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«Trista època la nostra! És més fàcil desintegrar un àtom que un prejudici.» (Albert Einstein, �sic alemany del s. XX).

Solucions
CAPIL·LARS
Medicina, Estètica i Cirurgia per:

Cuidar del teu cabell

El Primavera Pop portarà a Rubí
més d’una vintena d’ar�stes
El cartell del popular esdeveniment inclou les actuacions
de Miki Núñez, Ana Mena, Lola Índigo o Juan Magán

Pàg. 3

Aturar la seva Caiguda

Insòlita celebració de la Festa dels Xatos
a l’església de Sant Pere

Reserva cita des de la web!

T. 93 697 80 40
grup-policlinic.com
C. de Pere Esmendia, 25 (al costat dels jutjats) Rubí

J.A. Montoya

Recuperar la seva densitat

Demana ara el teu
DIAGNÒSTIC CAPIL·LAR GRATUÏT
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De�ngut a
Rubí un pedòﬁl
que divulgava
pornograﬁa
infan�l
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Gairebé un terç
de la població
rubinenca
ha rebut la
primera vacuna
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El Pla de
Reac�vació vol
potenciar la
indústria i
la innovació
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El Sènior
Masculí del
CN Rubí ja és
equip de Divisió
d’Honor
ESPORTS - Pàgina 15
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Impago de cuotas en
comunidades de propietarios
Actualmente nos encontramos inmersos en la ya
tan famosa y conocida
crisis del Covid-19, lo
que ha provocado un aumento de la morosidad,
de la cual pocos sectores
se libran, ni siquiera las
comunidades de vecinos.
Hoy en día, y en muchos
casos, las comunidades
se ven obligadas a soportar importantes deudas
contraídas por copropietarios, lo cual puede conllevar grandes perjuicios.
El problema toma otra
dimensión más importante cuando a parte de las
cuotas mensuales aparecen las derramas, ya que
nos podemos encontrar
con la necesidad de realizar obras obligatorias y
urgentes que no se pueden llevar a cabo por falta
de pago de varios propietarios. La situación es
igual o más grave cuando
la comunidad se encuentra con obras ya iniciadas
y con vecinos que acumulan recibos pendientes, lo
cual diﬁculta el pago a los
industriales y estos pueden acabar denunciando
a la comunidad por falta
de pago.
La realidad es que, en
la mayoría de los casos, el
administrador de fincas
puede facilitar el cobro
de los recibos y evitar el
proceso judicial, ya que
dispone de diferentes
fórmulas para reclamar
el pago desde el inicio de
la deuda (sin coste para
la comunidad). Lo que sí
es muy importante es que
siempre el administrador
informe a los propietarios
deudores de sus obligaciones, les haga llegar la
información de su deuda

pendiente y pacte plazos
de pago para que poco a
poco se vaya poniendo al
día. Para ello, es necesaria
una gestión directa del
problema y un contacto
constante con el propietario deudor para que
este sienta que hay un
profesional detrás que
está pendiente de que
las obligaciones comunitarias se cumplan.
Agotada la vía amistosa, ya sólo queda la reclamación judicial, cuyos
pasos a seguir serán:
1. Convocatoria de
junta de propietarios incluyendo como punto
del orden del día la reclamación judicial a los
propietarios con recibos
pendientes de pago
2. Aprobación y liquidación de la deuda
en junta por mayoría de
propietarios y cuotas de
participación
3. Notificación del
acta de junta en plazo y
forma
4. Interposición del
procedimiento judicial
más conveniente para
la comunidad (habitualmente se utiliza el procedimiento monitorio,
pero también se puede
realizar un juicio verbal o
un ordinario)
Además de todo lo expuesto, hay que tener en
cuenta que la gestión de
una comunidad poco tiene
que ver con años atrás: la
gestión es más compleja,
hay que solventar el indice
de morosidad por cuotas
comunitarias cada día más
elevado, existen normativas actuales de obligado
cumplimiento que muchas
comunidades no están
adoptando, simplemen-

Nombre gerente/director:

Alejandro Galdeano Pastor
Dirección:

c/ Basses, 29, local 3
Tel. 93 586 23 20 - info@rbadministradors.com

te por desconocimiento,
pero que si pueden provocar serios problemas a
dichas comunidades, y hay
que añadir una serie de
problemas diarios que los
propios vecinos no tienen
tiempo de solventar. Por
todo ello, actualmente es
muy necesaria la figura
de un administrador de
fincas profesional en la
comunidad.

PUBLICITAT

ACTUALITAT
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Ajuntament i comerciants locals valoren la possibilitat de
crear una plataforma de venda per internet a la ciutat
Una enquesta enviada a 800 establiments de la ciutat vol analitzar les competències digitals
del teixit comercial i la seva predisposició a incorporar-se a un mercat en línia
i les vendes per internet
estaven escanyant el pe�t
comerç. I això era abans de
la pandèmia de coronavirus,
on durant mesos, només
van poder obrir botigues
de productes de primera
necessitat.

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí, a través del servei de Comerç, ha
iniciat una enquesta en línia
dirigida al teixit comercial
de la ciutat per disposar de
dades actualitzades sobre
les seves competències digitals. Així, el consistori
convida als i les comerciants
a respondre una enquesta
per valorar conjuntament
la possibilitat de crear un
‘marketplace’ de ciutat, és a
dir, una plataforma de venda
per internet a Rubí.
A través de 12 preguntes curtes, l’enquesta vol
iden�ﬁcar les implicacions
i necessitats que pot assumir cada comerciant per
incorporar-se a una possible
plataforma de venda en línia
de Rubí i es demana l’opinió
del teixit comercial. Així,
hi ha preguntes sobre els
interessos i els costos as-

El consistori valora amb els comerciants la creació d’un punt de venda per internet. / Ajuntament

sumibles, sobre els mitjans
tècnics i sobre les competències digitals que tenen
els bo�guers.
El qües�onari s’ha enviat per correu electrònic
a 800 establiments de la
ciutat, però també es pot
accedir des de la pàgina web
municipal. Els comerciants

tenen temps per respondre
l’enquesta ﬁns diumenge 6
de juny.
Una vegada tancada
l’enquesta, el consistori en
valorarà els resultats per
millorar les competències
digitals del teixit comercial i
treballarà amb les persones
que no disposin de capaci-

De�ngut un home a Rubí per distribuir vídeos
de pornograﬁa infan�l des de la feina
REDACCIÓ

La Policia Nacional ha de�ngut a Rubí un home que
distribuïa pornograﬁa infan�l des del seu lloc de feina,
segons informa l’Agència
Catalana de No�cies. L’home tenia a l’ordinador gravacions d’abusos sexuals a
nenes d’entre 7 i 12 anys, un
material que va ser detectat
a través d’un programa de
la mul�nacional on aquesta
persona estava treballant.
L’arrestat feia servir la
connexió a internet i els
equips informà�cs del seu
lloc de feina per accedir de
forma habitual a una aplicació de videotrucades per
contactar amb altres pedòﬁls, amb qui intercanviava
fotograﬁes i vídeos d’explo-

MARTES

3x2

L’empresa, una
mul�nacional
sueca, el va
denunciar després
de detectar el
con�ngut dels
arxius
tació sexual infan�l.
La investigació es va
iniciar quan el responsable
de recursos humans de
l’empresa en qües�ó, de la
qual no ha transcendit el
nom, va informar que un
dels treballadors de Rubí
havia connectat una unitat
USB a un dels ordinadors
i que aquesta contenia arxius de pornograﬁa infan�l.
La mul�nacional sueca va
contactar amb el Centre

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

Nacional de Delictes Informà�cs de la policia sueca
i a través d’un programa
informà�c va localitzar les
gravacions.
Els agents van poder
iden�ﬁcar l’equip informà�c on s’havia connectat la
unitat USB amb el material
i el treballador que l’usava.
A més, van poder constatar
que l’home accedia de forma habitual a una aplicació
de videotrucades per contactar amb altres pedòﬁls
on entre altres converses
gravades l’home manifestava la seva intenció d’abusar
de la seva ﬁlla de 5 anys.
Posteriorment, la Policia Nacional va fer una
inspecció al seu domicili,
on també va trobar proves
del delicte.

tats per oferir-los formació
especialitzada.
Cal recordar que l’actual
president de Rubí Comerç,
Miquel Ortuño, en una entrevista a Diari de Rubí a
finals del 2019 apuntava
que el comerç local necessitava una teràpia de xoc,
ja que les grans super�cies

Apropteu
El consistori també anima
als comerciants, establiments de restauració i empreses de serveis a u�litzar
l’aplicació Apropteu de la
Diputació de Barcelona.
Aquesta aplicació gratuïta
adreçada a comerciants,
paradistes, empresaris del
sector comercial, emprenedors i ciutadania; pot ser el
primer pas per iniciar-se en
la digitalització comercial o
ser un bon complement a
les xarxes socials de l’establiment.
L’aplicació està disponible en sistemes Android i

IOS i permet aportar eines
digitals per millorar la competitivitat dels comerços,
donar suport al comerç de
proximitat per perdre la por
a la tecnologia i dinamitzar
el sector a través de directoris de comerços i serveis.
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La situació epidemiològica
a la ciutat con�nua estable
des de fa tres setmanes
Ja fa tres setmanes que Rubí
registra valors posi�us en
relació amb la pandèmia
de covid-19. I és que en els
darrers set dies ha baixat
el nombre de persones
ingressades, ara són 11,
no ha mort cap persona
per coronavirus en aquest
període i el risc de rebrot
s’ha rebaixat ﬁns a 149. La
velocitat de transmissió de
la malal�a ha pujat ﬁns a
0,98, però con�nua indicant
que l’expansió del virus no
va en augment.
A Catalunya, la situació
és lleugerament millor, amb
un risc de rebrot de 115. Hi
ha 780 persones ingressades, de les quals 272 són
a l’UCI.
Comença la segona dosi
pels col·lec�us essencials
El Departament de Salut
ha comunicat que aquest
dijous es reprenia la vacunació als col·lec�us essencials,
entre els quals hi ha principalment el professorat, els

cossos policials i personal
d’atenció sociosanitària. La
segona dosi es farà per defecte amb el fàrmac Pﬁzer,
però els pacients poden demanar que se’ls subministri
AstraZeneca, com en el cas
de la primera dosi.
A Rubí, la vacunació
continua avançant a bon
ritme i ara hi ha un 32% de
la població vacunada amb
la primera dosi. La pauta
completa la té un 13%. Al
conjunt de Catalunya, la població vacunada és lleugerament superior, un 36% amb
la primera dosi i un 16%
amb la pauta completa.
Les escoles, gairebé sense
afectació
Com la setmana passada,
les escoles de Rubí han
registrat en els úl�ms set
dies una incidència mínima
per la pandèmia sanitària.
Únicament l’escola Torre de
la Llebre ha hagut d’enviar a
casa alumnes de dos grups
de Primària. / DdR

