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una de les plantacions de marihuana que la policia va desmantellar a la ciutat fa 
unes setmanes. / Arxiu - Mossos d’Esquadra

REDAcció

El Ministeri de l’Interior ha fet pú-
blic el balanç sobre fets delictius 
a les principals ciutats de l’estat 
espanyol. En aquest informe, es 
recull un augment espectacular 
dels delictes relacionats amb el 
tràfic de drogues a Rubí, que ha 
augmentat un 900%. En només 
tres mesos, s’han registrat 10 
infraccions penals relacionades 
amb aquest delicte, quan en el 
primer trimestre de l’any passat 
va ser d’un. 

També han augmentat de 
forma significativa els furts. Se 
n’han registrat un total de 178 
entre els mesos de gener i març, 
un 19,5% més que l’any anterior. 
La resta de delictes presenten 
números menors que el primer 
trimestre del 2021: hi ha hagut 
menys robatoris amb violència, 
menys robatoris en domicilis i es-
tabliments i menys sostraccions 
de vehicles. 

Pel que fa als delictes greus, 
no s’ha registrat cap homicidi, 
però sí 15 delictes relacionats 
amb la llibertat sexual i una viola-
ció. En general, el nombre de fet 
delictius ha augmentat un 13,7% 
durant aquest primer trimestre 
del 2021.

l’alcaldessa demana més efec-
tius de Mossos d’Esquadra
L’alcaldessa de Rubí, Ana M. Mar-
tínez, ha demanat al conseller 
d’Interior, Joan Ignasi Elena, que 
destini més efectius a la comis-
saria de Mossos d’Esquadra de 
Rubí per combatre la inseguretat 
ciutadana. 

En la carta que Martínez ha 
enviat al conseller, la màxima 
responsable municipal reconeix 

REDAcció

La Policia Local ha detingut un 
home veí de Rubí i de 27 anys com 
a presumpte autor de robatoris 
a l’interior de diferents vehicles. 
Segons fonts policials, durant la 
matinada del 27 de maig, els veïns 
de la zona de Can Fatjó van alertar 
de la presència d’una persona que 
intentava accedir als vehicles. 

Amb la descripció facilitada, 
la Policia Local va aconseguir 
detenir aquesta persona, que té 
antecedents per delictes contra la 
propietat i que duia a sobre estris 
que podrien haver estat utilitzats 
per trencar els vidres dels cotxes, 
a més d’objectes que podrien ser 
robats. La policia no ha confirmat 
quants vehicles van ser oberts, 
però fonts veïnals indiquen que 
com a mínim hi havia tres vehicles 
afectats entre Can Fatjó i Sant 
Jordi Parc.

REDAcció

Un incendi el dilluns a la tarda 
al carrer Lumière va provocar 
dues persones ferides lleus 
per intoxicació, que van ha-
ver de ser ateses pels Serveis 
d’Emergències Mèdiques. 

Dues dotacions de Bom-
bers es van desplaçar a prime-
ra hora de la tarda a aquesta 
ubicació per un avís d’incendi 
i quan van arribar els dos 
inquilins de l’immoble, que 
van resultar ferits, havien 
aconseguit apagar el foc, que 
s’havia originat en un matalàs, 
amb un extintor. 

Els Bombers van treure el 
matalàs al carrer i van ventilar 
el pis i l’escala, que van resul-
tar afectats pel fum. 

El detingut va passar a les 
dependències  dels  Mossos 
d’Esquadra i s’ha obert una inves-
tigació per esclarir si es tracta de 
l’autor de fets similars ocorreguts 
darrerament a la ciutat. 

Robatori amb violència 
D’altra banda, durant la matinada 
de dissabte, la Policia Local va 
detenir un home, presumpte au-
tor d’un delicte de robatori amb 
violència i intimidació. En aquest 
cas, la col·laboració ciutadana va 
tornar a ser imprescindible per po-
der atrapar el presumpte lladre, a 
la plaça del Progrés. L’individu, de 
19 anys, portava efectes del possi-
ble robatori i estava en possessió 
d’una arma blanca. 

Aquella mateixa nit, la policia  
va detenir una altra persona a la 
ciutat, com a presumpte autor 
d’un delicte de violència en l’àmbit 
de la llar.
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L’alcaldessa demana a la Generalitat que destini 
més efectius dels Mossos d’Esquadra a la ciutat

que a la ciutat hi ha “queixes 
reiterades” en relació amb la per-
cepció d’inseguretat ciutadana, 
“agreujades amb la finalització de 
l’estat d’alarma”. I considera que 
“la dotació de Mossos d’Esquadra 
és del tot insuficient”. Per aquest 
motiu, afirma que la Policia Local 
rep serveis derivats del 112 per 
culpa de la “falta d’efectius de 
Mossos per atendre’ls, serveis 
que massa sovint impedeixen o 
dificulten” que la Policia Local 
“dugui a terme els propis serveis 
o demori l’atenció a les deman-
des”. 

A la carta, l’alcaldessa també 
demana concertar una reunió 
amb Joan Ignasi Elena, qui havia 
estat diputat del PSC.

cs retreu a l’alcaldessa el baix 
nombre d’efectius de la Policia 
local
El portaveu de Ciutadans (Cs), 
Roberto Martín, va aprofitar el 
Ple de dijous passat per recor-

dar a Ana M. Martínez que “la 
responsabilitat en qüestions de 
seguretat de l’administració local 
recau en l’alcaldessa” i va criticar 
que la plantilla de la Policia Local 
“només tingui poc més de 70 
agents actius”. Martín va dema-
nar al govern que ampliï la plan-
tilla de la Policia Local i considera 
que aquesta “hauria de tenir més 
d’un centenar d’agents”. 

la ciutadania es mobilitza
A través de les xarxes socials, 
alguns ciutadans han començat 
a mobilitzar-se per denunciar la 
inseguretat a la ciutat, per recla-
mar més presència policial i més 
accions polítiques per combatre 
la situació. 

Entre les accions, s’anima a 
participar cada dia a les 21 h en 
una cassolada des dels balcons 
i a penjar pancartes per donar 
a conèixer les reivindicacions. 
També s’està intentant organitzar 
una manifestació.

Dues unitats es van traslladar al carrer 
lumière. / cedida

Es dispara el tràfic de drogues a Rubí 
durant el primer trimestre de l’any

Detingut un rubinenc per 
robatoris a diversos vehicles

Dos ferits lleus en l’incendi 
d’un pis al carrer lumière



de rock alterna� u el 27 de 
juny.

Entrades populars i soli-
dàries
Les entrades ja estan a la 
venda a través del web de 
La Sala i l’aforament serà 
reduït, seguint les indica-
cions del Procicat. Segons 
l’alcaldessa, els preus de les 
entrades són populars com 
és habitual en el fes� val i 
per primer any la recaptació 
anirà destinada íntegra-
ment al projecte Respon 
de la Creu Roja: “Entre tots 
farem una aportació per 
millorar la situació actual, 
posant el nostre granet 
de sorra mentre gaudim 
de la música”, ha explicat 
Mar� nez. 

Pel que fa a les entrades 
del fes� val musical Los 40 
Primavera Pop, que serà 
el 19 de juny al Castell, es 
posaran a la venda aquest 
dissabte i el preu serà de 
15 euros.
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REDACCIÓ

La música en directe tor-
narà a la ciutat per Festa 
Major amb la cinquena 
edició del Rubí Random 
Music Fes� val. No podran 
ser esdeveniments multi-
tudinaris a l’Escardívol, com 
en les darreres edicions, 
però sí que s’ha programat 
un nombre d’espectacles 
similar, una dotzena, que es 
faran en recintes controlats 
com l’amfi teatre del Castell, 
La Sala i el pa�  de l’escola 
Pau Casals.

L’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Mar� nez, s’ha mostrat 
molt satisfeta per poder 
recuperar el fes� val musical 
de referència a la ciutat: 
“És una gran notícia que 
els artistes es puguin re-
trobar amb el públic”, i ha 
afegit que el consistori ha 
treballat després d’un any 
amb moltes difi cultats “per 
fer un fes� val que arribi a 
diferents públics, amb qua-
litat i amb ar� stes de gran 
repercussió”.

Precisament la varietat 
ha estat sempre el senyal 
dis� n� u de la programació 
del RRandom, que aposta 
per gèneres molt variats 
i que en aquesta edició 
presenta com a caps de car-
tell el grup de reggae-pop 
en català Oques Grasses i 
Dorian, una banda d’indie 
electrònic de referència 
nacional.

Els concerts començaran 
el 20 de juny a l’amfi teatre 
del Castell amb l’actuació 
del cantautor Andrés Suárez 

Torna el RRandom per la Festa Major amb 
Dorian i Oques Grasses com a caps de cartell

Els concerts, 
que arrencaran 
el 20 de juny, 
es realitzaran 
a espais com 

l’amfi teatre del 
Castell, La Sala o 
el pa�  de l’escola 

Pau Casals

i con� nuarà l’endemà a La 
Sala amb l’actuació de la 
també cantautora Travis 
Birds. La Sala serà també 
l’escenari del concert del 
22 de juny que � ndrà com 
a protagonistes el grup de 
fl amenc Astola y el ratón.

El 23 de juny, coincidint 

amb la revetlla de Sant Joan, 
està prevista l’actuació del 
grup de versions Band the 
cool, en una ubicació que 
encara està per determinar. 
El 24 de juny, dia de Sant 
Joan, Oques Grasses serà el 
grup que actuarà a l’amfi te-
atre del Castell.

Coincidint amb el pri-
mer dia de Festa Major, el 
25 de juny, pujaran a l’es-
cenari de l’amfiteatre del 
Castell Dorian i el grup de 
rock alternatiu La sonrisa 
de Júlia. El 26 de juny, al 
mateix escenari, serà el torn 
del grup tribut de Mecano 
Hija de la luna i de Versión 
Impossible, el popular grup 
de versions. El mateix dia, al 
pa�  del Pau Casals s’ubicarà 
el tradicional Revival, amb 

la par� cipació de Los Sirex 
i el grup Abba The New 
Experience.

Per tancar el RRandom, 
el Castell acollirà l’actuació 
de Funambulista, un grup 

En relació amb la Festa 
Major, l’Ajuntament encara 
està tancant els actes en co-
ordinació amb les en� tats. 
La difi cultat de la situació 
per les restriccions sanitàri-
es fa que fi ns a úl� ma hora 
no es pugui tancar la pro-
gramació i hi hagi ac� vitats 
que encara no se sap si es 
podran realitzar o no.

L’alcaldessa i el regidor de Cultura, mostren el cartell del fes� val. / Ajuntament - Localpres

El dia 23 de juny, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, està prevista l’actuació de Band the cool, una formació 
especialitzada en versions. / Cedida
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Javier Ruiz, l’alcaldessa i el regidor de Medi Ambient a l’era de ca n’Ori-
ol, durant la presentació de la iniciativa. / Localpres-Ajuntament

La manifestació va recórrer alguns carrers del centre i va finalitzar a 
la plaça del Mercat. / J. A. Montoya

El Moviment per unes Pen·
sions Públiques Dignes de 
Rubí i la plataforma Rubí per 
la Sanitat es van manifestar 
dissabte pel centre de la 
ciutat per exigir a la Segu·
retat Social que faci una 
auditoria per determinar 
a què s’han destinat els di·
ners de les cotitzacions dels 
treballadors que s’haurien 
de destinar al pagament de 
les pensions públiques. La 
mobilització es va realitzar 
també en molts altres punts 
de l’estat espanyol, orga·
nitzades pels col·lectius de 
pensionistes que defensen 
unes pensions públiques 
dignes.

Segons apunten els pen·
sionistes, s’estima  que la 
seguretat social ha recaptat 
més de 800.000 milions 
d’euros que no han reper·
cutit en el sistema públic 
de pensions, sinó que els 
governs de torn de l’estat 

han utilitzat per a altres 
qüestions, buidant així les 
arques de l’organisme. 

