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Una quinzena de parades del Mercat 
impulsen la venda a domicili

L’alcaldessa, amb una imatge promocional del projecte al Mercat. / Localpres-Ajuntament

REDACCIÓ

El  Mercat Municipal de 
Rubí ha posat en marxa un 
projecte de venda de pro-
ductes en línia a través del 
web www.mercatderubi.
cat. Fins a 14 parades s’han 
sumat a aquest projecte, 
que pretén reforçar l’equi-
pament comercial amb la 
venda a domicili de produc-
tes frescos. 

L’alcaldessa de Rubí, 

Ana M. Mar� nez, ha des-
tacat la importància que 
el Mercat “incorpori nous 
serveis adaptats a les noves 
maneres de comprar i de 
consumir, assegurant que 
sigui un equipament amb 
molt de futur”. L’experi-
ència a través de la nova 
bo� ga en línia és senzilla: 
la persona compradora tria 
els productes que vol de les 
parades que formen part 
de la proposta i fa un únic 
pagament de tota la cistella 
a través d’un sistema segur. 
El client rep la comanda a 
casa en 24 hores o el dia 
que demani i, si ho prefe-
reix, també pot passar-la a 
recollir pel Mercat. A través 
d’un punt de recollida, els 
clients que hagin comprat 
en línia poden recollir de 

forma ràpida i pràctica la 
compra aparcant a dues 
places reservades per a 
compradors d’Internet. “La 
venda en línia uneix el millor 
de la tradició del Mercat, la 
qualitat del seu producte, la 
confi ança entre la clientela 
i els paradistes i el seu bon 
preu amb els nous hàbits 
de consum i de compra 
que passen per la venda 
en línia”, ha explicat el re-
gidor de Comerç, Moisés 
Rodríguez. 

De moment, són 14 les 
parades que han volgut 
participar en el projecte. 
Es tracta de Cansaladeria 
Casas, Cansaladeries Páez, 
Carnisseries Nati-Ángels, 

servei a
domicili

Ens agrada la 
nostra gent.
Des de 1955 
amb vosaltres.

Carnisseria Na� -Rafa, Frui-
tes i Verdures Arnau, Her-
boristeria Dietètica Majó, 
JuanMa Carnissers, Lo Salat, 
Peixateries Guirao, Polleria 
Beli, Polleria Roura i Toni Or-
� z Peixaters i properament 
s’incorporaran també Aluju 
Cansaladers i Cansaladeria 
Oliva.

Projecte inclusiu i soste-
nible
A banda d’oferir aquest nou 
servei de productes a domi-
cili, el projecte té un vessant 
inclusiu i sostenible. La dis-
tribució va a càrrec de Font 
del Ferro i el seu nou servei, 
Distribució d’Última Milla 
(DUM). L’empresa municipal 
d’inclusió de persones amb 
diversitat funcional s’encar-
rega de tot el que està rela-
cionat amb la distribució i 
l’emmagatzematge: “El nou 
servei ja ha signifi cat la con-
tractació de dues persones 
amb diversitat funcional i un 
coordinador”, ha explicat la 
regidora de Serveis Socials, 
Yolanda Ferrer.

D’altra banda, el trans-
port es fa amb una furgo-
neta elèctrica o bé a peu 
per tal que el repar� ment 
sigui sostenible i respectu-
ós amb el medi ambient. 
A més, Font del Ferro ha 
formalitzat una aliança amb 
Koiki, una empresa basca de 
paqueteria especialitzada 
en úl� ma milla sostenible 
i inclusiva. Font del Ferro 
posa a disposició de l’em-
presa el repartiment dels 
seus paquets de comerç 
electrònic a distribuir en 
les zones d’illa de vianants, 
mentre que Koiki i Seur 
facilitaran les aplicacions 
tecnològiques per dur a 
terme el servei a Rubí. 

Font del Ferro és 
l’empresa que 

s’encarrega de fer 
el repar� ment a 

domicili
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93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es
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Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87
didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat 

El risc de rebrot per covid-19 augmenta 
a Rubí un 700% en només una setmana 
REDACCIÓ

Després de dues setmanes 
d’augment moderat, l’aug-
ment del risc de rebrot per 
covid-19 a la ciutat s’ha mul-
� plicat, segons les dades del 
Departament de Salut. Si fa 
només set dies estava per 
sobre de 200, ara està per 
sobre de 1.000, un augment 
del 700%. La velocitat de 
reproducció de la malal� a 
també ha crescut molt i ara 
està per sobre del 3, el que 
vol dir que cada persona que 
té covid, en contagia tres. La 
mitjana d’edat dels nous 
contagis és de 30 anys.

