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Rubí té els salaris més baixos de totes
les ciutats grans de la comarca
Els rubinencs guanyen de mitjana 27.577 euros anuals, mentre
que les rubinenques cobren 21.775 euros, un 21% menys
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El 29% dels rubinencs ja han rebut
la primera dosi de la vacuna
redacció

El CAP Sant Genís és un dels punts de vacunació massiva a la comarca. / Arxiu

La campanya de vacunació
continua avançant a la ciutat alhora que les dades epidemiològiques s’estabilitzen
i la situació als hospitals
millora de forma considerable, segons les dades del
Departament de Salut.
A Rubí, el 29% ja han
rebut la primera dosi de
la vacuna, mentre que la
pauta completa la té el 12%

de la població. A Catalunya,
està vacunada ja un terç de
la població amb la primera
dosi (34%), mentre que la
pauta completa arriba al
14%.
A mesura que avança
la vacunació, la situació als
hospitals va millorant. En el
cas de la població rubinenca, si la setmana passada
hi havia 26 ingressats, ara
hi ha 13, la meitat. La mala
notícia és que en els darrers
set dies han mort dos rubinencs més amb covid-19 i ja
són 183 les persones a Rubí
que han perdut la vida pel
virus. En total, segons les
xifres oficials, s’han contagiat 6.806 des de l’inici de
la pandèmia.
Situació epidemiològica
estable
Pel que fa a la situació sobre
la transmissió del virus a la
ciutat, aquesta es manté
estable per segona setmana

El nombre de
persones de Rubí
ingressades als
hospitals s’ha
reduït a la meitat
consecutiva. El risc de rebrot és de 203 i la tendència
és de baixada. En canvi, la
velocitat de transmissió de
la malaltia ha pujat alguns
decimals fins al 0,83, però
sempre per sota de l’1.
Cau en picat la incidència a
les escoles
Pel que fa a la situació de
positius entre els escolars
rubinencs, aquesta ha caigut
en picat durant els darrers
dies. Així, durant aquesta
darrera setmana només hi
ha hagut dos grups tancats,
un d’ESO de l’Estatut i un
de Primària de l’Escola del
Bosc, segons les dades de
l’Ajuntament de Rubí.

Xerrades en línia del CST
sobre salut i maternitat
El Consorci Sanitari de Terrassa (CST), amb el suport de
l’Ajuntament de Rubí, inicia
un nou cicle de xerrades en
línia sobre salut i maternitat.
Es tracta de sessions gratuïtes d’una hora de durada a
càrrec de professionals del
CST que aborden qüestions
d’interès per a dones que
vulguin ser mares, que estiguin embarassades o que ja
hagin parit.
La primera xerrada, ‘Cures preconcepcionals: com
arribar a l’embaràs en un
estat òptim de salut’ serà el
27 de maig i anirà a càrrec
de la llevadora Inma Meús.
El 3 de juny, la llevadora Eva Artieda oferirà la
xerrada ‘Autocura’, sobre

una experiència positiva de
l’embaràs i el part.
La tercera sessió està
programada pel 10 de juny,
sota el títol ‘El postpart:
consells per sobreviure els
primers dies’ i anirà a càrrec de la llevadora Sandra
Bertrán. Finalment, el 17 de
juny està prevista la xerrada
‘Neix el meu fill... A quins
drets i ajudes puc optar?’,
a càrrec de la treballadora
social Mireia Nieto.
El cicle està obert a tota
la ciutadania i les xerrades
es faran a les 18.30 h a
través de la plataforma de
videoconferències Zoom.
L’identificador de la reunió
és el 843 9462 0911 i el codi
d’accés és 637089. / DdR

Les xerrades giren al voltant de l’embaràs i la maternitat. / lookstudio
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La bretxa salarial entre homes i dones a Rubí:
les rubinenques cobren un 21% menys
MARTA CABRERA

Segons l’Informe de Salaris
del Vallès Occidental, les
dones de Rubí cobren un
21% menys que els homes,
el que signiﬁca que al cap
de l’any perceben 5.802 euros anuals menys en el seu
salari. Aquest percentatge
de bretxa salarial s’ha reduït
en els darrers anys gairebé
un 5%, però con�nua sent
molt important. Els homes
que viuen a Rubí cobren una
retribució anual de 27.577
euros, mentre que les dones
cobren 21.775.
Rubí no és l’única gran
ciutat del Vallès que té una
gran bretxa salarial ni és la
ciutat que la té més elevada.
De fet, la més gran és la de
Sant Cugat (24,9%), seguida
per Cerdanyola (22,6%). A
Terrassa (18,2%) i Sabadell
(20,2%) les dades són menors que a Rubí. En canvi,
a Rubí la bretxa salarial és
major que la mitjana catalana (20%) i també de l’Àrea

Font: Informe de Salaris del Vallès Occidental - Observatori del Vallès Occidental.

Metropolitana de Barcelona
(19,7%).
El salari dels rubinencs, el
més baix de les grans ciutats de la comarca
Pel que fa a la mitjana de
retribució de la població
global, aquesta és de 24.954
euros anuals. La mediana, el
valor que no té en compte
les rendes més altes ni les

més baixes i que s’apropa
al valor que més vegades es
repeteix, és de 22.346 euros
anuals.
Si tenim en compte la
mitjana, Rubí és la gran ciutat del Vallès Occidental amb
una retribució anual més
baixa. Sant Cugat (44.125 €)
és la ciutat on més alt és el
salari, molt per davant de
Cerdanyola (28.486 €), Sa-

badell (26.835 €) i Terrassa
(25.543 €). A més, el salari
dels rubinencs és inferior a la
mitjana catalana (27.024 €)
i de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (29.196 €).
El nivell d’estudis i l’edat,
determinant en el sou
Segons l’Informe de Salaris
del Vallès Occidental, el
nivell d’estudis acostuma a

ser determinant per marcar
les retribucions, però també
l’edat. Els menors de 35
anys tenen un sou mitjà de
18.656 euros, mentre que
els que tenen entre 35 i 54
cobren 27.265 euros anuals. Els majors de 55 anys,
perceben una mitjana de
26.957 euros.
Pel que fa als estudis, els
que no en tenen o únicament tenen educació secundària bàsica, reben 20.887
euros, mentre que els que
tenen la segona etapa de
secundària i estudis universitaris de primer cicle,
cobren 27.069 de mitjana.
Aquells que tenen estudis
universitaris de segon cicle i
superiors, perceben 34.617
euros. També canvia el sou
en funció de si la contractació és indeﬁnida o temporal —la diferència entre
totes dues modalitats és de
8.402 euros— i si la persona
és espanyola o estrangera
—7.105 euros menys—.
En relació amb el sector,
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els salaris més elevats a
Rubí es cobren a la indústria
(29.717 €) i a la construcció
(26.525 €), mentre que les
persones que treballen en
activitats professionals i
administració (23.563 €) i
els que treballen a l’administració pública, salut i serveis
socials, són els que menys
cobren (22.884 €).

PIS DE 3 HAB. AMB
TERRASSA DE 41M2
A PEU DE MENJADOR
Sup. 82m2. Moblat i
amb electrodomèstics.
Exterior. Calefacció.
Si vols un pis
situat al centre amb
una gran terrassa,
aquest és el teu pis.

156.000€
Ref. 12524/D

93 588 54 99

www.finquesvallhonrat.es

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

PROMOCIÓ MAIG
JOCS DE LLIT des de 22€
COBRELLITS des de 29.95€

Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87
didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat
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Doblen les hores d’atenció
psicològia a la infància víctima
de violència masclista
Redacció

L’Ajuntament de Rubí ofereix des d’aquesta setmana
el doble d’hores d’atenció
psicològica a fills i filles de
dones que pateixen violència masclista, de 4 hores
mensuals a 8. L’objectiu
d’aquest reforç del Servei
d’Informació i Atenció a les
Dones (SIAD) és oferir una
resposta integral a les dones
que faciliti la recuperació
tant de les dones que pateixen violència masclista com
dels seus fills i filles, que
també en són víctimes.
L’atenció psicològica a
fills i filles de dones que
pateixen violència masclista és un servei presencial i
gratuït que s’ofereix des del
SIAD. Els casos els deriven
les mateixes psicòlogues del
SIAD que atenen les dones
que pateixen situacions de
violència masclista. Segons
les dades de la memòria
2020 del SIAD, un 99,22%
del total de dones ateses pel
servei són mares.
S e go n s l a re g i d o ra

d’Igualtat, Yolanda Ferrer,
“hem detectat que una de
les grans preocupacions
de les dones és com afecta
aquesta situació de violència als seus fills i filles. Poder
ampliar el servei permetrà atendre més menors i
acompanyar millor tot el
procés de recuperació, tant
de les dones com dels seus
fills i filles”.

Més del 99 %
de les dones ateses
per violència
de gènere al SIAD
són mares
Des del mes de març,
Rubí disposa del Pla d’igualtat per la ciutadania de Rubí
(2021-2024), que compromet al consistori a desenvolupar accions per continuar
impulsant la igualtat efectiva entre homes i dones,
per revertir les desigualtats
de gènere i en especial,
per erradicar les violències
masclistes.

autos · hogar · vida
salud · decesos
comercio/pyme
protección alquiler
c. Marconi, 1 (Plaça Progrés)
info@vilaseguros.com
Teléfono 93 699 78 33
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es
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Petites reparacions, reformes,
instal·lacions i serveis
A
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T
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MÉS DE 10 ANYS
ENS AVALEN!

