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la Biblioteca acollirà 
les primeres donacions
de plasma a la ciutat

ReDAcció

El banc de Sang i Teixits, amb 
el suport de l’Ajuntament, 
posarà en marxa aquest mes 
el programa de donació de 
plasma a la ciutat. La prime-
ra jornada serà el dimarts 
22 de juny a la Biblioteca de 
9.30 h a 14 h i de 16.15 h a 
20.30 h. Les persones inte-
ressades a participar-hi ja 
es poden inscriure a través 
del web www.donarsang.
gencat.cat/plasma.

D’aquesta forma, Rubí 
es converteix en el tercer 
municipi de la comarca que 
coordina una jornada de 
donació exclusiva de plas-
ma, sumant-se al projecte 
que s’està impulsant durant 
el 2021 per poder avançar 
cap a l’autosuficiència de 
plasma. Les proteïnes que 
conté el plasma són essenci-
als per tractar malalties com 
les que generen problemes 
de coagulació o d’immuno-
deficiència. A Catalunya no 
hi ha prou plasma per aten-
dre tots els malalts que en 
necessiten i s’ha d’importar 
de fora, principalment dels 
Estats Units.

Cal tenir en compte que 
es pot donar plasma cada 
quinze dies, un màxim de 

24 vegades l’any. Per do-
nar plasma, cal complir els 
mateixos requisits que per 
donar sang: tenir entre 18 i 
65 anys, pesar més de 50 kg, 
trobar-se bé de salut i no es-
tar embarassada. La donació 
de plasma dura uns 45 mi-
nuts i consisteix a extreure 
sang, separar-ne les cèl·lules 
sanguínies, retenir el plasma 
i retornar la resta al donant 
per la mateixa via.

crida a la donació de 
plasma d’homes que hagin 
tingut la covid-19
D’altra banda, el Banc de 
Sang i Teixits fa una crida 
per tal que les persones que 
han patit la covid-19 donin 
plasma. S’ha evidenciat que 
si s’administra plasma d’una 
persona que ha superat la 
malaltia, els malalts en fase 
inicial de la infecció tenen 
millor pronòstic. Les perso-
nes que hagin tingut covid-
19 i vulguin donar plasma 
han d’estar vacunats, ser 
homes entre els 18 i els 65 
anys, haver patit la covid-
19 fa més de 28 dies i no 
haver estat transfosos. Si es 
compleixen els requisits i es 
vol participar, cal inscriure’s 
a www.donarsang.gencat.
cat/plasmacovid19.

un 42% de la població de Rubí ha 
rebut la primera dosi de la vacuna
ReDAcció

La campanya de vacunació 
continua avançant alhora 
que els indicadors de covid-
19 continuen a la baixa. A la 
ciutat, un 42% de la població 
ja ha rebut la primera dosi 
de la vacuna, mentre que el 
22% té la pauta completa. 
Les últimes persones incor-
porades a la campanya de 
vacunació són aquelles que 

han nascut entre el 1981 i 
el 1986.

En paral·lel, la incidèn-
cia de la malaltia a la ciutat 
continua sent de mínims, tot 
i que encara no es pot consi-
derar baixa. El risc de rebrot 
està en 84, de color taronja, 
i la velocitat de reproducció 
de la malaltia està per sota 
de l’1, segons les dades del 
Departament de Salut. Des 
de l’inici de la pandèmia, el 

març del 2020, s’han conta-
giat a Rubí 6.985 persones, 
mentre que 184 persones 
han mort de covid-19. Actu-
alment, hi ha només quatre 
rubinencs ingressats als hos-
pitals per aquesta malaltia. A 

Catalunya la situació és molt 
similar, amb un risc de rebrot 
en zona taronja i la velocitat 
de propagació per sota de 
l’1. Hi ha 503 pacients ingres-
sats, 158 a l’UCI.

Pel que fa a la incidència 
escolar, aquesta setmana ha 
estat baixa, amb alumnes 
d’extraescolar del Regina 
Carmeli confinats i dos grups 
d’ESO a l’Escola Montserrat i 
a l’institut L’Estatut.

les persones 
nascudes entre el 
1981 i el 1986 ja 
es poden vacunar

La donació de plasma és important per tractar algunes malalties de 
coagulació o d’inmunodeficiència. / Ajuntament-Localpres

La campanya de vacunació s’ha ampliat al col·lectiu de persones entre 
els 35 i els 39 anys. / Cedida



per La SoniK, una audició de 
sardanes, un raval estàtic i 
un concert de blues.

vival amb Los Sirex i Abba 
The New Experience, i els 
concerts Hija de la Luna i 
Versión Imposible. També 
hi haurà el concurs de colles 
sardanistes, un concert de 
jazz i espectacles de circ, 
que tornen al Celler.

El diumenge, l’Arborè-
tum acollirà diversos con-
certs i activitats, mentre que 
a La Sala hi haurà un concert 
líric i a l’escola Montessori, 
danses tradicionals galle-
gues. També hi haurà espai 
per a l’envelat a la fresca 
de l’Obrador Coral, amb 
quatre músics, un pianista 
i cantants solistes acompa-
nyant el cor.

El 28 de juny hi haurà 
una altra audició de sarda-
nes, espectacles infantils 
i l’obra de teatre ‘Carlos, 
Benjamí&Héctor Show. L’es-
pectacle més trinqueru!’. 
També aquest dia, el Pau 
Casals acollirà diverses ac-
tivitats pel Dia de l’Orgull 
LGBTI i al Castell hi haurà la 
ballada de l’Esbart.
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reDAcció

La Festa Major de Sant Pere 
tornarà a celebrar-se a Rubí 
després que l’any passat no-
més es van poder organitzar 
alguns pocs actes de forma 
simbòlica.

El més destacat és que la 
majoria d’activitats tindran 
accés restringit i caldrà re-
servar prèviament per tal 
d’evitar aglomeracions. No 
només hi haurà activitats 
al Castell i La Sala, sinó que 
s’incorpora l’Arborètum del 
Castell, on s’ubicarà un espai 
de moda, cultura i disseny i 
una zona habilitada amb 
foodtrucks. També es faran 
activitats als patis de les 
escoles, al Celler, l’Ateneu, 
la Biblioteca i la plaça Pere 
Aguilera, entre altres.

Tot i que algunes de les 
activitats més mítiques de 
Sant Pere no es podran fer, 
per exemple les Gitanes, el 
consistori ha pogut impulsar 
més d’una setantena d’acti-
vitats, amb el suport de les 

torna la Festa Major de rubí amb més d’una 
setantena d’activitats entre el 25 i el 29 de juny

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

El 26 de juny hi ha pro-
gramades activitats esporti-
ves durant tot el matí i a la 
tarda hi haurà l’espectacle 
del CasalXou –les entrades 
es poden recollir els dijous 
i divendres de 17 h a 20 h 
a la taquilla de La Sala–. 
Cap al vespre, es farà el Re-

L’últim dia de Festa Ma-
jor, serà el torn de la planta-
da de gegants, la missa i la 
clàssica trobada de Peres, 
Petres, Paules i Paus. A la 
tarda, hi haurà un concert 
de sardanes i música per a 
cobla, un concert de blues, 
la cantada d’havaneres i 
tancarà les festes el Piro-
musical, que serà en format 
reduït.

L’alcaldessa, Ana M. Martínez, i el regidor Moisés Rodríguez, amb el cartell de la Festa. / Ajuntament-Localpres

entitats locals.
La Festa Major donarà el 

tret de sortida el 25 de juny 
amb el pregó, a càrrec de les 
directores de les residències 
de Rubí. El mateix diven-
dres hi haurà el concert del 
RRandom La Sonrisa de Júlia 
i Dorian, concerts impulsats 

la ciutat es tenyirà 
de festa durant 

cinc dies per 
celebrar Sant Pere
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L’Ajuntament edita un 
document d’acollida per 
a persones nouvingudes

Concentració 
pel suïcidi d’un 
home a Barcelona 
quan l’havien de 
desnonar

Desenes de persones es manifesten per 
reclamar més seguretat a la ciutat
Un grup de persones es van manifestar dijous de la 
setmana passada al vespre a la plaça de la Nova Es-
tació per demanar a les administracions públiques 
més seguretat per al veïnat. Ho van fer seguint la 
crida d’una nova plataforma, SOS Rubí, que va con-
vocar la mobilització a través de les xarxes socials. 
La manifestació arriba després que alguns fets de-
lic� us s’hagin disparat a la ciutat, segons les dades 
publicades del Ministeri de l’Interior, i sobretot per 
la percepció ciutadana d’inseguretat que hi ha en-
tre molts veïns. El col·lec� u es va voler desmarcar 
totalment de cap vinculació o simpa� a polí� ca, tot 
i que a la manifestació es van veure membres de 
Ciutadans, Veïns per Rubí i Vox. / DdR

Les persones que arriben 
a la ciutat procedents de 
l’estranger rebran una guia 
d’acollida editada per l’Ajun-
tament i que conté informa-
ció bàsica i ú� l per a la seva 
arribada a Rubí. La publica-
ció recull les ges� ons i trà-
mits més freqüents, com per 
exemple l’empadronament, 
l’assessorament jurídic d’es-
trangeria o qües� ons rela-
cionades amb la residència 
temporal, l’assistència sa-
nitària, l’educació o serveis 
socials. La publicació també 
ofereix informació sobre ac-
� vitats espor� ves, culturals, 
educa� ves i de lleure.

El document s’ha editat 
en paper i en cinc llengües: 
català, castellà, francès, 
anglès i rus i properament 
també s’editarà en àrab i 
urdú. S’han imprès 2.500 

exemplars, 500 en cada idio-
ma. També existeix la versió 
digital que es pot consultar 
al web de l’Ajuntament. 

La guia es distribueix des 
del Servei de Primera Acolli-
da, al carrer de General Prim 
33-35, i també es pot trobar 
a l’edifi ci de l’Ajuntament, a 
l’Ofi cina d’Atenció Ciutada-
na, al Rubí Forma, a Serveis 
Socials, al Servei d’Atenció 
a la Mobilitat Internacio-
nal, al Punt d’Informació 
i Orientació en Protecció 
Internacional, a l’Oficina 
Municipal d’Escolarització i 
a Proursa. 

El 1995 l’Ajuntament va 
tenir la seva primera guia 
d’informació destinada a 
aquest col·lectiu, que es 
lliurava a totes les persones 
que anaven a empadronar-
se a Rubí.  / DdR

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)

alimentación y complementos 

¡NOVEDAD!