Relaxen les restriccions de
visites a l’Hospital de Terrassa
El Consorci Sanitari de Terrassa (CST), davant la millora
de la situació pandèmica, ha
decidit relaxar les restriccions a les seves instal·lacions.
A l’Hospital de Terrassa,
es podrà fer una visita al
ma� o a la tarda de dilluns
a divendres en dues franges predeterminades. A les
plantes covid-19, només es
podrà fer una visita els dimecres i dissabtes al migdia.
El mateix passa amb l’UCI,
que estarà oberta a visites
de dilluns a diumenge al

migdia, mentre que en el
cas de l’UCI covid-19, serà
el dimecres i el dissabte al
migdia. Al Servei d’Urgències, els pacients no podran
anar acompanyats, menys
en casos excepcionals, com
el cas dels menors, i les
embarassades poden estar
acompanyades d’un adult a
la sala de parts. Pel que fa
a l’Hospital de Sant Llàtzer,
que també depèn del CST, es
permet l’accés d’un visitant
per pacient en horari predeterminat. / DdR

Un estudi entre alumnes de 4t d’ESO de
Rubí conclou que les noies fumen i beuen
més alcohol puntualment que els nois
REDACCIÓ

La Taula de Salut Jove ha
donat a conèixer els resultats de l’enquesta Hàbits
relacionats amb la salut de
l’alumnat de 4t d’ESO de
Rubí 2019, elaborada per la
Diputació de Barcelona. L’estudi recull dades anònimes
de prop de 350 nois i noies
d’una desena de centres
educa�us de la ciutat, cinc
públics i cinc concertats:
Duc de Montblanc, JV Foix,
L’Estatut, Torrent dels Alous,
La Serreta, Maristes, Escoles
Ribas, Nostra Senyora de
Montserrat, Balmes i Regina
Carmeli.
Entre la molta informació que recull l’enquesta,
destaca les dades referents
al consum de substàncies
addic�ves entre el jovent.
En aquest sen�t, l’estudi assenyala que un 47,9% de les
noies han fumat algun cop,
enfront del 34,3% dels nois.
Pel que fa al consum d’alcohol, la relació és d’un 74,6%
de noies que han begut alguna vegada en comparació
amb un 68% dels nois.
Pel que fa a les dades
referents a la sexualitat evidencien que l’edat mitjana
de la primera relació són els
14 anys i que un 19,1% de
les noies no han fet servir
cap mètode an�concep�u
a l’hora de prac�car sexe.
En els nois aquesta dada és
del 8,1%.
Quant als hàbits alimentaris, l’estudi revela que
l’alumnat de 4t d’ESO de
Rubí menja menys snacks,
pastes i embotits que la
mitjana provincial, i que un

L’enquesta, elaborada per la Diputació, recull les dades de prop de 350 joves que cursan 4t d’ESO a
Rubí. / Ajuntament

40,8% de les noies han fet
dieta per aprimar-se alguna
vegada, en comparació al
27,3% dels nois.
Entre les dades referents
al lleure, destaca el fet que
els i les joves de Rubí estan
per sota de la mitjana de
la província pel que fa a la
pràc�ca d’esport i ac�vitat
�sica. Fora de l’horari escolar, un 10,5% de nois i 21,%
de noies no fan mai esport ni
ac�vitat �sica. Quant a l’oci
nocturn, l’estudi mostra que
els joves de Rubí tornen més
d’hora a casa quan surten:
més de la meitat ho fan
abans de les 2 h i un 18,1%
no han sor�t mai de nit.
Finalment, l’estudi també mostra que les noies
rubinenques mostren més
interès que la mitjana de
la província en referència a
qües�ons com el masclisme,

Un 40,8% de
les joves han fet
dieta per aprimarse alguna vegada,
davant només
el 27,3% dels nois

En el mateix sen�t, Annabel Cuesta, regidora de
Joventut, coincideix que
“aquesta trobada ens ha
permès iden�ﬁcar necessitats i prioritzar línies d’acció
que podrem seguir deﬁnint
en properes reunions”.

les relacions sexuals i els
efectes del consum de tabac, alcohol i drogues sobre
la salut.
La regidora de Salut
Pública, Marta Oliva, ha
destacat la importància de
disposar d’informació qualita�va sobre els es�ls de vida
de l’adolescència que pugui
ajudar a orientar, dissenyar
i avaluar les polítiques locals de salut. “Aquest estudi ens facilita un punt de
par�da sòlid per planiﬁcar
les nostres polítiques”, ha
assenyalat.

Taula de Salut Jove
La Taula de Salut Jove és
un espai de treball liderat
pels serveis municipals de
Salut Pública i Joventut i que
compta amb la par�cipació
de diversos agents del territori, entre els quals hi ha
professionals dels centres
d’atenció sanitària i sociosanitària. El seu objec�u és
abordar la salut dels joves
de la ciutat des de diferents
perspec�ves, en coherència
amb el que marquen el Consell de Salut de Rubí i el Pla
local de joventut.

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

¡NOVEDAD!

Gran surtido en
alimentación y complementos
para pájaros

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

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

Actualitat

Nou impuls per estendre i
consolidar el projecte Recooperem
d’aprofitament alimentari al Vallès

El projecte ha permès servir més de 34.000 àpats a famílies amb necessitats i ha evitat generar més de
15.000 quilos de residus. / Arxiu

rEDACCIÓ

El Consell Comarcal del
Vallès Occidental donarà
un nou impuls al projecte
de Sostenibilitat i Reaprofitament Alimentari amb una
nova aportació pressupostària de prop de 230.000 euros. Així ho ha aprovat el Ple
del Consell amb l’aplicació
dels romanents del 2020.
L’objectiu del Consell és
poder consolidar i expandir
el projecte Recooperem i
engegar un nou projecte de
sostenibilitat alimentaria al
mercat comarcal Mercavallès. Actualment 11 municipis, 46 escoles, 22 empreses
de menjador i 12 entitats
socials ja participen en el
projecte de reaprofitament
alimentari a les escoles Recooperem.
El president del Consell,
Ignasi Giménez, va destacar que són “uns projectes
que tenen un clar impacte
social, amb l’atenció de garantia alimentaria a famílies
vulnerables, però alhora
amb un impacte ambien-
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tal important, que s’aliena
amb les polítiques de lluita
contra el canvi climàtic que
estem portant a terme”.
En aquesta línia, el Consell
Comarcal està treballant en
un projecte per a presentar
als fons europeus Next Generation.
Durant aquest any es
destinarà pressupost comarcal a diferents actuacions per la consolidació i
expansió del projecte com
la compra de material o el
suport a la distribució d’una
forma sostenible.
Onze municipis al projecte
Recooperem
El projecte Recooperem va
néixer l’any 2014 impulsat pel Consell Comarcal
del Vallès Occidental amb
l’objectiu de prevenir el
malbaratament alimentari
a la comarca i alhora fer
front a les necessitats de
suport alimentari que tenen
les famílies i persones en
situacions de vulnerabilitat a la comarca. Per tal
d’aconseguir aquesta finali-

tat, el projecte consisteix a
aprofitar i recuperar els excedents alimentaris cuinats
en els diferents centres de
producció de la comarca i
distribuir-los posteriorment
a través d’entitats socials,
de rebostos municipals i
altres.
Actualment el projecte
Recooperem s’està realitzant en menjadors escolars
tot i que s’està treballant
perquè s’uneixin hospitals,
empreses, restauració I altres agents del sector de la
restauració. El projecte s’ha
dut a terme als municipis de
Badia del Vallès, Barberà del
Vallès, Castellar del Vallès,
Matadepera, Sant Cugat del
Vallès, Palau-solità i Plegamans, Rellinars, Rubí, Terrassa, Vacarisses i Viladecavalls. Hi ha altres municipis
que estan valorant la seva
adhesió amb les seves escoles i entitats. Des de 2015
a 2019 es van servir més
de 34.000 àpats, arribant a
gairebé 2.500 famílies i evitant generar més de 15.000
quilos de residus.
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Aquest dissabte, mobilització en defensa
del sistema públic de pensions
cia a les cotitzacions dels
treballadors al llarg dels
últims anys.
Segons els seus càlculs,
s’estima que la seguretat
social ha recaptat més de
800.000 milions d’euros que
no han repercutit en el sistema públic de pensions, sinó
que els governs de torn de
l’Estat han utilitzat per a al-

tres qüestions, buidant així
les arques de l’organisme.
La mobilització coincideix
amb el debat polític sobre
la reforma del sistema que
proposa el govern.
A la nostra ciutat, la manifestació d’aquest dissabte
serà a les 12 h, i anirà des de
la plaça Pere Aguilera fins al
Mercat Municipal. / DdR
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El Moviment per unes Pensions Públiques Dignes de
Rubí i la plataforma Rubí
Sanitat han acordat sumarse aquest dissabte 29 de
maig a les mobilitzacions
convocades arreu de l’estat
en defensa del sistema públic de pensions. El col·lectiu
reivindica una auditoria de
seguretat social en referèn-

HORARI: de 9 a 13 h amb possibilitat de sortir a les 14 h.
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*MATERIAL: inclou carpeta, materials per als tallers, préstec de
material escolar, assessorament cursos idiomes a l’estranger,
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a les activitats i workshops organitzats per l’escola, handouts i
material escolar, assessorament cursos idiomes a l’estranger,
assegurança.
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Vila Electrollar sorteja
una televisiói altres
electrodomèstics
Amb la voluntat d’agrair la ﬁdelitat i la conﬁança
de la ciutadania durant aquesta complicada època
de la pandèmia, Vila Electrollar, establiment amb
més de 60 anys d’experiència al nostre municipi,
ha organitzat un sorteig entre la seva clientela. Per
participar, només cal comprar qualsevol producte
de la botiga durant el mes de juny. Entre tots que
hagin fet qualsevol compra al juny se sortejarà
una televisió de 32 polsades amb Smart TV, tres
altaveus Bluetooth, un talla cabells Rowenta,
una batedora de got Taurus i una batedora de mà
Bosch, entre altres. El sorteig tindrà lloc el pròxim
30 de juny.