El col·lectiu també és 
molt crític amb les refor·
mes laborals i de pensions, 
especialment  amb les del 
PP, però també amb les del 
PSOE, ja que consideren que 
han perjudicat clarament la 
Seguretat Social i els seus 
ingressos. En aquest sentit,  
els pensionistes insisteixen 
en la derogació de les lleis 
de pensions del 2011 i 2013, 
i de les reformes laborals 
del 2010 i el 2012.

La manifestació també 
va servir per recordar el 
Julio, un dels integrants del 
col·lectiu, que va morir fa 
alguns dies amb coronavi·
rus. El Julio, a qui li agradava 
molt la poesia, va ser un 
membre molt actiu des 
dels inicis del moviment i 
no fallava a cap dels actes 
convocats.  / DdR

Els pensionistes reclamen una 
auditoria de la Seguretat Social 

Uns 1.500 infants i joves de Rubí faran una 
gran batuda de neteja de l’entorn natural 
REDAcció

Des de principis de juny i 
fins al dia 11, les escoles i 
instituts de la ciutat faran 
una gran batuda de neteja 
de l’entorn natural de la ciu·
tat, una iniciativa impulsada 
per l’entitat Caçadors de 
Trastets. Més de 20 escoles 
de primària i instituts de la 
ciutat ja s’han sumat a la 
iniciativa, en la qual hi par·
ticiparan uns 1.500 infants 
i joves. La proposta servirà 
per commemorar el Dia 
Mundial del Medi Ambient, 
que se celebra el 5 de juny, 
una data que fomenta la 
sensibilització i l’acció a es·
cala mundial de la protecció 
del medi ambient.

Durant els darrers anys, 
centenars de rubinencs i 
rubinenques han participat 
en les jornades de neteja de 
l’entorn natural que Caça·
dors de Trastets organitza 
de forma periòdica. Moltes 
escoles s’han sumat també 
a la proposta i freqüent·
ment demanaven materials 
a l’entitat per poder fer ne·

Coincidint amb el Dia Mun·
dial de les Persones Refugi·
ades, que es commemora 
el 20 de juny, l’Ajuntament 
ha programat un espectacle 
que es podrà veure a les 
18.30 h a La Sala: ‘Alhayat o 
la suma dels dies’. L’obra de 
teatre, de la Companyia La 
Viciosa, explica la història 
d’una voluntària que arriba 
a un camp de refugiats a 
Grècia i coneix un refugiat 
sirià amb qui acaba creant 
una biblioteca. L’espectacle 

teges de les zones properes 
als centres educatius.

Per tal de facilitar aques·
tes neteges, l’Ajuntament 
entregarà lots formats per 
guants, pinces i bosses 
reutilitzables a les “Escoles 
Caçadores de Trastets”. 
Aquest material quedarà 
a disposició dels centres 
per continuar fent batudes 
sempre que ho creguin con·
venient. Les zones que, ara 

per ara, han triat les escoles 
per efectuar les batudes 
són el Torrent dels Alous 
en tots els seus diferents 
trams, la Bassa dels Alous, 
Can Xercavins, el bosc de 
Ca n’Oriol, Can Tiraïres, el 
Torrent del Manà, Can Ba·
lasch, Sant Genís i el Torrent 
de les Abelles.

Les escoles i instituts 
participants també dispo·
saran d’uns contenidors 

Gran surtido en 
alimentación y complementos 

para pájaros

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

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

¡NOVEDAD!

un curs i una obra de teatre per commemorar a 
la ciutat el Dia de les Persones Refugiades 

ENVÍOS A DOMICILIO 
Por www.rapidicalent.com 

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

C/ Plana de Can Bertran, 37 Rubi (BCN)
T. 93 678 07 19       622 833 137              Empanadas Argentinas Tango
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representa una història real 
que va passar durant l’estiu 
del 2016 a Salònica, al camp 
de Lagadikia. Després de 
l’espectacle, hi haurà un col·
loqui per reflexionar sobre 
el missatge de l’obra, que 
ha estat Premi NovaVeu als 
Premis de la Crítica d’Arts 
Escèniques. 

D’altra banda, el consis·
tori també ha programat un 
curs sobre islamofòbia per 
commemorar la jornada. La 
formació, que porta per títol 

‘Islamofòbia a Catalunya. 
Què en sabem?’, es farà els 
dies 7, 8, 9, 15 i 16 de juny 
de 16.30 h a 19.30 h a la 
Biblioteca.

Es tracta de 15 hores 
de formació presencial a 
càrrec de l’Associació Stop 
Als Fenòmens Islamòfobs 
(SAFI) que pretén ser un 
espai de trobada, recerca, 
formació i denúncia sobre 
els discursos i pràctiques en 
contra de l’islam. “Trencar 
estereotips i prejudicis és 

una eina d’enfortiment so·
cial a diferents nivells. Amb 
aquesta formació, obrim el 
diàleg i el debat per potenci·
ar dinàmiques interculturals 
que aproximin les diferents 
realitats de la nostra ciutat 
i teixit associatiu”, ha expli·
cat Pau Navarro, regidor de 
Ciutadania. 

Les inscripcions es po·
den realitzar a www.rubi.
cat/ca/temes/acollida·i·
nova·ciutadania/inscripcio·
previa. / DdR

especials al centre el dia 
que facin la jornada de ne·
teja, on podran seleccionar 
correctament els residus 
recollits. Aquest punt de 
contenidors servirà per 
mostrar a tota la comunitat 
educativa la feina efectu·
ada, però també la gran 
quantitat de residus que 
s’acumulen al medi natural 
si no en tenim cura.

Javier Ruiz, impulsor 
del Caçador de Trastets ha 
agraït a l’Ajuntament de 
Rubí “el suport per tornar a 
engegar les recollides i que 
arribin a les escoles. L’ob·
jectiu del Caçador sempre 
ha estat comptar amb la 
complicitat dels nens i ne·
nes i veure·ho fet realitat, 
per mi és un orgull”.

Tant l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, com el regidor 
de Medi Ambient, Andrés 
Medrano, han coincidit en 
ressaltar la importància de 
sensibilitzar i conscienciar 
la població sobre la neces·
sitat de preservar l’entorn 
natural, que és patrimoni 
de la ciutat.
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Un futur projecte per dotar 
l’Ajuntament d’habitatge 
destinat a persones amb 
pocs recursos ha provocat 
molt malestar entre els 
veïns de Sant Jordi Parc i 
Can Fatjó. El consistori va 
aprovar fa uns dies unes 
modificacions tècniques 
per tal de tirar endavant 
tres projectes per construir 
edificis destinats a habitat-
ge dotacional, és a dir, per 
atendre les necessitats més 
urgents de la població. En 
total, es contempla la pro-
jecció de més d’un centenar 
de pisos a les parcel·les de 
la plaça d’Andalusia i l’avin-
guda Castellbisbal 42 i 78. 
Una d’aquestes parcel·les 
és la que actualment està 
ocupada per una zona en-
jardinada, un aparcament i 
una xurreria.

El president de l’Associ-
ació de Veïns de Sant Jordi 
Parc, Ricardo Montalvo, ha 
explicat que el veïnat no 
està d’acord amb la cons-
trucció d’habitatges en 
aquestes parcel·les, que 
havien d’estar destinades a 
equipaments o zona verda: 
“Ells diuen que no, però el 
projecte connota posar els 
pisos on ara hi ha una zona 
verda, on fa quatre mesos 
que han plantat arbres, i 
també afectarà més de la 

meitat de l’aparcament”. 
Montalvo defensa que 
aquestes parcel·les estiguin 
reservades a equipaments 
que el barri necessita i no 
a més habitatge: “Estem 
d’acord que cal fer aquest 
tipus d’habitatge i que és 
necessari, però hi ha altres 
llocs per fer-lo” i ha afegit 
que “aquestes són les dues 
úniques parcel·les que que-
den per poder fer un casal 
de la gent gran o qualse-
vol equipament necessari”, 
apunta.

En una reunió que van 
mantenir els veïns amb 
l’Ajuntament a la Biblio-
teca el dilluns al vespre, 
desenes de persones van 
protestar mostrant creus i 

fins i tot un taüt de cartró 
per simbolitzar la mort de 
l’aparcament, de la zona 
verda i dels hipotètics futurs 
equipaments. La trobada 
va estar encapçalada per 
l’alcaldessa, Ana M. Martí-
nez, que en tot moment va 
defensar que l’aparcament 
i la zona verda es mantin-
dran. “En cap cas es traurà 
l’aparcament que hi ha a 
l’avinguda de Castellbisbal, 
en cap cas serà un centre 
de cap classe i en cap cas hi 
haurà menys zona verda de 
la que el barri necessita i té. 
Treballarem per compartir 
aquestes inquietuds i fent 
possible la participació dels 
veïns i veïnes”, va explicar 
la màxima responsable mu-
nicipal.

En aquesta trobada no 
va ser-hi present la regidora 
d’Habitatge, Ànnia García, 
qui lidera el projecte. Segons 
ha explicat la regidora d’En 
Comú Podem, es tractava 
d’una reunió entre alcaldia i 
l’Associació de Veïns de Sant 
Jordi Parc. També ha explicat 
que ella i el seu equip ja 
s’havien reunit prèviament 
amb les dues associacions 
veïnals per explicar-los el 
projecte.

García ha subratllat que 
es tracta d’una proposta 
futura que encara no està 
pressupostada, però ha 
explicat que si tira endavant 
la previsió és traslladar la 
zona verda i destinar el ma-
teix espai a l’aparcament: 
“Hem fet una ordenació 
de la parcel·la i en aquesta 
reordenació no es perd ni un 
sol metre quadrat de zona 
verda perquè es trasllada a 
un altre lloc, i ni un sol metre 
de l’espai destinat a l’aparca-
ment”, ha subratllat.

La responsable d’Habi-
tatge ha volgut rebaixar la 
tensió amb els veïns i ha 
recordat que es tracta d’un 
projecte futur i que té unes 
complexitats que s’hauran 
de resoldre, com per exem-
ple el fet que la parcel·la on 
hi ha l’aparcament tingui 
una torre d’alta tensió i que 
fins que no es faci el trasllat 
de la línia no s’hi podrà ac-
tuar: “Treballarem perquè 
es pugui tirar el projecte 
endavant i amb un temps 
raonable, però no sabem 
quan serà (...) i ni tan sols 
si l’habitatge el construirà 
l’Ajuntament, la Generalitat 
o l’Incasòl”. En tot cas, el 

que sí que ha explicat Ànnia 
García és que els habitatges 
que es construeixin aniran 
destinats al col·lectiu que 
determini el Pla Local d’Ha-
bitatge, que ara mateix són 
persones joves, però també 
gent gran.

Enmig de tota aquesta 
polèmica, el grup munici-
pal de Veïns per Rubí, en 
un comunicat, ha donat 
suport als veïns. Una de les 

Polèmica veïnal per un projecte futur 
d’habitatge social a Sant Jordi Parc i can Fatjó

Alguns veïns van protestar durant la reunió que l’alcaldessa va man-
tenir amb l’Associació de Veïns de can Fatjó. / Facebook SOS rubí

crítiques de la formació és 
que els veïns “no van ser in-
formats prèviament a l’apro-
vació inicial” i que el govern 
“del PSC i En Comú Podem 
ha pres de forma unilateral 
una decisió que afecta de 
forma rellevant els dos bar-
ris”. A més, assenyala que 
la construcció d’habitatges 
“inevitablement” afectarà 
l’aparcament, que passarà 
a ser zona verda.

els barris no volen 
perdre els seus 

espais reservats a 
equipaments per 
fer pisos socials
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l’ultra clean Marathon 
recollirà residus al seu 
pas per la nostra ciutat
ReDAcció

Rubí acull part dels dos 
primers trams de l’Ultra 
Clean Marathon, un repte 
esportiu mediambiental 
que se celebra a Catalunya 
coincidint amb el Dia Mun-
dial del Medi Ambient, el 
5 de juny. Es tracta d’una 
activitat que pretén fomen-
tar la conscienciació i la 
mobilització ciutadana en 
relació amb la conservació 
de la natura i també a la 
pràctica de l’esport d’una 
forma sostenible.