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

La PAH de Rubí va convocar 
dimarts a la tarda una con-
centració a la plaça de Pere 
Aguilera per mostrar el seu 
rebuig als desnonaments 
que s’estan produint arreu 
del territori.

Concretament, la ma-
nifestació arriba com a 
mostra de solidaritat pel 
veí de Sants que fa uns dies 
es va treure la vida quan 
anava a ser desnonat de 
casa seva, un home de 58 
anys que vivia sol i que no 
tenia feina.

A la concentració hi 
van acudir una vintena de 
persones, entre les quals 
hi havia la regidora d’Habi-
tatge, Ànnia García.

Tot i  que el Consell 
de Ministres va aprovar a 
l’agost una moratòria per 
evitar els desnonaments, 
els jutjats cada dia execu-
ten llançaments. Durant el 
primer trimestre del 2021, 
a Catalunya s’han produït 
fins a 20 desnonaments 
cada dia. / DdR

Manifestants, durant la concentració. / Ràdio Rubí

De� ngut un rubinenc 
que tenia una plantació 
de marihuana a Olesa
Els Mossos d’Esquadra han 
detingut un home de 29 
anys, nacionalitat albanesa 
i veí de Rubí, com a pre-
sumpte autor d’un delicte 
contra la salut pública. La 
detenció és el resultat d’una 
inves� gació iniciada l’abril 
després de tenir indicis de 
l’existència d’una plantació 
de marihuana en una nau 
industrial a Olesa de Mont-
serrat.

Els agents van compro-
var que totes les fi nestres 
de la nau es trobaven tan-
cades i opaques i hi havia 
una càmera de seguretat 
exterior. A més, els tècnics 
de la companyia elèctrica 

van comprovar que la nau, 
tot i estar en desús, tenia 
una escomesa elèctrica frau-
dulenta i un consum de llum 
molt alta.

La inves� gació va con-
cloure l’11 de juny amb 
una entrada i perquisició a 
l’interior de la nau, on es 
van intervenir més de 1.500 
plantes de marihuana en 
avançat estat de creixement 
i una plantació de grans 
dimensions que ja havia 
estat recol·lectada. Durant 
l’escorcoll, els agents van 
detenir un home com a res-
ponsable de la plantació. El 
de� ngut va passar a dispo-
sició judicial. / DdR

Creen una guia per fer front al
maltractament de la gent gran

L’objec� u és millorar la vida de la gent gran. / Cedida

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí tre-
balla en l’elaboració d’una 
guia local per fer front 
als  maltractaments de 
les persones grans, en la 
qual han participat tècni-
ques de serveis socials i 
diferents professionals de 
diferents serveis i entitats 
que treballen en l’atenció a 
les persones grans de Rubí. 
El document s’adreça a les 
persones grans i el seu en-
torn i descriu les diferents 
formes en què es pot pre-
sentar el maltractament: 
econòmic, físic, psicològic 
o emocional, sexual, per 
negligència, abandó i al-
tres vulneracions. També 
facilita eines per a la seva 
detecció i abordatge.

“El maltractament a les 
persones grans va associat 
al silenci de les víctimes, 
que són un col·lectiu es-
pecialment vulnerable. 
Per la por, per l’aïllament 
social, per falta de consci-
ència o per tenir un dete-

riorament cognitiu ... les 
víctimes callen. Per això el 
maltractament a les perso-
nes grans és especialment 
cruel i difícil de detectar”, 
diu l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez.

L’Ajuntament de Rubí 
aborda la detecció del 
maltractament a les per-
sones grans a través dels 
Serveis Socials mitjançant 
la intervenció professio-
nal de l’equip tècnic del 
Programa de Gent Gran 
i Dependència. La ciutat 

disposa també d’un grup 
de treball estable de pro-
fessionals municipals que 
intervenen en possibles 
casos de maltractaments a 
persones grans que inclou 
dues tècniques de l’equip 
de persones grans i depen-
dència.

El maltractament de 
les persones grans afecta 
escala mundial i suposa un 
impacte molt important en 
relació a la salut i la preser-
vació dels drets humans 
d’aquest col·lectiu.
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mArtA cAbrerA

Els 25 regidors de l’Ajunta·
ment es van reunir dissabte 
passat en l’auditori de la Bi·
blioteca per participar en el 
Ple extraordinari sobre l’es·
tat de la ciutat, en la primera 
sessió presencial des de 
l’inici de la pandèmia. Dues 
hores i mitja en què govern 
i oposició van parlar sobre 
Rubí, però sense intercan·
viar opinions ni propostes. 
Un debat sense debat en 
què cada partit ha defensat 
les seves posicions i on s’ha 
evidenciat una vegada més 
que l’executiu local, format 
pel Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) i En Comú 
Podem (ECP), i la resta de 
partits de l’oposició, Esquer·
ra Republicana (ERC), Ciu·
tadans (Cs), Veïns per Rubí 
(VR) i l’Alternativa d’Unitat 
Popular (AUP), tenen posi·
cions molt allunyades.

La màxima responsable 
municipal, després d’enu·
merar la llista de projectes 
que s’han posat en marxa 
durant els dos anys de man·
dat i els que està previst 
que s’executin durant els 
propers mesos, va destacar 
que el seu govern ha fet una 
feina incansable durant tot 
aquest temps: “El mandat 
ha estat malauradament 
marcat per la crisi sanitària 
i arribem a la meitat amb un 
pacte de govern amb bona 
salut i l’estabilitat necessària 
per aconseguir la recupera·
ció econòmica i social, que 
rubriquen una gran feina i 
una bona gestió que estan 
donant els seus fruits”.

La portaveu d’En Comú 
Podem, Ànnia García, també 
va ressaltar les iniciatives 

tirades endavant per les 
regidories liderades per la 
seva força política, en espe·
cial, l’impuls als projectes 
d’eficiència energètica i el 
reciclatge i l’aposta per ha·
bitatge: “Incrementarem el 
parc públic d’habitatge per 
donar oportunitats als col·
lectius amb més dificultats, 
especialment als joves”, i 
va afegir que properament 
es licitarà la construcció de 
pisos de lloguer social a la 
Zona Nord.

Per part de l’oposició, 
Xavier Corbera, portaveu 
d’Esquerra, va insistir en 
la “manca de projecte de 
ciutat del govern” i va criti·
car la manca de diàleg amb 
l’oposició, un retret, aquest, 
compartit amb la resta de 
grups polítics. També va 
exigir a l’alcaldessa que es 
deixi de “mirar el melic” i 
que “treballi pel consens per 
la ciutat”, afirmant que Rubí 
té un problema estructural 
i d’emergència climàtica al 
qual “cal donar respostes 
de futur”.

El més crític amb el go·
vern local va tornar a ser 
el portaveu de Cs, Roberto 
Martín, que va arribar a dir 
que la política del govern 
local “és una brossa i un 
despropòsit” i va assegurar 
que a l’executiu li “importa 
un rave” el que digui l’opo·
sició, acusant el govern de 
treballar només “pels seus 
i no per tota la ciutat”. Dit 
això, el dirigent de Cs va 
allargar la mà per “priorit·
zar i fer un reset a la ciutat. 
Treballar per tot allò que 
no s’ha pogut fer i que s’ha 
quedat en el calaix”.

Toni García, portaveu de 
Veïns per Rubí, va retreure 
al govern el fet de “no ad·
metre els problemes que té 
Rubí en el manteniment de 
l’espai públic, l’incivisme o la 
seguretat, problemes de fa 
anys i als quals l’Ajuntament 
no està posant els mitjans 
per solucionar”. García va 
dir que la ciutat “necessita 
un gir de 180 graus, un 
canvi de govern que trenqui 
amb l’herència pèssima del 

Aquesta sessió plenària va ser la primera presencial des de l’inici de la pandèmia. / Ajuntament-
localpres

molts retrets i gens de debat en el 
Ple extraordinari de l’estat de la ciutat Esquerra Republicana de 

Catalunya (ERC) presentarà 
una moció al Ple de juny per 
demanar a l’Ajuntament que 
reordeni les zones de càr·
rega i descàrrega al centre. 
Segons la formació, s’han 
observat transportistes que 
utilitzen espais que no estan 
habilitats i d’altres que ho 
fan fora de l’horari esta·
blert. Per aquest motiu, ERC 
proposa endreçar i habilitar 
zones noves per poder posar 

orde a la situació actual.
D’altra banda, ERC també 
proposarà dues mocions 
més, una per demanar l’am·
nistia dels presos indepen·
dentistes catalans i l’altra 
per demanar la igualtat 
real i efectiva de les per·
sones trans. En aquesta 
tercera moció, Esquerra vol 
que es redacti un protocol 
municipal per posar fi a la 
discriminació cap a aquest 
col·lectiu. / DdR

PSC en aquests 20 anys de 
govern amb diferents socis 
de govern”.

Per últim, la regidora 
de l’AUP, Betlem Cañizar, va 
valorar la tasca de govern 
feta durant els dos anys 
amb l’expressió “poc pa i 
pèssim circ” i va acusar el 
govern de no estar donant 
resposta a les necessitats 
de la ciutadania: “Diuen que 
treballen per les persones, 
però a quines persones es 
refereixen? Només veiem 
que la prioritat d’un supo·
sat govern d’esquerres i 
progressista és la foto i fer 
propaganda a tot color (...). 
Cal pa, sostre, treball i vides 
lliures de violències”. 

Tot i això, la regidora 
va reconèixer les bondats 
d’alguns dels projectes que 
s’han tirat endavant, com 
per exemple la millora en 
l’eficiència energètica, el 
projecte Educació 360, els 
passos endavant en la igual·
tat de gènere o l’aposta per 
la construcció d’habitatge 
públic.

erc proposa reordenar les zones 
de càrrega i descàrrega al centre

Veïns per Rubí (VR) pro·
posarà al Ple de juny que 
l’Ajuntament inspeccioni 
tots els ponts del municipi 
i que s’elabori una guia de 
manteniment dels ponts per 
establir plans d’inspecció 
periòdics, així com l’avalua·
ció del seu estat, les accions 
a dur a terme als ponts i la 
seva periodicitat, a més de 
les mesures per assegurar 
que s’executi el pla de man·
teniment, mecanismes de 
control i avaluació i previsió 
de les despeses.