660 642 232

Carrer Bartrina, 39 bis RUBÍ
reparallar@gmail.com

Pensionistes i Rubí Sanitat mostren el seu
desacord pel nou sistema de la zona taronja
Redacció

L’Assemblea del Moviment
per unes Pensions Públiques Dignes de Rubí i la
plataforma Rubí Sanitat
han elaborat un document
on mostren el seu desacord
amb el nou sistema de control horari de l’aparcament
en zona taronja, que ha
passat a ser a través de
l’aplicació de mòbil Parkunload. Anteriorment,
l’usuari deixava un rellotge
o un paper indicant l’hora
d’estacionament.
Tot i que consideren
positiu que les zones blaves
hagin passat a ser taronja i,
per tant, d’aparcament gratuït, els dos col·lectius critiquen que el govern local no
ha tingut en compte la gent
gran en la implantació del
nou sistema a través dels
mòbils, ja que les persones
majors no coneixen les noves aplicacions o tenen dificultats per a comprendre la
pràctica de les noves tecnologies. En aquest sentit, denuncien que ja s’han emès
denúncies per no fer servir
l’aplicació mòbil i continuar
amb el sistema antic.
Els pensionistes i Rubí
Sanitat critiquen que, en
l’intent de pagament de les
multes o la gestió de l’anul·lació, han pogut comprovar
que el tràmit no es fa des de

Manifestació
en defensa del
sistema públic
de pensions

La zona taronja es regula a través d’una aplicació del mòbil. / Arxiu

l’oficina de recaptació municipal sinó a través de la web
d’una entitat bancària, fet
que complica encara més
a la gent gran resoldre la
qüestió. A més, consideren
absurd que els obliguin a
utilitzar una entitat bancària, quan fa molt de temps
que van denunciant que els
bancs imposen cobraments
abusius i comissions per
realitzar tràmits, especialment a la gent gran que té
més dificultat en fer servir
els caixers automàtics.
Per tot això, proposen
que s’implanti un sistema
dual de control horari, antic
i nou, en la zona taronja,
que les sancions, en tot
cas, siguin tramitades per
l’oficina de recaptació municipal i no per una entitat

bancària, de caràcter privat
i amb ànim de lucre i que es
retornin les quantitats de
multes imposades a la gent
imputada fins al moment.
A més, demanen a l’Ajuntament que busqui una alternativa per a la gent gran,
com podria ser l’oficina de
la gent gran, que està funcionant en altres municipis
com Terrassa.
Reglament de la zona taronja i càrrega i descàrrega
Precisament aquesta setmana, el consistori ha anunciat
que s’ha obert a consulta
pública el reglament del
servei municipal d’estacionament regulat en calçada,
és a dir, el que regirà la zona
taronja i la zona destinada a
càrrega i descàrrega per tal

Pensionistes i Rubí Sanitat han acordat sumar-se
el pròxim dissabte 29 de
maig a les mobilitzacions convocades a l’estat
en defensa del sistema
públic de pensions. És
la resposta davant el
resultat de l’auditoria
de la Seguretat Social
en referència a les cotitzacions dels treballadors
al llarg dels últims anys,
en el qual es calcula que
la Seguretat Social va
recaptar més de 800
milions d’euros que no
han repercutit en les
pensions, sinó que els
diferents governs han
fet servir per altres qüestions. A Rubí, la manifestació serà a les 12 h i
anirà des de la plaça Pere
Aguilera fins al Mercat
Municipal. / DdR
que la ciutadania hi pugui
fer les seves aportacions.
El procés participatiu es
vehicula a través de la plataforma https://participa.
rubi.cat/ i el termini per a
aportar propostes finalitza
el 25 de juny.

Una biblioteca de persones en lloc de llibres per
fomentar la diversitat i la no discriminació a La Serreta
Redacció

L’Ajuntament de Rubí, la
Fundació UniPau i la Diputació de Barcelona impulsen
el projecte Biblioteca Humana amb l’alumnat de 4t
d’ESO de l’institut La Serreta
per treballar la diversitat i la
no discriminació. Es tracta
d’una biblioteca formada
per persones, en comptes
de llibres, que comparteixen històries de vida i
experiències amb els joves,
amb la finalitat de desfer
prejudicis i promoure la
diversitat.
Durant tot el curs, els
alumnes fan sessions sobre
els drets humans dinamitzades per UniPau en el marc
del programa de formació
Teixint Xarxes. D’aquesta

forma, els estudiants s’han
entrevistat amb rubinencs
que viuen o han viscut experiències de vida migrant,
de diversitat funcional o,
en general, que coneixen la
discriminació. L’alumnat ha
treballat amb cada testimoni en sessions prèvies a l’aula per configurar el catàleg
de llibres humans amb les
seves històries de vida.
L’acte de cloenda del
projecte va ser el divendres passat a l’institut La
Serreta, amb la presència
del regidor de Ciutadania,
Pau Navarro, el regidor
d’Educació, Víctor García,
la directora de l’institut,
Laura Alegre, i la directora
d’UniPau, Neus Sotomayor.
Navarro ha explicat que
“ha estat una experiència

La iniciativa ha estat molt ben valorada per l’alumnat. / Cedida

molt enriquidora i empàtica
per l’alumnat, que els ha
apropat a realitats que no

són tan llunyanes i que han
patit o pateixen persones
que viuen a la ciutat”.
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La C-1413 és una via amb molta contaminació acústica i atmosfèrica, segons l’estudi elaborat per dos
tècnics. / Ferran Ybargüengoitia (Arxiu)

El col·lectiu La Riera que
volem ha fet públic un estudi independent realitzat per dos membres del
seu col·lectiu que proposa
transformar la C-1413 en
una via urbana, amb dos
carrils de circulació i una
gran vorera per passejar,
que podria incloure carril
bici segregat. L’informe, redactat pels rubinencs Ignasi
Mir, enginyer de camins i
industrial, i Mireia Gascón,
doctora en epidemiologia
ambiental, assenyala que
el pas de la C-1413 per la
Riera genera contaminació
acústica i atmosfèrica als
veïns que viuen en l’entorn
d’aquest eix viari.
L’estudi assegura que
la contaminació provocada
pels vehicles està molt per
sobre dels llindars marcats

per l’Organització Mundial
de la Salut. Segons l’informe, la intensitat acústica
sovint supera el doble del
límit màxim indicat per la
normativa municipal (60
dB de dia i 50 dB de nit).
A més, els efectes de la
contaminació atmosfèrica
a llarg termini fan augmentar considerablement el
risc d’emmalaltir o morir
prematurament per als
qui viuen més a prop de la
carretera.
Per aquest motiu, l’estudi proposa transformar
la C-1413 en una via urbana, eliminant el trànsit de
vehicles pesants i reduint
la velocitat màxima als
30 km/h. Això permetria
guanyar espai per a les
persones i els vianants i, de
retruc, reduir els valors de
contaminació atmosfèrica
i acústica actuals. Els dos

tècnics assenyalen que la
contaminació acústica podria reduir-se fins a un 70%,
mentre que les partícules
PM10 podrien decaure en
un 60% al tram més cèntric
de la carretera. L’estudi
apunta que les conseqüències per a la mobilitat no
afectarien massa al veïnat,
ja que han calculat que el
desplaçament entre el Rubí
Forma i l’Escardívol només
tindria un increment de 20
segons.
El col·lectiu La Riera
que volem creu que no és
necessari esperar a l’elaboració del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per impulsar
aquesta transformació, ja
que no suposa un canvi en
la planificació urbanística.
També recorden que aquesta proposta ja s’incloïa en el
POUM tombat.

Gran èxit d’inscripció per participar a
la ruta de les fonts recuperades
rEDACCIÓ

Les entitats locals Rubí d’Arrel, el Centre Excursionista
de Rubí i el Centre Rubinenc
d’Alternatives Culturals
(CRAC) han organitzat una
sortida per fer la ruta de les
fonts recuperades de Rubí.
L’activitat, que s’emmarca
dins de la Setmana de la
Natura que se celebra arreu
de Catalunya, tindrà lloc
el 30 de maig i ha superat
totes les previsions.
Les inscripcions es van
obrir el 12 de maig i en
només un dia es van supe-

rar les expectatives, amb
prop d’una seixantena de
persones inscrites. Tot i que
la sortida estava pensada
per un màxim de 35 persones, els organitzadors han
decidit acceptar totes les
inscripcions i fer dos grups
de 30 persones per tal que
tothom pugui gaudir de la
jornada.
La sortida serà d’uns
8,5 km i es visitaran dues
fonts recuperades en els
darrers anys gràcies a la
iniciativa d’entitats i voluntaris rubinencs. La ruta
començarà a la font de Sant

Muç i passarà per Can Roig
fins a la font de Can Moritz,
on es farà una parada per
esmorzar. A la tornada,
també es visitarà la font de
Can Guilera, pendent de
recuperar. A més, es faran
petites explicacions de flora
i fauna local.
Els organitzadors estan
molt satisfets de la resposta
ciutadania i consideren que
és només una mostra de la
importància que té l’entorn
natural per a les persones i
de l’interès creixent que hi
ha per conèixer i preservar
el medi natural de Rubí.
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Un home ferit després de
ser apunyalat en una baralla
al carrer Prat de la Riba

L’agressió va tenir lloc molt a prop del CAP Mútua. / Cedida

Redacció

Una baralla dijous de la
setmana passada al carrer
Prat de la Riba, a l’altura del
CAP Mútua, va acabar amb
un jove apunyalat, que va
haver de ser traslladat enu·
na ambulància del Servei
d’Emergències Mèdiques
a l’hospital. L’home, que
presentava diverses ferides
per arma blanca, es troba
estable i fora de perill, se·
gons fonts sanitàries.
Els Mossos d’Esquadra
van rebre l’avís a les 15 h i
quan van arribar, la Policia
Local ja estava al lloc dels
fets. També hi havia un gran
nombre de sanitaris, ja que
l’apunyalament van succeir
a pocs metres del CAP.
Els Mossos d’Esquadra
estan investigant l’agres·

sió i de moment no s’ha
informat de cap detenció
relacionada amb el cas.
Accident a l’avinguda
Olimpíades
També dijous passat es
va produir un accident de
trànsit a l’avinguda de les
Olimpíades, a la cruïlla amb
el carrer Álava, a Can Rosés.
Segons informa la Policia
Local, una furgoneta i una
motocicleta van xocar.
El jove que conduïa la
moto va haver de ser atès
pels Serveis d’Emergèn·
cia Mèdiques, segons un
testimoni. A la zona s’hi
van desplaçar tres ambu·
làncies, a més de la Policia
Local, que està investigant
les causes de l’accident. Les
diligències seran adreçades
a l’autoritat judicial.