Policlínic Rubí i Svenson
ofereixen un diagnòstic
capil·lar gratuït
Grup Policlínic i Svenson, líder europeu en tractaments i cirurgia capil·lar, han iniciat una col·laboració
per oferir al Vallès els millors i més avançats tractaments per millorar la salut i la cura del cabell.
Aquesta unió posa a disposició dels rubinencs,
un equip d’especialistes i professionals en salut
capil·lar per donar la millor solució als problemes
de cabell tant d’homes com de dones. Entre els
problemes més freqüents hi ha com tenir una
bona cura del cabell, aturar la caiguda i recuperar
el cabell perdut. La caspa, el greix, la nutrició i la
densitat capil·lar també tenen solució amb tractaments especíﬁcs.
Els tractaments que Policlínic i Svenson ofereixen van des dels no quirúrgics (estètica i medicina
capil·lar) ﬁns a la cirurgia (amb l’última tecnologia
en microinjerts).
Per celebrar aquesta unió, els centres de Grup
policlinic ofereixen un diagnòstic capil·lar gratuït
amb un expert capil·lar de Svenson, que es pot
sol·licitar al telèfon 93 519 00 09 o escrivint a
info@grup-policlinic.com indicant a l’assumpte
“diagnòstic capil·lar gratuït”.
Policlínic Rubí
https://grup-policlinic.com/centros-medicos/policlinicrubi/grup-policlinic.com https://grup-policlinic.com/
Telèfon 93 519 00 09
Carrer Pere Esmendia 25. Rubí

Rubí acull l’estrena del documental ‘Dones
en temps de crisi: any 2020’
REDACCIÓ

La Biblioteca ha acollit
aquest dimarts l’estrena
del documental ‘Dones en
temps de crisi: any 2020’.
La projecció dels diferents
capítols del documental i la
xerrada posterior han comptat amb la par�cipació d’una
quarantena de persones.
El documental és un homenatge a les dones que,
amb ocupacions diverses,
han fet sostenible el dia a dia
de la crisi de la covid-19. A
més, pretén donar visibilitat
als treballs de les dones i els
lideratges femenins, contribuint a pluralitzar i donar
major representa�vitat a les
aportacions essencials de
les dones en el context de la
pandèmia.
El projecte audiovisual
presenta retrats allunyats
de tòpics i d’estereo�ps de
les vivències de dones de
generacions, cultures, procedències, models familiars,
opcions sexuals o capacitats
molt diverses. Són 32 dones

L’alcaldessa, durant l’acte. / Ajuntament-Localpres

que treballen en diferents
sectors dels 18 municipis
catalans que formen part de
l’Observatori de les Dones
en els Mitjans de Comunicació les protagonistes
d’aquest audiovisual. Entre
les protagonistes hi ha dues
rubinenques, Lídia Gil, directora de l’Associació Vallès
Amics de la Neurologia, i M.
José Martínez, propietària
d’una perruqueria i un centre d’estètica, totes dues
amb ﬁlls. Gil explica en un
dels fragments les diﬁcultats

per conciliar les complexes
relacions entre les cures, l’espai domès�c i l’espai laboral:
“Sabíem que es cobraria
un 70% de la totalitat de la
nòmina i, és clar, això és dur
per aplicar-ho a tots els companys. I, a més, ges�onar la
incertesa. Tothom té moltes
preguntes, tothom vol saber
quan tornem, quan s’acabarà això. I si alguna cosa
ens ha ensenyat aquesta
pandèmia és que ningú tenia
les respostes”. En el cas de
Mar�nez, també reﬂexiona

sobre la vulnerabilitat de la
vida davant d’una pandèmia
d’aquestes caracterís�ques:
“Creia que ens moriríem.
A més, no pares de veure
la televisió, entres en un
bucle...”.
La presentació del documental a Rubí va comptar
amb la presència de l’alcaldessa, Ana M. Martínez,
i també de les cineastes
autores del ﬁlm, Nila Núñez,
Cristina Almirall i Raquel
Marques. La màxima responsable municipal va destacar com les tasques que
històricament han recaigut
en les dones han estat permanentment infravalorades
i la importància de donar
visibilitat a aquestes tasques: “Estem lluitant contra
la història. Durant segles,
les dones s’han fet càrrec de
manera gairebé exclusiva de
les tasques reproduc�ves i
de les cures. Funcions absolutament indispensables
per a la vida que, tot i així,
han estat menys�ngudes i
precaritzades”.

Concentració a Rubí en rebuig a la violència que
estan pa�nt al territori de Gaza i a Colòmbia
Prop d’una seixantena de
persones van sor�r al carrer
el dimecres a la tarda per
protestar contra dos conﬂictes internacionals: l’escalada de tensió a la franja
de Gaza i la violència policial
a Colòmbia. La concentració va tenir lloc davant de
l’Ajuntament.
En el cas del conﬂicte a
Orient Pròxim, actualment
les dues parts, l’estat d’Israel i l’organització Hamàs,
que controla Gaza, han
signat una treva després

que hagin mort centenars
de civils.
Pel que fa a Colòmbia,
les protestes contra un augment dels impostos a les
classes mitjanes ha provocat manifestacions que han
estat brutalment reprimides
per la policia. Segons el Comitè Nacional d’Aturada, hi
ha una cinquantena de civils
morts i més de 500 desapareguts. A més, una vintena
de dones han estat víc�mes
d’abusos sexuals per part de
la policia. / DdR

Rubí Solidari va organitzar la manifestació. / J.A. Montoya

´
· 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.
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Actualitat
El JV Foix inicia
un projecte de
conservació de
la biodiversitat
centrat en ocells
i ratpenats
L’institut JV Foix ha engegat
aquest curs un projecte de
conservació de la biodiversitat i educació ambiental per
acostar l’alumnat a les diferents espècies de ratpenats
i ocells insectívors.
L’objectiu és traslladar
als alumnes la sensibilitat
per la conservació i la protecció del medi natural. Per
això s’han instal·lat sis caixes
niu per a aus insectívores,
tres menjadores i tres caixes refugis per a ratpenats
a l’entorn natural proper a
l’institut. Les estructures
permeten oferir a les aus i
els ratpenats un lloc de supervivència i reproducció alhora que permet a l’alumnat
estudiar i fer un seguiment
dels animals.
Una de les causes més
importants de la pèrdua de
biodiversitat és precisament
la destrucció dels hàbitats.
Així, la col·locació de nius artificials és un ajut per aquelles aus que tenen dificultats
per trobar llocs de nidificació naturals, ajudant a incrementar la seva població.
Pel que fa als ratpenats, es
pretén afavorir la recuperació de la seva població, que
també serveix per controlar
la proliferació de mosquits
i altres insectes. L’institut
ha comptat amb l’ajut de
l’ornitòleg rubinenc Jorge de
Pedro, anellador expert de
l’ICO, que col·labora amb el
Museu de Ciències Naturals
de Granollers introduint les
dades recollides al projecte
Quirocaixes, que es pot
consultar al web Ratpenats.
org. / DdR
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Rubí Acull dona visibilitat a la situació
vulnerable dels joves migrants tutelats
i extutelats a Catalunya
lara lópez

L’entitat Rubí Acull va organitzar aquest dissabte al
matí a la Biblioteca una taula
rodona centrada en els joves
migrants tutelats i extutelats
que lluiten per aconseguir
el permís de residència i de
treball a Catalunya. El debat
va comptar amb la participació de la plataforma La Tancada Per Drets de Girona, la
DGAIA (Direcció d’Atenció a
la Infància i l’Adolescència) i
el CEF Can Mir.
Òscar i Youssef, membres de La Tancada per Drets
a Girona, dins de la Coordinadora Obrim Fronteres a
Catalunya, van explicar la
seva lluita pels drets de 39
joves migrants sense llar a
Girona i Salt, amb el suport
d’organitzacions antiracistes
que han aconseguit un sostre i alimentació bàsica per
aquest grup.
I és que per aconseguir
regularitzar la seva situació
administrativa, els joves
extutelats es troben amb
unes barreres burocràtiques devastadores: la Llei
d’Estrangeria espanyola
exigeix que els migrants
comptin amb una oferta
de feina temporal d’un any
de durada. A més, el 2019
una sentència del Tribunal
Suprem va establir que, en
la primera renovació del
permís de residència, han
de demostrar el 100% de
l’IPREM (Indicador Públic de
Renda d’Efectes Múltiples),
que a Espanya és de 540
euros al mes. A la segona
renovació, el requisit es multiplica al 400% de l’IPREM,
uns 2.100 euros.

Representants de la Tancada per Drets de Girona, CEF Can Mir, la
DGAIA i Rubí Acull, a la taula rodona. / L.L.