VR explica que els ponts 

de la ciutat van ser constru·
ïts durant els anys 60 i 70 
del segle passat i que per 
tant tenen una vida útil de 
50 anys. Això suposa que 
caldria inspeccionar·los i 
mantenir-los freqüentment, 
ja que és més barat rehabi·
litar o reforçar un pont que 
construir·ne de nous. A més, 
VR destaca que la intensitat 
de la circulació dels vehicles 
que travessen els ponts 
ha augmentat durant els 
darrers anys, especialment 
els que connecten amb po·
lígons industrials. / DdR

Veïns per rubí vol que es revisin 
tots els ponts del municipi

Ciutadans (Cs) presentarà al 
Ple de juny una moció per 
demanar a la Generalitat 
més efectius de Mossos 
d’Esquadra a Rubí. També 
demana a l’Ajuntament in·
crementar la plantilla de la 
Policia Local amb 10 nous 
agents cada any entre el 
2021 i el 2023 i que es doti el 
cos dels recursos necessaris 
perquè els agents puguin 
desenvolupar les seves fun·
cions, a més de nous vehi·

cles. La formació política 
insisteix que Rubí no arriba 
ni a un policia local per cada 
1.000 habitants. 

D’altra banda, Cs dema·
na que s’impulsin juntes de 
seguretat de districte que 
es reuneixin mínim un cop 
al mes on puguin participar 
les entitats del teixit social i 
comercial de cadascun dels 
barris i urbanitzacions, els 
serveis socials i de mediació 
i els cossos policials. / DdR

ciutadans demanarà al Ple més agents 
de mossos d’esquadra i de Policia local



A lguns ciutadans van sortir la setmana 
passada al carrer per denunciar la 
sensació d’inseguretat que molts 

rubinencs tenen als carrers de la ciutat. La 
manca de seguretat no és un tema nou ni 
tampoc és exclusiu de Rubí, però sí que és 
cert que en els darrers mesos alguns tipus 
de delictes s’han incrementat al municipi. 
És el cas del tràfi c de drogues o dels furts 
als interiors de vehicles.

Rubí no és una ciutat especialmentl 
insegura segons les dades policials, però 
és cert que durant els darrers mesos s’han 
produït fets noticiables que no s’adeqüen a 
les dades delinqüencials: baralles al carrer, 
ganivetades, tràfi c de drogues, robatoris als 
establiments, cotxes oberts durant la nit, 

La por natural a la diferència

El desacord és símptoma de diversitat i el 
feixisme és contrari a la diversitat.
El feixisme creix explorant i exacerbant la 
por a la diferència, la por a l’intrús i a l’es-
trany. El feixisme és racista per defi nició.

Per això aquests moviments recents da-
vant la inseguretat fi ctícia, no més que d’al-
tres moments i igual a les ciutats del nostre 
entorn (dades policials ho confi rmen) no 
deixen de ser moviments per generar por i 
incertesa, per inventar desestabilització, per 
generar desconfi ança, recel i sospita envers 
qualsevol que no segueixi els mateixos pa-
trons establerts per un poder d’una societat 
insolidària, individualista, egocèntrica i 
interessada, conceptes que són la mare i el 
pare de tot moviment feixista i racista.

Vencem a la por i el temor organitzem-
nos davant tant egoisme i egocentrisme, 
confi em en les persones, homes i dones 
grans i joves, lluitem per tindre millors 

Inseguretat
atracaments, personatges sinistres rondant 
pel carrer, curses de cotxes il·legals, incivisme, 
botellades, etc.

Així que més enllà del que diuen o no 
les dades, calen més efectius policials per 
combatre la sensació d’inquietud que alguns 
ciutadans tenen quan van pels carrers de 
Rubí. Segurament, aquest és el moll de l’ós 
del problema. Fa dècades que el cos d’agents 
de la Policia Local té un dèfi cit d’agents, no 
només per la baixa ràtio, sinó per diferents 

casuístiques pròpies del cos, com són les 
baixes laborals o la nova normativa que es va 
aprovar fa uns anys i que permet a la policia 
local jubilar-se amb 59 anys.

En els últims anys, l’administració local 
ha intentat redimensionar aquesta plantilla, 
però no és una feina fàcil perquè hi ha tot 
un entramat burocràtic que fa que s’alenteixi 
el procés per convocar oposicions de Policia 
Local.

D’altra banda, hi ha el cos de Mossos 

d’Esquadra que, segons afi rma la mateixa al-
caldessa, és insufi cient perquè no pot atendre 
totes les trucades que es deriven del 112 i que 
acaben sent ateses per la Policia Local.

En qualsevol cas, la falta d’efectius és un 
fet, però seria ingenu pensar que la seguretat 
a la ciutat es millora només amb presència 
policial. Calen també més polítiques socials, 
educació i inclusió social, que és l’única for-
ma efi cient i efectiva de prevenir els delictes, 
especialment en aquests moments de crisi 
econòmica.

El problema de seguretat s’ha d’abordar 
des de diferents prismes i un d’ells és tenir 
unes polítiques socials actives, que respon-
guin bé i a temps a les necessitats de la 
població més vulnerable.

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

La direcció tampoc es fa responsable de la qualitat, procedència 
o origen dels anuncis i dels continguts dels mateixos).
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El Tuit de la setmana                     16 de juny

Fes� val InFest Rubí
@Joinfestrubi
Ja està aquí l’anunci de la VI edició de l’InFest! 
Una millor apocalipsi és possible, t’hi apuntes?! 

Visca l’InFest! 

I ja saps, si t’ha agradat, comparteix! 

EDITORIAL

Cartes de la Ciutadania
condicions de vida de treball, d’escola, de 
salut de pensions. Per naturalesa i condició 
les persones som bones, ningú neix maleït. 
Tot el que ens porti al confl icte la confron-
tació i enfrontament entre nosaltres genera 
por i inquietud, preocupació i temor, i no 
avancem en una societat més equitativa i 
justa.

Rubí no es mereix segons quins quali-
fi catius, hem vist aquests dies.

Josep M. Pijuan 

Punt de vacunació massiva, felicitacions
Voldria felicitar públicament al personal del 
CAP Sant Genís que des de fa uns mesos 
és un punt de vacunació massiva contra el 
coronavirus. El personal és molt efi cient i 
amable, tot està molt ben organitzat i va 
molt de pressa. Igual que quan les coses 
no funcionen es critiquen, crec que és de 
rebut felicitar quan és un exemple de bona 
feina. 

I. González

Fotodenúncia
Altes temperatures al 
Mercat Municipal
Com a client habitual del 
Mercat Municipal de Rubí, 
trobo molt greu que a les 
portes d’estiu, tant treba-
lladors com clients haguem 
de patir, tal com es veu a la 
foto, les altes temperatures 
que hi ha a l’equipament. 
Crec que la situació és 
insostenible i urgent. Di-
uen que sí, que sí que ho 
arreglen i aquí ens morim 
de calor i cada vegada serà 
pitjor. 27° i pujant.
Ismael B.P.
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ARTICLE D’OPINIÓ

Fa dos anys que està el nou (vell) govern local, 
la meitat del mandat. Per això el govern ens 
ha il·lustrat amb un acte al Celler en el qual 
(suposadament) feia una anàlisi dels dos anys 
de feina feta. El dissabte a la Biblioteca vam 
viure el Ple de Ciutat, on (suposadament) calia 
debatre sobre l’estat de la ciutat.

Res més lluny de la realitat. El govern va 
convertir l’acte del Celler en propaganda elec-
toral (que buenas somos y que bien lo hacemos) 
que es va repetir a la Biblioteca, en un ple on 
es va prohibir el debat: només es va permetre 
a l’oposició una intervenció de 15 minuts per 
candidatura, sense dret de rèplica. Ni tan sols 
hi havia entitats i ciutadania que poguessin 
interpel·lar govern i oposició.

El passat mandat En Comú Podem, va 
encunyar allò de “política de fum i titulars”: 
aquesta és també la política actual, però aquest 
cop amb la col·laboració del mateix ECP. En 
el context de l’actual crisi, amb l’aturada de 
l’activitat que acabem de viure, el resum dels 
dos anys de mandat ja no és “fum i titulars”, 
sinó “poc pa, i pèssim circ”.

El cop de la pandèmia ha posat de ma-
nifest les difi cultats del govern per a articular 
respostes ràpides, no contradictòries i ben 
coordinades a una situació d’emergència social i 
econòmica, però sobretot, ha posat de manifest 
que les seves prioritats no són, ni de bon tros, 
les que proclamen. Afirmen que treballen 
posant les persones al centre, però veiem com 
les prioritats continuen centrades en la foto i la 
propaganda a tot color. Malgrat anomenar-se 

d’esquerres i progressistes, la seva priorització 
no ho és.

No ho és perquè no compten amb les enti-
tats, no compten amb les persones implicades 
o afectades per les seves polítiques: ho hem vist 
aquests dies a Sant Jordi Park.

No ho és perquè els pressupostos i les 
inversions d’aquests dos anys així ho mostren. 
Diners i diners per a política d’aparador, però: 
què passa amb el sosteniment de la vida de les 
persones? Volem pa, sostre, treball i una vida 
lliure de violències. Una vida digna i de qualitat 
per a tothom.

Sabeu quan han crescut les partides d’acció 
social o promoció econòmica? Res.

Quin ha estat l’increment en ajudes a la 
infància? Cap: s’han rebaixat.

Quina ha estat la reducció dels costos dels 
òrgans de govern (els sous de les regidores i re-
gidors, entre d’altres): han crescut. Actualment 
són un 2,5% del pressupost municipal: 1,9M 
d’€ de les butxaques de tothom.

Es deu haver reduït la partida d’identitat i 
projecció exterior, que no és per a res essencial? 
No, ha crescut un 37% enguany.

A canvi hem incrementat als pressupostos 
la partida pel petit comerç, imaginem? No, 
l’hem reduïda un 14%.

Hem estalviat per a poder rehabilitar i 
posar en marxa els equipaments en desús, 
oi? els Antics Cinema que vam comprar per 
2M d’€, o les Torres Massana que estan sent 
un niu de confl ictes. No, ens hem gastat 2M 
d’€ en comprar la Superson i l’antiga Caixa 
del centre.

Reduirem despeses supèrfl ues com el túnel 

de llum que ens converteix en una de les ciutats 
que més inverteix per persona en llums de 
Nadal? No, de fet dediquem diners sobrants 
del 2020 a contractar-lo. Això si, del sobrant, 
ni una partida a ajudes socials. De fet, mentre 
la demanda d’ajudes socials creix un 40%, el 
pressupost associat només puja un 2,5%.