Centenars de persones es manifesten
contra els atacs d’Israel a la franja de Gaza
Redacció

Més de 200 persones es
van congregar dimecres al
vespre a la plaça de Pere
Aguilera per protestar contra
els atacs aeris que l’exèrcit
israelià està infringint al
territori cercat de la franja
de Gaza, a Palestina. Un gran
nombre de representants
de la comunitat àrab rubi·
nenca, però també famílies
palestines de la zona, van
participar en aquesta con·
centració, convocada per
Rubí Solidari.
Els manifestants van vo·
ler traslladar la seva solida·
ritat amb el poble palestí i
van rebutjar les actuacions
militars del govern d’Israel,
liderat pel primer ministre
Benjamin Netanyahu. En la
manifestació, es van veure
moltes banderes de Palesti·
na i no només va ser un acte
contra Israel, sinó també una
mobilització reivindicativa
del poble palestí, que consi·
deren que és víctima d’una
“neteja ètnica”.
L’escalada de tensió que
s’està vivint a la zona des de
fa tot just uns dies ha pro·
vocat ja més de 200 morts
palestins, entre els quals
una seixantena d’infants, i
10 víctimes israelianes, entre
les quals dos nens. La guspira
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ENVÍOS A DOMICILIO

Por www.rapidicalent.com

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

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

que va fer encendre la flama
en aquest inestable territori
del Pròxim Orient va ser
l’anunciada fi d’una batalla
judicial per l’expulsió de set
famílies de Jerusalem Est,

Els manifestants
acusen el govern
d’Israel d’impulsar
una “neteja ètnica”
una resolució que finalment
ha estat posposada en vista
dels esdeveniments.
Jerusalem Est és un ter·
ritori de majoria palestina
i la seva població vol que

es converteixi en la capital
del futur estat de Palesti·
na. En canvi, Israel pretén
aconseguir el control de
tota la ciutat, un indret molt
sensible per les singularitats
religioses: àrabs, cristians
i jueus la consideren una
ciutat sagrada.
La tensió creixent pel
possible desallotjament de
les famílies de Jerusalem Est
es va intensificar amb el llan·
çament de coets procedents
de la franja de Gaza cap a
ciutats d’Israel. La resposta
del govern de Netanyahu
va ser el bombardeig de la
zona i la seva superioritat
militar està provocant una

autèntica crisi humanitària
en un territori molt castigat
per la pobresa.
Nova concentració
Rubí Solidari ha decidit tor·
nar a convocar una manifes·
tació el 26 de maig a les 19
h a la plaça de Pere Aguilera
per seguir explicant quina és
la situació de Palestina.
Abans de la manifestació,
es farà també una protesta
per la situació que s’està
vivint a Colòmbia. Al país
sud-americà s’han produït
una cinquantena de morts
en manifestacions contra
una pujada tributària a les
classes mitjanes del país.

Taula rodona sobre com acollir joves migrants
Redacció

MARTES

Manifestants amb banderes Palestines davant de l’Ajuntament. / Ràdio Rubí

Rubí Acull organitza aquest
dissabte a les 11 h a la Bi·
blioteca una taula rodona
sobre com acollir joves mi·
grants tutelats i extutelats
a Rubí. L’acte està obert a
la ciutadania i tindrà com

a ponents el responsable
del projecte de menors sol·
licitants d’asil tutelats per la
Direcció General d’Atenció a
la Infància i a l’Adolescència
(DGAIA) i l’advocat de la
Comissió Catalana d’Ajuda
al Refugiat (CCAR), Pedro
Sanz. També hi participarà

el rubinenc Xavi Mas, vice·
president del CEF Can Mir
i la Coordinadora Obrim
Fronteres.
Sota el títol ‘Joves mi·
grants tutelats i extutelats.
Trobem solucions a la seva
situació al nostre municipi’,
l’entitat rubinenca vol do·

nar visibilitat a les traves
administratives en què es
troben molts joves migrants
que arriben a casa nostra i
buscar remeis per revertir
aquesta situació.
Per participar en l’activi·
tat, cal inscriure’s de forma
prèvia.

Els nostres serveis

AHORRE IMPUESTOS
CON UN BUEN
ASESORAMIENTO FISCAL
LLÁMENOS SIN COMPROMISO Y LE DAREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN.

PIDA UNA VISITA SIN COMPROMISO, TELF. 93 588 40 08
C/ VALLESPIR, Nº 19, 2ª PLANTA, 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS,
P ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO
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Teràpia neural
Homeopatia
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Hospitalització
Laboratori propi
Perruqueria
Alimentació
Accessoris
Urgències 24 h
Servei a domicili

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

CENTRE VETERINARI
T. 93 588 28 87
C. Gimnàs 15 08191
Rubí (L’Escardívol)
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Es reactiva la campanya per promoure el reciclatge
de vidre als comerços de restauració de la ciutat
Redacció

L’Ajuntament i Ecovidrio,
entitat sense ànim de lucre
encarregada de la gestió
del reciclatge dels envasos
de vidre a l’estat espanyol,
posen en marxa de nou
la campanya per impulsar el reciclatge d’aquest
tipus de residu al sector
hostaler de la ciutat. La iniciativa ha arrencat aquest
dilluns, coincidint amb la
celebració del Dia Mundial
del Reciclatge, amb la realització d’entrevistes als
establiments participants
─bars, restaurants, hotels i
empreses de càtering─ per
conèixer de primera mà els
seus hàbits i necessitats a
l’hora de separar els residus

El vidre té l’aventatge que és un residu que es pot reciclar infinites
vegades. / Ajuntament

que generen.
L’objectiu d’aquesta
campanya és conscienciar

el sector hostaler de la
ciutat de la importància de
reciclar el vidre, un tipus de

residu que es pot reciclar
infinites vegades. Durant
les entrevistes, es recorda
als comerciants que estan
obligats per llei a separar
correctament la fracció del
vidre i que, en cas de no
fer-ho, estan subjectes a
sancions.
També se’ls explica com
separar correctament el
vidre, és a dir, què s’ha de
llançar i què no s’ha d’abocar
al contenidor verd. Aquells
establiments que ho sol·
licitin rebran gratuïtament
un cubell de reciclatge per
poder transportar aquests
envasos còmodament fins
al contenidor més proper.
“L’envàs retornable és
la millor solució per a la
reducció de residus. En el

cas del vidre és possible i cal
potenciar-ho”, ha assegurat
el regidor de Medi Ambient,
Andrés Medrano. “Mentre
la reutilització no sigui majoritària, hem d’aprofitar
el fet que el vidre és un
dels materials amb un reciclatge més eficient”, ha
assegurat.
La col·laboració d’Ecovidrio i l’Ajuntament de Rubí
té com a principal objectiu
aconseguir un increment
de la taxa de reciclatge de
vidre a la localitat. Per això
és clau abordar el sector de
l’hostaleria i la restauració,
ja que en aquests establiments s’hi consumeixen
prop del 50% dels envasos
de vidre d’un sol ús que es
produeixen a tot l’estat.

L’Ajuntament lliurarà 1.500 bosses de ràfia a la ciutadania per facilitar
l’aportació de residus al Punt Verd ubicat al Mercat Municipal
Redacció

L’Ajuntament proporcionarà aquest cap de setmana
1.300 bosses de ràfia als
rubinencs i rubinenques que
accedeixin al Mercat perquè
puguin fer ús del Punt Verd
d’una forma més còmoda i
en lliurarà 200 més els propers dies a les persones usuàries de la deixalleria mòbil.
El nou espai d’aportació de
residus especials quotidians
del Mercat, que substitueix
la minideixalleria que hi havia anteriorment en aquest
equipament, es va posar en
marxa a finals de març.
Al Punt Verd, la ciutadania hi pot portar diversos
tipus de residus especials
que es generen habitual-
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ment a casa i que no es
poden dipositar als contenidors que hi ha al carrer:
aerosols, cables, càpsules
de cafè, cartutxos de tinta
d’impressores domèstiques,
cosmètics, ferralla i metalls
de petit format, oli vegetal i
piles. També hi ha un espai
per a la reutilització.
Per facilitar tant l’emmagatzematge d’aquests
residus a casa com el seu
transport fins al Mercat,
les persones que comprin
en aquest equipament comercial aquest divendres i
dissabte i les que utilitzin
les deixalleries mòbils rebran una bossa de ràfia i
material divulgatiu sobre el
Punt Verd.
La bossa se suma a la

Està previst repartir 1.500 bosses / Ajuntament

resta de recipients que el
consistori ha anat repartint
a la ciutadania per fomentar
la correcta gestió dels residus: el cubell de l’orgànica;
la bossa amb triple compartiment per recollir les

fraccions del paper-cartró,
els envasos i el vidre; i els
clakis per emmagatzemar
l’oli de cuina usat.
Punt Verd del Mercat
El Punt Verd està situat al

passadís que separa la zona
de parades de la zona on hi
ha el supermercat.
Des que es va posar en
marxa, s’han recollit, entre
altres, 130 kg de càpsules
de cafè, 60 kg de piles i 151
litres d’oli pel projecte Rubiclak ─tot i que l’oli que es
recull al Mercat no cal aportar-lo en recipients clakis, la
seva destinació és igualment
el projecte d’APDIR─.
La resta de residus especials o voluminosos no
admesos al Punt Verd es
poden dur a la deixalleria
de Cova Solera ─on es poden
obtenir reduccions a la taxa
de residus per les aportacions fetes─ o a les diferents
parades de la deixalleria
mòbil.
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El Mercat ja
compta amb un
control automàtic
d’aforament
El Mercat Municipal ja disposa d’un sistema de control
automàtic de l’aforament.
Des de l’inici de l’estat
d’alarma, el març de 2020,
l’aforament del Mercat Municipal s’ha controlat amb
vigilància privada que s’ha
encarregat de gestionar
les entrades i sortides de
l’equipament. D’aquesta
manera, s’ha pogut garantir
que el Mercat complia amb
les restriccions d’aforament
decretades a causa de la
situació epidemiològica.
El control d’aforament comercial s’emmarca dins les
normatives i resolucions
que la Generalitat de Catalunya ha implantat durant la
pandèmia i és, de moment,
una eina obligatòria per
contenir la covid-19.
A partir d’ara, aquest
servei es reforça amb la
implantació d’un sistema
automàtic de compte persones que adverteix a través
de pantalles situades als
accessos de l’equipament
de l’aforament en temps
real i indica a la clientela del
Mercat si pot entrar o si ha
d’esperar. Així, el sistema
indica amb una pantalla en
color verd que es pot entrar
i, en cas que s’hagi assolit
el màxim d’aforament permès, presenta una pantalla
de color vermell que demana que l’usuari esperi uns
minuts.
A través d’un equip de
sensors i càmeres, el sistema detecta els moviments
a les entrades i sortides
del Mercat i n’analitza el
comportament. El sistema
ha costat 15.242,85 euros
i s’ha adquirit a l’empresa
Nedap STC. / DdR
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Una seixantena de
Una desena de dones en situació d’atur
persones rebran orientació
fan un curs d’horticultura i jardineria
i suport ocupacional
Redacció