La cursa arrencarà a 
Terrassa i finalitzarà al Moll 
de Marina de Barcelona, 
amb un recorregut de 60 
km dividits en sis trams i en 
una única modalitat: córrer 
recollint residus, també co-
negut com a trail running en 
format plogging. Els equips, 
formats per grups de 2 a 12 
corredors, poden recórrer 
junts tot el traçat o bé repar-
tir-se els trams de la cursa, 

però sempre hi ha d’haver 
una parella corrent.

La cursa travessa la Serra 
de Galliners pel Camí dels 
Monjos fins a Rubí i Sant 
Cugat, on continuarà pel 
Parc de Collserola fins al 
riu Besòs i la seva desem-
bocadura. 

El temps de pas per 
Rubí, al Turó de Can Rosell i 
fins al Parc de la Pollancreda 
de Sant Cugat, està previst 
entre les 7.50 h i les 9.30 
h. A l’alçada del torrent 
dels Alous, s’instal·laran 
contenidors per tal que els 
corredors puguin llençar les 
escombraries recollides.

La inscripció a la cursa 
és gratuïta, però l’equip ha 
de fer una donació de 600 
euros a una de les entitats 
ambientals proposades per 
l’organització, formada per 
l’Agència de Residus de 
Catalunya, la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona i la Xarxa per a la 
Conservació de la Natura.

les persones entre els 45 i els 49 anys 
ja poden demanar cita per vacunar-se
ReDAcció

El Departament de Salut ha 
comunicat que les persones 
que tenen entre 45 i 49 
anys ja poden demanar cita 
per vacunar-se a través de 
la t vacunacovidsalut.cat. 
Es tracta de les persones 
nascudes entre el 1972 i el 
1976. Durant les properes 
setmanes, de forma gradu-
al, aquestes persones també 
rebran un missatge SMS que 
les redirigirà a l’aplicació 
web per escollir hora, dia i 
lloc de vacunació.

D’altra banda, Salut està 
prioritzant ara la franja de 
les persones nascudes entre 
el 1962 i el 1971 i que tenen 
entre 50 i 59 anys i la segona 
dosis als col·lectius essenci-

als menors de 60 anys.
Pel que fa a la campanya 

de vacunació a Rubí, per fi 
un terç de la població ja ha 
rebut la primera dosi de 
la vacuna. Pel que fa a la 

pauta completa, la dada és 
del 16%.

Com en les darreres set-
manes, el nivell d’incidència 
de l’epidèmia a la ciutat 
és estable, amb un risc de 

rebrot de 149. Això sí, la 
velocitat de reproducció de 
la malaltia ha augmentat 
per sobre de l’1. Pel que fa 
al nombre d’ingressos, hi ha 
set persones ingressades, 
gairebé la meitat que la 
setmana passada, i en els 
darrers dies s’ha produït 
una mort per covid-19.

Pel que fa a la incidència 
a les escoles, aquesta també 
continua sent molt baixa. 
Aquesta setmana, s’ha ha-
gut de confinar un grup 
d’ESO de l’Escola Montser-
rat, un grup d’ESO del Re-
gina Carmeli, dos grups de 
Batxillerat de l’institut Duc 
de Montblanc, dos grups de 
Primària de l’escola Torre de 
la Llebre i un altre grup de 
Primària de Ca n’Alzamora.

El col·lectiu d’entre 45 i 49 anys ja pot demanar cita per vacunar-se 
contra la covid-19. / cedida

Medicina  general
Radiologia digital

Ecografia
Traumatologia

Cirurgia
Acupuntura

Teràpia neural 
Homeopatia

Dermatologia
Hospitalització 
Laboratori propi

Perruqueria 
Alimentació 
Accessoris 

Urgències 24 h
Servei a domicili 

Els nostres serveis

Els nostres centres
HOSPITAL 24H  

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

08191 Rubí 

CENTRE VETERINARI 
T. 93 588 28 87

C. Gimnàs 15 08191 
Rubí (L’Escardívol) 

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí

l’Ajuntament premia Victoria Perramón i Àngels 
López per participar al programa Esport per a tothom
L’Ajuntament de Rubí va 
premiar dues rubinenques, 
Victoria Perramón i Àngels 
López, en el marc de la taula 
rodona ‘Activitat física, font 
de salut’. Totes dues són 
participants del programa 
Esport per tothom i el con-
sistori els va voler fer aquest 
homenatge en nom de totes 
les dones que han passat 
per aquest programa durant 
els darrers anys: “Voldríem 
poder felicitar personal-
ment totes i cadascuna 
de les persones que han 
format part de l’Esport per 
a tothom (...), però com no 
les podem felicitar a totes, 
volem entregar un petit ob-
sequi a dues dones en nom 
de totes”, va explicar l’alcal-
dessa, Ana M. Martínez. Per 
la seva banda, Àngels López 

Victoria Perramón i Àngels López, amb l’alcaldessa, Ana M. Martínez. / Localpres-Ajuntament

Els participants recolliran residus durant la cursa. / Cedida

va recomanar a les dones 
que participin en aquesta 
activitat: “Ho recomano a 
tothom. És positiu i sempre 
tinc ganes de tornar-hi. Ens 
ho passem molt bé”.

A banda de l’homenat-

ge, la Biblioteca va acollir 
una taula rodona per parlar 
de la importància de fer 
pràctica esportiva, que va 
comptar amb la participació 
de diverses expertes profes-
sionals i d’entitats diverses. 

“Proposem caminar, ballar, 
fer excursions… activitats 
que facin que les dones s’ho 
passin bé i així aconseguir 
adherència”, va explicar la 
tècnica esportiva del pro-
grama, Marta Sosa. / DdR
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Les dues formacions políti-
ques que formen part de la 
coalició En Comú Podem, En 
Comú Rubí i Podem Rubí, 
han destinat els excedents 
dels salaris dels regidors del 
seu grup municipal a quatre 
entitats locals. Tots dos 
partits polítics es regeixen 
per un codi ètic que impe-
deix que els seus regidors, 
Ànnia Garcia i Pau Navarro, 
en el cas d’En Comú Rubí, i 
Andrés Medrano, de Podem 
Rubí, cobrin el total de la 
seva remuneració. Amb 
aquest excedent, totes dues 
formacions aposten per aju-
dar a projectes locals. 

En el cas d’En Comú 
Rubí, el partit polític va con-
vocar un concurs en el qual 
van participar 9 entitats, 
que van presentar el seu 
projecte. D’aquestes, quatre 
van passar a la final i una 
seixantena de persones van 
decidir els guanyadors, que 
són Alfa Rubí i Educa Play. En 
el primer cas, es tracta d’un 
projecte d’alfabetització de 
persones nouvingudes i en 

el segon, d’un casal d’estiu a 
Ca n’Oriol. Els dos projectes 
guanyadors rebran 1.400 
euros cadascun.  “Estem 
molt satisfets perquè el 
concurs ha tingut molt bona 
acollida i anirà destinat a 
dos projectes que són molt 
solvents”, ha explicat la re-
gidora Ànnia García. 

Per la seva banda, Po-
dem Rubí ha decidit desti-
nar els diners corresponents 
a l’excedent del sou a les 
entitats ASAV i Frater-Nadal, 
que s’encarreguen de pres-
tar assistència alimentària 
a les famílies necessitades 
de la ciutat. “Entenem que 
amb la crisi actual i la situa-
ció d’emergència que hi ha, 
aquesta aportació és una 
ajuda significativa per cobrir 
les necessitats bàsiques dels 
rubinencs”, ha explicat el re-
gidor Andrés Medrano. Les 
dues entitats rebran 1.080 
euros cadascuna. 

Els dos partits fan aques-
ta donació dels excedents 
de la retribució dos cops a 
l’any. / DdR

En Comú i Podem destinen a 
projectes locals els excedents dels 
sous dels seus regidors

La portaveu d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC) i secretària general, 
Marta Vilalta, el diputat Juli 
Fernández, l’alcaldessa de 
Sant Cugat, Mireia Ingla, i 
la senadora Ana Surra, van 
acompanyar el regidor Xavi-
er Corbera en la presentació 
de la campanya ‘Reiniciem 
Rubí’, que pretén impulsar 
Esquerra a l’alcaldia el 2023 
a les eleccions municipals.

En un acte que va tenir 
lloc a la Biblioteca Mestre 
Martí Tauler el dimarts a la 
tarda i davant un nombrós 
públic, Corbera va explicar 
que el seu objectiu és “trans-
formar i capgirar la dinàmica 
dels darrers anys d’aquesta 
ciutat un cop superat l’equa-
dor del mandat de l’actual 
equip de govern”. 

El regidor va plantejar 
una anàlisi de la situació 
actual de la ciutat i conside-
ra que aquesta està igual o 
pitjor: “El que avui us propo-
sem és que reiniciem Rubí 
i ho hem de fer tots junts. 
Hem d’acabar amb aquestes 
dues dècades d’unilatera-
lisme i marcar-nos el repte 
d’escoltar la ciutadania amb 

l’objectiu d’intentar millorar 
la ciutat”. 

Per aquest motiu, el di-
rigent d’ERC va dir que cal 
pensar en el futur i en la 
ciutat de la propera dècada 
i per fer-ho va defensar que 
cal tenir mirada municipa-
lista, treballar per a tothom 
i tenir en el punt de mira 
l’emergència climàtica: “La 
música que volem sentir 
a la nostra ciutat és la de 
l’economia productiva, un 
habitatge digne i assequible, 
qualitat de vida, educació de 
qualitat i seguretat”. 

Per la seva banda, la 
portaveu d’Esquerra al Par-
lament, Marta Vilalta, va de-
fensar el projecte d’Esquerra 
en ciutats com Rubí: “La 
nostra manera de treballar 
és sempre al costat de la 
gent i, sobretot, escoltant i 
donant veu als veïns”. 

També va afegir que 
“justícia i progrés social han 
d’anar de la mà de l’allibera-
ment nacional. La república 
catalana és la millor manera 
d’ajudar i treballar pel bé 
comú. Necessitem disposar 
de totes les eines d’un es-
tat”. / DdR

Esquerra impulsa la campanya 
‘Reiniciem Rubí’ amb l’objectiu 
d’aconseguir l’alcaldia el 2023

El Ple demana a la Generalitat que no prorrogui 
la gestió del CAP amb Mútua de Terrassa
MARTA CAbRERA

Tots els grups municipals 
del Ple, a excepció del Partit 
dels Socialistes de Catalunya 
(PSC), van votar a favor 
d’una moció redactada per 
Rubí Sanitat i el col·lectiu 
Moviment per unes Pen-
sions Dignes per tal que la 
gestió del CAP Mútua i de 
l’Hospital Mútua de Terrassa 
depengui de l’Institut Cata-
là de la Salut (ICS). A final 
d’any, conclou el contracte 
entre la Generalitat i l’em-
presa Mútua de Terrassa 
i el Ple no vol que aquest 
acord es prorrogui. Tots els 
partits van mostrar el seu 
descontentament amb la 
situació actual i van criticar 
que les llistes d’espera de 
cirurgia són molt llargues i 
que les visites al metge de 
capçalera i als especialistes 
s’eternitzen.