Això si, los 40 principales, el Rrandom, un 
nou perfum i una mica de colors als carrers, 
que no ens els tregui ningú. Segur que les 
artistes locals estan molt agraïdes per la seva 
gran participació en aquests festivals... ah no, 
que no hi participen.

La crisi és palpable: l’increment de la 
pobresa i el deteriorament de les condicions 
de vida es veu fa mesos als carrers amb la gent 
sense sostre, amb la proliferació del barraquis-
me, amb els desnonaments de cada setmana; 
amb la sensació de por i de confl ictivitat; amb 
l’increment de la violència masclista; etc.

Mentrestant el govern menteix quan ens 
contesta que cobreixen les necessitats de tota 
la ciutadania o quan repeteix que serveis socials 
no necessita més recursos. Només cal mirar al 
nostre voltant: cues per aliments o roba, gent 
reallotjada en pisos compartits o pensions, 
un elevat índex d’infància en risc, manca de 
recursos per a l’atenció a les famílies.

Per sort, tenim tècnics i tècniques que 
han estat sostenint la feina durant aquests 
dos anys, amb les difi cultats generades per la 
pandèmia, tirant endavant projectes i batallant 
perquè el dia a dia, mínimament, funcioni i, si 
és possible, fent que funcioni amb qualitat i 
amb calidesa.

Per a analitzar aquests dos anys de man-

dat, no podem deixar d’esmentar l’emergència 
climàtica. És un problema global, però que a 
Rubí es concreta en confl ictes ambientals que 
trinxen la ciutat, i pels que demanem una acció 
més decidida del govern: abocadors, extractives, 
línies d’alta tensió, el camp de golf, els torrents 
contaminats, la manca de verd urbà.

L’Alternativa d’Unitat Popular vam néixer 
fa 6 anys, amb objectius clars: dur propostes 
essencials a la institució que l’estirin cap a 
la sostenibilitat humana i ambiental; fer se-
guiment i informar sobre les polítiques dels 
governs; dur a l’Ajuntament la veu de les enti-
tats i fer suport als col·lectius (de fet, aportem 
recursos econòmics a canvi de res, ni tan sols 
de propaganda). Hem fet moltes propostes: 
per aturar els abocadors i el camp de golf, la 
futura moneda social que esperem que aviat 
sigui realitat, les propostes per a reorganitzar 
la mobilitat i reduir la contaminació, per aug-
mentar el verd urbà, per l’educació 360, per les 
polítiques des dels feminismes, per reduir els 
salaris dels càrrecs electes, per l’energia verda i 
de proximitat, pel fons d’infància, etc.

Així és com procurarem continuar aquests 
dos anys: generant contingut, qüestionant el 
que considerem, difonent informació, fent 
suport a entitats i ciutadania, sense professi-
onalitzar la política, des de l’aportació de les 
activistes que formem part de l’AUP, fem 
retorn social amb els nostres salaris, debatent, 
confl ictuant, incidint. El maig del 2023, quan 
arribin les noves eleccions, la ciutadania decidi-
rà quin ha de ser el nostre paper. Fins aleshores, 
continuarem treballant per la ciutat on totes i 
tots vivim.

El passat divendres 11 vaig anar a la 
concentració convocada a escala estatal 
de rebuig als últims successos arran de tot 
l’Estat espanyol sobre violència masclista: 
un home què ha matat i esquarterat a 
la seva xicota, un metge denunciat per 
abusos a les seves pacients, una mare 
condemnada per protegir a les seves filles 
i, sí, el cas de les anomenades “nenes de 
Tenerife”.

Al saber d’aquesta convocatòria es-

pontània i replicada a tot arreu he pensat: 
de tot plegat, com a societat obtindrem 
cendres o brases?

Haurien de ser brases que cremaran 
tant que ens fessin dir PROU! I dir les 
coses pel seu nom: no són morts aïllades, 
és un problema estructural. Fins quan es 
parlarà d’assassinat i no de feminicidi?

De no quedar-nos amb el discurs 
“Tomás Gimeno era un monstre”, no. 
No es pot “emmascarar” més la violència 
masclista, s’ha d’entendre com un mal en-
dèmic de la nostra societat i que el primer 

pas ha de ser assumir-ho per tal de lluitar 
per erradicar a aquesta XACRA.

No, Tomás Gimeno no patia cap tras-
torn mental, no estava sota l’efecte de cap 
estupefaent, pertanyia a una família be-
nestant i era nascut a l’estat espanyol. Cal 
alguna altra excusa per dir que va exercir 
violència vicària com un tipus de violència 
masclista? Assumim que es va convertir 
en un assassí producte del patriarcat?

D’aquestes brases han de sorgir espur-
nes que promoguin un canvi estructural, 
un canvi que arribarà tard pels 38 femi-

nicidis del 2021, però que podria evitar 
que la xifra sigui major.

Llavors, quan arribo al punt de trobada 
de la concentració -després d’haver vist 
terrasses de bars plenes de gom a gom- i 
veure què érem tan sols un grapat de 
persones... en penso que pot ser de tot 
això tan sols quedin cendres... en titulars 
que s’obliden per altres titulars. Simple 
entreteniment.

Tant de bo m’equivoqui, i, com diu 
l’etiqueta –o HT- si no torno #cremar-
ho tot!

Cendres o brases?

Poc pa, pèssim circ
Betlem Cañizar 

Alternativa d’Unitat Popular

Andrea de Pablos
En Comú Podem Rubí
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L’Ajuntament contracta 
una desena de persones 
que estudien FP dual
El consistori ha contractat 
10 persones que estudien 
Formació Professional dual 
als instituts La Serreta i 
L’Estatut. L’FP dual té per 
objec� u donar resposta a 
les necessitats del mercat 
laboral augmentant la col-
laboració entre els centres 
de formació professional i 
les empreses. 

E l  nou personal  de 
l’Ajuntament farà 100 ho-
res de pràc� ques per adap-
tar-se al funcionament de 

l’administració i al setem-
bre començarà l’estada 
remunerada en modalitat 
de contracte laboral durant 
900 hores. 

Els cinc alumnes de l’Es-
tatut que estudien graus 
relacionats amb la infor-
mà� ca treballaran al Rubí 
Forma i al servei d’informà-
� ca municipal, mentre que 
les cinc estudiants de La 
Serreta s’incorporaran a les 
escoles bressol municipals i 
al servei de Joventut. 

REDACCIÓ

Els treballadors d’Ipagsa, 
l’empresa d’arts gràfi ques i 
productes de preimpressió 
que està a la Zona Nord, 
inicien aquest dijous una 
vaga indefi nida per protes-
tar contra l’acomiadament 
col·lec� u de tota la plan� lla, 
formada per 61 persones, 
a més de dos professionals 
del transport que són au-
tònoms. La companyia ha 
presentat un expedient de 
regulació d’ocupació que 
afecta tots els contractes i 
que signifi carà la desaparició 
de l’empresa, que abans del 
2018 havia arribat a ser el 
quart productor mundial del 
seu sector. 

Els representants de la 
plantilla acusen Agfa, qui 
va comprar la fàbrica fa gai-
rebé tres anys, de provocar 
el tancament de l’empresa 
després d’integrar les tecno-
logies desenvolupades per 
Ipagsa a Agfa i de quedar-se 
la seva xarxa de clients. Els 
treballadors consideren que 

Estudiants contractats per l’Ajuntament, amb les autoritats, al Rubí 
Forma. / Ajuntament-Localpres

Vaga indefi nida a Ipagsa pel tancament 
i l’acomiadament de 61 treballadors

la compra d’Ipagsa per part 
de la mul� nacional belga ha 
estat “un veritable espoli 
en matèria de desenvolu-
pament tecnològic i una 
apropiació en tota regla de la 
xarxa comercial d’Ipagsa”. 

Un dels advocats del col-
lec� u Ronda que assessora 
els treballadors, Josep Pérez, 
explica que aquesta història 
és malauradament conegu-
da en la compra d’empreses 
catalanes per part de mul-
tinacionals: “Es compra la 
marca, la quota de mercat 
aconseguida amb molts anys 

de treball dur, els coneixe-
ments tècnics i després es 
deixa morir tot i haver es-
tat empreses perfectament 
rendibles i competitives 
internacionalment”, i afegeix 
que es tracta d’una pràc� ca 
“quasi colonial, que deixa 
atur, precarietat i un desert 
industrial”. 

Pel que fa a les negocia-
cions per resoldre el futur de 
la plan� lla, els treballadors 
acusen Agfa “d’immobilisme 
i manca de voluntat nego-
ciadora”, ja que des del 7 
de juny quan es va obrir el 

període de consultes, Ipagsa 
no ha plantejat cap mesura 
per minimitzar els acomia-
daments. 

Ipagsa, dècades pendent 
del trasllat
L’empresa Ipagsa, fins al 
2018 en mans de la família 
italiana Ferrari, fa gaire-
bé 30 anys que espera un 
trasllat que ara tot apunta 
que no s’arribarà a produir 
mai. L’Ajuntament va signar 
el 1998 un conveni amb la 
fàbrica per tal de traslladar-
la a un polígon industrial i 
minimitzar l’impacte ambi-
ental, ja que està envoltada 
d’habitatges i al costat d’un 
ins� tut.

El conveni que es va sig-
nar suposava un intercanvi 
de terrenys de Can Ximelis 
per una parcel·la a Cova 
Solera, on havia d’anar l’em-
presa, però que no té la 
qualifi cació urbanís� ca. Un 
embolic burocrà� c que s’ha-
via de començar a resoldre 
amb el POUM, que encara 
no s’ha pogut aprovar.

Cartells reivindica� us a la porta d’Ipagsa. / C.B.

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. Sant Cugat 5, 
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El festival Los 40 Primavera Pop arriba 
dissabte amb les entrades exhaurides 

El guardonat film ‘My mexican 
bretzel’ es projecta a La Sala

L’artista Dani Karavan, protagonista 
del Documental del mes

ReDacció

L’amfiteatre del parc del 
Castell acollirà aquest dis-
sabte una nova edició del 
festival Los40 Primavera 
Pop, organitzat per l’Ajun-
tament i l’emissora de ràdio 
Los40, després que l’any 
passat no es pogués rea-
litzar per la pandèmia de 
coronavirus. 