A través del Rubí Forma,
una seixantena de persones
rebran orientació, acompanyament a la inserció i
suport ocupacional a través
del programa UBICAT que
es dirigeix a col·lectius en
situació de desocupació,
especialment de llarga durada, persones inactives i
treballadors en situació de
precarietat laboral.
A través d’aquest programa, es desenvolupen
actuacions que faciliten a la
persona usuària que prengui consciència del seu perfil competencial i defineixi el
seu objectiu professional. A
més, l’UBICAT també facilita
informació sobre l’entorn
productiu a les persones
participants per millorar la
seva ocupabilitat.
La col·laboració amb
el teixit empresarial és indispensable pel desenvolupament del programa i
per connectar les persones
usuàries amb la realitat

del mercat laboral que hi
encaixin. Així es realitzen
visites al context productiu
empresarial i es proposen
pràctiques en empresa de
caràcter no productiu.
A través de les visites
al context productiu, les
empreses poden detectar
els perfils professionals
que responen a les seves
necessitats i, alhora, els
participants adquireixen un
coneixement real del sector.
Les visites es programen
d’acord amb les dades de
disponibilitats pactades, de
manera que no suposin una
alteració de la dinàmica de
treball.
En el cas del conveni de
pràctiques de caràcter no
productiu, la persona participant s’apropa a sectors
productius aliens a la seva
experiència professional o
actualitza la seva experiència, mentre que per l’empresa és una oportunitat de
conèixer i avaluar possibles
incorporacions a la seva
plantilla.

Redacció

Un grup de deu dones en
situació d’atur ha completat la formació del Curs
d’introducció a la jardineria
i l’horticultura que ha organitzat l’Ajuntament als horts
municipals de Cova Solera.
La intenció de la formació
era oferir més oportunitats
laborals a aquestes dones
i millorar la seva inclusió
social.
Les participants han rebut un certificat que els permet acreditar la formació
realitzada als seus respectius currículums a l’hora de
buscar feina, especialment
al sector de la jardineria i
de l’horticultura.
Segons ha explicat Yolanda Ferrer, regidora de
Serveis Socials, el curs es
va posar en marxa després
de detectar que el de la jardineria i l’horticultura és un
sector on hi ha oportunitats
laborals, però que està molt
masculinitzat: “Havíem detectat que és un àmbit on hi
ha opcions d’inserció labo-

La jardineria i l’horticultura és un sector molt masculinitzat. / Localpres-Ajuntament

ral, amb freqüència de plans
d’ocupació i que limitava la
participació de les dones.
Amb aquest curs, hem obert
la possibilitat a una desena
de dones a poder optar a
properes convocatòries”.
Durant les deu sessions

del curs s’ha treballat la utilització de maquinària agrícola, la realització de poda
manual d’arbres fruiters,
planters ecològics i plantes
aromàtiques i la sembra
directa i la plantació.
L’acció s’ha dut a terme

amb la coordinació i el treball en xarxa de diferents
serveis municipals i el curs
l’ha impartit la Cooperativa
L’Ortiga, empresa que gestiona els horts municipals
que es troben situats al
polígon de Cova Solera.

Rubí, Sant Cugat i Cerdanyola liquiden
el Catalonia Innovation Triangle
Redacció

El projecte per potenciar i
desenvolupar el territori de
la B-30, el Catalonia Innovation Triangle (CiT), ha arribat
a la seva fi. Fa ja quatre anys
que el projecte impulsat
per Rubí, Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès estava
abandonat i ara les tres
administracions procediran
a la seva liquidació.
El motiu principal per
donar per acabat el projecte

ara és perquè hi ha el risc
que els tres municipis no
puguin rebre les subvencions del Fons Català de Cooperació si el consorci no es
reactivava o es clausurava,
segons ha explicat el regidor
de Sant Cugat Pere Soler als
mitjans de comunicació de
la localitat veïna.
L’Ajuntament de Rubí
també ha confirmat que
abandonarà el projecte i
que ho farà en el Ple de
maig, que se celebrarà la

setmana vinent.
L’aspecte més visible
que quedarà d’aquesta corporació que van impulsar
els tres municipis veïns és
la retolació que hi ha als
polígons i que visibilitza
una divisió que es va fer de
la zona.
Més enllà d’això i de
trobades puntuals entre els
tres consistoris, el CiT no ha
impulsat cap gran projecte
des de la seva creació el
2008.

L’únic projecte visible que ha impulsat el CiT és la retolació dels polígons industrials. / Arxiu

Política
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L’AUP demana més equitat en el sistema d’entrades
per accedir als espectacles culturals i de Festa Major

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

¡NOVEDAD!

redacció

L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) presentarà al
Ple de maig una moció al
voltant del sistema de gestió d’entrades per assistir a
espectacles culturals i de
Festa Major. La formació
política considera que cal
aprendre de les queixes
en la gestió d’entrades de
l’arribada dels Reis d’Orient
d’enguany, quan moltes famílies es van veure privades
d’assistir per les restriccions
d’aforament.
L’AUP creu que l’accés
a espectacles a través de
reserves per internet facilita
la gestió de l’aforament de
molts esdeveniments, però
també genera desigualtats
en l’accés a la cultura per diversos motius. Per exemple,
assenyalen que la majoria
d’entrades per esdeveniments que s’esgoten ràpidament es posen a la venda
en horaris en què moltes
persones no poden accedir
a Internet. També creuen
que exclou les persones
amb dificultats per accedir

9

Gran surtido en
alimentación y complementos
para pájaros

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

L’accés al campament reial i a l’arribada dels Reis va generar polèmica. / Blai Ferran

als sistemes d’inscripció, ja
sigui pel grau de competència digital o perquè tenen un
menor accés a la informació
digital.
Per tot plegat, proposen
que les entrades es reparteixin per sorteig un cop
esgotat el termini d’inscripció entre totes les persones
que s’hagin inscrit i per tant
es faciliti una inscripció per
grups. D’aquesta forma,

s’eliminaria l’atorgament
d’entrades per ordre d’inscripció. Una altra demanda
és que el termini d’inscripció es mantingui obert com
a mínim una setmana completa i que es faci una bona
difusió dels espectacles.
Limitar les entrades reservades a l’Ajuntament
D’altra banda, l’AUP també assenyala que en certs

espectacles es reserva per
protocol una quantitat d’entrades destinades a càrrecs
electes i familiars i que
aquesta pràctica hauria
d’acabar. Consideren que
només l’alcaldessa o el regidor en el qual delegui poden
tenir accés a una entrada
amb acompanyants si és
precís, però en cap cas tots
els regidors, siguin o no de
govern.

ASESORIA FICAL - CONTABLE
ASESORIA LABORAL
GRADUADO SOCIAL
EMPRENDEDORES / START-UP
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

C/ VICTOR CATALÀ S/N - 936 978 961
08191 RUBÍ
C/ CAL GERRER, 4 1º 3ª - 936 779 646
08191 RUBÍ

DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI

ESTAMOS EN LA ZONA DE LAS TORRES - JUNTO A LA RAMBLA DEL FERROCARRIL
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a només dos mesos, Rubí com tantes
altres ciutats de Catalunya, celebrava
el Dia de la Dona, especialment
reivindicatiu aquest any en el treball de cures i la seva infravaloració en el mercat del
treball. Aquesta no és només una percepció
ciutadana, un estudi de l’Observatori del
Vallès Occidental posa dades a la bretxa
salarial que hi ha a Rubí i a la resta de
grans ciutats de la comarca i els números
són esgarrifosos: les dones cobren un 21%
menys que els homes, el que significa que
al cap de l’any una dona de Rubí guanya de
mitjana 5.802 euros menys que un home
de la ciutat.
Tot i que la tendència és de reducció
de la bretxa salarial entre home i dones en

Incompetencia, inutilidad y prepotencia
en Primark
Los pasados “Reyes Magos” pensamos que
unas prendas de ropa eran adecuadas como
regalos para algunos familiares y allegados.
Así que el día 31 de diciembre pedimos a sus
“Majestades” que recogieran los paquetes que
habíamos solicitado en la tienda de ropa que
PRIMARK tiene en el Centro Comercial de
Sant Cugat del Vallès.
Lo cierto es que siempre hay alguna
prenda de ropa que no satisface a su receptor
por diseño, tamaño, color, etc. Por ello, en
ocasiones, se hace imprescindible el cambio
de la misma y algunos familiares vivieron esta
circunstancia. Para este tipo de artículos es un
hecho normal y habitual pero que la grave situación de pandemia que vivimos lo complica.
Las tiendas unos días están abiertas, otros días
cerradas, y esta incertidumbre afecta a dueños,
empleados y clientes que desconocen a priori

EDITORIAL

La bretxa social

els darrers anys, aquesta es produeix molt
lentament.
Més enllà de les dades, que es poden
interpretar amb certa fredor, cal buscar
l’origen d’aquesta desigualtat retributiva
i és aquí on la punta de l’iceberg es visibilitza en dos factors molt importants. El
primer, el treball de cures està absolutament
infravalorat, tant és així que el sector de la
salut i dels serveis socials és el que menys
cobra en tota la ciutat: treballadores de re-

Cartes de la Ciutadania

fechas y condiciones.
Por fin, el pasado mes de abril hay unos
días de apertura y, el día 13, aprovechamos
para intentar el cambio, y en eso quedó “intento”. La limitación de personal y género no
lo hicieron posible pero se nos aseguró que
pronto habría más disponibilidad y entonces
podríamos realizar el cambio. Nuevo cierre y
nueva espera.
Nueva apertura el mes de mayo y, el día 5,
otra vez a la tienda con el propósito del deseado cambio. Y digo “propósito” porque también
quedó en eso, pues nuevamente nos quedamos
con las ganas y además con “propina” ya que
en esta ocasión el trato, por llamarlo de alguna
manera, recibido por la dependienta que nos
atendió en caja, auxiliada por una supuesta
encargada de la que requerimos su presencia,
fue lamentable. No solo no logramos el ansiado cambio sino que nos dijeron que el ticket
carecía de validez por haber caducado.