La regidora de Salut, 
Marta Oliva, va explicar 
que l’abstenció del PSC es 
deu al fet de no voler posar 
el focus en l’empresa que 
gestiona els dos centres 
sanitaris, però va subratllar 
el seu suport a demanar 
al Departament de Salut 
“més recursos i serveis i que 
millorin les llistes d’espera”. 
A més, va carregar contra 
Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) per “donar-
li la conselleria als hereus de 

la dreta catalana, que han 
protagonitzat les retallades 
més grans de la història en 
sanitat” i per no haver fet 
millores en les dues darreres 
legislatures, quan Salut ha 
estat competència del partit 
republicà.

El cap de l’oposició i re-
gidor d’Esquerra, Xavier 
Corbera, va contestar que 
la responsabilitat, en tot cas, 
també és de l’Ajuntament: 
“La situació és millorable i el 
que queda clar és la incapa-
citat dels darrers 20 anys de 
l’Ajuntament, governat pel 
PSC, d’aconseguir millores 
en salut a la ciutat, ni amb 
consellers socialistes, con-
vergents ni d’Esquerra”. El 

regidor d’En Comú Podem 
(ECP), Andrés Medrano, va 
demanar a tots els partits 
remar junts per defensar 
“un dret bàsic per la ciuta-
dania”, però va recordar que 
la competència és “exclusi-
vament de la Generalitat” 
i va lamentar també que 
ara la conselleria recaigui 
en Junts.

El portaveu de Ciutadans 
(Cs), Roberto Martín, va 
aclarir que la seva formació 
defensa puntualment que 
l’administració pugui arribar 
a acords público-privats 
per oferir serveis a la ciuta-
dania, però que en aquest 
cas “l’empresa no dona el 
servei que els contribuents 

exigeixen. El mínim que es 
pot fer és plantejar-se la 
gestió directa”. Des de Veïns 
per Rubí (VR), Toni García, 
també va exigir un canvi en 
la gestió del servei: “Els re-
sultats de la gestió de Mútua 
de Terrassa al CAP i a l’hospi-
tal són pèssims”. Per últim, 
la portaveu de l’Alternativa 
d’Unitat Popular (AUP), Bet-
lem Cañizar, va reiterar la 
defensa de la seva formació 
a la gestió directa dels ser-
veis públics: “Les empreses 
no es poden enriquir amb 
els serveis públics. A més, 
estem parlant de males 
condicions laborals i llistes 
d’espera molt llargues. Cal 
una gestió directa”.

Les entrades pels espectacles culturals es faran 
per sorteig
El Ple va aprovar per Junta de portaveus una moció de l’AUP 
per millorar el sistema de venda o reserva d’entrades per als 
espectacles culturals amb la mirada posada a la Festa Major. 
Així, a partir d’ara, en els espectacles on es prevegi una gran 
demanda, les persones interessades tindran temps per 
inscriure’s i un cop es tanqui el període es farà un sorteig 
per tal que hi hagi igualtat d’oportunitats per accedir a l’es-
deveniment. En el text aprovat, també es preveu disminuir 
les entrades reservades a càrrecs electes i que aquestes es 
destinin únicament a la representació institucional d’un 
càrrec i un màxim de tres acompanyants.

Tombada la moció per redactar un manual de 
disseny de la via pública
La moció que Esquerra va presentar per elaborar un manual 
de disseny de la via pública va ser tombada amb els vots en 
contra dels dos socis de govern, el PSC i ECP, i l’abstenció 
de l’AUP. L’executiu local va defensar que ja està treballant 
en un pla d’accessibilitat i a través de l’àrea de projecció vol 
crear una ordenança d’usos del paisatge urbà. El portaveu 
d’Esquerra, Xavier Corbera, va lamentar que “no hi hagi un 
criteri de disseny de la via pública”, mentre que el regidor 
de VR, Toni García, directament va criticar la “decadència 
de l’espai públic”.

Tres acords per avançar cap a una major soste-
nibilitat
El Ple de maig va incloure tres acords relacionats amb la 
millora del medi ambient. El consistori es va adherir per 
unanimitat al Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire del 
Vallès Occidental i a la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la 
Sostenibilitat. En aquesta darrera qüestió, l’AUP va criticar 
la “signatura d’acords i declaracions que després no es 
duen a terme i que només serveixen per rentar la cara a les 
polítiques de tota la vida i que les empreses que ara van de 
verdes, com Iberdrola, continuïn enriquint-se”. També es 
va aprovar una moció per adherir-se a l’acord del Consell 
Comarcal per l’impuls de la Via Verda del Vallès. 

Rubí vol que se la consideri àrea de mercat tens 
d’habitatge
Per últim, amb l’abstenció de Ciutadans, el Ple va aprovar 
una sol·licitud a la Generalitat per tal que Rubí sigui consi-
derada àrea de mercat tens d’habitatge i pugui regir-se per 
la nova llei aprovada al Parlament que regula el preu del 
lloguer. Segons va explicar la regidora d’ECP, Ànnia García, 
Rubí compleix els requisits per ser considerada una ciutat 
d’aquestes característiques, ja que el preu del lloguer en 
els darrers anys s’ha incrementat més d’un 40% i aquest 
suposa una càrrega de més del 30% dels ingressos de les 
famílies de la ciutat.

ALTRES MOCIONS DEL PLENARI

El CAP Mútua Terrassa està situat al carrer Prat de la Riba, a la Zona Nord. / Arxiu
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Els polígons de La Llana, la carretera de Terrassa, 
el Molí de la Bas� da i Can Rosés es cons� tuiran 
en Àrea de Promoció Econòmica Urbana

Tots els par� cipants al programa 
30Plus de l’any passat han trobat feina
L’Ajuntament de Rubí, a través de 
Rubí Forma, ha impulsat la contra-
ctació de totes les persones que 
participaven en el programa 30 
Plus de l’any passat. Es tracta de 30 
persones, un 59% dels quals eren 
homes, amb una edat mitjana de 
44 anys, que s’han incorporat a un 
lloc de feina  Han estat contracta-
des en empreses ubicades majori-
tàriament a Rubí (10) i Castellbisbal 
(5) i els llocs de treball que s’han 
ocupat són d’administra� u, operi 
en diferents sectors industrials,  
mosso de magatzem, personal 
d’assegurances i auxiliar d’atenció 
mèdica, entre d’altres. 

El programa 30 Plus iden� fi ca 
els llocs de treball que les em-
preses necessiten cobrir i ajusta 
la formació que s’ofereix als par-
� cipants a les necessitats de les 
vacants. Així, les persones reben 
orientació i acompanyament en el 
procés de contractació i formació; 
i les companyies obtenen una sub-
venció equivalent al salari mínim 
interprofessional (1.108,33 euros al 
mes per jornada completa) durant 
la duració del contracte, que podrà 
ser a mitja jornada o a jornada com-

pleta per un mínim de mig any i un 
màxim de nou mesos. Es prioritzen 
col·lec� us en risc d’exclusió social, 
baixa qualifi cació professional, els 
majors de 45 anys i que resideixin 
a Rubí o Castellbisbal.

El Programa 30Plus té com a 
fi nalitat afavorir la inserció laboral  
de persones en situació de desocu-
pació de 30 anys o més proporcio-
nant-los la formació i competències 
necessàries per ocupar un deter-
minat lloc de treball. El programa 
està subvencionat pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i pel Mi-
nisteri de Treball. 

El Servei d’Ocupació de Rubí 
Forma s’encarrega de la selecció 
de persones candidates a través 
de sessions informa� ves i al llarg 
de tot el projecte es tutoritza cada 
participant per treballar la seva 
inserció laboral.

El regidor d’Ocupabilitat, Víctor 
García, ha valorat molt posi� va-
ment el programa: “N’estem molt 
contents, especialment perquè 
incorpora al mercat laboral a per-
sones que si esdevenen aturats de 
llarga durada tenen un risc molt alt 
d’exclusió social”. / DdR

REDACCIÓ

Els polígons d’ac� vitat econòmica 
de La Llana, la Carretera de Ter-
rassa, el Molí de la Bas� da i Can 
Rosés formaran la primera Àrea 
de Promoció Econòmica Urbana  
(APEU) de la ciutat. El consistori 
promou la implantació d’aquest 
sistema de ges� ó públic i privat 
com a prova pilot per impulsar 
la compe� � vitat de les empreses 
de la zona. 

Les APEU faciliten que qual-
sevol zona de concentració d’ac-
tivitat econòmica que vulgui 
augmentar la seva compe� � vitat 
o evitar situacions de degradació 
pugui ser ges� onada de mane-
ra conjunta amb l’objectiu de 
millorar els serveis i la qualitat 
de l’entorn, complementant les 
actuacions dels poders públics i 
potenciant la col·laboració entre 
agents públics i privats. Rubí és un 
dels primers municipis de Catalu-
nya que promou la creació d’una 
APEU en sol industrial.

Aquest sistema de ges� ó mix-
ta també busca la modernització i 
promoció de determinades zones 
urbanes; la millora de la qualitat 
de l’entorn urbà mitjançant actu-
acions sostenibles; la consolidació 
del model de ciutat compacta, 
complexa, cohesionada i mediam-
bientalment efi cient, i l’increment 
de la compe� � vitat per afavorir la 
creació de l’ocupació.

Els quatre polígons triats per 
formar l’APEU ocupen el 30.8 % 
de la super� cie total dels PAE de 
la ciutat, es troben en bon estat, 
compten amb en� tats de ges� ó 
amb una antiguitat de més de 
5 anys, amb una elevada repre-
senta� vitat i nombre d’associats 
respecte al total d’establiments de 
la zona, tenen un pes important 
quan el percentatge d’empreses, 

La nova ordenança per a la pro-
moció de les instal·lacions amb 
energia fotovoltaica ha entrat 
en vigor aquest dimarts. El text, 
que va ser aprovat al Ple al gener, 
pretén promocionar i regular les 
instal·lacions fotovoltaiques d’au-
toconsum al municipi, tant a nivell 
domès� c com d’ac� vitat comercial 
i industrial. 

Fins ara, la tramitació dels 
permisos que cal demanar a l’Ajun-
tament per poder fer la instal·lació 
era força feixuga com passa habitu-
alment amb tots els procediments 
administra� us. La nova ordenança 
simplifi ca la tramitació per facilitar 
la instal·lació d’aquesta tecnologia. 

Ara, es requereix menys documen-
tació i es poden efectuar a través 
d’Internet. 

D’altra banda, l’ordenança 
inclou bonifi cacions de l’IBI, l’IAE 
i l’ICIO per tal d’es� mular la instal-
lació de plaques solars per auto-
consum: “D’aquesta forma, cada 
any podrem proposar millores a 
les ordenances fi scals sense ne-
cessitats de modifi car l’ordenança 
solar”, ha explicat el regidor de 
Medi Ambient i Transició Ecològica, 
Andrés Medrano. Segons ha expli-
cat l’edil, les bonifi cacions poden 
arribar al 50% de la quota fins 
cobrir el cost de la instal·lació, amb 
un màxim de 5 anys. / DdR

de treballadors i facturació. 
A més en aquests quatre polí-

gons s’hi ubiquen 14 de les 50 em-
preses de Rubí que presenten xi-
fres de negoci més altes: B.Braun, 
PPG Iberica Sales & Services, DSV, 
Germans Boada, Eurofragance, 
Mane Ibérica, Hexpol Compoun-
ding, Deltalab, SA Rubí Industrial, 
Manent Casanovas, CSI Central de 
Suministros e Instalaciones,Rema 
Tip Top Ibérica, Vicente Torns Dis-
tribu� on i Cipsacircuits.

“Rubí té un històric molt im-
portant de concertació i treball 
compar� t amb el teixit econòmic. 
La nova llei dels APEUS en obre 
una nova oportunitat per pro-
funditzar en aquest treball que 
pensem aprofi tar”, assenyala el 
regidor de Serveis a l’Empresa, 
Rafael Güeto, qui afegeix que “en 
moments com l’actual, té més 

valor que mai el treball compar� t 
amb els agents econòmics del 
territori”.