Enguany, el macrocon-
cert no és d’accés lliure sinó 
que, per primer cop, només 
es podrà accedir amb entra-
da. Cal destacar que ja fa 
dies que les entrades estan 
exhaurides. Aquest canvi 
en l’espai, de l’Escardívol 
al Castell, i les condicions 
d’accés responen única i 
exclusivament a la necessi-
tat de reduir l’aforament i 
així poder garantir totes les 
mesures de seguretat per a 
la prevenció de la covid-19. 
Tots els diners que s’han 
recaptat amb la venda de 
les entrades es lliuraran a 
Creu Roja, una de les enti-

tats clau en la lluita contra 
la pandèmia. 

Més d’una vintena d’ar-
tistes
En el festival d’aquest any hi 
participen més d’una vinte-
na d’artistes entre els quals 
destaquen Belén Aguilera, 

Manel Navarro, Joan Garri-
do, Emlan, Amber Figueroa, 
Subliminal, Pol Granch, Miki 
Núñez, Ana Mena, Rocco 
Hunt, Lérica, Omar Montes, 
Marlon, Dani Fernández, 
Bombai, Álvaro de Luna, 
Juan Magán, Nil Moliner i 
Lola Índigo. 

Lluís Llach presenta la seva darrera novel·la 
‘Escac al destí’, al Racó del Llibre
L’artista Lluís Llach visitarà 
Rubí aquest dissabte per 
presentar la seva darrera 
novel·la ‘Escac al destí’. La 
presentació, que tindrà lloc a 
la Carpa del Racó del Llibre a 
les 12 h, serà conduïda per la 
periodista Lídia Juste. ‘Escac 
al destí’, darrera incursió 
literària del músic i cantant 
empordanès, és una novel·la 

d’intriga ambientada en un 
regne medieval imaginari. 
Un assassinat que pot fer 
trontollar la dinastia del 
regne de Magens.
El jove prevere Orenç és 
l’encarregat d’investigar el 
crim. La seva condició de 
bastard del rei Ebrard d’Albir 
el situa a prop de les esferes 
de poder. Però l’encàrrec és 

enverinat: un pas en fals i 
pot quedar atrapat en la te-
ranyina de lluites soterrades, 
passions i ambicions sense 
mesura. La traïció assetja la 
casa dels Albir. Les aspiraci-
ons de Roma de mantenir 
l’estatus religiós de la zona 
contra l’heretgia albicar 
enterboleixen encara més 
l’entramat polític. L’Orenç 

només rebrà l’ajuda de la 
Brilhèta, una serventa que li 
mostrarà un món que el jove 
capellà desconeix. Assassi-
nats, conxorxes polítiques 
i eclesiàstiques, i nissagues 
maleïdes són els ingredients 
d’aquesta intriga. Per assistir 
a la presentació, cal enviar 
un mail a enric@racodellli-
bre.cat. / DdR

El concert arrencarà a 
les 18 h i l’accés al recinte 
s’obrirà una hora abans per 
facilitar l’entrada i evitar 
aglomeracions. Es prendrà 
la temperatura i es repartirà 
gel hidroalcohòlic a tots els 
assistents, que hauran de dur 
obligatòriament mascareta.  

literatura

ReDacció

Després de ser aclamat per 
la crítica i escollit millor pel·
lícula al Festival de Gijón, ar-
riba a La Sala el documental 
‘My mexican bretzel’, una 
pel·lícula dirigida per Núria 
Giménez que ha guanyat 
tres Premis Gaudí.

Es tracta d’un llargme-
tratge fet a partir de filmaci-
ons casolanes i el diari íntim 
d’una dona entre els anys 40 

cinema

ReDacció

Dani Karavan és el docu-
mental del mes dins de la 
programació del DocsBar-
celona, que es projectarà a 
l’Ateneu el 18 de juny a les 
19 h. Es tracta d’un llarg-
metratge dirigit per Barak 
Heymann sobre la figura 
d’aquest artista universal, 
amb una llarga trajectòria 
i que veu com el seu cos es 
va afeblint mentre lluita per 
seguir creant amb la passió 

música
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Enguany, el festival es trasllada a l’amfiteatre del Castell. / Arxiu

Fotograma del film. / Cedit

i 50 del segle XX. El resultat 
és una pel·lícula híbrida en-
tre la realitat i la ficció que 
transporta a l’espectador 
a un viatge nostàlgic per 
Europa.

‘My mexican bretzel’ es 
projectarà aquest divendres 
a les 20 h a La Sala dins 
del Cicle Gaudí de cinema 
de producció catalana. El 
preu de les entrades és de 
4,5 euros i de 3 euros amb 
descompte.

del primer dia.
El retrat de l’israelià Karavan 
està carregat de sentit de 
l’humor i mostra un creador 
amb una sensibilitat única 
per dotar de vida pròpia els 
espais urbans i naturals en 
els quals treballa. 
Karavan, que va néixer a 
Tel Aviv el 1930 i va morir 
a finals de maig d’aquest 
any, és l’autor del monu-
ment que homenatja Walter 
Benjamin a Portbou, entre 
molts altres.
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Quatre concerts amb grups 
del Vallès, en el fes� val 
musical Impuls Jove 
REDACCIÓ

El Jovent Republicà Vallès, 
les joventuts d’Esquerra 
Republicana, han organit-
zat a Rubí un conjunt de 
concerts que � ndran lloc 
el 19 de juny al Centre 
Democràtic Republicà. El 
fes� val musical Impuls Jove 
inclourà quatre actuacions 
d’ar� stes del Vallès entre 
les 17 h i les 23 h amb una 
limitació d’aforament de 
150 persones.

Els grups protagonis-
tes seran el grup local 
Rock’e’fort, Roger Torné, 
Cronopios i PD Gansos. 
L’accés al concert és gratuït 
i no es requereix inscripció 
prèvia, però es controlarà 
per tal que no se superi 

REDACCIÓ

La rambla del Ferrocarril és 
l’escenari triat per celebrar 
entre el 2 i el 4 de juliol la 
primera edició del Saló del 
Còmic i el Manga a Rubí. 
Rubí Jove posa en marxa 
aquesta nova proposta que 
reunirà editorials, autors i 
llibreries locals per oferir cò-
mics de tots els es� ls, ac� vi-
tats paral·leles, actuacions i 
signatura de llibres. 

El Saló del Còmic i el 
Manga serà el tret de sor� -
da de la programació d’es� u 
del servei de Joventut, que 
inclou tallers i activitats 
forma� ves entre el juliol i el 
setembre. Es faran propos-
tes que tenen a veure amb 
el benestar � sic i emocional 

l’aforament màxim.
Habitualment, aquest 

festival es fa per promo-
cionar grups catalans no-
vells per tal de donar-los 
l’oportunitat d’actuar a 
l’Acampada Jove, el gran 
esdeveniment cultural i 
musical que organitza cada 
any Jovent Republicà, però 
que aquest any no es podrà 
fer per la pandèmia. 

Imatges guanyadores del concurs fotogràfi c 
del camp de golf de Can Sant Joan

La rambla del Ferrocarril acollirà la primera 
edició del Saló del Còmic i el Manga

REDACCIÓ

Adriana Gómez, Enric Ma-
nobens i Rosa Pujol són els 
autors de les tres fotografi es 
que han estat selecciona-
des com les guanyadores 
del concurs fotogràfic del 
camp de golf de Can Sant 
Joan, organitzat pel Grup 
Fotogràfi c El Gra. Les tres 
fotografies guanyadores 
tenen un premi d’un val de 
50 euros per dinar o sopar 
per a dues persones en el 
restaurant l’Onze, l’Artesana 
i El Portalet.

Els fi nalistes han estat 
Ismael Boulagrous, Emiliano 

CONCURS

CERTAMEN

TROBADA

Editorials, autors i llibreries par� ciparan a la trobada. / Cedida

Teatre a La Sala per celebrar el 
Dia de les persones refugiades
REDACCIÓ

’Alhayat o la suma dels dies’ 
és l’obra de teatre que es 
representarà el 20 de juny 
a les 18.30 h a La Sala com 
un dels actes principals 
per commemorar el Dia 
mundial de les persones 
refugiades. Es tracta d’un 
espectacle gratuït de la 
companyia La Viciosa re-
comanat per a majors de 
12 anys. 

L’espectacle està inspirat 
en fets reals: la construcció 
d’una biblioteca al camp de 
Lagadikia, a Salònica, l’es� u 
del 2016, i l’experiència 
personal com a voluntàries 
de part de l’equip ar� s� c 
d’Alhayat. El muntatge ex-

plica com una voluntària 
que arriba a un camp de 
refugiats coneix un sirià i 
comencen a comunicar-se 
a través d’una pissarra en 
diverses llengües. Entre ells 
neix una complicitat i una 
passió per la literatura que 
s’acaba transformant en 
un projecte de construcció 
d’una biblioteca. 

‘Alhayat o la suma dels 
dies’ se centra en tot allò 
que passa mentre no es fa 
res: les converses, els jocs, 
els desitjos, les il·lusions, 
la por, la impotència, la 
incertesa o l’amistat. I es-
pecialment, les persones 
que busquen la forma de 
fugir d’un lloc que només 
existeix pels que l’habiten.  

Rock’e’fort, 
Roger Torné, 
Cronopios i 
PD Gansos 

formen el cartell  
del fes� val

de les persones joves amb 
tallers de diferents esports, 
disciplines i balls: boxa, 
skate, break dance, K-Pop, 
pa� ns en línia, tweerking i 
parkour, entre altres. D’al-
tra banda, també es faran 
tallers de fotografi a amb el 
mòbil i informà� ca.

Formació de lleure i dina-
mització
Pel que fa a la formació, es 
farà un curs de premonitors 
d’iniciació al monitoratge 
d’activitats de lleure per 
a joves de 15 a 17 anys, 
que � ndrà lloc del 5 al 9 de 
juliol. El curs de monitor 
d’ac� vitats de lleure infan-
� ls i juvenils, per a majors 
d’edat, es farà entre l’1 i el 
17 de juliol, mentre que el 

curs de vetllador d’infants 
amb necessitats educa� ves 
especials, � ndrà lloc entre el 
12 i el 16 de juliol. Per úl� m, 
el curs de dinamitzador po-
liespor� u, per a majors de 
16 anys, es realitzarà entre 
el 14 i el 23 de juliol. 