El Tuit de la setmana

17 de maig

Jordi Verdú
@JordiVerdu

Dipòsit legal: B 35129-1993

No sempre
#rubicity surt
al @tv3cat
són males
no�cies. El
@CRACRubi
organitzant
ac�vitats socials més enllà del nostre territori.
Molt bona feina!!! #EnsembleLiberarte
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sidències i gent de la tercera edat, auxiliars
d’infermeria, personal sanitari divers, etc. I
tot això, sense tenir en compte la gran bossa de treballadores de la llar, moltes de les
quals treballen sense contracte en l’economia
submergida i tenen sous per sota del salari
mínim interprofessional.
El segon gran motiu que podem trobar i
que reflecteix aquesta desigualtat és només
una translació a la vida personal del que
passa en el mercat de treball: moltes dones

Amb la col·laboració:

No creemos que la actuación de ambas
empleadas, que nos pareció prepotente, inadecuada e injustificada, cumpla con el protocolo
establecido por la empresa para solucionar situaciones de esta índole. Ciertamente la fecha
que figura en el ticket indica claramente su
caducidad el día 05/02/2021, pero también es
cierto que como clientes no hemos dispuesto
ni del género ni de los días preceptivos para
cambios o devoluciones.
El hecho en sí es grave. Una de las personas tiene cerca de 80 años, reside en Castellbisbal y ha necesitado desplazarse a Sant
Cugat del Vallès en 2 ocasiones. ¿Y ello para
qué? Para que la abofeteen la cara, claro que
es en sentido figurado, solo faltaría, pero no
sabemos que duele más.
Podemos afirmar que ha sido “una tomadura de pelo con alevosía”.
¡Y no olvidemos el potencial riesgo de
contagio del covid!

es veuen obligades a reduir-se la jornada
per poder cuidar dels seus fills o de persones grans. Perquè són les dones les quí fan
aquest pas de forma molt majoritària i no
els homes. Concretament, el 70% de les persones que s’acullen a aquest dret, són dones.
Lamentablement, la desigualtat social no es
restringeix únicament en l’àmbit femení, tot
i que és el més significatiu. L’estudi també
indica que les persones nascudes fora de
l’estat espanyol cobren 7.105 euros anuals
menys que els autòctons. En aquest cas,
l’economia submergida també juga un paper
important, ja que són moltes les persones
d’origen estranger que ni tan sols tenen accés
a un contracte regular de treball. Igualtat
d’oportunitats per tothom? Sí? Segur?

En definitiva, para nosotras ha habido:
Incompetencia, inutilidad y prepotencia en
Primark.
Emilio Arroyo Fernández
Civisme a la via pública
Si la dura etapa del confinament va tenir
alguna cosa bona, que ja és molt dir i per
ser extremadament positiu, és que la ciutat
estava neta. Trista i buida, sí, però les voreres
netes, els carrers sense brutícia, la brossa als
contenidors (com a mínim al centre). Fins i tot
papallones i marietes anaven de passeig.
Tot era diferent fins que vam tornar a sortir
al carrer, cada dia i no em cansaré de rondinar
per aquest motiu, Rubí és brut i està brut. Una
part és responsabilitat de l’Ajuntament, però,
una altra, i considerable, és culpa dels ciutadans. Cal més civisme a la via pública.
Posem tots de la nostra part si us plau!
Edu Garcia
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EL RUBÍ D’ABANS

La fàbrica de Can Sedó
Jordi Vilalta
GCMR-CER

El 2009 desapareixien les últimes
naus d ’aquesta
petita colònia industrial de Rubí,
de la qual encara
en podem veure
la xemeneia, de
planta quadrangular, i les casetes
per als seus obrers
que es troben al
carrer d’Antoni
Sedó.
Els seus orígens es remunten
als anys 20 del segle passat i es troben a la colònia
Sedó d’Esparreguera. Al lloc on
s’instal·laria la de
Can Sedó, 1957, Arxiu Nacional de Catalunya.
Rubí, a terres de
la masia de ca n’Alzamora, s’hi podeu veure al costat del CEIP Ca
trobava des de 1924 la fàbrica de n’Alzamora i que servia per evacuseda natural de cal Tei, propietat ar els fums. Precisament les naus
dels germans amb aquest cognom. eren situades on ara es troba aquest
Antoni Sedó compraria aquesta centre escolar i l’àrea ocupada pel
finca el 1928 i va ampliar l’empresa Parc Sedó.
El màxim apogeu del complex
dels Tei, que passaria a elaborar
bàsicament teixits de cotó. Malgrat es va assolir als anys 50 i 60, una
que la colònia més important dels època de gran expansió industrial a
Sedó era situada a Esparreguera casa nostra. “Can Sedó”, igual que
(on és visitable actualment), el altres fàbriques de Rubí, va ampliar
magatzem i les oficines centrals i modernitzar les instal·lacions i
afegí una secció de filatura, de tal
estaven ubicats a Barcelona.
La fàbrica de Rubí de Manu- manera que s’hi feia tot el procés,
factures Sedó va anar funcionant des que arribaven les madeixes de
divinament i es constata que el cotó fins al producte final. Cal dir,
1932 ja hi treballaven 132 perso- com a anècdota, que proveïa de
nes, principalment dones, moltes roba al cos de dansa de l’Esbart
curiosament procedents de Sant de Rubí.
A més, en aquells temps del
Cugat. Això no obstant, també
va tenir alguns problemes, ja que franquisme les empreses, entre
es té constància que el 1934, com elles la que aquí tractem, organiten altres llocs de la vila, hi hagué zaven diverses activitats coincidint
certa conflictivitat laboral. Durant amb les festes oficials del règim:
els anys 30 l’energia elèctrica que excursions, concursos, dinars (com
necessitava aquesta indústria era el que se celebrava cada 18 de
subministrada per la “Cooperativa juliol) i fins i tot creaven equips
de Fluido Eléctrico” i també cal esportius, com el de futbol de
destacar que fou la primera em- Can Sedó.
Durant els 50 es van edificar
presa de Rubí que va instal·lar una
sirena per “convidar” el personal a les casetes de Can Sedó, que encara
anar als seus llocs de treball. Tenia podem veure actualment. Eren 7
un so molt fort i li deien “el pito blocs d’habitatges de dues planTei”, en relació amb la primera tes (als anys 80 s’hi afegí un 8è)
destinats a acollir les famílies dels
fàbrica de la zona.
Com quasi totes les empreses, treballadors/es. Disposaven d’un
fou col·lectivitzada durant la guer- dipòsit d’aigua i d’un parc infantil
ra civil pel Consell d’Empresa de i pagaven un lloguer al propietari
Fàbrica Sedó SA, segons m’apunta a canvi d’aigua corrent i electricitat
amablement l’Eduard Puigventós. de franc.
La fàbrica de Rubí va desaAls anys posteriors al conflicte,
quan es va retornar als propietaris parèixer el 1979 i, com hem dit,
anteriors, continuà en el sector tèx- només resta la xemeneia i les
til i va conèixer una gran revifalla. casetes. Avui en dia resta al lloc
Un testimoni d’aquesta renovació de les antigues naus un magnífic
és la construcció als anys 40 de la parc, que és un dels llocs més bells
xemeneia troncocònica que encara de la ciutat.
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(Des) igualtat i treball

Ànnia García Moreno
Portaveu del grup En
Comú Podem-Rubí

“El país està en deute amb la gent
treballadora”, és la crida que han fet
les centrals sindicals majoritàries
(CCOO i UGT) aquest any per
convocar les mobilitzacions del 1r
de Maig. Una frase que interpel·la
al país, a tots i totes, i que ens obliga també a fer una lectura en clau
feminista, no sigui el cas que en el
pagament d’aquest “deute”, les dones
siguem les darreres a “cobrar”.
I em vull referir de forma molt
especial a les conseqüències que
comencen a percebre’s en termes
d’igualtat i desigualtat després de
prop de 15 mesos de convivència en
estat de pandèmia en el món laboral i
en la conciliació. Ja podem descriure
com està canviant el treball, quines
son les “noves” formes de producció
i les conseqüències d’aquests canvis
en termes d’igualtat-desigualtat,
entre homes i dones. M’estic referint
més concretament al teletreball.
La digitalització ha suposat
canvis en molts àmbits de la nostra
vida en societat. L’ensenyament,
el consum, l’oci i també el món
del treball han accelerat un procés
que preveia fer-se durant algunes
dècades i a uns ritmes que evitessin,
en la mesura del possible, excloure
a ningú. La pandèmia ha accelerat
aquests canvis i no sempre ha estat
en positiu. Mirem què està succeïnt

en el món del treball.
Abans cal reconèixer l’esforç
negociador que tant les administracions com els agents socials
(sindicats i patronals) han fet per
legislar a “corre-cuita”” i tenir unes
mínimes bases d’acord en l’àmbit
laboral. S’ha pogut acordar què li
correspon a cadascuna de les parts i
fins on el teletreball deixa de ser-ho,
per ser explotació encoberta.
Ara caldrà veure com afecta i
com afectarà el teletreball en termes
d’igualtat en les relacions laborals
i en la conciliació. El teletreball
facilita la conciliació o incrementa
l’explotació de les dones? Si es pot
elegir entre teletreballar o treballar
presencialment, qui assumirà el teletreball en la unitat familiar? L’home,
la dona o tots dos? Serà el teletreball
un mecanisme per fer que la dona
torni a casa i continuï fent-se càrrec
de les tasques de la llar i les cures
com ha fet sempre?
El fet que les dones siguin les
que assumeixin majoritàriament
la feina de les cures fa que demanin més excedències i tinguin
jornades més reduïdes. Això ja ha
suposat un factor de discriminació
suficientment demostrat. Feines
més precàries, més mal pagades,
amb menys drets i amb una doble
càrrega de treball, el remunerat i el
no remunerat, son punts de partida
desiguals a l’hora d’implementar el
teletreball.