Amb aquestes dades, 
són 7.397 les persones que 
ja han � ngut covid-19 des 
de l’inici de la pandèmia, se-
gons les dades ofi cials. Ara 
hi ha set persones ingres-
sades als hospitals, quan 
fa dues setmanes s’havia 
estabilitzat en quatre, però 
no s’han produït defuncions 
en els darrers dies.

Pel que fa a la situació a 
Catalunya és encara pitjor 
que a Rubí, ja que la taxa 

de rebrot està per sobre de 
1.400, la més elevada des 
que es fa aquest càlcul. Ara 
hi ha 610 persones ingres-
sades als hospitals i 133 a 
l’UCI.

Amb relació a la cam-
panya de vacunació, des 
d’aquest dilluns ja es poden 
vacunar tots els majors de 
16 anys. A Rubí, el 54% de 
la població té una dosi de la 
vacuna, mentre que el 35% 
tenen la pauta completa.

Al conjunt de Catalunya, 
el percentatge és més ele-
vat, amb un 57% de gent 
que ha rebut la primera 
dosi i la pauta completa, 
el 39%.

Pas enrere per l’augment 
de casos
La Generalitat,  davant 
d’aquest augment especta-
cular en la corba de contagis, 
ha decidit fer marxa enrere 
en l’obertura dels establi-

La velocitat de propagació és molt elevada. / M.C. 

ments nocturns. A excepció 
d’aquells que desenvolupen 
tota la seva ac� vitat a l’aire 
lliure, es tanquen tots els 
locals d’oci nocturn a par� r 
d’avui mateix.

A més, en aquells actes 
que siguin a l’aire lliure, com 
concerts o balls, s’apliquen 
noves mesures de segu-
retat, com l’ús obligatori 
de la mascareta i un test 
d’an� gens o PCR prèvia en 
cas de més de 500 especta-
dors o que no puguin estar 

asseguts.
Salut també recorda que 

és obligatori dur la mascare-
ta a l’aire lliure quan no es 
pugui guardar una distància 
d’1,5 m amb un altre grup 
bombolla i en espais de 
restauració quan no s’està 
consumint.

REDACCIÓ

L’Ajuntament ha començat a 
oferir un taller forma� u de 
suport en la cerca d’habitat-
ge a persones i famílies que 
es troben en exclusió resi-
dencial o en risc de pa� r-la. 
Amb aquesta inicia� va, que 
es realitza a través de Ser-
veis Socials, es vol facilitar 
a aquest col·lec� u les eines 
i recursos necessaris per fer 
una cerca ac� va d’habitat-
ge, orientar-la per detectar 
quines són les ofertes que 
millor s’adapten a la seva 
demanda o circumstàncies, 
fer un acompanyament en 
aquells casos que sigui ne-
cessari i generar una xarxa 
de suport entre les persones 
usuàries.

El projecte neix en un 
moment d’acusada preca-
rietat en què drets socials 
com l’habitatge no estan 
garan� ts. El parc públic és 
actualment insufi cient i el 
mercat privat exclou part 
de la ciutadania per diversos 
motius, tant de caràcter 

econòmic o laboral com 
social, comunitari, per raons 
d’origen o per edat.

Els des� nataris són per-
sones i famílies derivades 
dels Serveis Socials que es 
troben sense habitatge, en 
risc de pèrdua d’aquest, en 
condicions d’habitabilitat 
defi citàries o infrahabitatge, 
o en situació de risc social o 
convivència.

Taller de cerca d’habitatge 
per a persones en 
risc d’exclusió social

Mor el rubinenc Juli Sánchez, molt 
vinculat a diverses en� tats locals
El rubinenc Juli Sánchez ha 
mort aquest diumenge als 73 
anys. Sánchez va ser sempre 
una persona molt vinculada a 
la ciutat i va col·laborar amb 
moltes en� tats. Va ser un dels 
impulsors de la reac� vació 
del Grup Fotogràfi c ‘El Gra’, 
en� tat de la qual va ser un 
membre molt ac� u. Durant 
un temps va ser president de 
l’associació i posteriorment 
vicepresident i també ha 
estat l’únic rubinenc que ha 
guanyat el concurs de retrat 
del Gra. Era habitual veure’l 
sovint fotografiant grans 
esdeveniments, com per 
exemple la Festa Major.

Altres en� tats a les quals 
també va estar vinculat i per 
les quals va treballar molt van 
ser el Club d’Hoquei de Rubí 
Cent Pa� ns, el Casal d’Amistat 
Catalano-cubà José Mar�  de 
Rubí, l’Assemblea Nacional 
Catalana i l’Associació de Ve-
ïns del carrer Sant Miquel.