Per divulgar totes aques-
tes ac� vitats, a les quals cal 

sumar les habituals asses-
sories que ofereix setma-
nalment l’Espai Jove Torre 
Bassas, Rubí Jove instal·larà 
un Punt d’Informació a la 
tarda el 21 de juny a la plaça 
de la Nova Estació i el 22 de 
juny a la plaça del Doctor 
Guardiet. Totes les ac� vitats 
requereixen inscripció.

La imatge d’Adriana Gómez, una de les guanyadores. / Cedida

      Gràcies Rubí!       
Bona Festa Major!
#AmbTuHoFemPossible

Miguel, Enric Monté, 
Francisco González, 
Rubén Cabús, Jaume 
Pujol, Pere Farré, Ra-
mon C. García, Josep 
Maria Lloses, Leo Ke-
lly, Joel Kelly i Ramon 
Vilanova. Totes les fo-
tografi es s’han publi-
cat al web de l’en� tat 
i també a les xarxes 
socials. L’entrega de 
premis va ser dime-
cres a l’An� ga Estació. 
El jurat del premi ha 
estat format per la 
dissenyadora Magda 
Batlles, el fotoperi-
odista Cristóbal Castro i el dissenyador i fotògraf Xavier Mar� nez.
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ANDRÉS SUÁREZ, el cantautor ‘rocker’

TRAVIS BIRDS i ‘La costa de los mosquitos’ASTOLA Y RATÓN: el flamenc més andalús

Revetlla amb el grup BAND THE cOOL La música d’OQUES GRASSES servirà per 
escalfar motors per la Festa Major de Rubí

El concert inaugural del RRandom 
anirà a càrrec del cantautor Andrés 
Suárez, que està immers en la gira 
#AS2021. Es tracta d’un espectacle 
en què l’artista gallec presenta el 
seu vuitè treball, el més personal de 
tota la seva carrera. Cantautor amb 
ànima de rocker, tocava fa anys al 
metro de Madrid, però la seva cons-
tància i passió per la música l’han 
dut a omplir el Wizink Center.

Alejandro Astola, cofundador de 
Fondo Flamenco, i Diego Pozo Tor-
regrosa ‘el Ratón’, cofundador del 
grup Los Delinqüentes, s’han unit 
per reinventar el rock andalús més 
contemporani. El seu tercer àlbum 
es titula ‘Rock de palo’ i significa 
una nova mostra de l’art lliure i 
aflamencat, sempre inquiet i so-
bretot molt proper al carrer, que 
porten a la sang els dos artistes. 

Els himnes més sonats de la histò-
ria de la música sonaran per cele-
brar la revetlla de la mà d’aquest 
grup lleidatà que porta a Rubí la 
gira ‘Aquí te pillo, aquí te mato’. 
Txarango, Ska-P, David Bisbal, Uba-
go, Raffaela Carrà, Melendo, Gigi 
d’Agostino, Spice Girls, Alaska o 
Camela són alguns dels artistes 
versionats per aquesta banda fes-
tiva musical.

Un dels concerts més esperats del RRandom és el d’Oques Grasses, un dels 
grups de moda de la música festiva en català i que és cap de cartell del festival 
juntament amb Dorian. Format per sis components, la banda de reggae pop 
està presentant als escenaris el seu darrer treball discogràfic, ‘A tope amb la 
vida’, publicat aquest any. Amb ‘Fans del sol’ (2019), Oques Grasses va acon-
seguir el premi al millor disc de pop-rock als Premis Enderrock per votació 
popular i també el premi a millor artista.

Amb un estil alegre i lletres senzilles, el sextet, format per Josep Montero, 
Arnau Altimir, Joan Borràs, Guillem Realp, Miquel Biarnés, Miquel Rojo i Josep 
Valldeneu, fa del seu directe una festa, especialment després d’un any sense 
poder pujar als escenaris per culpa de la pandèmia.

20 de juny (21 h)

22 de juny (21 h)

23 de juny (22.30 h)

22 de juny (21 h)

24 de juny (21 h)Amfiteatre del Castell. Preu: 11€.

Teatre La Sala. Preu: 10€.

Escola Montessori. Preu: Gratuït.

Teatre La Sala. Preu: 10€.

Amfiteatre del Castell. Preu: 18€.

La madrilenya Travis Birds actuarà a 
La Sala per presentar el seu darrer 
treball, ‘La costa de los mosquitos’. 
L’artista va agafar amb 20 anys la 
guitarra per primera vegada per es-
polsar-se els fantasmes que la van 
perseguir durant l’adolescència. Al-
gunes classes de cant, composició 
i formació musical la van portar a 
l’èxit després de posar música a la 
sèrie ‘El embarcadero’.

RUBÍ RANDOM MUSIC FESTIVAL 2021

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

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

Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com
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Mostra del Concurs Internacional de projectes 
fotogràfics ‘Educant la mirada’, al Celler
REDACCIÓ

El Celler exposa, fins al 25 de 
juliol, un recull d’imatges del 
Concurs Internacional de pro-
jectes fotogràfics ‘Educant la 
mirada’, celebrat en el marc 
del Festival Internacional 
Foto Platja d’Aro. La mostra 
arriba a Rubí amb la voluntat 
de compartir les obres gua-
nyadores i finalistes d’aquest 
certamen amb els rubinencs 
i les rubinenques.

‘Educant la mirada’ acos-
ta els i les visitants a perso-
nes que viuen tant a tocar 
de casa com a l’altra punta 
del món, però que tenen un 
punt en comú: totes utilitzen 
la fotografia per explicar-se 
i mostrar les seves idees, 
la seva vida, els seus senti-
ments...

La mostra que es pot vi-
sitar a Rubí és un petit reflex 
de l’alt nivell i de la diversitat 
de propostes visuals que es 
van presentar al certamen i, 
alhora, és un testimoni de les 
inquietuds socials, culturals i 
personals dels seus autors i 

autores i de les possibilitats 
narratives i estètiques de la 
fotografia.

La 7a edició del concurs, 
celebrada el 2020, va rebre 
un total de 385 projectes, 
sumant 4.146 fotografies 
de 313 autors i autores pro-
cedents de 41 països dife-
rents, amb estils, temàtiques 

i tècniques de gran varietat i 
qualitat. El jurat, format per 
tres especialistes de l’àmbit 
fotogràfic, va seleccionar 
els següents 5 guanyadors 
d’entre 12 finalistes. El pri-
mer premi va ser per Anto-
nio Aragón (Espanya), amb 
Childhood lost; el segon per 
Jui Ching Tai (Taiwan) amb 

After night, mentre que el 
tercer guardonat va ser per 
Javier Clemente (Espanya) 
amb el projecte Oximoron. A 
més, es van atorgar el Premi 
Jove que va recaure en javier 
Clemente (Espanya), amb 
Pastores, i el Premi local, 
que va ser per Alba Jovani 
(Espanya) per Efímera. 

Algunes de les obres exposades al Celler. / Ajuntament de Rubí – Localpres

La mostra es pot visitar fins al 30 de juliol. / Cedida

El grup d’Espai d’Art del
SRC inaugura l’exposició 
‘El Silenci’ a la Biblioteca

REDACCIÓ

Els integrants del grup d’Espai 
d’Art del Servei de Rehabili-
tació Comunitària de Rubí, 
Castellbisbal i Sant Cugat del 
Vallès han inaugurat aquest 
dimarts una mostra del seu 
treball a la Biblioteca Muni-
cipal Mestre Martí Tauler. Es 
tracta de l’exposició batejada 
com ‘El silenci’, que inclou 30 
obres a través de les quals els 
participants ofereixen la seva 
interpretació personal sobre 
el silenci. 

Cada membre ha treba-
llat individualment la seva 
relació amb el silenci i n’ha 

fet una síntesi a través d’una 
tècnica artística. Així, hi ha 
dibuixos, pintures, fotogra-
fies, prosa... A causa de la 
pandèmia, el grup s’ha dut a 
terme de manera telemàtica. 
Les obres estaran exposades 
a la biblioteca de Rubí fins al 
30 de juliol i es poden visitar 
en el mateix horari d’obertura 
de la biblioteca.

D’altra banda, s’oferei-
xen visites guiades amb cita 
prèvia els divendres a les 13 
h. Per demanar una visita 
guiada s’ha de contactar a 
través del 93 697 28 82 o a 
fent un correu electrònic al 
ssrcrubi@cst.cat.

exposicions

ENVÍOS A DOMICILIO 
Por www.rapidicalent.com 

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

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

MARTES

3x2 PARA RECOGER

SE TRASPASA POR JUBILACIÓN
Restaurante 50m2 con terraza

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

Tlf. 615 683 855

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

atender personas mayores

Llámenos al 699 356 464

Txema Rico dona ‘La segona 
oportunitat’ a La Claraboia 

Nova exposició de dibuixos 
i pintures de Miquel Mas

Una de les obres que es poden contemplar. / Cedida

REDACCIÓ

L’artista Txema Rico presen-
ta aquest cap de setmana 
a l’espai d’art La Claraboia, 
al carrer Sant Miquel, 9, la 
mostra ‘La segona oportu-
nitat’. Es tracta d’una ex-
posició a partir de pintures 
dels anys 70, a les quals 

l’artista els hi dona una se-
gona vida. Quadres trobats, 
quadres llençats, quadres 
oblidats i, per fi, quadres 
penjats. La mostra s’obrirà 
aquest divendres 18 de 
juny a partir de les 19.30 h 
i es podrà visitar dissabte i 
diumenge de 12 a 14 h i de 
18 a 21 h. 

REDACCIÓ

L’espai d’art La Claraboia 
acollirà a partir del dia 24 
de juny una nova exposició 
de l’artista rubinenc Miquel 
Mas. Es tracta d’una mostra 
de dibuixos fets amb lla-
pis, de caire molt realista, 
que es combinaran amb 
acolorides pintures que 
van des de la figuració a 
l’abstracció. Pintures on la 

gran fidelitat dels objec-
tes es contraposa amb les 
singulars composicions, 
però sempre al voltant de 
la temàtica de les natures 
mortes. 

La mostra s’inaugurarà 
el dijous 24 de juny a les 19 
h i es podrà visitar els dies 
24, 25, 26 i 28 de juny, de 
19 a 21 h i els dies 27 i 29 
de juny i 4 de juliol, de 12 
a 14 h i de 19 a 21 h.