L’ac� vitat que porten a terme 
les APEUs beneficia els espais 
públics i els interessos generals de 
la ciutat i és per això que, tot i ser 
ges� onades per en� tats de base 
privada, es cons� tueixen sota la 
tutela pública del municipi. És pre-
cisament aquest interès públic el 
que jus� fi ca que, un cop acordada 
i aprovada per tots els agents la 
creació de l’APEU, s’estableixi un 
règim d’adscripció obligatòria i un 
fi nançament basat en contribuci-
ons de naturalesa obligatòria.

La inicia� va compta amb el su-
port del Fòrum Empresarial Cecot 
de Rubí i ha rebut una subvenció 
de 40.000 € de la Diputació de 
Barcelona per al seu desenvolu-
pament. 

La rotonda del polígon La Llana. / Ajuntament de Rubí

Entra en vigor la nova ordenança d’instal·lacions 
d’autoconsum d’energia fotovoltaica
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La recaptació de les entrades estarà 
destinada íntegrament a
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Soc filla de la immigració, concretament del 
moviment migratori del Marroc a Espanya, 
aquest moviment socialment mai finalitza, 
ja que tot i existir un assentament prolongat, 
aquest no s’acaba de perpetuar per culpa del 
racisme existent. Una persona migrada sempre 
s’ha visualitzat des d’una perspectiva llunyana 
i inherent a la societat.

La distancia entre una persona migrada 
i la societat està marcada sobretot per factors 
externs, en relació directa amb les institucions 
jurídiques, educatives, sanitàries, entre d’altres, 
on podem identificar una falta d’implicació en 
l’àmbit social. Però tot i això, no vull caure en un 
discurs victimista, sinó al contrari, vull reflectir 
la realitat a través de les vivències de persones 
racialitzades amb l’objectiu d’establir una petita 
reflexió i fomentar, sobretot, el sentit crític.

El sistema sanitari és un àmbit delicat, ja 
que tracta amb persones que es troben en una 
situació vulnerable, per diversos factors, per 
tant és de vital importància mostrar un caràcter 

humanista front als usuaris. Això no es va tenir 
en compte quan una dona migrada d’origen 
marroquí va explicar a recepció que havia 
patit un avortament i necessitava cita prèvia 
per realitzar un seguiment de la seva salut. La 
resposta que va rebre va ser el riure de la tre-
balladora que l’atenia, ja que li feia gràcia com 
s’explicava. Amb aquesta situació es fomenta 
la inseguretat de les persones per accedir al 
sistema sanitari, a més moltes persones es tro-
ben privades d’accedir-hi, ja que no tenen una 
situació regularitzada, tot i estar vivint durant 
molt de temps en el territori espanyol.

La regularització és un clar exemple de les 
traves burocràtiques i racistes que pateixen les 
persones migrades, ja que implica la inversió 
d’una quantia elevada de diners, i molta do-
cumentació que acrediti una integració. Les 
persones que demanen aquesta regularització 
no tenen dret a accedir a una feina remunerada 
de forma legal, i han d’optar per feines on els 
exploten laboralment. També s’enfronten a la 

dificultat d’accedir a un habitatge digne, perquè 
molts propietaris es neguen a llogar la seva 
casa, pels estereotips negatius que existeixen 
socialment sobre la gent migrada. 

Els meus pares, com molts pares immi-
grants tenen dificultat a l’hora de comunicar-
se en castellà i en català, en conseqüència he 
pogut presenciar la pèrdua de confiança que 
tenen en si mateixos, ja que aquesta dificultat 
s’ha percebut com una vulnerabilitat, atès que 
han rebut tractes poc adients enfront  la seva 
inseguretat. Aquest patró d’actuació, de poc 
tacte, que tenen les institucions públiques i 
privades, amb les persones migrades es pot 
identificar com a violència racista. Molt poques 
vegades, és denunciada, perquè en alguns casos 
la víctima no té una situació regularitzada al 
país i tenen por de ser deportats o desconeix 
els seus drets.

En conseqüència he hagut de fer de traduc-
tora dels meus pares des de molt jove, i he pogut 
identificar el desconeixement que tenen les 

institucions per poder tractar amb les persones 
migrades. Això es pot identificar a través de la 
pujada del to de veu, la poca paciència a l’hora 
d’explicar i la falta d’empatia. Aquesta violència 
institucional pot ser molt perillosa en el sistema 
sanitari, ja que podria afectar de forma greu a la 
persona migrada, perquè podria necessitar un 
servei determinat i aquest se li podria negar per 
falta de comprensió o implicació. 

Les meves experiències i les de les altres 
persones, ens ajuden a identificar un patró que 
es repeteix tant en les institucions com en la 
vida quotidiana. Per això, s’hauria de fomentar 
un sistema que es basés en la conscienciació de 
les persones i es comencés a implantar des de 
les institucions educatives i expandir a altres 
institucions com la jurídica, policial i sanitària, 
per poder fomentar una societat tolerant i 
d’aquesta manera eliminar l’allunyament 
que existeix entre les persones migrades i les 
institucions.

Siham Azaouyat

Filla de la immigració

Un dels descobriments que hem fet com 
a societat arran de la pandèmia és la 
importància de la cultura en la vitalitat 

de la nostra societat. Hem descobert que sense 
la música, les arts escèniques, les exposicions 
i les activitats culturals en general els éssers 
humans vivim més aïllats, deixem de compartir 
experiències i ens empobrim. Afortunadament, 
la literatura i el cinema ens han ajudat a seguit 
connectats amb el món que ens envolta, però 
el consum cultural compartit és sempre una 
experiència molt enriquidora.

Per això és motiu de celebració que Rubí 
pugui acollir durant aquest mes dos esdeveni-
ments culturals importants com són el Teatre 
sense Teatre i el Rubí Random Music Festival. 
Mai havíem trobat tan necessari la cultura com 

Rubí reviu amb cultura
en aquests moments. Es tracta de dos festivals 
amb trajectòries consolidades i que enguany 
s’hauran d’adaptar a la situació: no hi podrà 
haver teatre a les places ni als carrers perquè 
cal controlar l’aforament i el mateix passa 
amb el RRandom. Però tots dos serviran per 
retrobar-nos amb la cultura en directe, aquella 
que només es pot gaudir de forma efímera 
i en companyia d’un determinat públic que 
està al nostre costat i que la viu amb nosaltres. 
Malauradament, la restricció d’aforament 

no permet que el retrobament ciutadà sigui 
complet i limita l’accés cultural. En el cas del 
RRandom la majoria d’espectacles són de 
pagament, amb preus populars, i en el cas del 
Teatre sense teatre, les entrades estan pràcti-
cament esgotades.

En qualsevol cas, és un símptoma molt 
positiu de la recuperació de la vida a la ciutat 
a l’espera de la celebració de la Festa Major. 
Encara és una incògnita com serà la Festa de 
Sant Pere aquest 2021, perquè la situació de 

restriccions d’aforament no ho posa gens fàcil. 
Però estem segurs que la festa gran de la ciutat 
suposarà l’empenta definitiva al retrobament 
de la gent de Rubí, en els carrers i places de la 
ciutat, com sempre ha sigut, encara que aquesta 
vegada amb totes les precaucions necessàries 
que requereix la situació.

Com és habitual, el retrobament es farà 
gaudint de la cultura popular, que té darrere 
centenars de persones que se l’estimen i la 
impulsen. Perquè a més de teatre i de música, 
els rubinencs també volem gitanes i sardanes, 
volem veure castells humans i de focs artificials, 
però també escoltar els grups regionals, les ban-
des de jazz i veure els diables ballar sota el foc. 
Però el que més volem de tot és poder gaudir 
de tot això amb els nostres veïns i amics.

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

La direcció tampoc es fa responsable de la qualitat, procedència 
o origen dels anuncis i dels continguts dels mateixos).
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Vint anys d’oportunitats perdudes  

Rubí i les quatre 
emergències 

Han passat dos anys des 
de l’inici d’aquest mandat i 
podem constatar de nou el 
continuisme que vivim des 
de fa molt temps. Els proble-
mes de sempre continuen.

La falta de planificació 
ens ha portat a més de quin-
ze anys perduts en la redacció 
d’un nou pla d’ordenació 
urbanística imprescindible 
que s’haurà de tornar a co-
mençar.

Els problemes de man-
teniment de la via pública, 
els parcs i l’espai públic en 
general continua sent un dels 
problemes que més preocupa 
a la ciutadania.

Vivim en una ciutat bru-
ta, on l’empresa concessio-
nària dels treballs de neteja 
no està controlada de forma 
adequada, i el seu treball és 
totalment insatisfactori.

La manca de verd urbà i 
la destrucció de part del que 
tenim ha sigut una constant 

Rubí no escapa de dues de 
les emergències que afecten 
a tot al país després de la  
pandèmia, la crisi social i 
econòmica. Les dues, ben 
lligades, situen 5.681 per-
sones a  l’atur el mes d’abril 
i fa que més de 1100 rubi-
nencs i rubinenques hagin 
cobrat l’any 2020  la Renda 
Garantida de Ciutadania, 
la prestació que atorga la 
Generalitat per cobrir  ne-
cessitats bàsiques.  

La situació no és fàcil 
tampoc per autònoms i 
comerciants de la ciutat. 
Les ajudes han  estat insu-
ficients, de manera accen-
tuada a Rubí, perquè men-
tre altres ajuntaments han 
fet  diverses convocatòries 
d’ajudes directes, el nostre 
no ha posat tota la carn 
a la graella i  només n’ha 
fet una. Una de les coses 
més tristes és veure persi-
anes dels locals comercials  
abaixades i empreses que 
marxen de Rubí. El govern 
local ha d’intervenir amb 
celeritat,  el teixit comercial 
i empresarial local és l’únic 
que pot fer reduir l’atur i fer 
que Rubí  sigui una ciutat 

durant els últims anys.
L’incivisme, la insegure-

tat i la delinqüència s’estan 
incrementant els últims anys 
de manera preocupant, de 
manera que ja és el primer 
problema que preocupa a 
la ciutadania, segons l’últi-
ma enquesta de satisfacció 
ciutadana i coneixement de 
la ciutat de Rubí de 2020. 
Davant d’aquesta situació 
no hem vist cap reacció de 
l’alcaldessa com la màxima 
responsable política de la 
ciutat.

La falta de planificació 
realista de les inversions i la 
improvisació continuen, de 
tal manera que disposarem 
de consignacions pressupos-
tàries per moltes accions que 
no es faran en els terminis 
establerts, com ja hem vist 
que ha passat en diferents 
plans d’inversions anunciats 
els últims anys.

D’altra banda, en la situ-
ació de pandèmia actual, les 
actuacions que ha impulsat el 
govern municipal de PSC - 

Toni García
Veïns per Rubí

Èric Zaldívar 
Coordinador de Junts
a Rubí

dinàmica.  
Les altres dues emer-

gències són característi-
ques de la nostra ciutat. 
L’emergència sobre  l’espai 
públic afecta a tot Rubí, és 
deficient i no està a l’alçada 
del nivell d’impostos  que 
paguem. Rubí necessita un 
pla de xoc per refer voreres, 
asfalt i neteja, però també 
per  revisar la il·luminació, 
crear nous espais verds i 
cuidar els parcs infantils. 
L’espai de tots  quan és de 
qualitat permet la convi-
vència des del respecte. La 
seguretat és un debat  in-
defugible que darrerament 
he vist tractar de manera 
acomplexada. Robatoris a 
vehicles  i comerços, ocu-
pacions il·legals de pisos i 
locals, tràfic de drogues i 
excessos de velocitat són 
habituals a la nostra ciutat. 
Cal ser intolerants amb 
aquestes pràctiques,  inten-
sificar la presència policial a 
peu de carrer i fer complir 
les normes, que avui dia són  
absents a Rubí.  

Les quatre emergències 
es retroalimenten, i han de 
ser tractades com a tals, amb 
celeritat  i inversió pública. 
Només així farem de Rubí 
una ciutat de primera.  