No s’ha fet cap cerimò-
nia i per desig exprés de la 
família, l’homenatge a la seva 
fi gura es farà si és possible a 
la tardor. / DdR

Retrat de Juli Sánchez. / Jaume Roura-Grup Fotogràfi c El Gra

Fotògrafs que van par� cipar en el reportatge Foto Viva de la Festa 
Major de 1980. Juli Sánchez és el segon per l’esquerra a baix. / Grup 
Fotogràfi c El Gra

La Generalitat 
tanca l’oci nocturn 
per intentar frenar 
el contagi entre la 

gent jove



La mort d’un jove gallec la 
nit del 3 de juliol després 
d’una brutal pallissa ha pro-
vocat una reacció social en 
nombrosos pobles i ciutats 
de l’estat espanyol, que 
dilluns al vespre van sor� r 
al carrer per condemnar el 
crim. Samuel Luiz va ser as-
sassinat per un grup de joves 
que mentre el colpejaven 
l’insultaven amb crits homò-
fobs, segons asseguren els 
tes� monis que van presen-
ciar l’agressió. La pallissa va 
ser de tal virulència que li va 
acabar provocant la mort.

A Rubí, com en moltes 
ciutats, es van concentrar 

més d’un centenar de per-
sones a la plaça de Pere 
Aguilera per mostrar el seu 
rebuig a l’homofòbia i fer un 
crit d’alerta davant l’avenç 
de posicions d’extrema dre-
ta, que legi� men el discurs 
d’odi contra els col·lec� us 
LGTBI. De fet, també s’ha 
conegut que durant la Festa 
Major de Sant Cugat, un 
jove va rebre una pallissa i 
va haver d’anar a l’hospital 
després de ser colpejat i 
rebre insults homòfobs. El 
jove ha denunciat l’agressió 
als Mossos, que de moment 
no han pogut iden� fi car els 
agressors. / DdR
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Manifestació contra 
l’homofòbia per l’assassinat 
d’un jove homosexual gallec

Adeqüen l’entorn del torrentó 
de Can Solà per espai de passeig
REDACCIÓ

L’equip de treballs fores-
tals de la Font del Ferro 
ha executat tot un seguit 
de tasques d’adequació a 
l’entorn natural del torrentó 
de Can Solà, un espai que 
compta amb múl� ples espè-
cies d’arbres i plantes, sota 
la coordinació del servei 
municipal de Medi Ambi-
ent. Un cop duta a terme 
aquesta actuació, es faran 
manteniments ordinaris per 
preservar la zona.

Els treballs han consis� t 
en el desbrossament se-
lec� u, la re� rada d’arbres 
caiguts i la re� rada de lianes 
als troncs dels arbres.

L’espai està situat entre 
els carrers d’Aguilar, d’Angle-
sola, d’Alva Myrdal, de Cole-
ra i de Celrà, on es troba un 
afl uent del torrent de Can 
Solà que presenta un entorn 
natural molt ben preservat 
d’unes 12 ha, envoltat per 
la trama urbana residencial 
de les urbanitzacions de 
Castellnou.

Al llarg del recorregut hi 
ha unes fi tes de pedra que 
indiquen l’itinerari, farcit 
de roures, alzines, pins pi-
nyoners, llorers i arboços, 
així com diverses espècies 
d’arbustives (llentiscles, 
marfulls, aladerns, salze...). 
Pel que fa a les plantes, 
en aquesta zona destaca 

l’estepa blanca i negra, la 
ginesta i, especialment, els 

El torrentó de Can Solà és un emplaçament privilegiat. / Localpres-Ajuntament

acants, molt desenvolupats 
en aquesta zona.

El recorregut té 1,5 km 
i s’hi pot accedir des de di-
versos emplaçaments: des 
dels carrers Celrà, Anglesola 
i Alva Myrdal. L’i� nerari està 
proveït de bancs de pedra, 
escales de fusta tractada i 
una passera de fusta.

La zona compta 
amb múl� ples 

espècies d’arbres, 
arbus� ves i 

plantes

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!

www.diariderubi.com

La manifestació va ser dilluns al vespre. / Ràdio Rubí

Obres de renovació del 
clavegueram a Rubí Sud

L’empresa concessionària 
del servei de clavegueram 
municipal, Agbar, executa 
unes obres de renovació 
de la xarxa de l’avinguda de 
Gaudí, al polígon industrial 
de Rubí Sud, des del 5 de 
juliol.

L’actuació, que té una 
durada prevista de dues 
setmanes, consisteix en la 
interconnexió dels dos col-
lectors actuals de l’avinguda 
mitjançant la instal·lació 
d’un nou tub d’una longitud 

de 26 metres. També es can-
viarà el punt de connexió a 
xarxa d’una de les empreses 
de la zona, amb l’objec� u 
d’assegurar el correcte fun-
cionament del sobreeixidor 
de la xarxa de clavegueram 
existent.