La mostra s’inaugura el 24 de juny. / Cedida
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La Generalitat va lliurar un diploma a l’entitat. / Cedida

art urbà

Reconeixement institucional de la Generalitat 
al casal Popular pel seus cent anys de vida

El Regina carmeli 
col·labora en 
pintar un mural al 
carrer Sant Joan

REDAcció

L’entitat Casal Popular va 
rebre el passat 4 de juny un 
reconeixement de la Gene-
ralitat de Catalunya pel seu 
centenari. L’administració 
catalana va lliurar a la cen-
tenària entitat un diploma 
en un acte d’homenatge a 
les entitats catalanes que, 
com el Casal Popular, cele-
bren enguany aniversaris 
especials. L’acte institucional 
va tenir lloc a l’Associació El 
Casino de Sant Andreu de la 

Barca. Està previst que a la 
tardor, el Casal Popular faci 
diversos actes de celebració 
pel seu centenari i també es 
publicarà un llibre que repas-
sarà l’activitat durant aquests 
cent anys.

L’entitat va néixer el 1921 
de la mà del Doctor Guardiet 
en un local del carrer Unió 
i posteriorment es va tras-
lladar on actualment hi ha 
l’Escola Montserrat. Des del 
1931, es troba ubicat al car-
rer Pere Esmendia. El 1972, 
l’edifici es va tancar per fer-hi 

reformes i no es va reobrir 
fins al 1983. Des d’aleshores, 
ha acollit representacions 
teatrals de forma ininterrom-
puda, a excepció dels mesos 
que va estar tancat per la 
pandèmia. 

Una de les activitats més 
populars que acull és la re-
presentació dels Pastorets 
per Nadal, però també s’hi 
fan altres representacions 
teatrals, concerts de sarda-
nes, actuacions del Casal Xou 
o conferències polítiques, 
entre altres. / DdR 

La promotora NGlobe està 
construint un bloc d’habitat-
ges a l’encreuament dels car-
rers Sant Joan i Sant Sebastià 
i mentre duren les obres ha 
protegit el perímetre amb 
una tanca metàl·lica. La pro-
motora va proposar a l’escola 
Regina Carmeli que participés 
en la creació d’un mural pic-
tòric a la tanca per fer més 
amable l’entorn. 

La iniciativa va ser ac-
ceptada pel centre i un grup 
d’alumnes de l’escola de 6è 
de primària i de 4t d’ESO ha 
col·laborat en la creació del 
mural, acompanyats pels 
professors de visual i plàstica 
del col·legi, Carles Bellsolà i 
Laura Vert. El disseny és obra 
de l’artista Luis Duarte. 

La proposta de la pro-
motora encaixa amb la pro-
gramació de l’assignatura de 
visual i plàstica, que fa un 
recorregut per tota la histò-
ria de l’art des de tercer de 
primària, amb l’art rupestre, 
fins a l’art de carrer. El mural 
s’inaugurarà el pròxim dilluns 
a les 9.30 h.  / DdR

entitat

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

L’Ateneu obre les inscripcions 
per a les activitats d’estiu
REDAcció

L'Ateneu Municipal ha obert 
aquesta setmana les inscrip-
cions per a la seva programa-
ció d'estiu. En aquesta nova 
temporada, l'equipament ha 
volgut recollir en forma de 
tastets formatius aquelles 
temàtiques que han tingut 
una bona acceptació en altres 
edicions passades, com ara 
les relacionades amb l'es-
criptura o l'aquarel·la. Així, 
s'han previst les activitats 
Escriure l'erotisme i Escrivim 
gènere negre, totes dues amb 
una durada de quatre hores i 
un preu de 10 euros. També 
s’oferirà el tastet Intensiu 
d'aquarel·la, amb una durada 
de set hores i mitja i un preu 
de 19 euros.

Pel que fa a l'oferta famili-
ar per l’estiu a l’Ateneu, hi ha 
previstes tres noves activitats 
dins el cicle Art i creativitat i, 
cada dimarts a les 19 h, una 
proposta diferent de teatre 
per gaudir també amb els 
infants.

Les persones adultes tam-
bé tindran al seu abast diver-
ses activitats escèniques. Serà 

el cas de l'espectacle ‘Música 
i poesia’ (2 de juliol) i de dues 
propostes commemoratives: 
‘Big Mama canta a Felícia Fus-
ter’ (14 de juliol), que celebra 
el centenari d'aquesta autora; 
i ‘Ese Tango’ (16 de juliol), on 
Vuit Temps ret homenatge al 
músic Astor Piazzolla, coinci-
dint també amb els cent anys 
del seu naixement.

A més, dins el cicle Femi-
nisme Interseccional, s'han 
programat els concerts de 
les cantautores Patrycia (9 
de juliol) i Alba Mirás (15 
de juliol), així com l'obra de 
teatre ‘Los hombres blancos 
deben morir’, que serà el 23 
de juliol.

A causa del  context 
d'emergència sanitària, to-
tes les activitats requereixen 
inscripció prèvia a través de 
la pàgina web cursos.ajunta-
mentrubi.cat o bé de manera 
presencial a l'equipament. 

En el cas de les propostes 
familiars de música i teatre, 
les places estaran disponibles 
des d'un mes abans a la realit-
zació de l'activitat per tal que 
tothom tingui les màximes 
facilitats per accedir-hi.

equipament
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AgendA culturAl
DIVENDrEs 18 DE juNy
Algú ha dit karaoke?
A les 18 h a la Biblioteca. Org.: 
Rubí Jove. Inscripció prèvia.

Cine: ‘High Maintenance’
Cicle DocsBarcelona. A les 19 
h a l’Ateneu. Per a majors de 
12 anys.

Cine: ‘My mexican bretzel’
Cicle Gaudí. A les 20 h a La Sala. 
Preu: 4,5€|3€.

DIssABtE 19 DE juNy
taitxí per tothom
A càrrec de Pere Bel. A les 9 h a 
la pl. Onze de Setembre. Org.: 
Centre Raja Ioga.

Espai literari: Quiosc infantil
A càrrec de La maleta de Lili. A 
les 11 h a la Biblioteca. Inscrip-
ció prèvia. 

Color, ritme i geometria. Com-
posem un món abstracte
A les 11.30 h a l’Ateneu. Ins-
cripció prèvia. Per a infants de 
6 a 9 anys.

Vermut musical al CrAC
A les 12 h al CRAC. Inscripció 
prèvia. 

Festival Los 40 Primavera Pop
A les 17 h a l’amfiteatre del 
Castell. Entrades esgotades.   

Festival musical Impuls Jove
A les 17 h al Centre Demo-
cràtic Republicà. Org.: Jovent 
Republicà. 

DIuMENGE 20 DE juNy
Solstici amb ioga
Al costat de la tirolina del 
bosc de Ca n’Oriol. A les 10 h. 
Yoga amb bet i meditació amb 
Pere Bel.

Bany de bosc
Al bosc de Ca n’Oriol. A les 11 h 
a l’era. A càrrec de Pere Bel.

Vermut musical

Natures mortes i imagi-
nàries
Dibuixos i pintures de Mi-
quel Mas. Del 24 de juny al 4 
de juliol. A La Claraboia. 

El silenci
A càrrec de l’Espai d’Art 
del Servei de Rehabilitació 
Comunitària. A la Biblioteca 
fins al 30 de juliol.

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

La moto catalana: Història 
d’una indústria capdavan-
tera
Al Castell fins al 19 de se-
tembre. 

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 imagi-
nades
Exposició de pintures d’An-
na Tamayo. Fins al 7 de juliol 
al Centre Tècnic.

Màscares
Exposició de l’escultor Xa-
vier 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. 

futBol | primera catalana

A càrrec de Muddy Wine. A les 
12 h a l’ermita de Sant Muç. 
Jornades per la República. Ins-
cripció prèvia al local de l’ANC. 
Org.: ANC, Òmnium, CDR i Con-
sell Local per la República.

teatre: ‘Alhayat o la suma 
dels dies’
A càrrec de la Cia. Viciosa. A 
les 18.30 h a La Sala. A partir 
de 12 anys.

Concert: Andrés suárez
Festival RRandom. A les 21 
h a l’amfiteatre del Castell. 
Preu: 11€.

DILLUNS 21 DE j uNy
Què entenem per diversitat 
afectiva, sexual i de gènere?
A càrrec de Diver-Gen(T). A 
les 19 h a l’Ateneu. Inscripció 
prèvia. 

Concert: travis Birds
Festival RRandom. A les 21 h a 
La Sala. Preu: 10€.

DIMArts 22 DE juNy
Dia de la música: rumbe-
ando
A càrrec de Francis Carrillo i 
Kurtis. A les 19 h a la Biblioteca. 
Inscripció prèvia.

presentació del llobre ‘Ar-
turo’
A càrrec de Belén Moreno. A 
les 19 h a la Biblioteca. Inscrip-
ció prèvia. 

Concert: Astola y ratón
Festival RRandom. A les 21 h a 
La Sala. Preu: 10€.

DIMECrEs 23 DE juNy
Concert: Band the cool
Festival RRandom. A les 22.30 
h al pati de l’escola Montes-
sori. 

DIjous 24 DE juNy
Concert: oques grasses
Festival RRandom. A les 21h a 
l’amfiteatre del Castell. Preu: 
18€.

expo
si
cions

De 
Rubí

juan romero, amb el president del club. / Cedida

‘pirri’, amb la samarreta de la uE rubí. / Cedida

     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

rEDACCIó

La Unió Esportiva Rubí ha 
fet pública la renovació per 
una temporada de l’entre-
nador del primer equip, 
Juan Romero, que va arribar 
al febrer procedent del Sant 
Quirze. El club i el tècnic 
ja tenien emparaulada la 
renovació fa unes setmanes 
després que l’entitat s’hagi 
mostrat satisfeta amb els 
resultats esportius, especi-
alment per la permanència 
a Primera Catalana tot i les 
dificultats actuals. 

“Confiem en ell i espe-
rem que l’equip continuï 
amb la mateixa dinàmica 
de joc dels darrers mesos. 
Tant ell com nosaltres tenim 
la mateixa il·lusió i l’entesa 
i predisposició per arribar 
a un acord ha estat relati-
vament fàcil”, ha explicat el 
responsable de l’àrea espor-
tiva, Antonio Sánchez.