Serà la possibilitat de conciliar
que obre el teletreball un nou entrebanc en el camí cap a la igualtat?
Avui les respostes a aquesta pregunta
no son massa esperançadores. La
compatibilitat entre teletreball i conciliació sembla que continua recaient
majoritàriament sobre les dones.
Malgrat que el teletreball pot
ser una oportunitat per afavorir la
corresponsabilitat, si aquesta no és
assumida pel conjunt de la societat
i molt especialment pel món de
l’empresa –pública i privada-, sembla
previsible un augment de la desigualtat entre homes i dones.
Retrocés que no sempre afecta
d’igual manera a totes les dones.
Aquelles que no podran “pagar” per
serveis de cures i feines de la llar,
continuaran estan en desigualtat
respecte a les que tenen un poder
adquisitiu més gran. L’oportunitat
que el teletreball sigui un pas en
davant en el camí de la igualtat i la
corresponsabilitat haurà de veure’s
complementada amb serveis com
escoles bressol 0-3 anys públiques;
amb reduccions de la jornada laboral
(jornada laboral de 4 dies) i amb la
participació de les dones en els acord
laborals entre els agents socials i amb
l’administració.
Sols amb la nostra participació,
amb un sentit feminista i de classe,
el teletreball serà una oportunitat i el
país començarà a pagar el deute que
te amb les dones treballadores.

Rubí, ciutat (in)segura

Xavier Corbera Gaju
Portaveu d’Esquerra
Rubí

No vull veure com a la meva ciutat
es repeteixen notícies i imatges que
podríem evitar. No es pot ni és bo
defugir de les realitats. Les situacions més complexes s’han d’afrontar
de cara i a Rubí hi ha una tossuda
realitat des de fa força temps. La
ciutat és un pol de conflictes i de
sensació d’inseguretat. Reiniciem
Rubí en tots els seus vessants, en
termes de seguretat també.
He llegit, escoltat i vist vídeos
que ens han passat els nostres veïns
i veïnes de baralles al carrer, narco
cases a les urbanitzacions amb assassinat relacionat, curses als polígons
industrials, ocupacions problemàtiques, incendi de Cal Met Lleó,
preocupació a Ca n’Alzamora amb
les Torres Salduba amb xeringues
trobades al camí cap a l’escola, o en
algun patí d’alguna escola de Rubí,
trencament de vidres i robatoris a
vehicles, o de l’incivisme que corre
lliurement per Rubí. I la darrera
notícia, l’apunyalament d’un noi de
15 anys al costat del Cap Mútua
Terrassa.

Existeix també un efecte crida
cap a Rubí. Persones d’altres poblacions venen a la nostra ciutat per
fer allò que no se’ls permet fer en
altres poblacions perquè la sensació
d’inseguretat dels veïns és directament proporcional a la sensació
d’impunitat de qui té aquest tipus
de comportament.
No es pot, ni s’ha d’assenyalar cap col·lectiu en concret. Les
conseqüències del que passa avui
a Rubí són fruit d’allò que no s’ha
fet en els darrers anys. L’equip de
govern actual està més pendent de la
política d’aparador, de fer-se la foto
i del Túnel de llum que de treballar
per tenir una ciutat de qualitat, amb
actuacions silencioses i pensades a
mitjà i llarg termini.
Fa temps que des d’Esquerra estem proposant actuacions i solucions
des de la perspectiva republicana.
Algunes que responen a la urgència
actual i altres d’estructurals que el
govern de Rubí, amb majoria absoluta, no vol escoltar. En posaré
alguns exemples:
- Aplicació utilitzada a moltes
ciutats de seguretat ciutadana M7
Citizien Segurity
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- Xarxa d’equipaments municipals amb activitats per a tots els
públics.
- Dotació d’habitatge públic per
a joves, gent gran i famílies en risc.
La majoria d’actuacions policials
tenen relació amb l’habitatge. En
una entrevista amb l’alcalde de Salt
ho vam explicar.
- Compra d’habitatge a bancs i
grans tenidors perquè l’ajuntament
pugui actuar com a propietari en els
casos de conflictivitat.
- Acompanyament i seguiment
dels joves no tutelats. Accés a activitats i formació.
- Pla de barris per a la intermediació entre veïns.
- Presència policial dissuasiva
- Acords amb els veïns per la
presència policial en escales conflictives.
El problema és complex i no
es resol canviant-lo d’un barri a un
altre. El problema es resol aplicant
mesures d’urgència i, sobretot, treballant des de la base.
No vull defugir aquesta responsabilitat. Sabem que existeix
un problema i també sabem com
afrontar-lo.
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EXPOSICIONS

L’ar�sta Anna Tamayo
exposa una quinzena de
pintures al Centre Tècnic

La reconeguda pintora rubinenca mostra més d’una quinzena de
quadres en diferents formats i tècniques. / Cedida

L’artista rubineca Anna Tamayo és la protagonista
d’una nova exposició a Rubí.
Aquesta vegada és el Centre
Tècnic que acull 16 obres de
la destacada pintora local.
Es tracta de quadres de diferents formats treballats amb
pintura a l’oli i tècniques
mixtes sobre cartró.
Els treballs formen part
d’una recerca pictòrica de
Tamayo que reflexiona al

voltant de la solitud i aïllament de les ciutats i la
relació entre el fet urbà i la
natura. La mostra, que porta
per títol ‘El que hi ha darrere
de les meves imatges imaginades’ es va inaugurar el
7 de maig i es podrà visitar
en aquest equipament de
l’avinguda de l’Estatut fins al
7 de juliol. L’horari de visites
és de 9 h a 14 h i de 16 h a
19 h. / DdR

MUSEUS

El MMUC i el Museu Vallhonrat celebren el Dia
Internacional dels Museus
REDACCIÓ

El Museu Municipal Castell
(MMUC) s’ha sumat al Dia
Internacional dels Museus,
que es va commemorar dimarts, amb una jornada de
portes obertes i l’exposició
de dues peces especials.
L’equipament va obrir les
portes tant al ma� com a la
tarda amb l’objec�u d’acostar
a la ciutadania la seva collecció permanent.
Les persones que van
visitar el museu aquest dimarts van poder gaudir de
dues peces destacades. En
homenatge al recentment
desaparegut Oriol Marco, es
va exposar l’escultura ‘El cep’,
que l’ar�sta rubinenc va cedir
per a la mostra permanent
del MMUC. Es tracta d’una
obra de 2009 realitzada amb
tècnica mixta i que remet al
passat vinícola del municipi.
Al costat d’aquesta peça,
es va poder admirar el gerro
‘La dansa del vi’, de l’artesà
del vidre Antoni Pons Cirac.
L’obra ha estat cedida pel
Museu Etnogràfic Vallhon-

El Museu Vallhonrat va oferir una visita guiada gratuïta. / J.A. Montoya

rat, dipositari de més d’un
centenar de peces de l’autor,
i representa tres ﬁgures ¬–joventut, maduresa i vellesa–
enllaçades simbolitzant una
sardana, amb raïms i fulles
de parra per cabells i envoltades per ceps. Les artesanies
de vidre de Pons Cirac són
considerades obres úniques
i són presents a museus i
ins�tucions de tot el món.
A banda de cedir aquesta
peça al MMUC, el Museu Etnogràﬁc Vallhonrat també va
celebrar el Dia Internacional

Les dues peces exposades amb mo�u del Dia Internacional dels
Museus. / Ajuntament de Rubí

dels Museus amb una visita
guiada gratuïta a les 12 h. Els
assistents van poder conèixer les més de 9.000 peces

IL·LUSTRACIÓ

Lectors, al tren! exposa una mostra
d’originals de l’il·lustradora Pilarín Bayés

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

Si... desea personal...
para limpieza o para
atender personas mayores
Llámenos al 699 356 464

Les il·lustracions de Pilarín Bayés han estat referent per a moltes genereracions. / Cedida

L’espai Lectors, al tren! acull
ﬁns al 30 de juny una mostra de dibuixos originals de
la reconeguda il·lustradora
Pilarín Bayés, referent i mestra de moltes generacions
actuals d’il·lustradors i illustradores. Es tracta d’una
exposició que ha estat possible gràcies al fet que l’Editorial Mediterrània ha cedit
els originals.
Les il·lustracions de Pilarín Bayés ens remeten a

coses conegudes, a la infantesa i a una manera de
treballar didàc�ca i amena.
A través dels dibuixos exposats, l’ar�sta ens obre alguna
de les seves mil finestres
des d’on mirar i veure els
personatges que s’expliquen
o s’amunteguen, sempre mig
riallers, par�cipant o no del
que passa al seu voltant.
Potser hi reconeixerem un
perﬁl d’en Tin�n de l’Hergé o
d’una gernació dibuixada per

l’Opisso en les seves inoblidables vinyetes. Podrem mirar els personatges del circ,
o com es va gestar el Servei
Meteorològic de Catalunya
i altres “pe�tes històries” i
com els seus personatges
viuen aquesta primavera tan
esperada per tots.
La mostra comptarà amb
una visita molt especial, la
de la mateixa il·lustradora,
que estarà a la sala el 18 de
juny. / DdR

exposades en aquest recinte
museístic que enguany, ha
celebrat els seus 60 anys
d’història.

FOTOGRAFIA

Úl�ms dies per
par�cipar en
el concurs de
fotograﬁa d’El Gra
sobre el golf de
Can Sant Joan
Aquest diumenge 23 de maig
ﬁnalitza el termini per par�cipar en el concurs de fotograﬁa
sobre l’antic camp de golf
de Can Sant Joan, organitzat
pel grup fotogràfic El Gra.
Recordem que el certamen
està obert a tothom i les
persones participants han
de fer arribar la imatge en
format JPG i un màxim 5 mb.
Pot ser en blanc i negre, color
o amb qualsevol tractament
fotogràﬁc, però sense nom ni
marques d’aigua. Les persones
interessades a par�cipar en el
concurs han d’enviar la foto a
elgrafoto@gmail.com. El jurat
seran tres membres del món
de la fotograﬁa i del disseny.
El nom de la persona guanyadora se sabrà el 10 de
juny a través de la pàgina
web d’El Gra’, i els mitjans de
comunicació locals de Rubí i
Sant Cugat. Les tres primeres
fotos guanyadores ob�ndran
un premi i seran publicades a
la web de l’en�tat rubinenca.
/ DdR

CULTURA
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TRADICIÓ

La celebració de la Festa dels Xatos es
trasllada a l’església de Sant Pere
REDACCIÓ