L’execució d’aquestes 
obres suposa haver de tallar 
al trànsit un carril en cada 
sen� t de la circulació, així 
com la supressió de la para-
da de l’autobús urbà Gaudí 
de la línia L6. / DdR

Les escoles municipals Sol Solet i la Lluna convoquen 
una concentració per reclamar millores
REDACCIÓ

Les escoles bressol munici-
pals Sol Solet i la Lluna han 
convocat una concentració 
per dijous vinent 15 de juliol 
per reclamar a l’Ajuntament 
millores a les instal·lacions, 
més recursos educatius i 
l’equiparació salarial amb 
la resta d’escoles bressol 
gestionades directament 
pel consistori. Els centres, 
gestionats per l’empresa 

Cavall de Cartró, demanen 
que les instal·lacions siguin 
adequades a la tasca for-
mativa que ofereixen als 
infants entre 0 i 3 anys, així 
com recursos pedagògics 
com la parella educativa, 
és a dir, una segona respon-
sable de cada grup, i poder 
educar amb dignitat. A més, 
insisteixen, com han fet des 
de fa anys, en l’equiparació 
dels sous dels professionals 
amb els dels que treballen 

per a centres públics.
Cal recordar que l’opo-

sició fa anys que reclama 
al govern local la munici-
palització d’aquestes dues 
escoles, per tal que passin 
a ser ges� onades per l’ad-
ministració. Ara fa un any, 
el regidor d’Educació, Víctor 
García, explicava en sessió 
plenària que l’execu� u s’ha-
via reunit amb les treballa-
dores de les escoles bressol 
i que s’estava estudiant com 

millorar les seves condicions 
laborals i salarials. També va 
fer públic que s’havia fet un 
primer encàrrec per estu-
diar la viabilitat de munici-
palitzar les escoles bressol. 
Tot i això, el Ple va aprovar 
la licitació del servei fa unes 
setmanes. 

Per aquest motiu, els 
centres han convocat aques-
ta concentració, que � ndrà 
lloc el 15 de juliol a les 19 h 
a la plaça Pere Aguilera. 
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Esports

La Diputació treballa al costat dels ajun-
taments per garantir a tothom el dret a 
fer esport i afavorir la inclusió social. 
Per això, posa a disposició dels consis-
toris tot un conjunt de recursos tècnics, 
econòmics i materials, el Catàleg 2021, 
dotat amb 7,78 milions d’euros. 

Aquests recursos, que s’han incremen-
tat un 86% respecte l’any passat per 
reduir l’impacte de la COVID-19, han 
de servir per reactivar el sistema espor-
tiu local, fortament colpejat per la crisi, 
com tants altres sectors. 

Esport per a tothom 
Si alguna cosa s’ha fet ben evident du-
rant la crisi sanitària és que la pràctica 
de l’esport és una necessitat bàsica i, per 
tant, un servei d’interès general que les 

s’aporten 1,5 milions d’euros als ens lo-
cals per organitzar activitats esportives 
que fomentin l’accés a l’esport de la ciu-
tadania en general. I es treballa perquè 
hi hagi una oferta d’activitats adients per 
a totes les etapes de la vida, especial-
ment per fomentar un envelliment actiu; 
en aquest sentit, destaquen les “passe-
jades per a la gent gran”, un programa 
amb gran èxit de participació.

La Diputació dona també suport als 
ajuntaments en l’organització d’esde-
veniments esportius d’especial inte-
rès per al territori, amb una aportació 
econòmica de 400.000 euros. A més, 
se’ls ofereix un servei de préstec de 
material i assessorament tècnic per 
optimitzar l’organització i incrementar 

La Diputació de Barcelona destina prop de 8 milions 
d’euros a impulsar l’esport a la província 

Diputació de Barcelona

administracions han de prestar a la ciuta-
dania. La Diputació de Barcelona col·la-

perquè tothom, també les persones amb 
necessitats especials, puguin accedir-hi.

-
posició beques esportives per a col-
lectius vulnerables per un valor d’1 milió 
d’euros, per facilitar la seva participació 
en activitats esportives extraescolars, 
campus o altres programes. Igualment, 

Passejades per a la gent gran | Diputació de Barcelona

L’esport contribueix a l’educació en va-
lors i a la millora de la salut i del ben-
estar de les persones. En el context 
actual, s’ha treballat intensament per 
garantir la pràctica esportiva segura i 
per la sostenibilitat ambiental i econò-
mica dels esdeveniments.

Aposta per l’esport ‘outdoor’
La Diputació veu en l’espai outdoor una 
gran instal·lació esportiva, amb 1.316 
km d’itineraris esportius i 100 km de 

litoral
això, aposta per l’ús d’aquest espai pú-
blic, que s’ha incrementat amb la irrup-
ció de la COVID-19, i promou entorns 
actius i inclusius, tant al medi natural 
com a l’urbà. En aquest sentit, s’ofereix 
suport tècnic als ajuntaments per di-
agnosticar l’estat de la xarxa d’itineraris 
esportius i millorar-la.