Tot plegat provoca que
molts joves extutelats acabin en situació irregular
un cop arriben a la majoria
d’edat. A Catalunya hi ha
6.000 joves migrants contra
les cordes a Catalunya.
D’altra banda, Pedro
Sanz, responsable del projecte de menors sol·licitants
d’asil tutelats per la DGAIA, va descriure com és el
procés d’ajuda als menors
migrants sol·licitants d’asil,
llarg i ple d’incertesa i que
habitualment s’allarga durant més d’un any.
L’advocat de la Comissió
Catalana d’Ajuda al Refugiat
va destacar que el 2020 es
va produir un canvi important en la forma jurídica de
la tutela. Quan un menor
sense papers era detectat
per les forces policials, la
situació jurídica d’aquests
joves era molt incerta fins
que la Fiscalia de Menors no

determinava la seva edat i la
DGAIA oferia acollida sense
establir cap tutela. Gràcies a
la creació de la Declaració de
Desemparament Preventiu,
la DGAIA realitza funcions
tutelars durant tot aquest
període, fet que ajuda a les
prestacions i tràmits en un
futur.
Quant a l’ajuda econòmica de la Generalitat als joves
migrants de 18 a 21 anys,
Oscar Campos, de la Tancada de Girona, afirma que no
la reben tots els joves i que
no cobreix totes les necessitats d’aquests joves, que
afronten problemes com el
racisme immobiliari.
També va participar Xavi
Mas, vicepresident del CEF
Can Mir, qui va parlar sobre
l’equip del club format per
una vintena de joves migrants tutelats procedents
de centres d’acollida de
menors i pisos tutelats.
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La cineasta Marga Almirall
explicarà a l’alumnat de 6è del Pau
Casals com fer un curtmetratge
Dins del projecte Magnet
de l’escola Pau Casals i la
Filmoteca de Catalunya, el
centre educatiu acull el 31
de maig a les 9 h una nova
edició de Cineastes a l’escola. En aquesta ocasió, serà
Marga Almirall qui visitarà
el Pau Casals i explicarà als
alumnes de 6è de Primària
com fer un curtmetratge.
L’alumnat d’aquest curs
està preparant un curt al
voltant de l’experiència a
l’espai on han viscut i crescut des dels 3 anys abans
de fer el salt a l’institut,
que es presentarà el 15 de
juny al teatre municipal
La Sala.
L’acte serà tancat per
la situació sanitària i els

alumnes prèviament hauran visualitzat treballs de
la cineasta per poder fer-li
preguntes. Marga Almirall
és realitzadora, muntadora
i directora de contingut de
la cooperativa Drac Màgic. Ha realitzat diversos
curtmetratges com Ho vull
veure tot, Estimada (vida)
diària, Elena Universo i
actualment està treballant
per estrenar El que encara
balla en mi, juntament amb
Júlia Gaitano.
El mateix dia a la tarda,
Júlia Betrian, de la Filmoteca de Catalunya, oferirà
un taller d’escriptura de
guió per complementar els
aprenentatges de la sessió
del matí. / DdR

Conferència d’Albano Dante Fachín
sobre el model econòmic
Dins del marc de les Jornades per la República, l’activista polític Albano Dante
Fachín, oferirà la conferència ‘Hi ha alternativa a
l’IBEX-35? Un nou model
econòmic per la República
Catalana’.
Fachín, nascut a l’Argentina, va ser diputat per
Catalunya Sí Que es Pot i
secretari general de Podem
a Catalunya, formació a
la qual va abandonar per
discrepàncies després del
Referèndum de l’1 d’octubre i l’aplicació del 155
a la Generalitat per part
del govern de l’estat espanyol. Posteriorment, es
va presentar com a cap de
llista pel Front Republicà a
les eleccions generals del
2019, però no va obtenir
representació.
La conferència, que

Albano Dante Fachín. / Cedida

tindrà lloc el 28 de maig
a les 19 h als jardins de
l’Ateneu, està organitzada
per l’Assemblea Nacional
de Catalunya, Òmnium
Rubí, el Consell local per la
República i el CDR local. Per
participar cal inscriure’s de
forma prèvia a través del
link https://bit.ly/3uC4Ard
o bé anant a la seu de l’ANC
de 18 h a 20 h. / DdR
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D

imecres a Barcelona hi va haver un
desnonament en què els Mossos
d’Esquadra van carregar contra els
manifestants que intentaven impedir l’entrada de la comitiva judicial a l’immoble, on hi
vivien tres joves. El cas va ser mediàtic perquè
es tracta del primer desnonament des que s’ha
conformat el nou govern català i perquè hi
havia tres diputats de la CUP entre els manifestants. Però els desnonaments succeeixen
dia rere dia arreu del país. I de ben poc han
servit les lleis aprovades per les diferents administracions per frenar-los, perquè finalment
són competència del poder judicial. Com
passa més del que ens agradaria a tots, les lleis
sempre arriben tard quan es tracta de defensar
la població més vulnerable o el que és encara

Los Ayuntamientos también son Administración
La Unión Europea concede cierto dinero a
sus estados miembros debido a la pandemia
por Covid-19, y que luego (en el caso de
España) hay que devolver en un 60%, es decir,
es un préstamo. Este dinero va destinado al
Gobierno de la nación, que luego lo reparte
a las Comunidades Autónomas (unas reciben
más y otras menos). ¿Pero qué pasa con los
Ayuntamientos? Sencillamente que se han
de buscar la vida, y eso es totalmente injusto e
insultante. La Administración más cercana a
la que los ciudadanos pueden acudir de forma
más eficaz a expresar e intentar solucionar sus
problemas cotidianos, son los Ayuntamientos.
Esto quedará en saco roto, pero mi opinión es
que ese dinero destinado desde la UE debería
desembocar en su mayor parte en los Ayuntamientos, para que ellos, conociendo su particular problemática derivada del coronavirus,

EDITORIAL

El no dret a l’habitatge

pitjor, acaben sent tombades per la mateixa
justícia que se suposa que ha de protegir els
ciutadans. A tall d’exemple, el decret antidesnonaments del govern de la Generalitat va ser
anul·lat al gener pel Constitucional i la llei de
regulació dels lloguers està recorreguda pel PP
i té un futur incert.
Mentrestant, dades fredes, però molt clares: durant el 2020 a Catalunya es van executar
5.737 desnonaments, quinze cada dia. Una
quinzena de situacions dramàtiques cada dia

Cartes de la Ciutadania

puedan gestionarlo. Sí, señores/as de la UE y
del Estado, los Ayuntamientos también son
Administración, y según mi criterio, la más
importante.
José Antonio Avila López

Que la tierra te sea leve S.T.T.L.
Este epitafio romano se grababa en las lápidas
de los difuntos, un deseo de buena suerte, de
trascendencia rápida y fructífera hacia la otra
vida. A la vez que una manera de asegurarse
que a pesar del tiempo transcurrido el difunto,
seguiría perteneciendo a la historia.
Los rituales fúnebres son tan diversos como
culturas hay en el mundo. El que nos tocó “en
suerte”, el occidental, es el reflejo de nuestra
sociedad: ¡una jodida tortura!
Parte esencial de este es aferrarse a lo material, al féretro, a la tumba (a ser posible con
muchas flores), al cuerpo de la persona muerta,
a sus objetos. Eso tan posesivo de nuestra so-

El Tuit de la setmana
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de la nostra vida. I això, en un any en què la
pandèmia ha fet caure aquesta dada. Quatre de
cada cinc d’aquestes famílies ha estat desnonada perquè no podia pagar el lloguer, que en els
darrers 5 anys ha pujat més d’un 40%.
L’estat, que cada dia sembla més de dret
que democràtic i social, té al damunt un
problema de dimensions majúscules. Les
inexistents polítiques habitacionals dels darrers anys fan que el parc públic d’habitatge
sigui absolutament insuficient per protegir
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Amb la col·laboració:

ciedad, retener ¿para qué? A corta edad ya se
nos dejan claras las “reglas del juego”, ¿no? La
muerte es parte de la vida. Sin contrato de permanencia. De momento, esta es la información
(contrastada) de la cual disponemos.
Aspiramos como personas, y como sociedad, no sólo a tener una vida digna, sino a una
muerte digna también. No morir en un bombardeo en Gaza, ni en un cayuco que intenta
cruzar el Mediterráneo, ni en una cuneta, sin
nombre ni patria. Hay muertes evitables, hay
muertes que indignan…
En esta era D.C. (después del Covid) nos
ha tocada adaptarnos al cambio de muchos
hábitos, uno de ellos: el duelo. Sin abrazos, con
aforo y tiempo limitado, con urnas y despedidas
por video llamadas…
Hoy le ha tocado a mi familia, hoy toca
enterrar al ABU. En mi caso el sepelio será
“abstracto” no estaré allí para el ritual fúnebre.
Lo cierto es que jode bastante… En estos casos

a les famílies vulnerables que cada dia perden casa seva. Mentrestant, el mateix estat,
la Constitució del qual recull per escrit que
l’habitatge és un dret bàsic, s’ha dedicat a
regar amb milions d’euros la banca per evitar
la seva fallida. Milions d’euros a fons perdut
que incomprensiblement ningú espera que
tornin a les arques públiques. I a la gent, qui
la rescata?
Amb una crisi social galopant, el futur pinta molt negre: gent que cada dia perd casa seva,
pensions que cada dia es desvaloritzen més i
un atur juvenil dels més elevats de la Unió
Europea, per parlar únicament de tres indicadors... Això sí, les empreses de l’IBEX-35
han acumulat durant el 2020 un benefici net
de 30.000 milions d’euros. Valorin vostès.

se suele recomendar “re-agendarlo” para “cuando se pueda”, “cuando estemos vacunados”. De
momento “apechuga” con WhatsApp (en caso
de familias extensas, Zoom).
Como envidio a los budistas ¡en este momento! Sin dramas judeo-cristiano de ¡tanto
llanto y bajón! Como decía Eduardo Galeano:
“no creo en ningún Dios, pero si creyera en
alguno sería en uno que le guste el vino y el
baile”. Lanzo la idea para las empresas funerarias: si la persona ha tenido una vida alegre
(y una muerte digna) funeral festivo donde
cada una de las personas allegadas reciba un
kit que incluya: vídeo, fotos, música y bebidas
preferidas de nuestro ser querido. Link de
un foro debate donde se tratarán las mejores
anécdotas (se accederá con contraseña, cotillas
abstenerse).
Epitafio: Que el tango y los goles de Peñarol te acompañen ¡siempre!
Andrea de Pablos Real