Romero, per la seva 
banda, també ha mostrat 

Juan Romero continuarà sent l’entrenador 
de la uE rubí una temporada més

‘pirri’, nou director general del club

El Veinti empata i té la permanència 
gairebé assegurada

D’altra banda, la UE Rubí 
que José Quereda ‘Pirri’ 
serà el nou director gene-
ral del club, un càrrec que 
fins ara no existia. ‘Pirri’ 
té una àmplia trajectòria 
en el món del futbol ama-
teur i professional i ha 
treballat a clubs com el CE 
Sabadell, el Gavà CF o la 
Peña Deportiva d’Evisissa. 
Fins ara estava treballant 
pel FC Potential, de Corea 
del Sud, però ha tornat a 
casa per motius personals: 
“Tant la UE Rubí com jo 
ens hem demostrat que 
volem començar aquest 

JaVIER goNzáLEz

El Juventud 25 de Septiem-
bre va empatar contra el FC 
Sant Esteve Sesrovires, en 
un partit que va tenir lloc el 
diumenge a l’estadi del club 
rubinenc. Amb cansament 
acumulat pels cinc partits 
jugats en dues setmanes, 
temperatures superiors als 
30 graus i dues lesions en els 
primers minuts de Pol Bravo 
i Joel ‘Pollo’, el partit no va 

futBol | tercera catalana

la seva satisfacció després 
de renovar una temporada 
més: “Volem donar-li una 
altra volta al què hem fet 
fins ara, obtenir una major 
profunditat. Disposem de 
més temps per poder fer 
un equip que jugui al que 
volem, amb els jugadors 
adequats”. A més, ha asse-
nyalat  que la Unió Esportiva 
Rubí “és un club amb histò-
ria, amb una massa social 

important, gent que viu el 
futbol i que tenen passió 
per la UE Rubí”, motiu pel 
qual vol situar l’entitat “on 
es mereix”. 

De cara al curs vinent, 
Alejandro Durán, Javi Ro-
dríguez i David Òdena seran 
els responsables del futbol 
base i en els propers dies 
s’anunciarà qui serà l’en-
trenador del filial, a Tercera 
Catalana. 

començar bé pels locals. 
El conjunt visitant es va 
avançar a la mitja hora de 
joc, en una primera part 
en què tots dos equips van 
poder fer més gols. A la se-
gona meitat, el Veinti va re-
accionar amb un gol d’Adam 
Sancho, però l’alegria local 
va durar poc, perquè quan 
faltaven 15 minuts pel final, 
l’equip del Baix Llobregat 
va tornar a marcar. En els 
darrers instants del partit, 

amb tot el Veinti assetjant la 
porteria rival, Rubo va rebre 
un penal, que Xavi Muñoz 
va aconseguir transformar 
en el gol de l’empat. 
El 2-2 suposa un reparti-
ment de punts entre tots 
dos equips i deixa la perma-
nència gairebé assegurada 
pel 25 de Septiembre, un 
fet gairebé impensable fa 
només dos mesos, quan 
l’equip es trobava a la pe-
núltima posició.

nou projecte de club junts”, 
ha explicat ‘Pirri’. El presi-
dent del club, Josep Alcalà, 
considera que ‘Pirri’ és “la 
persona idònia per aquesta 
feina. La seva experiència, 

els seus coneixements i les 
bones relacions que té en 
el món del futbol fan que 
fem un salt de qualitat 
amb la seva arribada al 
club”. / DdR
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El club ja fa cinc anys que treballa la inclusió a través del futbol. / Arxiu

El Can Mir vol impulsar una lliga escolar de 
futbol d’infants amb diversitat funcional

futbol | entitat

rEDACCió

El Club Escola de Futbol Can 
Mir s’ha adreçat als ajunta-
ments que formen part del 
Consell d’Esports del Vallès 
Occidental-Terrassa per de-
manar-los que impulsin una 
lliga de futbol per a infants 
amb diversitat funcional als 
Jocs Escolars. 

El club fa 5 anys que 
treballa en aquest àmbit 
en col·laboració amb el CE 
Horitzó i ja té dos equips 
sèniors que competeixen 
a la WeLeague7, dos més 
de nens amb Síndrome de 
Down i un altre de nens 
amb autisme. L’experiència 
amb aquests equips ha estat 
molt positiva i ha eviden-
ciat la demanda per part 
d’aquests col·lectius, que a 
través de l’esport milloren 

Els atletes de la Unió Atlètica 
Rubí van participar el 12 de 
juny en la fase prèvia del 
Campionat de Catalunya, que 
va tenir lloc a Castellar del 
Vallès. Alguns dels rubinencs 
participants, van aconseguir 
la classificació per a la final 
del campionat català. 

En categoria Sub-14, el 
millor resultat el va obtenir 
Marina Capel, que va acon-
seguir ser segona en el salt 
de llargada femení i en la 
seva sèrie del 80 m llisos. 
També van fer bons registres 
Aina Carmona, que va ser 
quarta de la sèrie en els 80 
m tanques, i Alba Sanjust, 
quarta de la sèrie en els 80 
m llisos. 

En aquesta categoria, 

també van competir Xavi Bor-
rella, Adri+a Blanch, Ramiro 
Lozano, Dídac Vila, Emma 
Dublino, Abril Segovia, Lucía 
Garcia i Meritxell Llort. 

En categoria Sub-12, No-
elia Valera va aconseguir el 
primer lloc de la seva sèrie als 
60 m llisos, mentre que Asier 
Ovieda va aconseguir ser se-
gon en la seva sèrie de 2.000 
m llisos. Per la seva banda, 
Ana Chia va quedar vuitena 
en llançament de pilota. 

Per últim, en la categoria 
Sub-10, Zaid Akdim va ser 
tercer de la sèrie dels 60 m 
llisos i 11è en els 1.000 m. 
Lucía Mangas va participar en 
els 60 m llisos i el llançament 
de pilota i Jana Caparrós, en 
llançament de pilota. / UAR

Bons resultats pels atletes 
de la UAr a la prèvia 
del Campionat de Catalunya

atletisme | campionat de catalunya

bàsquet | lliga acell

El primer equip de l’Horitzó de bàsquet 
ha aconseguit proclamar-se campió de la 
Lliga Catalana de Primera Divisió tot i que 
va perdre a la pista del CEM Mundet. Els ju-
gadors van saltar al camp sabent que eren 
campions i probablement es van relaxar. A 
més, Amèlia Lupión, la pivot de l’equip, es 
va lesionar i va deixar l’equip orfe en alçada 
i molt minvat en el rebot. 

El partit es va anar decantant a poc a 
poc a favor dels Lluïsos de Gràcia B, que 
es van fer amb la victòria per 21-30. Les 
pèrdues de pilota i la manca de rebot van 
acabar de decantar el marcador a favor del 
conjunt de Barcelona.  / CE Hortizó

L’Horitzó A, campió de primera Divisió

futbol | base

Els jugadors del Benjamí 
A de la Penya Blaugrana 
Ramon Llorens s’han pro-
clamat campions de lliga en 
la categoria de Benjamí 7 de 
Tercera Divisió del grup 33. 
L’equip ha aconseguit ser 
l’equip més golejador amb 

El Benjamí A de la penya 
es proclama campió de lliga

79 gols a favor i només sis 
en contra. La temporada ha 
estat més curta per la covid-
19, però els benjamins ru-
binencs han estat els més 
regulars de la lliga i només 
han perdut un dels dotze 
partits disputats. / PB

arts marcials | campionat d’espanya

Adam Daafi i Nuria Bell, 
membres del Club Mugen-
do Rubí, es van proclamar 
dissabte passat campions 
d’Espanya en les seves res-
pectives disciplines. Daafi es 
va penjar l’or en No contact 
sub-14, mentre que Bell 
ho va fer en Formes amb 
armes i Formes musicals a 
mà lliure. 

La competició va tenir 
lloc dissabte en el pavelló 
Can Vinader de Castellde-
fels, que, després de dos 
anys des de l’últim campio-
nat d’Espanya, es va omplir 
per l’Spanish Open 2021, 

sempre respectant les me-
sures sanitàries actuals. 

El campionat es va dividir 
en dues parts. Al matí, es 
van disputar les competènci-
es infantils en les categories 
de Formes Musicals, amb 
armes i mans lliures, No 
contact i Semi contac. Ja a la 
tarda, els adults van comba-
tre en les categories de Semi 
contact, Light contact, Light 
contact no, Full contact, Lic-
klight No, K1 i Kick Boxing. 

El Club Mugendo Rubí 
va estar representat per un 
gran equip de competidors 
de la ciutat, obtenint uns 

grans resultats. A més, dels 
ors de Daafi i Bell, Cristian 
Boada i Miriam Granell van 
ser subcampions d’Espanya 
en les categories de Light 
contact fins a 90 kg i Light 
contact juvenil, respectiva-
ment. I, Carlos Otero va fer-
se amb el tercer lloc de Light 
contact fins a 70 kg. També 
hi van participar Fermin Ru-
geles i Natalia Pérez. 

Cal destacar que al final 
de la jornada, es va disputar 
el títol mundial K1 de la 
WKL, on es van enfrontar 
per Espanya Albert Campos 
i per Mali Thiam. Després 

de diversos assalts, Campos, 
que pertany a l’organització 
Mugendo, es va proclamar 
campió mundial.

L’organització de la com-
petició va anar a càrrec de 
la federació Wamai (World 
Amateur Martial Arts Inter-
national), una de les més re-
conegudes a escala mundial 
en la promoció dels valors 
morals, socials i físics a tra-
vés d’aquest esport. 

El club rubinenc agraeix 
el suport de les famílies du-
rant tot l’any i la col·laboració 
de Xavi Santin durant l’esde-
veniment. / DdR

Adam Daafi i Nuria Bell, del Club Mugendo Rubi, 
campions d’Espanya de les seves disciplines 

El Benjamí A, celebrant el títol de lliga. / Cedida

Jugadors de l’Horitzó A després de guanyar el títol de 
lliga.

la seva interrelació, l’au-
toestima, la comunicació 
interpersonal o les habilitats 
socials, entre altres. El Can 
Mir vol ara fer un pas més i 
que aquests equips infantils 
puguin competir, com la 

resta d’equips de futbol de 
la ciutat. 

Segons ha explicat el 
club, l’Ajuntament de Rubí 
ha donat suport a la ini-
ciativa i l’Ajuntament de 
Terrassa també s’ha mostrat 

interessat. 
L’objectiu de tot plegat 

és que els infants amb di-
versitat funcional puguin 
competir jugant a futbol, 
més enllà de participar en 
entrenaments. 

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