Salvaguardar el sistema esportiu de 
la província
Consolidar la Xarxa d’Equipaments 
Esportius Locals, formada per 4.918 
instal·lacions esportives de titula-
ritat municipal, és un repte per a la 
Diputació de Barcelona, que participa 
en la construcció, la reforma i el man-
teniment d’instal·lacions esportives. 
Enguany s’ha posat l’accent en la digi-
talització dels equipaments per a una 

D’altra banda, la corporació destina 
aquest 2021 més de 2,5 milions d’eu-
ros a la reactivació econòmica dels 
serveis esportius municipals, els in-
gressos dels quals van caure un 95% 
l’any passat. Poden emprar-se per fer 
front a les seves despeses corrents, i 
també perquè els ajuntaments puguin 
fer transferències a entitats sense ànim 
de lucre per a la gestió d’equipaments 
esportius i per a aportacions municipals 
que reequilibrin contractes de serveis 
i concessions afectades per la CO-
VID-19.

I perquè arreu del territori es pugui gau-
dir de l’esport, independentment del 
municipi on es visqui, es fan projectes 
de dinamització esportiva d’agrupaci-
ons de petits municipis, oferint suport 
econòmic a aquells que tenen menys 
de 10.000 habitants, per contribuir a la 
millora del sistema esportiu local.

Més informació a: www.diba.cat/web/
esports/cataleg-de-serveis-2021-23

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon, especialment, a 
l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 3 “Garantir 
una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a to-
tes les edats”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General 
de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’Agenda 
global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment 
i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província 
d’acord amb aquests ODS.

Sant Silvestre al Masnou | Diputació de Barcelona

Torneig de bàsquet | Diputació de Barcelona Torneig de bàsquet 3x3 | Diputació de Barcelona



Ja estan obertes les inscripcions 
per al casal d’es� u del setembre 
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha 
obert les inscripcions per 
al casal de setembre, que 
es farà a l’institut-escola 
Teresa Altet entre l’1 i el 
10 de setembre de dilluns 
a divendres. Les famílies 
interessades poden for-
malitzar la inscripció fi ns 
al 23 de juliol a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania 
amb cita prèvia.

Cal portar la sol·licitud 
d’inscripció degudament 
plena, la còpia de la targe-
ta sanitària i la còpia del 
carnet de vacunacions de 
l’infant, a més de la còpia 
dels documents iden� fi ca-
� us del menor i dels pares 
o tutors legals. El full de 
preinscripció es pot descar-
regar a la Seu Electrònica 
de l’Ajuntament. Les places 
s’atorgaran per ordre d’arri-
bada de les demandes i es 
trucarà a cada familiar per 
confi rmar l’acceptació de la 
plaça en les condicions que 
ha sol·licitat.

Els casals de setembre 
s’adrecen a infants de 3 
a 12 anys i es poden sol-
licitar en horari bàsic de 
matí, de 9 h a 13 h, de 
tarda, de 15 h a 17 h, o bé 
de jornada completa, de 9 
h a 17 h. També es poden 
sol·licitar serveis comple-
mentaris d’acollida, de 8 

h a 9 h o de 13 h a 15 h. 
L’activitat costa per als 8 
dies de casal entre 16 euros 
per l’horari de tarda fi ns als 
112 euros per la jornada 
completa amb acollida de 
ma�  i dinar.

Enguany, a causa de 
la pandèmia, el casal s’ha 
adaptat i oferirà 40 pla-

El casal de setembre � ndrà una durada de vuit dies. / Localpres-Ajuntament

ces distribuïdes en grups 
bombolla de 10 infants. 
Cada grup bombolla � ndrà 
educadors exclusius per a 
cada grup. Tant les entra-
des com les sortides del 
casal seran esglaonades i 
s’informarà cada grup de 
l’horari d’entrada i sor� da 
corresponent.
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L’Ajuntament impulsa un programa d’ac� vitats infan� ls inclusives a l’es� u
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí posa 
en marxa un programa 
d’ac� vitats educa� ves i in-
clusives que coincideix amb 
l’inici del desplegament del 
Carnet 360, una inicia� va 
per acostar els infants a 
les ac� vitats que es fan a 
la ciutat.

Es tracta d’una progra-
mació que es concreta en 
quatre eixos: Es� u d’opor-
tunitats als barris, Estiu 
d’oportunitats per a la po-

blació jove, un projecte 
pilot d’inclusió al Casal 
Ramon Llull i Lleure inclusiu 
als Casals d’es� u. “Rubí és i 
vol ser una ciutat inclusiva 
i educadora i aquest es� u, 
més que mai, apostem per 
desplegar activitats que 
generin oportunitats edu-
ca� ves a tota la infància de 
la ciutat”, ha explicat l’alcal-
dessa, Ana M. Mar� nez. 