En Comú Podem, han sigut 
totalment insuficients tenint 
en compte que l’exercici 2020 
s’ha tancat amb més de cinc 
milions d’euros de superàvit: 
suport insuficient a famílies 
amb dificultats econòmi-
ques, a les entitats, al comerç 
local, a petites empreses i 
autònoms. En canvi, si s’han 
planificat per aquest any 
actes com los 40 Primavera 
Pop, o una despesa extraor-
dinària d’uns tres-cents mil 
euros en túnels de llum i 

altres ornaments, a més de 
la il·luminació nadalenca 
tradicional.

El 2023 farà vint anys de 
governs del PSC, dels que 
ha format part en tots ells 
l’actual alcaldessa, i el resultat 
són vint anys d’oportunitats 
perdudes. Assumir l’herèn-
cia que deixaran aquests 
governs, ara amb el suport 
d’En Comú Podem, serà 
molt complicat, però serà 
l’única manera de començar 
a recuperar el temps perdut.
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La SòniK obre un centre cultural 
d’autoges� ó per a joves al carrer Terrassa
REDACCIÓ

L’entitat juvenil musical 
La SòniK aixecarà aquest 
divendres la persiana d’un 
nou projecte obert a la 
ciutadania: l’Entròpika. Es 
tracta d’un centre cultural 
des� nat als socis de l’en� -
tat i que neix de la necessi-
tat que hi ha a Rubí de tenir 
espais autoges� onats per 
joves per tal de promoure 
i donar visibilitat a l’àmbit 
sociocultural.

La SòniK vol que aquest 
nou espai, situat al carrer 
Terrassa, sigui un punt de 
trobada social i cultural de 
referència pel jovent, on 
poder donar a conèixer els 
seus projectes o dur-los 
a terme i compartint-los 
amb la xarxa de socis i col-
laboradors de La SòniK.

L’entitat musical, que 
organitza cada any ac� vi-
tats com el Kastanyasso o el 
Fes� val No Woman No Fest, 
pretén revifar l’oci juvenil 
alhora que proporciona 
un espai segur i lliure de 

violències. També pretén 
ser un nexe d’unió entre 
en� tats i associacions per 

crear una xarxa de suport 
i fer créixer el projecte al 
voltant de la música, amb 
una programació diversa, 
mul� cultural i de qualitat.

Inauguració
L’Entròpik obrirà les portes 
aquest divendres amb una 
festa d’inauguració que 
s’allargarà durant tot el dia. 

Les ac� vitats arrencaran a 
les 10 h i no fi nalitzaran fi ns 
a les 22 h. 

Està previst que es facin 
diverses activitats, com 
per exemple la pintada de 
murals de l’equipament, un 
vermut musical, una jam 
session i una tarda-nit de 
DJ. Les ac� vitats requerei-
xen inscripció prèvia.

Uns 400 joves assisteixen 
a un espectacle escènic 
sobre els reptes climà� cs

Prop de 400 alumnes de 1r 
d’ESO dels ins� tuts Duc de 
Montblanc, La Serreta i l’Es-
tatut van assis� r divendres 
a un espectacle dins del 
Projecte ImPacte Jove/Verd, 
que pretén sensibilitzar els 
joves a tenir cura del medi 
ambient a través de les arts 
plàs� ques i escèniques. 

L’amfi teatre del Castell 
va ser l’escenari de diversos 
espectacles relacionats amb 
els reptes climà� cs. Primer 
es va fer una primera co-
reografi a conjunta, que va 

comptar amb l’acompanya-
ment en directe de l’Escola 
de Música Pere Burés. Pos-
teriorment, The Community 
Dance Center va interpretar 
Noizu, una coreografi a so-
bre la contaminació acús-
� ca i els efectes que té al 
planeta. Dinamic Crescendo 
va representar l’espectacle 
Arrels, inspirat en la des-
forestació i l’Escola de Ball 
i Teatre 8 Temps va posar 
sobre l’escenari una dansa 
sobre la contaminació als 
mars, Petrolium. / DdR

ARTS ESCÈNIQUES

L’ac� vitat va ser a l’amfi teatre del Castell. / Localpres-Ajuntament

MÚSICA

El nou centre de La SòniK està ubicat al carrer Terrassa i s’inaugura aquest divendres. / C.B.

L’Entròpik serà un 
espai cultural que 
pretén revitalitzar 

l’oci i la cultura 
juvenil a Rubí

Rafa Gascón mostra una quinzena d’escultures a l’Aula Cultural
Les escultures de l’artista 
local Rafa Gascón seran les 
protagonistes de la nova 
exposició de l’Aula Cultural, 
que porta per � tol ‘Realisme 
vs Bucolisme’. La mostra 
es podrà visitar a par� r de 
demà i fi ns al 31 de juliol 
en aquest equipament de 
l’avinguda Barcelona.

Gascón presenta a la 
mostra 14 escultures, la 
majoria de ferro i realitza-
des durant els darrers anys, 
però també nous treballs 

realitzats en el nou taller 
de l’artista, en un entorn 
més natural. En aquest cas, 
es tracta de peces amb una 
tècnica japonesa i d’un caire 
més bucòlic, en contraposi-
ció a la resta de peces, més 
realistes. “Fins ara treballava 
molt els objectes, però les 
noves creacions tenen un to 
més espiritual”. L’exposició 
es pot visitar els dijous i di-
vendres de 17.30 h a 20.30 h 
i el dissabte d’11 h a 14 h i de 
17.30 h a 20.30 h. / M.C.

ESCULTURAHISTÒRIA

Els deportats als camps nazis, 
protagonistes del nou Butlle� 
Els deportats als camps 
nazis seran els grans pro-
tagonistes del proper nú-
mero del Butlle� , editat pel 
Centre d’Estudis Rubinenc 
(CER), que està previst que 
es publiqui a fi nals de juny 
o principis de juliol.

Teresa del Hoy, de l’Ami-
cal de Ravensbrück, és l’au-
tora d’un article dedicat 
específi cament a Neus Ca-
talà, lluitadora an� feixista, 

que va viure molts anys a 
Rubí, i que va pa� r la perse-
cució dels nazis. L’autora de 
l’ar� cle sobre els deportats 
rubinencs als camps nazis és 
obra de Josepa Gardenyes i 
està relacionat amb el pro-
jecte de les Stolpersteine.

D’altra banda, també hi 
ha un ar� cle sobre la histò-
ria del Casino Español, que 
actualment s’està rehabili-
tant. / DdR

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

660 642 232 
Carrer Bartrina, 39 bis RUBÍ

reparallar@gmail.com

Petites reparacions, reformes,
instal·lacions i serveis

per a la seva llar

Les seves
reparacions

domèstiques 
en bones mans

MÉS DE 10 ANYS
ENS AVALEN!

%
GARANTIA

100

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

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

Si... desea personal...
para limpieza o para 

atender personas mayores

Llámenos al 699 356 464

SE TRASPASA POR JUBILACIÓN
Restaurante 50m2 con terraza

Menús diarios y bocadillos 
 Ideal para pareja. Junto polígono e instituto.

Tlf. 615 683 855
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El festival Teatre sense teatre torna aquest cap de 
setmana a espais com l’Ateneu, La Sala o el Pau Casals

Doble concert de
sardanes, dissabte
al Casal Popular

ReDAcció

Els jardins de l’Ateneu, el 
pati de l’escola Pau Casals 
i La Sala són els tres esce-
naris escollits per acollir 
una nova edició del festival 
Teatre sense teatre, que 
enguany haurà d’evitar una 
de les seves característiques 
principals per culpa de la 
pandèmia: els espectacles 
en espais oberts i de pas de 
la ciutadania.

Tot i això, l’Ajuntament 
de Rubí i la companyia La 
Tal han readaptat el festival 
i han dissenyat una progra-
mació que portarà a la ciutat 
set espectacles escènics 
gratuïts i la funció itinerant 
de La Tal entre el 4 i el 6 de 
juny. “L’any passat vam ha-
ver de suspendre el festival 
per la situació d’emergència 
sanitària (...) i la veritat és 
que vam trobar molt a fal-
tar aquests dies de teatre 
al carrer en què la cultura 

El Foment de la Sardana ha 
organitzat un doble concert 
aquest dissabte al Casal Po-
pular a les 17.30 h. L’audició 
anirà a càrrec de les cobles 
Mediterrània i Marinada i es 
fa per commemorar el Dia de 
l’Associacionisme Cultural.

L’aforament serà limitat 
i per tant caldrà reservar 
les invitacions a través del 
web www.casalpopular.org. 
També es pot demanar més 
informació a través del cor-
reu electrònic fmentdelasar-
danaderubi@gmail.com i al 
telèfon 676 722 381.

Pel que fa al programa 
del doble concert, la cobla 
Mediterrània interpretarà 
‘Ceretana’ (Manel Sader-
ra), ‘Sabadellenca’ (Fèlix 
Martínez), ‘Estrena’ amb 
lluïment de tenora (Lluís 
Alcalà), ‘Nova ciutat’ (Fran-
cesc Camps), ‘Angelina’ (Vi-
cenç Bou), ‘El cant del batre’ 
(Josep Vicens ‘Xaxu’), ‘30 
anys junts’ (Carles Santiago), 
‘Trenta i cinquanta a Bellvit-
ge’ (Joan Jordi Beumala), 
‘Colla roca’ (Jordi León), ‘Per 
molts anys’ (Carles Raya), ‘Al 
mestre Puigferrer’ (Josep 
Coll) i ‘Colla Gatzara (Jordi 
Paulí).

Per la seva banda la co-
bla Marinada interpretarà 
‘Camprodon’ (Joan Manén), 
‘Noces d’or’ (Joaquim Ser-
ra), ‘Gràcies, Pere!’ (Marc 
Timón), ‘Essència d’aplec’ 
(Enric Ortí), ‘Batuc de roure’ 
(Xavier Piñol), ‘Benvolença 
a la Bisbal’ (Conrad Saló), 
Somni (Manel Saderra), ‘Bo-
nes arrels’ (David Estañol), 
‘Porta-la amb tu’ (Olivier 
Marquès), ‘La plaça del firal 
‘(Josep Vicens ‘Xaxu’) i ‘L’er-
mita de Collbàs’ (Francesc 
Mas). / DdR

sardanes

     LLÁMENOS SIN COMPROMISO Y LE DAREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN.

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

    ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

P

ASESORIA FICAL - CONTABLE
ASESORIA LABORAL
GRADUADO SOCIAL

EMPRENDEDORES / START-UP

C/ VICTOR CATALÀ S/N - 936 978 961
08191 RUBÍ

C/ CAL GERRER, 4 1º 3ª - 936 779 646
08191 RUBÍ

ESTAMOS EN LA ZONA DE LAS TORRES - JUNTO A LA RAMBLA DEL FERROCARRIL

arts escèniques

sembla que ho omple tot”, 
ha explicat l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez.

La programació està dis-
senyada per Jordi Magdale-
no i arrencarà el 4 de juny a 
les 17.30 h amb la cercavila 
Les pompiers, els bombers 
de La Tal que recorreran el 
centre de la ciutat els tres 
dies per donar a conèixer els 
espectacles programats.

El primer muntatge serà 
el divendres a les 21.30 h als 
jardins de l’Ateneu, ‘Plomes 
i reclams’, de la companyia 
Elena Martinell. Es tracta 
d’una funció teatral que 
uneix música i humor i que 
s’inspira en un dels princi-
pals personatges de La flauta 
màgica de Mozart.

El 5 i 6 de juny a les 18 h, 
La Sala acollirà entre bam-
bolines l’obra ‘Conservando 
memoria’, de la companyia 
El Patio Teatro. Un espec-
tacle íntim al voltant de la 
figura de la gent gran, escrit 

i dirigit per Jilián Sáenz López 
i Izaskun Fernández. 