La tradició de l’Aplec de Sant
Muç i la Festa dels Xatos tornarà enguany en un format
adaptat a la situació sanitària.
La celebració serà el 24 de
maig, coincidint amb la Pasqua Granada, però l’escenari
no serà l’ermita de Sant Muç,
sinó l’església de Sant Pere,
més àmplia.
L’Aplec de Sant Muç i la
Festa dels Xatos representen
una de les cites més importants de la cultura popular i
tradicional a Rubí. L’Ajuntament, l’Esbart Dansaire de
Rubí, el Foment de la Sardana
i la Parròquia de Sant Pere
col·laboren en l’organització
d’aquesta celebració amb
una programació d’actes que
habitualment aplega un gran
nombre de persones a l’esplanada de l’ermita de Sant Muç.
Tot i no poder celebrar l’ac�vitat com es fa habitualment,
les en�tats i el consistori han
decidit apostar per una versió
adaptada de la festa i con�nuar mantenint viva la tradició,
amb la missa, una ac�vitat de
dansa i les sardanes.
L’església de Sant Pere
acollirà a par�r de les 10 h

MÚSICA

Concert de
jazz amb
Benet, Pérez &
Gardeñas Trio
REDACCIÓ

El jazz torna a l’Ateneu de la
mà de l’Associació de Jazz
Rubí, que organitza un nou
espectacle musical dins del
8è Cicle de Jazz. En aquesta
ocasió, l’equipament municipal acull un concert del
trompe�sta Benet Palet, el
guitarrista Dani Pérez i el
bateria Jordi Gardeñas el 23
de maig a les 12.30 h.
Es tracta d’un concert
amb tres dels músics més
importants del panorama
del jazz nacional. Tres individualitats que tenen un
apropament molt personal
i crea�u a l’es�l musical que
comparteixen: el jazz electrònic i contemporani.
Per assistir al concert,
que és gratuït, cal inscriure’s
prèviament a través del correu electrònic associaciojazzrubi@hotmail.com. Hi haurà
servei de bar.
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LITERATURA

Quatre rubinencs guanyen el Premi
Sambori de narra�va escolar
Noa Arias, Hind El Aribi, Genís
Cruz i Iker Abad han estat els
quatre rubinencs que han
aconseguit un Premi Sambori
de narra�va escolar a la demarcació del Vallès Occidental. En aquesta edició, han
par�cipat gairebé 150 textos
seleccionats per les escoles i hi
ha hagut una par�cipació total
de 691 alumnes de 35 centres
educa�us de la demarcació.
Noa Arias, de l’Schola, ha
guanyat el segon premi del cicle inicial de primària amb ‘La
pirata atrapada’. Hind El Aribi,
del Pau Casals, ha estat primer

premi del cicle mitjà de primària amb ‘Ella era el noi?’. Genís
Cruz, del Duc de Montblanc,
ha aconseguit el primer premi
del cicle de secundària amb ‘El
llibre’. I Iker Abat, també del
Duc de Montblanc, ha estat
tercer premi de batxillerat i
cicles forma�us amb ‘Cadena
perpètua’.
Enguany, per la situació
sanitària no s’ha pogut fer la
tradicional festa de lliurament
de premis reunint a les quatre
seus de la demarcació, Rubí,
Sabadell, Sant Cugat i Terrassa. / DdR

CINEMA

Cada any, els rubinencs van en romiatge ﬁns a l’ermita de Sant Muç. Enguany, la festa es celebrarà
directament a l’església de Sant Pere. / Arxiu

la tradicional missa en honor a Sant Muç, a la qual es
podrà accedir de forma lliure
respectant les limitacions
d’aforament establertes pels
actes de culte. A les 11.30 h,
l’Esbart Dansaire oferirà el
Ball d’Homenatge, una novetat a la festa. A con�nuació, la
cobla Jovenívola de Sabadell
oferirà un concert de sardanes, en comptes de l’habitual

audició. Per poder presenciar
el ball de l’Esbart i el concert
de sardanes cal inscriure’s
de forma prèvia a través del
correu electrònic fomentdelasardanaderubi@gmail.
com i presentar emplenada
la corresponent declaració
responsable.
La Festa dels Xatos és
una vella tradició que té les
seves arrels al segle XIX, quan

les colles dels Xatos venien
en romiatge des de Barcelona cada Pasqua Granada,
portant culleres, forquilles
i ganivets de fusta gegants
per retre homenatge a Sant
Muç. Amb el pas dels anys, la
celebració va caure en l’oblit
fins que coincidint amb la
commemoració del mil·lenari
de la ciutat, el 1986, es va
recuperar.
Fotograma del ﬁlm català. / Cedit

CERTAMEN

Tres alumnes del col·legi Torre de la Llebre
guanyen un premi de dibuix escolar
REDACCIÓ

Soﬁa López, de 9 anys, Edda
Riba, de 8 anys, i Elís Moreira, de 10 anys, alumnes de
l’escola Torre de la Llebre,
han guanyat el 40è Concurs
BBVA de Dibuix Escolar 2021.
En total, s’han premiat una
seixantena de dibuix d’entre
els 2.500 que es van presentar d’escoles d’arreu de
Catalunya.
El concurs, sota el �tol ‘Sis
contes per cuidar el planeta’,
té per objectiu estimular
el desenvolupament de les
habilitats i capacitats dels
alumnes de primària i educació especial en l’àmbit del
dibuix i la il·lustració, així com
fomentar la lectura en català
mentre es treballa l’educació
emocional i el respecte al
medi ambient.
L’acte d’entrega de premis
no s’ha pogut fer enguany per
la covid-19. Els guanyadors del
premi han rebut a les escoles
el diploma acredita�u, a més

La pel·lícula triomfadora als
Gaudí, ‘La vampira de Barcelona’,
s’estrena a La Sala

Dibuix de Soﬁa López Ribes. / Cedida

del seu regal, que consisteix
en un lot de dibuix i pintura i
el llibre il·lustrat del concurs
amb els contes i els dibuixos

premiats. A més, les escoles
amb alumnes premiats reben
un ajut econòmic per la tasca
pedagògica realitzada.

El teatre municipal La Sala
torna a acollir aquest divendres el Cicle Gaudí amb la
projecció del ﬁlm La vampira
de Barcelona. Es tracta d’una
pel·lícula dirigida per Lluís
Danés i que compta amb la
interpretació de Nora Navas,
Roger Casamajor, Bruna Cusí,
Pablo Derqui i Mario Gas.
La història real d’Enriqueta Martí, coneguda a
principis de segle com la
vampira del Raval i acusada
d’assassinar infants, és la

protagonista d’aquest ﬁlm,
un thriller en català que va
guanyar els Premis Gaudí a la
millor pel·lícula, millor direcció ar�s�ca, millor ves�dor,
millors efectes visuals i millor
maquillatge i perruqueria.
El llargmetratge es projectarà a les 20 h al teatre
municipal i el preu de les
entrades, que es poden comprar a través del web de La
Sala, és de 4,50 euros i de
3 euros amb descompte.
/ DdR
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AGENDA

A les 12 h al Castell. Per a infants de 5 a 12 anys. Inscripció
prèvia.

DIVENDRES 21 DE MAIG

Jazz: ‘Benet, Pérez & Gardeñas Trio
A càrrec del trompe�sta Benet
Palet, el guitarrista Dani Pérez
i el bateria Jordi Gardeñas. A
les 12.30 h a l’Ateneu. Org.:
Associació Jazz Rubí. Inscripció
prèvia.

Cinema: ‘La vampira de Barcelona’
Cicle Gaudí. A les 20 h a La
Sala. Per a majors de 18 anys.
Preu: 4,5€|3|
Presentació del poemari
‘Aquest instant absurd’
A càrrec de l’escriptora Anna
Gallart, acompanyada per Esther Mary i Gracia Pérez. A les
18 h a la Biblioteca. Inscripció
prèvia.
Concert clàssic: ‘Dos de Lis’
A càrrec de la violinista Rosa
Farré i la guitarrista Laura Fontanals. A les 19.30 h a l’Ateneu.
Inscripció prèvia.

DILLUNS 24 DE MAIG
Aplec de Sant Muç-Festa dels
Xatos
A les 10 h a l’església de Sant
Pere. Missa, ball d’homenatge
i concert de sardanes. Org.:
Ajuntament de Rubí, Esbart
Dansaire de Rubí, Foment de
la Sardana i Parròquia de Sant
Pere. Inscripció prèvia.

DISSABTE 22 DE MAIG

DIMARTS 25 DE MAIG

Taitxí per tothom
A càrrec de Pere Bel. A les 9 h a
la pl. Onze de Setembre. Org.:
Centre Raja Ioga.

Consultori sexual i de parella
A les 17 h a l’Espai Jove Torre
Bassas. Inscripció prèvia.

La Trocalleria
Punt d’intercanvi setmanal de
productes de segona mà. A les
10.30 h a la pl. Catalunya.
Taller infan�l: ‘Punxa, en�nta
i estampa’
A càrrec de Catàr�c. A les 11 h
a la Biblioteca. Per a infants de
6 a 11 anys. Inscripció prèvia.
Taller infan�l: ‘Què permet
conèixer l’arqueologia?
A les 12 h al Castell. Per a infants de 6 a 9 anys. Inscripció
prèvia.
Vermut musical al CRAC
A les 12 h al CRAC. Inscripció
prèvia.

DIUMENGE 23 DE MAIG
Taller infan�l: ‘Pe�ts cuiners’

ESPORTS
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Cine documental: ‘Dones en
temps de crisi’
A les 17.30 h a la Biblioteca.
Inscripció prèvia.
Conferència: ‘Com afecta el
sistema patriarcal la salut de
les dones’
A càrrec d’Indàgora. A les 19 h
a l’Ateneu. Inscripció prèvia.

DIMECRES 26 DE MAIG
Dimecres Manetes
Servei d’autoreparació de
pe�ts aparells elèctrics i electrònics. A les 18 h a l’Ateneu.
Inscripció prèvia.
Hora del conte: ‘La bruixeta
prouga’
A càrrec de Mima Teatre. A
les 18 h a la Biblioteca. Per a
infants de 4 a 8 anys. Inscripció
prèvia.

EXPOSICIONS
Originals de Pilarín Bayés
Exposició d’il·lustracions a
l’espai de llibres Lectors al
tren!. Fins al 30 de juny.

FUTBOL | AMATEUR

El mí�c davanter rubinenc Carlos
Esteban es re�ra del futbol amateur

El que hi ha darrere de
les meves imatges imaginades
Exposició de pintures d’Anna Tamayo. Fins al 7 de
juliol al Centre Tècnic.
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.
Il·lustracions de Pilarín
Bayés
A la llibreria Lectors al tren
ﬁns al 30 de juny.
El pit al descobert
Fotograﬁes de Glòria Masferrer, Carme Viñals, Robert
Lluís i Quim Botey. Org.:
Oncolliga Rubí. A la Biblioteca.
VulvArt
A càrrec de Mireia Ferrús.
A la Biblioteca.