Opinió
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Poca rellevància de la política local en
l’elecció de qui gestiona la ciutat
Vicenç Rabadán
Professor UAB

La victòria clara dels socialistes a Rubí en les municipals de tot just ara fa dos
anys s’hauria donat sense
la victòria del PSOE en
les generals celebrades un
més abans? Els 7 regidors
aconseguits per ERC, que
AUP baixi a una única representant o la desaparició
del PP del Ple local... no
tenen més relació amb la
política catalana i espanyola
que amb la local? Proposo
repassar la història electoral de la ciutat per veure si
la política local és, o no, el
factor clau per escollir els
nostres representants.
Això connecta amb el
debat clàssic sobre el vot a
les persones o als partits en
els comicis locals, en què cal
distingir entre ciutats i pobles de diverses dimensions.
El vot a polítics carismàtics
o personalistes explica els 4
o 5 primers mandats municipals a moltes ciutats, i
Rubí n’és un bon exemple:
amb participacions que
no s’han repetit, de més
del 65%, eren temps de
majories absolutes presidides per Miquel Llugany al
capdavant de PSUC i ICV,
però també del vot “dual”
(moltes persones votaven
partits diferents en funció
del tipus d’eleccions).
Els anys 90 s’intensifica
el vot dual. El “pujolisme”
es consolida amb majories
absolutes de CiU, que a
Rubí fins i tot guanya les
eleccions catalanes de 1995
i obté 5 regidors en les
municipals d’aquell any. El
PSC va guanyar sempre les
eleccions generals a Rubí,
amb més del 50% dels vots
la majoria de vegades. En les
municipals, la participació
baixa del 50%, i només remunta el 1995, quan s’acaben les majories absolutes
històriques de PSUC i ICV
en un Ple gairebé sempre
amb 5 grups municipals.
El nou segle sacseja
dinàmiques polítiques i
hegemonies en tots els àmbits: victòria del PSOE de
Zapatero sobre el PP de
Rajoy (candidat imposat
per Aznar en plena majoria
absoluta), dies després dels
atemptats de l’11-M de

2004; CiU perd la Generalitat el 2003 davant el tripartit de PSC, ERC i IC; i
a Rubí s’acaben les alcaldies
d’ICV a favor del PSC. Però
no és una simple alternança,
sinó que el Ple augmenta els
grups municipals amb dues
formacions de caire local,
Units per Rubí i Alternativa
Ciutadana de Rubí (ACR),
amb una participació del
56,8%.
La primera dècada del
segle XXI s’estabilitza, aparentment, en els àmbits
autonòmic (segon tripartit)
i estatal (Zapatero repeteix).
Però hi ha dinàmiques més
o menys soterrades o visibles que provoquen una
dècada vertiginosa a partir
de 2011.
El projecte de nou Estatut de Catalunya no apassiona la ciutadania, però la
retallada del Tribunal Constitucional el 2010 dispara
el “procés” independentista.
D’altra banda, el 15-M de
2011 i el moviment dels
indignats generen Podemos;
mentre que el 2006 entra
Ciudadanos al Parlament.
I anem a destacar interaccions de polítiques i partits catalans i espanyols amb
les eleccions municipals
a Rubí des de 2011, quan
coincideixen comicis locals
i generals. El 2010, CiU havia recuperat la Generalitat
(aquell dia va guanyar fins i
tot a Rubí) pactant amb el
PP, que va ser tercera força
al Parlament.
Un any després, en el
Ple rubinenc el PSC perd 4
regidors dels 12 que tenia,
CiU dobla edils i n’obté 4 i
el PP esdevé segona opció
política amb 6 regidors. Pregunta: les circumstàncies de
la política local havien estat
tan determinants en aquells
resultats? La crisi en el PSC
local dos anys abans podia
ser un factor rellevant, però
les ofertes convergent i popular eren similars a les del
2007, quan el PSC no obté
el 13è regidor per 4 vots.
Saltem al 2015, amb una
CiU ja independentista, però
amb menys diputats que 3
anys abans i amb el suport
d’una ERC a l’oposició però
aliada. Un any intens, amb
eleccions municipals, al Parlament i generals (repetides
el 2016), i totes amb més

participació, sobretot en les
autonòmiques (74,8%), que
a Rubí guanya Ciutadans,
mig punt per sobre de Junts
pel Sí, el PSC en tercer lloc,
el PP té el 8,5% dels vots i
la CUP n’obté més del 7%.
En les municipals, el PSC es
queda amb 6 representants,
ERC és segona força amb
5 electes, Ciutadans entra
al Ple amb 4 regidors, AUP

(hereva d’ACR) en treu
3 i el PP es queda amb 2.
Casualitat o més interès pel
“procés” que per la ciutat?
Per acabar, després de
l’1-O, els empresonaments,
l’exili i les eleccions convocades per Rajoy el 20-D de
2017, el 2019 ofereix unes
eleccions generals 4 setmanes abans de les municipals.
A Rubí, després de la victò-

ria d’En Comú Podem en
les generals de 2015, el PSC
torna a guanyar amb més del
28%, ERC puja a la tercera
posició o el PP s’enfonsa.
En les locals, em remeto
als resultats integrats en les
preguntes inicials d’aquest
informe. La ciutadania s’ha
d‘interessar força més per
com es gestiona la ciutat...
i per qui ho fa.
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L’Ajuntament reestructurarà
les subvencions per facilitar
l’accés a l’habitatge
REDACCIÓ

El consistori està treballant
per reestructurar les subvencions que faciliten a les
persones amb una capacitat
econòmica limitada l’accés a
l’habitatge i el pagament de
les despeses bàsiques vinculades. Dues noves línies
de subvencions subs�tuiran
les actuals ajudes a l’IBI que
venia atorgant la corporació
local des de fa 15 anys, que
generen dubtes jurídics, i
seran ges�onades directament per Habitatge.
La primera �pologia dels
ajuts es des�narà a sufragar
despeses generals de la llar,
mentre que la segona està
reservada a joves i famílies
monoparentals per ajudarlos a fer front a les despeses
de formalització de nous
contractes de lloguer. Es
tracta de conceptes i collec�us que ara queden fora
dels ajuts que ja atorga el
consistori i que el nou Pla
d’Habitatge iden�ﬁca com
a població que necessita
suport per mantenir l’habitatge. Segons la regidora
d’Habitatge, Ànnia García,
les noves ajudes “responen
a una realitat perversa: el
fet que un bé de primera
necessitat, com és l’habitatge, �ngui un preu molt
per sobre de la capacitat
adquisitiva de la majoria
de la població”. Les bases
reguladores dels nous ajuts
se sotmet a consulta pública
a través de la plataforma
Rubí Par�cipa.
Rubí vol ser àrea amb mercat d’habitatge tens
D’altra banda, al Ple de
maig, que es va celebrar

ahir, estava previst aprovar
una sol·licitud per tal de
demanar a la Generalitat
que declari Rubí àrea amb
mercat d’habitatge tens.
Això hauria de permetre
aplicar les obligacions reguladores de la nova llei de
moderació i contenció dels
preus de lloguer. A les àrees declarades amb mercat
d’habitatge tens s’aplica un
índex de preus de lloguer
en els nous contractes i renovacions i aquest s’ha de
publicar juntament amb la
difusió de l’oferta de lloguer.
A Rubí, Proursa ha iniciat
19 expedients a través de
l’Agència Catalana de Consum per incomplir aquestes
obligacions. La llei també
obliga a aplicar els preus de
les rendes segons l’índex de
referència i en el cas de les
renovacions, la referència
és el preu del contracte
anterior, que només pot
augmentar en relació amb
l’IPC. Aquesta llei, en vigor
des de fa uns mesos quan la
va aprovar el Parlament, ha
estat recorreguda pel Par�t
Popular al Tribunal Cons�tucional. L’Ajuntament considera que Rubí ha d’estar dins
d’aquesta categoria perquè
en el període 2014-2020
l’increment del preu del
lloguer ha estat del 44,28%,
molt per sobre de la mitjana
catalana, del 36,10%. També
defensa que cal decretar
que sigui àrea amb mercat
d’habitatge tens perquè el
cost del lloguer a la ciutat
l’any 2019 representava el
46,64% dels ingressos dels
rubinencs. En els darrers
cinc anys l’IPC ha augmentat
un 4,6% i el preu del lloguer
ho ha fet en un 33,76%.

El Pla de Reac�vació Socioeconòmica vol
consolidar Rubí com el motor de la indústria i
la innovació del Vallès
REDACCIÓ

El Pla de Reactivació Socioeconòmica de Rubí ha
prioritzat sis objec�us per
impulsar el desenvolupament econòmic del territori,
principalment relacionats
amb els àmbits de la indústria, ocupació i comerç.
Així ho van acordar dijous
de la setmana passada els
agents de la Taula per la
Compe��vitat Industrial de
Rubí (TCIR) i associacions de
comerciants en una sessió
de treball a la Masia de Can
Serra.
Durant la sessió, s’han
prioritzat els reptes del pla,
s’han desglossat els objec�us en línies o eixos de
treball i s’ha fet un primer
plantejament d’accions per
assolir els objec�us de reac�vació que busca el pla.
En aquest sentit, s’estructurarà en sis objectius. Entre aquests, hi ha
el d’apostar per Rubí com
el motor de la indústria i la

La sessió de treball va tenir lloc a Can Serra. / Ajuntament

innovació del Vallès, vetllant
per consolidar el seu teixit
productiu i oferint oportunitats per la implantació
de noves empreses. També
aposta per la formació
al llarg de la vida, com a
factor clau del seu mercat
laboral, fent-ho més eﬁcient
i adaptat als requeriments
del teixit productiu, i per
desenvolupar un mercat de
treball just, integrador i amb
igualtat d’oportunitats.