Es� u d’oportunitats als 
barris és un programa de 
jocs i ac� vitats inclusives 
que tindran lloc a espais 

públics del Pinar, el 25 de 
Setembre i Les Torres.

Es� u d’oportunitats per 
a població jove es divideix 
en dues propostes: un casal 
d’es� u per a població nou-
vinguda i tallers de reforç 
educa� u. El casal per a per-
sones nouvingudes s’adreça 
a joves de secundària i està 
obert a població jove que 
vulgui aprendre a millorar 
la llengua catalana i la cul-
tura rubinenca. Els tallers 
de reforç educatiu estan 
pensats per a repassar les 

competències bàsiques i 
facilitar l’aprenentatge i va 
dirigit a les famílies.

El tercer eix és el pro-
jecte d’inclusió al casal del 
Ramon Llull, que pretén 
promoure l’espai com a 
en� tat educa� va inclusiva, 
promovent l’acceptació i la 
normalització de tothom 
en àmbits com la diversitat 
funcional, la diversitat se-
xual i cultural. 

Per últim, en tots els 
Casals d’estiu s’inclou la 
contractació de monitors-

vetlladors d’inclusió per 
donar suport individual en 
funció de la rà� o d’infants 
amb necessitats educa� ves 
especials i també per oferir 
formació sobre inclusió als 
professionals dels casals.

Rubí ha tornat a reno-
var el segell que reconeix 
Rubí com a Ciutat Amiga 
de la Infància i aquesta 
programació s’inclou dins 
d’aquest projecte: “La re-
novació és per nosaltres la 
constatació que ens man-
tenim en la bona direcció 

i ens encoratja a con� nuar 
treballant com fi ns ara per 
incorporar la mirada dels 
nens i nenes en la creació 
de polítiques públiques, 
així com a garan� r la igual-
tat d’oportunitats”, ha dit 
Mar� nez. 

D’altra banda, con� nu-
en els tallers ar� s� cs d’es� u 
que ofereix l’Escola d’Art 
i Disseny (edRa) i l’Escola 
Municipal de Música Pere 
Burés, que complementen 
l’oferta lúdica i educa� va 
durant tot el mes de juliol. 

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha ex-
pedit 82 cer� fi cats d’acollida 
entre febrer de 2020 i juny 
de 2021. La vuitantena de 
persones que han ob� ngut 
el document, algunes de les 
quals durant l’estat d’alar-
ma, van ser convidades a 
un acte de reconeixement 
ins� tucional als jardins de 
l’Ateneu el dijous passat. 

La trobada va comptar 
amb la presència de l’al-
caldessa, Ana M. Mar� nez, 
el regidor de Ciutadania, 
Pau Navarro, i Agus�  Igle-

Una vuitantena de 
persones han ob� ngut 
el cer� fi cat d’acollida

Un dels grups que han ob� ngut el cer� fi cat, amb les autoritats 
locals. / Localpres-Ajuntament

sias, tècnic de la Secretaria 
d’Igualtat, Migracions i Ciu-
tadania de la Generalitat de 
Catalunya.

Per obtenir la certifi-
cació, l’alumnat ha cursat 
90 hores de competències 
lingüístiques bàsiques en 
llengua catalana, 15 hores 
de coneixements de l’entorn 
laboral, 15 hores de coneixe-
ments de la societat catala-
na i el seu marc jurídic i 15 
hores de prevenció violènci-
es masclistes, en el cas de les 
persones que han par� cipat 
del Pacte d’Estat contra la 
violència de gènere.
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20 YE
AR

S

growing together!

ES P L A I  I  C A M P US  D ’ EST I U  EN  ANGL ÈS!

Encara pots inscriure’t! 
Apunta’t ara per setmanes o dies solts! T’hi esperem! 

L’escola d’idiomes , 
com a centre preparador dels 
exàmens de la Universitat de 
Cambridge, rep al juliol un any 
més als examinadors d’aquesta 
Universitat a les seves instal·lacions. 
Aquest fet suposa un gran 
avantatge per als seus gairebé 40 

que pugen a examen i què no 
han de desplaçar-se a Barcelona 
a fer el seu examen oral del First 

entorn conegut i prop de casa, els 

més còmode. 

 també prepara alumnes per 

inscripcions ja estan obertes per al 
nou curs.