DIJOUS 27 DE MAIG
Taller de salut mental: ‘Ges�ó
de l’ansietat’
A càrrec d’Irene Mundó. A les
17 h a l’Espai Jove Torre Bassas. Inscripció prèvia.
Cinefòrum: ‘Los colores de la
montaña’
A les 18.30 h a la Biblioteca.
Org.: Rubí Acull. Inscripció
prèvia.
Personatges de Rubí: Quim
Conca
A càrrec d’Eduard Puigventós.
A les 19 h a l’Ateneu. Inscripció
prèvia.

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

Carlos Esteban, mantejat pels seus companys. / Toni Arnaus-Atlè�c Júnior (www.santcugatcreix.cat)

REDACCIÓ

En el futbol català amateur,
tothom sap que el nom de
Carlos Esteban és sinònim
de gol. El davanter de Rubí,
que ha decidit re�rar-se del
futbol amateur, ha marcat
prop de 200 gols en les tres
dècades que ha estat jugant
en diferents clubs catalans,
la majoria de Rubí.
El par�t entre l’Atlè�c
Júnior FC i el Marianao Poblet va servir per acomiadar
Carlos Esteban. El davanter,
de 35 anys, va ser subs�tuït
al minut 80 i tots dos equips
van formar un passadís per
acomiadar-lo.
Esteban va començar
a jugar amb 5 anys a la UE
Rubí, club on jugava el seu

pare, i en les categories
inferiors va arribar a jugar
tres temporades amb el
RCD Espanyol, cinc al CE
Mercan�l i una al CF Damm.
En la categoria amateur, el
punta rubinenc ha jugat en
tots els clubs de Rubí: la UE
Rubí, l’Olímpic Can Fatjó, el
Juventud 25 Sep�embre i
l’Atlè�c de Rubí, que es va
conver�r més tard en l’Atlè�c Júnior i es va traslladar a
Sant Cugat. També ha jugat
en tres equips de Terrassa, el CP San Cristóbal, la
UD San Lorenzo i la Peña
San Pedro, a més del FC
Martinenc. També va ser
convocat amb la selecció
catalana amateur en dos
par�ts amistosos.
Pel que fa als èxits que

ha aconseguit durant totes
aquestes temporades, cal
destacar que va jugar en
dues campanyes diferents
a Tercera Divisió amb la UE
Rubí. També ha aconseguit
quatre ascensos a Primera
Catalana, un amb l’Olímpic,
i un doble ascens amb el
Vein�, que va passar de Tercera Catalana a Primera en
només dues temporades.
A més, ha estat el màxim
golejador de Preferent,
Segona Catalana i Tercera
Catalana en diverses ocasions.
Carlos Esteban es re�ra
del futbol amateur, però
no penja les botes. Seguirà
marcant gols amb l’equip
de veterans de l’Olímpic
Can Fatjó.

FUTBOL | COPA SEGONA CATALANA

L’Olímpic s’acomiada de la temporada
amb una derrota a Cornellà
JOSÉ VERDE

Amb una golejada en contra ha acabat l’Olímpic Can
Fatjó una temporada a�pica per la situació sanitària.
La derrota per 4-0 contra
el CD Almeda a Cornellà va
ser el reﬂex d’un molt mal
par�t dels rubinencs, que
es van quedar sense opcions de classiﬁcar-se per la
fase següent.
L’Olímpic tenia davant
el camió del grup, l’Almeda, que no ha encaixat cap
derrota i només ha cedit
un empat. A banda d’això,
l’Olímpic no va estar a l’altura de les circumstàncies

i no va fer cap mèrit ni per
empatar. Només van xutar
dues vegades contra la
porteria local i sense perill.
En canvi, els cornellanencs
van fer el primer gol quan
només s’havien disputat
trenta segons de joc. Al
minut 32, Gabi va aconseguir el 2-0 i aquest va ser el
resultat a la mitja part.
A la represa, de seguida, el conjunt rubinenc es
va quedar amb un home
menys per l’expulsió de
Santi Peña. Al minut 52,
Juan va aconseguir el tercer
gol i al 56, Varela va fer el
4-0. Ara, la junta del club
haurà de treballar per pla-

niﬁcar la nova temporada
2021-0222.
L’Aleví Femení, campió
de lliga
L’Aleví Femení A s’ha proclamat campió de lliga després de guanyar diumenge
al camp del Cardona per
0-9. Les rubinenques s’han
proclamat campiones quan
encara falten quatre jornades per acabar la lliga, una
mostra de la seva superioritat durant tot el torneig.
A més, les jugadores
de David Galobarde i José
Maria Pérez han aconseguit l’ascens la temporada
vinent a Primera Divisió.
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waterpolo | promoció

Taekwondo | Campionat de Catalunya Júnior

El Sènior Masculí A del CN
Rubí s’ha classificat per jugar
la promoció per l’ascens a
Divisió d’Honor. I com ja va
passar quan va militar en
aquesta categoria, haurà
de jugar com a local en una
altre complex esportiu, perquè la piscina de Can Rosés
no compleix amb les mides
que exigeix la Federació Internacional de Natació.
Al tancament d’aquesta
edició, estava previst que
l’enfrontament entre el CN
Rubí i el CN Sant Feliu es
disputés dijous al vespre
a la piscina del CN Molins.
La tornada de l’eliminatòria tindrà lloc el dissabte a
les 18.30 h a Sant Feliu. El
vencedor de l’eliminatòria
jugarà la propera temporada
a la màxima categoria del
waterpolo espanyol.
Pel que fa a la resta de
la secció, l’Infantil Femení
va perdre contra el CN Sant
Andreu (12-19), mentre que
l’Infantil Masculí va guanyar
contra el CN Mataró (8-7) i
va perdre contra el CN Terrassa (6-16). El Benjamí B va

Els joves Marta Moreno i
Aleix Berengueras, del Club
Balmes Rubí, van participar el
16 de maig en el Campionat
de Catalunya Júnior, que va
tenir lloc a la localitat tarragonina del Morell. Dirigits pel
seu entrenador, José Luis Prieto, i amb la presència de la
presidenta del club, Yolanda
Cortés, tots dos taekwondis-

El Masculí del CN Rubí disputa la promoció fora
de la ciutat per la manca de piscina reglamentària

tes van aconseguir la medalla
de plata i van quedar subcampions de Catalunya. Els
dos esportistes van arribar a
la final, on se’ls va escapar el
triomf. Tot i els bons resultats,
Prieto assenyala que encara
queda molt marge de millora,
especialment pel que fa al
treball físic i el rodatge competitiu. / Club Balmes

L’absolut A del Natació Rubí. / Cedida

vèncer contra el CN Sabadell
B (6-4) i va caure contra el
CN Terrassa B (1-6). L’Aleví
B, per la seva banda, va superar el CN Mataró B (9-4).
En la categoria cadet, els
rubinencs van perdre contra
el CN Sant Feliu (15-9) i el
Juvenil Masculí va perdre

per la mínima contra el CN
Mataró (14-13).
Hèctor Ramos estableix tres
rècords del club
L’equip infantil, júnior i absolut de natació van participar
en el Trofeu Julià Garcia al CE
Àgora Masia Bach, en què va

escacs | torneig

Tomás Sosa guanya el primer Torneig
Blitz de Primavera de Rubí
Més d’un centenar d’esportistes del món dels escacs
s’han reunit a l’estadi de petanca de Cova Solera en el I
Torneig Blitz de Primavera de
Rubí, en substitució del VIII
Obert Internacional d’Escacs
Actius Ciutat de Rubí.
El guanyador del torneig
va ser el mestre internacional
Tomás Sosa, del Club d’Escacs Mollet, amb 8,5 punts.
El segon classificat va ser el
gran mestre Miguel Muñoz,
de Lira Vendrellenca, amb els
mateixos punts. El tercer va
ser el mestre internacional
Alejandro Alvarado, del Club
d’Escacs Llinars.
La millor jugadora en
categoria femenina va ser
Joana Ros, del CE Sant Boi.
El jugador local Albert Pasqual es va endur el premi a
millor veterà. Els millors joves
van ser Hèctor Cervelló, del
Sabadell Chessy en Sub-16;
Marc Lozano, del Sant Cugat,
en Sub-14; i Ivan Montes, del
Barad de Terrassa, en Sub-12.
Cal destacar la participació
dels joves jugadors de La Ru-

Dos taekwondistes del Club
Balmes, plata en el Campionat
de Catalunya Júnior

destacar la participació del
nedador rubinenc Hèctor
Ramos, que va establir tres
nous rècords del club: en
els 200 m esquena (2:19.82)
en les categories de 15 anys
i absoluta i en els 100 m
esquena (1:05.54) en la categoria de 15 anys. / CNR

Moreno i Berengueras, amb el seu entrenador. / Cedida

Ja has visitat la NOVA
web del Diari de Rubí?
rrega
Desca
F
el PD ana i
m
t
e
s
a
cad
riu-te
subsrecbre totes
per
vetats
les no bí
de Ru

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
El torneig va aplegar més d’un centenar de participants. / Cedida

binenca Joan Vilarasau, Daniel Serrano i René A. Laplacé,
que van participar per primer
cop en un torneig d’aquestes
característiques.
Penúltima jornada del Torneig Escolar
D’altra banda, el 15 de maig
va tenir lloc la penúltima
jornada de competició del
Torneig Escolar de Rubí. Al
grup A, Màxim Anguera va
refermar la seva superioritat
i va aconseguir la setena victòria consecutiva. Els altres
dos llocs al podi encara estan

per decidir.
Al grup B, la situació és
més ajustada. Daniel Serrano és primer amb mig
punt d’avantatge sobre Joan
Vilarasau, un punt enrere
se situen Aniol Mir, Helio
Guerrero, Jan Fernández,
Elias Valls i Martina Lora. Per
la seva banda, els més petits
continuen jugant i aprenent
amb entusiasme.
La darrera jornada serà
aquest dissabte i comptarà
amb la presència del president de la Federació Catalana
d’Escacs, Pepo Viñas.
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