Altres objec�us del Pla
de Reac�vació són promoure el caràcter emprenedor i
comercial de la ciutat; apostar pel desenvolupament
urbà basat estratègicament
en la transició energè�ca i
la sostenibilitat; transformar la trama urbana i els
polígons amb la complicitat
de la ciutadania i apostar
per deﬁnir una estratègia
compartida de desenvolupament local, treballant

en xarxa i cooperant amb
nodes industrials propers,
amb els que es comparteix
sinergies econòmiques, socials i demogràﬁques.
En una propera sessió de
treball, els diferents agents
concretaran les accions que
han de fer possible els sis
objec�us deﬁnits.
El Pla vol donar resposta
a les conseqüències econòmiques i socials de la crisi
sanitària actual.

S’amplia el termini per sol·licitar els ajuts
al pagament del lloguer del Ministeri
REDACCIÓ

El termini per sol·licitar els
ajuts al pagament del lloguer del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, que atorga l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya,
s’ha ampliat ﬁns a l’11 de
juny. El tràmit s’ha de fer de
forma telemà�ca a través de
la web de la Generalitat.
L’import de la subven-

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

ció és d’entre 240 i 2.400
euros anuals. La quan�a es
calcula en funció de l’esforç
en el pagament de la renda,
segons els ingressos de la
unitat familiar. Per accedir
cal no superar un topall
màxim d’ingressos anuals
d’11.279,38 euros per una
persona adulta i de 3.759,79
euros per cada persona
addicional. Cal també un
mínim d’ingressos per pagar

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

el lloguer, ponderats segons
el nombre de membres de
la unitat de convivència i la
localització de l’habitatge.
El lloguer màxim mensual
ha de ser de 800 euros a la
demarcació de Barcelona i
de 900 euros en el cas de famílies nombroses i persones
amb discapacitat i barem
de mobilitat favorable. Les
persones sol·licitants han
d’aportar la documentació

especiﬁcada a la pàgina web
de la Generalitat.
Els ciutadans que vulguin fer alguna consulta
sobre la tramitació dels
ajuts té a la seva disposició
l’Oﬁcina Local d’Habitatge a
la qual cal accedir amb cita
prèvia, que es pot demanar
trucant al telèfon 93 588 66
93 de dilluns a divendres al
ma� i els dilluns també a
la tarda.

Si buscas calidad, precio y
DWHQFLyQ£(Q1HZ+RPH3F
está la solución!

PIDA UNA VISITA SIN COMPROMISO, TELF. 93 588 40 08

F3LQWRU&RHOOR (QWUH/D0RQWVHUUDW
\HO&HOOHU 7

C/ VALLESPIR, Nº 19, 2ª PLANTA, 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS,
P ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

ZZZQHZKRPHSFQHW
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Especialistas en pollos, conejos a l’ast
y comidas prepadas desde 1995

Servicio a domicilio y
o a través de GLOVO
C/ Monturiol, 19 Rubí
T. 93 697 31 03 · 93 588 76 06

www.rostisseriarubi.com

¡Síguenos!
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TRADICIONS

L’església de Sant Pere acull la celebració de
La CECAR organitza una
conferència sobre el Rocío la Festa dels Xatos marcada per la pandèmia
REDACCIÓ

El Rocío es una de les festes religioses més populares. / Cedida

Encara dins del marc de la celebració del Dia d’Andalusia,
que es va commemorar el 28
de febrer a la ciutat amb una
ofrena ﬂoral, la Coordinadora de En�dades Andaluzas de
Rubí (CECAR) ha organitzat el
28 de maig una conferència.
Sota el títol ‘El Rocío y su
esencia religiosa’, la conferència anirà a càrrec de Toni

Valenzuela, president de la
Hermandad Nuestra Señora
del Rocío de Sabadell.
L’acte �ndrà lloc a les 19
h al Museu Castell i caldrà
reservar per accedir-hi. Per
fer-ho, s’haurà de trucar al
629 832 701, al 609 347 755
o enviar un correu electrònic a c.e.c.a.r@gmail.com.
/ DdR

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

Per segon any consecu�u,
la Festa dels Xatos i l’Aplec
de Sant Muç ha estat marcada per la pandèmia de
coronavirus. Si l’any passat
es va reduir a la distribució
d’alguns vídeos a través de
les xarxes socials, enguany
la celebració s’ha pogut
realitzar presencialment,
tot i que amb limitacions.
Unes restriccions que no
han permès organitzar la
popular pujada a Sant Muç,
encapçalada per geganters,
castellers o diables, ni la
ballada de sardanes, ni
l’arrossada ni la tradicional
ballada dels Xatos.
L’església de Sant Pere
ha estat l’escenari de la
festa, organitzada pel Foment de la Sardana, l’Esbart
Dansaire i la parròquia de
Sant Pere, amb el suport
de l’Ajuntament de Rubí.
Després de desinfectar l’interior de l’església, la celebració ha arrencat amb la
missa oﬁciada per mossèn

Mármoles
Martínez
Peralta

Marbre
Granit
Silestone
Pedra natural
i artificial
Av. de la Llana, 63

(Polígon Industrial “La Llana”)

T. 93 697 20 95

La Cobla Jovenívola de Sabadell va oferir un concert de sardanes. / J. A. Montoya

Joaquim Meseguer. Posteriorment, l’Esbart Dansaire
ha ofert el Ball d’Homenatge. La celebració ha
finalitzat amb un concert
de sardanes amb la Cobla
Jovenívola de Sabadell, que
ha ﬁnalitzat amb El ball dels
Xatos de Josep Serra i Pere
Burés.
Tots els assistents van
respectar les restriccions
vigents, amb aforament
controlat, mascaretes, distància de seguretat i higiene
de mans. L’organització
ha valorat positivament
que s’hagi pogut realitzar

en aquest pe�t format, a
l’espera que l’any vinent
la situació sanitària es�gui

controlada i es pugui recuperar la festa com marca la
tradició.

Dos dansaires, durant el Ball d’Homenatge. / J. A. Montoya

ARTS PLÀSTIQUES I ESCÈNIQUES

Uns 400 joves participen divendres en un
muntatge escènic sobre els reptes climà�cs
REDACCIÓ

Uns 390 alumnes de 1r d’ESO
dels ins�tuts La Serreta, Duc
de Montblanc i L’Estatut participen des de la setmana
passada a la proposta Europa
Verda als Barris, la segona
ac�vitat del Projecte ImPACTE Jove/Verd. La inicia�va de
l’Ajuntament de Rubí s’emmarca en el programa Erasmus + Diàlegs Estructurats
de la Comissió Europea i es
desenvolupa amb el suport
de l’Institut Nacional de la
Joventut (INJUVE).
Europa Verda als Barris
fa servir les arts plàs�ques i
escèniques per sensibilitzar
la joventut en relació als
objec�us del Pacte Verd Europeu. Durant aquests dies,
l’alumnat de cada ins�tut està
creant murals amb dissenys
simbòlics relacionats amb
el canvi climà�c a par�r de
materials reciclats que han
anat recollint en els mesos

previs. El disseny dels murals
i la coordinació ar�s�ca son
a càrrec de l’Escola d’Art i
Disseny (edRa).
La segona fase de la proposta �ndrà lloc aquest divendres 28 de maig (12.30
h) a l’amﬁteatre del parc del
Castell i reunirà l’alumnat de
tots els ins�tuts par�cipants
en un espectacle de dansa i
música en directe, que també representarà de forma
simbòlica els reptes climà�cs
als quals ens enfrontem com
a societat. Els 20 murals temà�cs creats pels i les joves
actuaran com a escenograﬁa
de l’acte. L’escola de ball Vuit
Temps oferirà una coreograﬁa
inspirada en la contaminació
dels oceans, l’escola Dinamic
Crescendo treballarà a par�r
del tema de la desforestació
i The Community Dance Center abordarà la contaminació
acús�ca. La música en directe
anirà a càrrec de l’Escola
Municipal de Música Pere

Burés.
L’objectiu de l’ImPACTE
Jove/Verd és establir un diàleg entre la joventut i la classe
polí�ca per a l’aplicació del
Pacte Verd Europeu a escala
local.
El Projecte ImPACTE Jove/
Verd consta de cinc ac�vitats
que es desenvoluparan durant aquest any i que s’adrecen a diferents col·lectius
de joves. Totes s’enfoquen
en l’aplicació del Pacte Verd
Europeu al territori, a través
d’aquest diàleg entre joves i
ins�tucions. Entre els mesos
de gener i febrer, es van celebrar en format virtual les
dues sessions de la primera
ac�vitat, en què nois i noies
de 13 i 14 anys del Consell de
l’Adolescència i dels ins�tuts
de Rubí van poder intercanviar inquietuds i impressions
sobre el Pacte Verd Europeu
amb polítics municipals i
diputats del Parlament Europeu.

CULTURA
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MÚSICA

Miki Núñez, Ana Mena i Nil Moliner,
al cartell del fes�val Primavera Pop
REDACCIÓ

L’emissora Los 40 Principales ja ha fet públic part del
cartell del fes�val Primavera
Pop, que �ndrà lloc a l’amﬁteatre del Castell el 19 de
juny, pocs dies abans de la
Festa Major. Artistes com
el terrassenc Miki Núñez i
el seu darrer èxit Sin notícias de Gurb i Ana Mena i
Omar Montes, que estan
triomfant amb la cançó
Solo, passaran per Rubí per
interpretar els seus darrers
èxits musicals.
El cartell el completen
altres ar�stes d’èxit, autors
d’algunes de les cançons
més escoltades a Espanya,
com per exemple Bombai
(Tú me has canviado), Marlon (Con uñas y dientes),
Juan Magán (Dónde estás),
Nil Moliner (Mi religión o
Libertad) o Pol Granch (No

Nil Moliner serà un dels ar�stes del fes�val. / Cedida

pegamos). A més, també
passaran per l’escenari del
Primavera Pop la banda
Lérica (Hijos contigo), la

incombus�ble Lola Índigo,
que acaba de publicar el
tema Spice Girls, Emlan (A
romper el universo) o Dani

Fernández (Clima tropical).
També actuarà Rocco
Hunt, que amb Ana Mena
interpreta la cançó A un
paso de la luna, Álvaro de
Luna (Duele) i les cantants
i compositores Amber Figueroa (Encadenados) i
Belén Aguilera (Fuck oﬀ). El
cartell també inclou el grup
de trap català Subliminal
(Presumit), l’artista Joan
Garrido (Un dia) i Manel Navarro, que amb Miki Núñez
interpreta ¿Qué tal?.
Segons ha anunciat Los
40 Principales, el cartell es
podria ampliar amb més
ar�stes i per tant encara no
està tancat. Pel que fa a la
venda i el preu de les entrades, es desconeix com, quan
i on es podran comprar.
L’Ajuntament sí ha informat
que els diners de la venda
de les entrades aniran des�nats a Creu Roja.