 us 
anima a apuntar-vos al curs intensiu 
amb classes de juliol a desembre, 

per a pujar a examen abans de 

conèixer el vostre nivell d’anglès 

un mock exam de forma totalment 
gratuïta el dia 13 de juliol. Aquest 
examen és un simulacre d’examen 
igual als exàmens reals de First 

condicions. Animeu-vos i truqueu 

la vostra assistència!
Aquests serveis i avantatges 
són només uns dels tants trets 

 
que aquest any ha celebrat el seu 
20è aniversari. Tots aquests anys 
de trajectòria permeten a 

 oferir un ampli ventall 
d’opcions per a totes les edats 
amb 

llars d’infants, escoles i empreses,  
de gran qualitat.  
ofereix cursos de nivell de tots els 

italià, portuguès, rus, xinès, japonès, 

cursos de conversa per a millorar 
la comunicació oral, cursos de 

 ofereix 
les Summer Weeks: el seu esplai 
i campus en anglès per a nens i 
adolescents.  
Les inscripcions per al nou curs 

informar-vos i no quedar-vos sense 
plaça, us podeu dirigir a 

, a l’Av. Barcelona 
21 o trucar al 935860825 o enviar 
un WhatsApp al 635901918, per 
a parlar amb l’Úrsula o la Vanesa 
que estaran encantades d’atendre-

especials d’aniversari. 
Aquest curs tots els rubinencs a 
aprendre idiomes i assolir els seus 

 Divendres, 9 de juliol de 2021ACTUALITAT 7

 www.britishhouse.es - info@britishhouse.es -       935860825        635901918 - Av. Barcelona 21, RUBÍ www.britishhouse.es - info@britishhouse.es -       935860825        635901918 - Av. Barcelona 21, RUBÍ

20 YE
AR

S

growing together!

ES P L A I  I  C A M P US  D ’ EST I U  EN  ANGL ÈS!

Encara pots inscriure’t! 
Apunta’t ara per setmanes o dies solts! T’hi esperem! 

L’escola d’idiomes , 
com a centre preparador dels 
exàmens de la Universitat de 
Cambridge, rep al juliol un any 
més als examinadors d’aquesta 
Universitat a les seves instal·lacions. 
Aquest fet suposa un gran 
avantatge per als seus gairebé 40 

que pugen a examen i què no 
han de desplaçar-se a Barcelona 
a fer el seu examen oral del First 

entorn conegut i prop de casa, els 

més còmode. 

 també prepara alumnes per 

inscripcions ja estan obertes per al 
nou curs.

 us 
anima a apuntar-vos al curs intensiu 
amb classes de juliol a desembre, 

per a pujar a examen abans de 

conèixer el vostre nivell d’anglès 

un mock exam de forma totalment 
gratuïta el dia 13 de juliol. Aquest 
examen és un simulacre d’examen 
igual als exàmens reals de First 

condicions. Animeu-vos i truqueu 

la vostra assistència!
Aquests serveis i avantatges 
són només uns dels tants trets 

 
que aquest any ha celebrat el seu 
20è aniversari. Tots aquests anys 
de trajectòria permeten a 

 oferir un ampli ventall 
d’opcions per a totes les edats 
amb 

llars d’infants, escoles i empreses,  
de gran qualitat.  
ofereix cursos de nivell de tots els 

italià, portuguès, rus, xinès, japonès, 

cursos de conversa per a millorar 
la comunicació oral, cursos de 

 ofereix 
les Summer Weeks: el seu esplai 
i campus en anglès per a nens i 
adolescents.  
Les inscripcions per al nou curs 

informar-vos i no quedar-vos sense 
plaça, us podeu dirigir a 

, a l’Av. Barcelona 
21 o trucar al 935860825 o enviar 
un WhatsApp al 635901918, per 
a parlar amb l’Úrsula o la Vanesa 
que estaran encantades d’atendre-

especials d’aniversari. 
Aquest curs tots els rubinencs a 
aprendre idiomes i assolir els seus 

L’escola el Bosc, el transport del 
Joan Maragall i l’oferta d’FP, 
els temes pendents en Educació
REDACCIÓ

El projecte de construc-
ció de l’escola del Bosc, el 
transport escolar cap a l’es-
cola Joan Maragall i l’ins� tut 
JV Foix i la planifi cació de 
l’oferta de Formació Profes-
sional (FP) de la ciutat són 
els temes que l’alcaldessa, 
Ana M. Mar� nez, i el regidor 
d’Educació, Víctor García, 
van tractar divendres passat 
amb el conseller d’Educació 
de la Generalitat, Josep 
Gonzàlez-Cambray.

En aquesta trobada, la 
conselleria va posar a dispo-
sició de l’ens local el suport 
de l’equip jurídic i tècnic del 
departament d’Educació per 
a la redacció del projecte de 
construcció de l’edifi ci de 
l’Escola del Bosc. La redac-
ció del projecte es troba ara 
en la fase par� cipa� va que 
permetrà que la comunitat 
educa� va de l’escola pugui 
prendre part en la defi nició 
dels espais educatius del 
nou edifi ci.

