-
goria, els jugadors juguen i 
aprenen alhora. 

El proper dissabte hi 
haurà una nova jornada de 
competició per a la quaran-
tena de nens que participen 
al Torneig d’Escacs Escolar 
de Rubí. / Escacs

sinó que es classifica per 
jugar la promoció per pujar 
a Divisió d’Honor, la màxima 
categoria del waterpolo 
estatal. 

D’altra banda, el Sènior 
Femení no va poder superar 
el CN Catalunya a la Copa 
Catalunya i va perdre per 
22-14. Pel que fa a l’Aleví, 
va vèncer al CN Sabadell per 
9-6 en aquesta competició. 
/ CNR

escacs | torneig 

waterpolo | lliga atletisme | campionat de catalunya

segarra va pujar al més alt del podi. / Cedida

ser la millor de la sèrie dels 
220 m tanques i va ser pri-
mera en salt d’alçada. 
En la categoria Sub-16, Iván 
García va aconseguir el pri-
mer lloc en les sèries de 100 
m llisos i 300 m tanques, 
mentre que Paula Haba va 
ser tercera en triple salt. En 
la categoria Sub-18, Violeta 
Vilches va ser primera de 
la sèrie dels 400 m llisos 
i segona en la dels 100 i 
Ona Gombau va quedar en 
primer lloc en la seva sèrie 
dels 100 m llisos. En cate-
goria Sub-20, Marc Malavé 

va aconseguir dues terceres 
posicions en les respectives 
sèries dels 100 m llisos i els 
400 m llisos. 

Control de llançaments
D’altra banda, dos atletes 
de la UAR van participar en 
el control de llançaments 
de Santa Coloma. Ramiro 
Lozano va ser el guanyador 
en llançament de disc i llan-
çament de javelina, mentre 
que Dídac Vila va quedar en 
segon lloc en llançament de 
disc i cinquè en llançament 
de javelina. / UAR



Aconsegueix un 
Blanquejament GRATUÏT*

amb el teu tractament

Aconsegueix un 
Blanquejament GRATUÏT*

amb el teu tractament

*Consulta les condicions a la clínica

Especialistes en Implantologia,
Ortodòncia i Estètica Dental

amb més de 35 anys
d'experiència

Salut Dental per a tota la Família

 clinicadental_odontologicsrubi
Clínica Dental Odontologics Rubi

c. Mestre Magí Raméntol, n. 1 baixos 
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