TALLERS

Les escoles ar�s�ques
municipals ofereixen tallers
d’es�u que uneixen art i música

L’Escola d’Art i Disseny
(edRa) i l’Escola de Música
Pere Burés posaran en marxa aquest juliol una nova
edició del MusicArt: tallers
ar�s�cs d’es�u.
El MusicArt és una oferta de tallers ar�s�cs interdisciplinaris que uneixen la
música i les arts plàs�ques
amb la par�cipació de les
dues escoles artístiques
municipals de la ciutat. Les
sessions combinaran ac�vitats de les dues disciplines:
tallers instrumentals, percussió corporal, ceràmica,
pintura, escenograﬁa... tots
amb un centre d’interès
transversal que servirà per
confeccionar un projecte
ﬁnal.
Els tallers de MusicArt
es desenvoluparan en dos
torns: del 5 al 9 de juliol i
del 12 al 16 de juliol, sempre de 9 h a 13 h. En total,

Un cas de corrupció a Sud-àfrica, protagonitza
el Documental del mes a l’Ateneu
REDACCIÓ

Dins del cicle DocsBarcelona, que tot just ha estrenat
una nova edició, Rubí acull
el darrer Documental del
Mes de la temporada: Com
robar un país. Es tracta d’un
llargmetratge que explica
com un grup de periodistes
d’investigació destapa un
cas de corrupció relacionat
amb Jacob Zuma, qui va ser
president de Sud-àfrica ﬁns
al 2018.
Quan s’inicia una inves-

tigació judicial, Zuma declara que tot són men�des
i no�cies falses. Davant de
l’augment de lligams entre
els interessos privats i el
govern, el grup de periodistes es pregunta si hi ha lloc
per a la jus�cia en la tendra
democràcia de Sud-àfrica.
Com robar un país, dirigit per Rehad Desai, es
projectarà aquest divendres
28 de maig a les 19 h a l’Ateneu. El documental no està
recomanat per a menors de
12 anys.

Fotograma de ‘Com robar un país?’. / Cedit

Obertes les aules d’estudi a la
Torre Bassas en horari de ma� i
el cap de setmana a la Biblioteca
Fins al 22 de juny, les persones joves de la ciutat tenen
a la seva disposició el servei
d’aules d’estudi que els
proporciona un entorn de
treball òp�m per preparar
els exàmens o treballs sense
sor�r de Rubí.
Com a novetat, el servei
que impulsa Rubí Jove ofereix també aules d’estudi
en horari de ma� a l’ediﬁci
de la Torre Bassas. Allà, s’hi
podrà estudiar de dilluns
a divendres de 9 h a 14 h
amb cita prèvia, que es

Le
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Petites reparacions, reformes,
instal·lacions i serveis
A
I
T
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100

s’ofereixen 56 places per
a nens i nenes d’entre 6 h
a 12 h anys repar�des en
dos torns.
Per cada torn, s’oferiran
28 places, 14 per infants de
primària que ja hagin cursat
de 1r a 3r i 14 places més
per a nens i nenes que hagin
fet de 4t a 6è de primària. El
taller costarà 50 euros per
setmana i infant inscrit.
Les famílies interessades
podran formalitzar la inscripció en línia a par�r del
31 de maig i ﬁns al 6 de juny,
tots dos dies inclosos.
L’adjudicació de plaça
es farà per l’ordre d’arribada de les sol·licituds. Una
vegada ﬁnalitzat el termini
de preinscripció, només
s’atendran pe�cions a través del correu electrònic
educacio@ajrubi.cat sempre que hi hagi vacants en
els tallers. / DdR
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MÉS DE 10 ANYS
ENS AVALEN!

660 642 232

Carrer Bartrina, 39 bis RUBÍ
reparallar@gmail.com

Ya tenemos la nueva temporada
Primavera - Verano
c/ Lluís Ribas, 6 (Esq. Bartrina)
Teléfono 93 699 93 51

podrà tramitar per telèfon
o Whatsapp (722 642 622)
o a través de l’Instagram (@
rubijove).
Com és habitual, el servei s’oferirà els caps de
setmana a la Biblioteca Municipal Mestre Mar� Tauler.
Els dissabtes de 16 h a 22 h
i els diumenges de 10 h a 14
h i de 16 h a 22 h.
Les aules d’estudi funcionen dos cops a l’any,
coincidint amb la preparació
dels exàmens de febrer i
juny. / DdR
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AGENDA CULTURAL
DIVENDRES 28 DE MAIG
Taller: ‘Sexualitat madura,
sexualitat sàvia’
A càrrec de Mireia Grossmann. A les 18 h a la Biblioteca. Inscripció prèvia.
Tarda de pintura i música
en directe a Les Torres
A les 18 h ac�vitat de pintura i a les 19 h ac�vitat de
cant. A la pl. Neus Català.
Inscripció prèvia. Org.: Rubí
Jove.
Cinema documental: ‘Com
robar un país’
Cicle DocsBarcelona. A les
19 h a l’Ateneu. Recomanat
a par�r de 12 anys.
DISSABTE 29 DE MAIG
Taitxí per tothom
A càrrec de Pere Bel. A les 9
h a la pl. Onze de Setembre.
Org.: Centre Raja Ioga.
Vermut musical al CRAC
A les 12 h al CRAC. Inscripció
prèvia.
Conferència: ‘El Rocío y su
esencia religiosa’
Acte del Dia d’Andalusia. A
càrrec de Toni Valenzuela. A
les 19 h al Castell. Inscripció
prèvia. Org.: CECAR.
Conferència: ‘Hi ha alterna�va a l’IBEX-35?’
Jornades per la República.
A càrrec de Albano Dante
Fachín. A les 19 h als jardins de l’Ateneu. Inscripció
prèvia. Org.: ANC, Òmnium,
Consell local per la República i CDR.
DILLUNS 31 DE MAIG

Conferència: ‘Ac�vitat �sica, font de salut’
A càrrec de Dora Marta
Sosa, Lourdes Pereira, Oncolliga i CST. A les 17.30 h
a la Biblioteca. Inscripció
prèvia.
Conferència: ‘Què del
món clàssic ens és avui dia
ú�l?’
A càrrec de Joan Carbonell.
A les 18 h en línia. Inscripció
prèvia. Org.: Aula d’Estudis
Universitaris de Rubí.
DIMECRES 2 DE JUNY
Dimecres Manetes
Servei d’autoreparació de
petits aparells elèctrics i
electrònics. A les 18 h a
l’Ateneu. Inscripció prèvia.
Conferència: ‘La feminització de les cures i les conseqüències en la salut de les
dones’
A càrrec de Gemma Roces
i Laura Provensal. A les 18
h a la Biblioteca. Inscripció
prèvia.
DIJOUS 3 DE JUNY
Ruta homenatge als rubinencs deportats als camps
nazis
Sor�da per a la gent gran.
A les 9.30 h a l’Ajuntament.
Inscripció prèvia.
Sor�da en bicicleta
A les 17.30 h en un espai
a concretar. Inscripció prèvia.
Xerrades sobre jazz: ‘19421944’
A càrrec d’Andreu Fàbregas.
A les 19.30 h a l’Ateneu.
Inscripció prèvia.

EXPO
DE
SI RUBÍ
CIONS
Originals de Pilarín
Bayés
Exposició d’il·lustracions
a l’espai de llibres Lectors al tren!. Fins al 30
de juny.
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 ﬁns al 31
de maig.
VulvArt
A càrrec de Mireia Ferrús. A la Biblioteca ﬁns
al 2 de juny.

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

ENTREVISTA A MARIE TEIXIDOR. PRESIDENTA DEL CLUB DE RUGBY CARBONERS

“El rugbi guanya adeptes dia a
dia pels valors que el sostenen”
M. CABRERA

seu esport en bones
condicions, imatge i
professionalitat. El
nou camp està situat al costat de l’estació de Ferrocarrils
de Les Fonts, a 5
minuts de l’estació
de Rubí, i al costat
d’un gran aparcament gratuït. Per
tant, els rubinencs
i rubinenques que
vulguin provar el
nostre esport, podran fer-ho sense
gairebé sortir del
municipi.