Els jardins de l’Ateneu 
acolliran el 5 de juny a les 
19.15 h l’espectacle de la 
companyia Zero en Conduc-
ta: ‘Trash’. Es tracta d’una co-
mèdia tràgica per a un públic 
familiar protagonitzada per 
una bosseta de brossa que 
va somiar ser una estrella.

El mateix dia, a les 20 
h, l’acció es traslladarà al 
pati de l’escola Pau Casals 
amb el muntatge ‘Herèn-
cia’, una proposta de clown 
a càrrec de la companyia 
La Industrial Teatrera, que 
pretén convidar el públic 
a reflexionar sobre el món 
actual i el futur. En aquest 
mateix espai, a les 21.45 h 
es representarà ‘Fly me to 
the moon’, de la companyia 
Leandre. Es tracta d’un es-
pectacle protagonitzat per 
una parella de pallassos i 
un somni poètic: viatjar en 
tàndem a la Lluna. 

Per tancar la nit del dis-
sabte, els jardins de l’Ateneu 
seran l’escenari de la funció 
‘Welcome to my head’. La 
companyia Kerol oferirà una 
col·lecció de gags absurds 
i habilitats inusuals que in-
tenten reflectir els efectes 
adversos de viure en els 
nostres temps.

Per diumenge estan pre-
vistos dos espectacles més. 
‘Home’, de la companyia 
Cris-is, que es representarà 
als jardins de l’Ateneu a les 
19.15 h, és una història dra-
màtica explicada en clau de 
comèdia sobre una parella 
que viu la seva penosa ru-
tina. I per tancar el festival, 

a les 20.15 h, la companyia 
francesa Cirque de Nous 
representarà al pati del Pau 
Casals l’espectacle ‘Entre 
nous’, una proposta circen-
se d’acrobàcies sobre una 
història d’amistat.

Els tiquets d’accés es 
poden reservar a través del 
web de La Sala, a les taqui-
lles del teatre municipal els 
dijous i divendres de 17 h a 
20 h o als mateixos espais 
del festival mitja hora abans 
de la funció. Tot i això, al 
tancament d’aquesta edició, 
només quedaven entrades 
pels passis de les obres ‘En-
tre nous’, ‘Welcome to my 
head’ i ‘Herència’.

L’espectacle ‘Entre nous’ tancarà el festival el diumenge. / Cedida



Divendres, 4 de juny de 2021 ESPORTS14

J. A. MONTOYA

L’Olímpic Can Fatjó s’ha 
destacat en els darrers anys 
per ser el club de la ciutat 
que ha fet una aposta més 
ferma pel futbol femení. 
El resultat d’aquesta feina 
els permet afi rmar que el 
club té equips femenins en 
gairebé totes les categories: 
des de benjamí fi ns a sènior. 
Un total de sis equips, dels 
quals quatre són federats i 
dos competeixen en cate-
goria escolar.

I això és precisament 
el que vol donar a conèi-
xer l’Olímpic Can Fatjó a 
la ciutadania a través d’un 

L’Olímpic fa una nova campanya 
per promocionar el futbol femení

DISSABTE 5 DE JUNY
Taitxí per tothom
A càrrec de Pere Bel. A les 9 h a la pl. Onze 
de Setembre. Org.: Centre Raja Ioga.

La Trocalleria
Punt d’intercanvi setmanal de productes 
de segona mà. A les 10.30 h a la pl. Dr. 
Pearson.

Contacontes i taller d’il·lustració
Presentació del llibre ‘Demà fem festa’
Amb Mercè Anguera i La Cuchu
A les 12 h a la Carpa del Racó. Inscripció 
prèvia. 

Inauguració del Rubí Jove Chill Out
A les 18h a l’Espai Jove Torre Bassas. Ins-
cripció prèvia.

Teatre familiar: ‘Frederick, ni gana, ni set, 
ni buit’
A càrrec de la Cia. Cacauet. A les 12 h a 
l’Ateneu. Inscripció prèvia. Per a infants de 
2 a 5 anys.

Doble concert de sardanes
A càrrec de les cobles Mediterrània i Mari-
nada. A les 17.30h al Casal Popular. Inscrip-
ció prèvia. Org.: Foment de la Sardana.

Presentació de l’en� tat Grupo Mara
A les 18.30h a la Sala Neus Català. Inscripció 
prèvia. 

DIUMENGE 6 DE JUNY
Vermut an� repre feminista
Recital de poesia, explicació del cas ‘Las del 
jersei’ i concert de La Kurda&DJ Es-Pera. De 
12h a 14h a l’Hort Comunitari El Mirlo. Org.: 
La Indòmita.

DILLUNS 7 DE JUNY
Conferència: ‘Llenguaferits, un món de 
llengües’
A càrrec de Jessica Neuquelman i David Vila. 
A les 18 h en línia. Inscripció prèvia. Org.: 
Aula d’Estudis Universitaris de Rubí.

DIMARTS 8 DE JUNY
Conferència: ‘18 mesos després, què sa-
bem de la COVID?’
A càrrec de Yolanda Gracia i Maria del Mar 
Sánchez. A les 18 h en línia. Org.: Servei de 
Salut Pública, CAP Anton Borja, Sant Genís, 
Mútua de Terrassa i Centre de Salut Mental 
Ferran Salsas i Roig.

DIMECRES 9 DE JUNY
Dimecres Manetes
Servei d’autoreparació de pe� ts aparells 
elèctrics i electrònics. A les 18 h a l’Ateneu. 
Inscripció prèvia. 

DIJOUS 10DE JUNY
Cicle Personatges de Rubí: Josep Maria 
Roset
A càrrec d’Eduard Puigventós. A les 19 h a 
l’Ajuntament. Inscripció prèvia. 

AGENDA CULTURAL

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

Realisme vs Bucolisme
Escultures de Rafa Gascón. Fins al 31 de 
juny a l’Aula Culturla.

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

El que hi ha darrere de les meves imat-
ges 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 fi ns al 30 de 
juny. 

EXPO
SICIONS

DE 
RUBÍ

JAVIER GONZÁLEZ

Victòria i derrota en els 
dos partits ajornats que 
ha disputat el Juventud 25 
de Septiembre. Si el cap 
de setmana va aconseguir 
sumar els tres punts amb 
golejada a casa contra la 
Penya Recrea� va Sant Feliu, 
el dimarts, va perdre contra 
la UE Rubí B per 2-1.

En el par� t contra el con-
junt del Baix Llobregat, de la 
quarta jornada, el Vein�  va 
mostrar la seva millor cara 
en el que portem de lliga i va 
aconseguir un bon resultat: 
4-0. La Penya Recreativa, 
quart a la lliga, es va veure 
superada en tot moment pel 
conjunt local, que als 20 se-
gons de joc va fer el primer 

gol, obra de Jose Navarro. El 
Vein�  va tenir un bon ordre 
defensiu i arribades perillo-
ses a l’àrea rival i durant la 
primera mitja hora de joc 
Óscar Hidalgo va aconseguir 
el 2-0.

A la segona meitat, els 
jugadors d’Alejandro García 
no van canviar el guió i van 
con� nuar dominant el par-
� t. Abans del quart d’hora 
de la segona meitat, el Ve-
in�  va sentenciar amb dos 
gols de Javilín i Xavi Muñoz, 
aquest darrer de penal.

El Rubí B s’emporta el 
derbi contra el 25 de Sep-
� embre

El par� t entre la UE Rubí 
B i el Juventud 25 de Sep-
� embre corresponent a la 
jornada 16 es va disputar 

finalment aquest dimarts 
amb victòria pel segon equip 
de la UE Rubí per 2-1.

Va ser un partit molt 
igualat en què la balança 
fi nalment es va decantar a 
favor del conjunt local, que 
va aconseguir dos gols en les 
dues primeres ocasions que 
van tenir. El Vein�  va retallar 
distàncies junts abans de la 
mitja part i al segon temps, 
encara que el conjunt visi-
tant va tenir moltes ocasions 
per empatar el par� t, al fi nal 
es va quedar sense premi.

Amb aquest resultat, el 
Vein�  segueix en el penúl� m 
lloc amb 12 punts. En el pro-
per par� t, visitarà el CF Sant 
Andreu de la Barca. Un duel 
que es jugarà a les 12 hores 
al Municipal de Can Salvi.

El Vein�  guanya contra la Penya 
Recrea� va i perd contra el Rubí B

nou anunci que ha llençat 
a través de les seves xarxes 
socials. Un audiovisual on es 
poden veure nenes de qual-

sevol edat jugant a futbol i 
que acaba fent una crida a 
totes aquelles que vulguin 
començar a jugar. 

FUTBOL | ENTITAT

Un dels equips femenins de l’en� tat. / Cedida

FUTBOL | TERCERA DIVISIÓ

Ja has visitat la NOVA
web del Diari de Rubí?

Gaudeix del nou disseny 
des d’on vulguis: ordinador, mòbil i tablet

Actualitzada diàriament 
amb totes les notícies i esdeveniments de la ciutat

Més interactiva que mai 
interactua amb la comunitat de Rubí

www.diariderubi.com

Descarrega 

el PDF
cada setmana i 

subscriu-te

per rebre totes

 les novetats

de Rubí

Més de 25 anys informant de l’actualitat local
i donant suport al comerç de Rubí
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j. A. MontoyA

L’Olímpic Can Fatjó s’ha 
destacat en els darrers anys 
per ser el club de la ciutat 
que ha fet una aposta més 
ferma pel futbol femení. 
El resultat d’aquesta feina 
els permet afirmar que el 
club té equips femenins en 
gairebé totes les categories: 
des de benjamí fins a sènior. 
Un total de sis equips, dels 
quals quatre són federats i 
dos competeixen en cate-
goria escolar.

I això és precisament 
el que vol donar a conèi-
xer l’Olímpic Can Fatjó a 
la ciutadania a través d’un 

L’olímpic fa una nova campanya 
per promocionar el futbol femení

DIssABtE 5 DE juny
taitxí per tothom
A càrrec de Pere Bel. A les 9 h a la pl. Onze 
de Setembre. Org.: Centre Raja Ioga.

La trocalleria
Punt d’intercanvi setmanal de productes 
de segona mà. A les 10.30 h a la pl. Dr. 
Pearson.

Contacontes i taller d’il·lustració
presentació del llibre ‘Demà fem festa’
Amb Mercè Anguera i La Cuchu
A les 12 h a la Carpa del Racó. Inscripció 
prèvia. 

Inauguració del rubí jove Chill out
A les 18h a l’Espai Jove Torre Bassas. Ins-
cripció prèvia.

teatre familiar: ‘Frederick, ni gana, ni set, 
ni buit’
A càrrec de la Cia. Cacauet. A les 12 h a 
l’Ateneu. Inscripció prèvia. Per a infants de 
2 a 5 anys.

Doble concert de sardanes
A càrrec de les cobles Mediterrània i Mari-
nada. A les 17.30h al Casal Popular. Inscrip-
ció prèvia. Org.: Foment de la Sardana.

Presentació de l’entitat Grupo Mara
A les 18.30h a la Sala Neus Català. Inscripció 
prèvia. 

DIUMENGE 6 DE juny
Vermut antirepre feminista
Recital de poesia, explicació del cas ‘Las del 
jersei’ i concert de La Kurda&DJ Es-Pera. De 
12h a 14h a l’Hort Comunitari El Mirlo. Org.: 
La Indòmita.

DILLuns 7 DE juny
Conferència: ‘Llenguaferits, un món de 
llengües’
A càrrec de Jessica Neuquelman i David Vila. 
A les 18 h en línia. Inscripció prèvia. Org.: 
Aula d’Estudis Universitaris de Rubí.

DIMArts 8 DE juny
Conferència: ‘18 mesos després, què sa-
bem de la CoVID?’
A càrrec de Yolanda Gracia i Maria del Mar 
Sánchez. A les 18 h en línia. Org.: Servei de 
Salut Pública, CAP Anton Borja, Sant Genís, 
Mútua de Terrassa i Centre de Salut Mental 
Ferran Salsas i Roig.