Nascuda a Argelers i
resident a Rubí des
de fa anys, Marie
Teixidor dirigeix el
Club de Rugby Carboners, una en�tat
modesta, amb seu
a Terrassa, però
que experimenta un creixement
constant. El rugbi
és un esport que
a Catalunya sempre ha tingut una
certa tradició i que
actualment està en
creixement, espe- Marie Teixidor, resident a Rubí, és la presidenta del Cub
cialment en la seva de Rugby Carboners. / Cedida
-A Catalunya, el
faceta femenina. No
rugbi té un imporés gens fàcil trobar dones que siguin tot un referent en el tant arrelament, però no és
dirigeixin en�tats espor�ves i Vallès Occidental.
tan popular com a França.
encara menys de rugbi. Però
Com està la salut del rugbi
Teixidor, amb la seva desbor- -D’on prové la teva passió català?
dant energia i una autèn�ca pel rugbi?
El rugbi va arribar a França
passió pel rugbi, supera totes La meva relació amb l’ovalada l’any 1870 i va trobar la seva
ve de lluny. A causa de la meva terra promesa a la part sud
les barreres.
ascendència rossellonesa, el del país on no és considerat
-Malauradament, encara no rugbi forma part del meu ADN un esport sinó més aviat un
és habitual veure una dona i sento autèn�ca passió per estil de vida. Cal remarcar
dirigint un club espor�u. Què aquest esport. Ser la dirigent que la cultura territorial és
et va portar a voler ser presi- dels Carboners em permet extremadament important
treballar per un esport que per al seu manteniment! Al
denta d’un club de rugbi?
És cert, dissortadament som m’apassiona i que forma part sud de França, el rugbi és un
molt poques dones que di- de la meva vida des de la esport de la terra i alhora,
rigim entitats esportives i infantesa. Com diu el gran no és només un esport, és
menys si es tracta d’un esport rugbyman i ﬁlòsof Jean-Pierre un autèn�c es�l de vida. En
amb connotacions masculines Rives: “El rugbi és un joc que contrapar�da, el rugbi català
com ara el rugbi. De fet, en ensenya als nens a conver�r- no té la forta presència del
el món de l’esport hi ha una se en homes i als homes a rugbi de la Catalunya Nord.
gran tendència al discurs seguir sent nens”.
El seu gran hàndicap és l’omandrocèntric, elaborat per
nipresència del futbol. Tot i
homes i des�nat als homes. -A Rubí no hi ha cap club això, el rugbi està guanyant
Per aquesta raó, existeix en- dedicat a la pràc�ca de rugbi, adeptes dia rere dia degut als
cara una certa falta de visió segur que al Carboners hi ha valors que el sostenen com
i de perspec�va de gènere. més d’un rubinenc...
ara el respecte, la humilitat,
Una de les meves lluites és Actualment, dels 170 juga- la perseverança, el sacriﬁci i
justament donar visibilitat a dors i jugadores del club, 12 la integració.
l’esport femení per aportar són de Rubí. No és massa,
més pluralitat i riquesa al però el creixement és signiﬁ- -Hi ha un augment de noies
nostre esport. El meu fill, ca�u. Cal tenir en compte que que volen jugar a rugbi?
Guillem, és carboner des de tenim una escola emergent Avui en dia, les dones estan
l’any 2014 i des del minut on juguen 5 categories (des presents en tots els esports,
zero vaig involucrar-me en les de Sub-6 a Sub-12), 3 catego- i això no és casual. És simpletasques socials del club. L’any ries de compe�ció (Sub-14, ment el resultat d’un treball
2019, en Celso Pérez, que era Sub-16 i Sub-18), 2 equips dur i constant, així com del
el president de l’en�tat, em va sèniors masculins, 1 equip coratge de les ﬁgures femeproposar presentar-me a les sènior femení i un equip de nines que marquen des de
eleccions de club i ﬁnalment Rugby Touch, principalment fa dècades l’esport femení.
format per pares i mares de Això també és el cas a l’àmbit
vaig acceptar.
l’escola.
del rugbi!
Al Vallès, el rugbi està a
-Has estat nomenada a millor
A Carboners, el 24% del
dirigent d’un club espor�u l’alça i Rubí, que està a molt planter són noies que juguen
per l’Ajuntament de Terrassa. pocs quilòmetres de Terrassa, a totes les categories d’escola
pot ser un dels pilars de Car- i de competició. De fet, el
Què suposa això per tu?
És un reconeixement a la boners i més a par�r del se- nostre primer equip va néixer
meva feina, però és també tembre quan ens traslladarem l’any 2011 i des de fa 10 anys,
una oportunitat única per do- al nou camp de Les Fonts.
dia rere dia, les carboneres
nar visibilitat al rugbi en una
han demostrat la seva vapoblació on som minoria. Cal -Que suposa el canvi de len�a. Aquest equip està en
dir que els meus companys camp?
constant evolució i consolidade junta i jo no esca�mem ni Serà un punt d’inflexió, ja ció i es perﬁla com a un dels
en temps ni en energia per que els nostres jugadors i equips històrics i de referència
aconseguir que els Carboners jugadores podran prac�car el de la lliga catalana.

ESPORTS
WATERPOLO | ASCENS

El Sènior Masculí del Natació Rubí retorna
a la Divisió d’Honor de waterpolo
Quatre temporades després
de dir adeu a la màxima categoria estatal, el Sènior Masculí
A del Club Natació Rubí ha
aconseguit retornar a l’elit del
waterpolo espanyol i deixar
enrere les quatre temporades
a Primera Nacional. El conjunt
entrenat per Rui Tiago va
aconseguir superar la promoció contra el CN Sant Feliu, tot
i haver de disputar el par�t
com a local fora de la ciutat
per la manca d’una piscina
reglamentària.
El CN Sant Feliu, cuer de
Divisió d’Honor, no va ser un
rival fàcil per al conjunt rubinenc, sobretot en el primer
par�t, disputat a la piscina de
Molins de Rei, però els de Rubí
van aconseguir guanyar 13-12.
Una victòria per la mínima que
va conﬁrmar la superioritat
dels rubinencs en el par�t de
tornada, que va acabar amb
un resultat de 8-13 per alegria
i eufòria de l’equip i dels seus
aﬁcionats.
La propera temporada,
el CN Rubí s’enfrontarà amb
els millors equips espanyols i
lluitarà per mantenir la nova
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La plan�lla i aﬁcionats van celebrar l’ascens. / Cedida

categoria a l’elit.
Doble triomf del Sènior Masculí B
Pel que fa a la resta de resultats, el Sènior Masculí B va
aconseguir una doble victòria
contra el CN Banyoles (4-19 i
contra el CN Montjuic (10-9).
El Juvenil Masculí, en canvi, va
sumar dues derrotes, contra el
CN Sant Andreu (8-18) i el CE
Mediterrani (21-6). El Cadet va

guanyar al CN Molins de Rei
(5-10), mentre que l’Infan�l
Masculí va guanyar contra el
CE Mediterrani A (10-7), però
va perdre contra el CN Sabadell (7-16). L’Infan�l Femení,
per la seva banda, va perdre
contra el CN Catalunya (17-2).
L’Aleví A va guanyar al CN
Caldes (0-5) i l’Aleví B va fer el
mateix contra el CN Terrassa
B (7-8). E Benjamí A va perdre
contra el CN Terrassa (5-2) i va

guanyar contra el CN Sabadell
A (4-5).
Triatló
A la secció de triatló, l’atleta
Manolo González va disputar
el 100% Half Empuriabrava,
que consistia a fer 1,9 km
nedant, 90 km en bicicleta i 21
km de cursa a peu. González
va aconseguir la tercera posició en la categoria de veterans
i la 35a en la general. / CNR

ATLETISME | CAMPIONAT D’ESPANYA

Francisco Aragón, campió d’Espanya
M65 en la distància de la milla
L’atleta rubinenc de la Unió
Atlè�ca Rubí (UAR) ha sumat
un nou campionat després de
guanyar la medalla d’or en la
distància de la milla en el Campionat d’Espanya Màster en
la categoria de majors de 65
anys. I ho ha fet, a més, amb
rècord, després de completar
la distància en 5:18.38.
D’altra banda, l’atleta Juan
A. Segarra va participar en
el pentatló de llançaments,
aconseguint la segona posició
en la categoria de majors de
50 anys. La medalla de plata
la va aconseguir després de
sumar 3.237 punts. Segarra
va aconseguir obtenir la millor
marca en el llançament de pes
i el llançament de javelina, va
ser tercer en martell pesat i
llançament de disc i va obtenir
el cinquè lloc en llançament
de martell.
Control a Tarragona
Pel que fa a la resta de competicions, el 22 de maig es
va disputar el Control Nàs�c
de Tarragona, amb doble
par�cipació rubinenca. Lucía
Velázquez va ser 2n en el
llançament de martell Sub-18
(36.90), mentre que Gemma

Francisco Aragon, nou campió
d’Espanya. / Fotograﬁa UAR

Velázquez va ser setena en la
mateixa prova de la categoria
Sub-16 (23.27). L’endemà,
Rubí va acollir el primer control de llançaments on quatre
atletes del club van aconseguir
bons resultats. Hugo García va
ser primer en llançament de
disc Sub-20 (41.01). També
va ser primer Iván García en
la mateixa prova de la categoria Sub-16 (27.06). Lucía
Velázquez va quedar 5a en
llançament de martell en la categoria Sub-18 aconseguint la
seva millor marca (38.17). Per
úl�m, Gemma Velázquez va
quedar en 10a en llançament
de martell en la categoria Sub16 (19.89). / UAR

ESCACS | TORNEIG

Màxim Anguera, Daniel Serrano i Julen
Herrerías guanyen el Torneig Escolar

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

ASESORIA FICAL - CONTABLE
ASESORIA LABORAL

Els guanyadors del torneig escolar d’escacs. / Cedida

L’Escola d’Escacs La Rubinenca
va celebrar aquest cap de setmana la darrera jornada del
Torneig Escolar d’Escacs amb
victòria per Màxim Anguera
a la categoria A, de Daniel
Serrano a la categoria B i Eric
Jiménez, a la categoria C.
En la categoria A, per darrere d’Anguera, que ja va cer�ﬁcar el seu triomf la setmana
passada, es van classiﬁcar Álvaro Capilla i Diego Alameda.
Pel que fa al Grup B, va arribar

a la darrera jornada amb el
torneig molt obert. Daniel
Serrano i Joan Vilarasau es
van disputar el primer lloc en
una par�da molt intensa que
ﬁnalment va guanyar Serrano
i que li va servir per guanyar
el torneig. Aniol Mir es va
classiﬁcar en segon lloc i Joan
Vilarasau, en tercera posició.
La quarta classiﬁcada va ser
Martina Lora, que va ser la
millor jugadora femenina.
En el grup C, on l’objec�u

és familiaritzar els infants en
l’aprenentatge i el joc dels escacs, el guanyador ﬁnal va ser
Julen Herrerías, seguit d’Hugo
Saborido i Marian Vilalta.
La Rubinenca agraeix a
tots els infants par�cipants i
les seves famílies, a més dels
professors, la seva implicació
en el torneig, que en la seva
darrera jornada va comptar
amb la visita del president de
la Federació Catalana d’Escacs,
Pepo Viñas. / La Rubinenca
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