DIMECRES 9 DE juny
Dimecres Manetes
Servei d’autoreparació de petits aparells 
elèctrics i electrònics. A les 18 h a l’Ateneu. 
Inscripció prèvia. 

DIjous 10DE juny
Cicle personatges de rubí: josep Maria 
roset
A càrrec d’Eduard Puigventós. A les 19 h a 
l’Ajuntament. Inscripció prèvia. 

AgendA culturAl

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

realisme vs Bucolisme
Escultures de Rafa Gascón. Fins al 31 de 
juny a l’Aula Culturla.

originals de pilarín  Bayés
Exposició d’il·lustracions a l’espai de lli-
bres Lectors al tren!. Fins al 30 de juny.

El que hi ha darrere de les meves imat-
ges 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. 

expo
sicions

De 
Rubí

jaVIEr GoNzálEz

Victòria i derrota en els 
dos partits ajornats que 
ha disputat el Juventud 25 
de Septiembre. Si el cap 
de setmana va aconseguir 
sumar els tres punts amb 
golejada a casa contra la 
Penya Recreativa Sant Feliu, 
el dimarts, va perdre contra 
la UE Rubí B per 2-1.

En el partit contra el con-
junt del Baix Llobregat, de la 
quarta jornada, el Veinti va 
mostrar la seva millor cara 
en el que portem de lliga i va 
aconseguir un bon resultat: 
4-0. La Penya Recreativa, 
quart a la lliga, es va veure 
superada en tot moment pel 
conjunt local, que als 20 se-
gons de joc va fer el primer 

gol, obra de Jose Navarro. El 
Veinti va tenir un bon ordre 
defensiu i arribades perillo-
ses a l’àrea rival i durant la 
primera mitja hora de joc 
Óscar Hidalgo va aconseguir 
el 2-0.

A la segona meitat, els 
jugadors d’Alejandro García 
no van canviar el guió i van 
continuar dominant el par-
tit. Abans del quart d’hora 
de la segona meitat, el Ve-
inti va sentenciar amb dos 
gols de Javilín i Xavi Muñoz, 
aquest darrer de penal.

El Rubí B s’emporta el 
derbi contra el 25 de Sep-
tiembre

El partit entre la UE Rubí 
B i el Juventud 25 de Sep-
tiembre corresponent a la 
jornada 16 es va disputar 

finalment aquest dimarts 
amb victòria pel segon equip 
de la UE Rubí per 2-1.

Va ser un partit molt 
igualat en què la balança 
finalment es va decantar a 
favor del conjunt local, que 
va aconseguir dos gols en les 
dues primeres ocasions que 
van tenir. El Veinti va retallar 
distàncies junts abans de la 
mitja part i al segon temps, 
encara que el conjunt visi-
tant va tenir moltes ocasions 
per empatar el partit, al final 
es va quedar sense premi.

Amb aquest resultat, el 
Veinti segueix en el penúltim 
lloc amb 12 punts. En el pro-
per partit, visitarà el CF Sant 
Andreu de la Barca. Un duel 
que es jugarà a les 12 hores 
al Municipal de Can Salvi.

El Veinti guanya contra la Penya 
recreativa i perd contra el rubí B

nou anunci que ha llençat 
a través de les seves xarxes 
socials. Un audiovisual on es 
poden veure nenes de qual-

sevol edat jugant a futbol i 
que acaba fent una crida a 
totes aquelles que vulguin 
començar a jugar. 

futbol | entitat

Un dels equips femenins de l’entitat. / Cedida

futbol | tercera divisió

Ja has visitat la NOVA
web del Diari de Rubí?

Gaudeix del nou disseny 
des d’on vulguis: ordinador, mòbil i tablet

Actualitzada diàriament 
amb totes les notícies i esdeveniments de la ciutat

Més interactiva que mai 
interactua amb la comunitat de Rubí

www.diariderubi.com

Descarrega 

el PDF
cada setmana i 

subscriu-te

per rebre totes

 les novetats

de Rubí

Més de 25 anys informant de l’actualitat local
i donant suport al comerç de Rubí
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Quatre promeses de La rubinenca estan 
participant al Torneig Calculin

escacs | torneig 

L’atleta de la UAR David Ji-
ménez ha aconseguit aquest 
cap de setmana penjar-se 
del coll dues medalles en 
el Campionat de Catalunya 
Sub-23, que s’ha disputat 
a l’estadi de Camp Clar de 
Tarragona. Era la primera 
vegada que el rubinenc par-
ticipava en aquesta categoria 
a les proves dels 100 i 200 
m llisos. 

Tot i que arribava a la 
competició amb una marca 
a la prova de l’hectòmetre 
de 10.93, no va poder mi-
llorar-la, en part pel vent 
desfavorable de 3.2 m/s. 
Amb un temps d’11.12, va 
aconseguir ser primer de la 
seva sèrie i a la final va córrer 

en 11.05, un temps que li va 
permetre ser subcampió. Pel 
que fa a la prova dels 200 m 
llisos, a la semifinal va acon-
seguir ser primer de la sèrie 
amb un temps de 22.79. A 
la final, va poder millorar 
aquest registre i va aturar 
el cronòmetre en 22.29, 
una marca que li va donar la 
medalla de bronze. 

D’altra banda, cal desta-
car que en el Campionat de 
Catalunya Sub-18, l’equip 
femení va aconseguir la 7a 
posició (53.81). Les corredo-
res de la UAR Ona Gombau, 
Anna Blasco, Ainhoa Cordero 
i Violeta Vilches van acon-
seguir la millor marca de 
l’equip. / Unió Atlètica Rubí

Quatre infants de La Rubi-
nenca participen en el Tor-
neig Calculin, el millor cam-
pionat de formació d’escacs 
que existeix per a menors 
de 12 anys. Les dues prime-
res rondes es van disputar 
el dissabte a Sabadell i els 
jugadors de l’entitat local 
van participar dins del grup 
Verd. 

Joan Vilarasau i Martina 
Lora es van haver d’enfron-

tar entre ells, amb victòria 
pel primer. Dani Serrano va 
aconseguir guanyar el seu 
enfrontament i Jan Fernán-
dez va perdre contra el seu 
primer rival. 

A la segona ronda, Joan 
Vilarasau va tornar a gua-
nyar, mentre que Dani Ser-
rano, Martina Lora i Jan Fer-
nández van perdre les seves 
respectives partides.

Les dues properes ron-

des del torneig Calculin es 
disputaran aquest dissabte. 

Campus d’escacs i anglès
D’altra banda, La Rubinenca 
ja prepara el campus que 
organitza durant el mes de 
juliol i que combinarà els 
escacs amb l’anglès. Les ins-
cripcions ja estan obertes a 
la seu de l’entitat, situada al 
carrer de la Creu, número 25. 
/ La Rubinenca

La joveníssima Elena Ruiz, 
nascuda l’any 2004, ha estat 
convocada pel selecciona-
dor nacional de waterpolo, 
Miki Oca, en una concen-
tració per preparar els Jocs 
Olímpics de Tòquio, que 
tindran lloc aquest estiu 
entre el 23 de juliol i el 8 
d’agost.

L’última perla sorgida 
del planter del CN Rubí ha 
estat ni més ni menys que 
la segona màxima goleja-
dora del campionat de lliga 
amb 54 gols, només per 
darrere d’Anna Espar, que 
ha disputat 5 partits més. 
Ruiz ja va ser convocada per 
disputar la Lliga Mundial i el 
seu bon paper en aquella 
competició va deixar satisfet 

el seleccionador. 
Elena Ruiz vol seguir, 

d’aquesta forma, les passes 
de la rubinenca Bea Ortiz, 
actual jugadora del CN Ter-
rassa, que va créixer a les 
files del CN Rubí i que és 
una de les millors jugadores 
de waterpolo del món. Ortiz 
disputarà amb el combinat 

nacional els seus segons 
Jocs Olímpics amb la inten-
ció de tornar a casa amb una 
medalla després del cinquè 
lloc a Rio. La selecció espa-
nyola és una de les favorites 
per estar al podi i aspira a 
trencar l’hegemonia dels 
Estats Units i aconseguir l’or 
olímpic. / CNR

La secció de triatló del Club 
Natació Rubí (CNR) va tenir 
una participació destacada 
diumenge passat a la prime-
ra edició del Tradeinn Inter-
national Triathlon, disputat 
a la localitat de Platja d’Aro 
i que va servir per celebrar 
el Campionat d’Espanya de 
llarga distància. Els esportis-
tes participants van haver de 
realitzar 3.800 m de natació, 
180 km en bicicleta amb un 
desnivell de 2.100 m i 42,2 
km de cursa a peu. 

Pel que fa als resultats 
dels participants del Natació 
Rubí, el millor a la general va 
ser Xavi Matarín, que va ser 
152è i 25è en la seva cate-
goria. Fede Haba va quedar 
45è en la seva categoria, 
Jordi García, 84è, Juanjo 
Sánchez, 20è, Francesc Riu-
daura, 54è, Samuel Madrid, 
48è i Ricard Valenzuela, 
125è, en les seves respecti-
ves categories. Toni Venteo 
i José Mendez no van poder 
acabar la prova. 

El Femení cau contra el 
CN Sant Feliu a la Copa 
Catalunya
Pel que fa a la secció de wa-
terpolo del club rubinenc, 
el Sènior Femení va caure 
contra el CN Sant Feliu en 
l’eliminatòria a doble partit 
de la Copa Catalunya. Les 
rubinenques van guanyar 
per 13-9 al partit d’anada, 
però van perdre 14-9 en 
el partit de tornada i han 
quedat eliminades. 

D’altra banda, i respec-
te a la resta d’equips de la 
secció, el Sènior Masculí 
B va guanyar contra el CW 
Sant Adrià. El Juvenil Mas-
culí va perdre 4-23 contra el 

La segona jornada de tir a 
l’aire lliure es va disputar el 
30 de maig de forma simul-
tània a Montjuïc, Cerdanyo-
la del Vallès i Puigverd amb 
la participació de cinc tira-
dors locals, dels quals tres 
van aconseguir el triomf. 

A Montjuïc, Gonzalo 
Lamas va quedar en primer 
lloc en la modalitat longbow 
de la categoria veterà. Albert 

Torres va aconseguir la ter-
cera posició en arc instintiu 
sènior. A Puigvert, Edgar Lo-
renzo va quedar primer en 
la modalitat d’arc instintiu 
de la categoria sènior. I a la 
línia de Cerdanyola, on es va 
disputar la modalitat d’arcs 
compostos i recorvats, José 
Pérez va quedar en primer 
lloc i Francisco J. Madrigal 
va ser segon. / C.A.R

David Jiménez suma dues
medalles en el Campionat
de Catalunya Sub-23

Elena Ruiz, la nova perla del Natació Rubí, podria 
disputar els Jocs Olímpics de Tòquio

Tres victòries pels Arquers de Rubí 
a la 2a jornada de tir a l’aire lliure

Nou triatletes del CN Rubí participen en el 
Campionat d’Espanya de llarga distància
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Club Balmes-Rubí, Carretera de Terrassa 55, local bajo B 
Tel. 696 579 909 / 639 358 487

David Jiménez (dreta), amb les medalles. / Cedida

CN Barceloneta i el Juvenil 
Femení va empatar contra 
el CN Sant Andreu (14-14). 
El Cadet Femení va per-

tir amb arc | lliga

dre contra el CN Catalunya 
(6-11) i el Cadet Masculí va 
caure contra el CN Barcelo-
na A (6-13). 

Per últim, l’Aleví A va 
superar el CN Badia per 
golejada (0-15). / Club Na-
tació Rubí

Alguns dels triatletes del club rubinenc participants a la prova. / Cedida
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