D’altra banda, els re-
presentants de les dues 
administracions van acordar 
treballar conjuntament la 
planificació de l’oferta de 

La comi� va va visitar l’ins� tut La Serreta on va tenir lloc la reunió 
de treball. / Generalitat

Formació Professional de 
la ciutat per adequar-la al 
caràcter industrial del muni-
cipi, fomentant sempre que 
sigui possible la modalitat 
dual. El conseller va felicitar 
l’Ajuntament de Rubí per la 
recent contractació de 10 
estudiants a través, preci-
sament, de l’FP Dual.

“Estem contents perquè 
el llistat de temes pendents 
és curt i això és perquè 
hem pogut treballar fi ns ara 
molt bé amb la conselleria i 
els Serveis Territorials”, va 
apuntar l’alcaldessa. A més 
de l’alcaldessa i el regidor 
d’Educació, van rebre el 

conseller el primer � nent 
d’alcaldia, Moisés Rodrí-
guez, i la segona tinenta 
d’alcaldia, Ànnia García. Du-
rant la recepció a la sala de 
plens, el conseller va signar 
el llibre d’honor de la ciutat 
i va rebre un obsequi de 
mans de la primera edil ru-
binenca. Gonzàlez-Cambray 
va venir acompanyat, entre 
d’altres, de la rubinenca 
Laura Alegre, sotsdirecto-
ra de la Funció Directiva 
i Lideratge Pedagògic de 
la conselleria, i M. Teresa 
Fons, directora dels Serveis 
Territorials d’Educació al 
Vallès Occidental.

Joan Pun� , escollit nou president 
de la secció local d’Esquerra a Rubí
REDACCIÓ

L’assemblea de la secció lo-
cal d’Esquerra Republicana 
a Rubí ha escollit aquest 
dilluns els membres de la 
nova execu� va. La trobada, 
que va tenir lloc a l’Espai 
Cultural Francesc Alujas, va 
aplegar els militants de la 
formació republicana que 
han escollit per unanimitat 
la candidatura encapçalada 
per Joan Pun� . El nou presi-
dent, llicenciat en Filologia 
Anglo-germànica, professor 
i traductor literari, va for-
mar part del grup municipal 
d’ERC com a regidor inde-
pendent durant el mandat 
2015-2019, després del 
qual es va fer militant.

La nova executiva, a 
més de Pun� , està formada 
per Jordi Codina (secreta-
ria d’organització); Robert 
Masalias (secretaria de 
fi nances); Àngels Albalate 
(secretaria d’imatge i co-

municació); Ariadna Mar� n 
(secretaria de les dones); 
Montse Soler (secretaria 
de polí� ca municipal); Joan 
Batllori (secretaria de ciuta-
dania); Laia Aliart (secreta-
ria de transició ecològica); 
Moisés Pozo, Lídia Calvet i 
Ricard Abellán.

El nou president de 
l’agrupació d’ERC ha ex-
plicat que la intenció és 
continuar amb la línia de 
l’anterior presidenta i que 
“seguirem treballant amb 

els valors republicans per-
què en Xavier Corbera si-
gui el futur alcalde de la 
ciutat”.

“El nostre model no és 
arribar a les institucions 
per col·locar-hi la nostra 
gent, sinó dur a terme les 
polítiques públiques ne-
cessàries per millorar la 
ciutat amb les persones 
més qualificades per fer-
ho”, ha apuntat. També ha 
destacat la importància de 
les persones independents 
que formen part de l’actual 
grup municipal, ja que “ens 
permeten desmarcar-nos 
dels amiguismes i poder 
anar amb el cap ben alt 
sempre”.

L’assemblea de la secció 
local d’Esquerra Rubí va ser-
vir també per retre un pe� t 
homenatge al recentment 
traspassat Juli Sánchez per 
la seva vinculació i compro-
mís amb la cultura i amb la 
ciutat de Rubí.

Joan Pun�  és el nou president 
d’ERC Rubí. / Arxiu
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La Cambra reconeix el coratge empresarial 
davant els reptes de la pandèmia

Guardonats, patrocinadors i autoritats, en una foto de família. / Cedida

REDACCIÓ

La Cambra de Comerç, In-
dústria i Serveis de Terrassa 
va lliurar el 30 de juny els 
Premis Cambra 2021 en un 
acte presidit pel vicepresi-
dent i conseller de Políti-
ques Digitals i Territori de la 
Generalitat, Jordi Puigneró i 
pel president de la Cambra, 
Ramon Talamàs, que va te-
nir lloc al Teatre-Auditori de 
Sant Cugat. L’acte de lliura-
ment culmina una nova edi-
ció dels Premis Cambra que, 
enguany, s’han celebrat en 
un format diferent amb la 
voluntat de fer costat al 
sector cultural i de comme-
morar el 135è aniversari de 
la ins� tució.

Així, tota la cerimònia 
va girar al voltant de l’es-
trena de l’obra de teatre, 
Històries de la Cambra, 
amb dramatúrgia de Ser-
gi Pompermayer, direcció 
ar� s� ca de Miquel Gorritz 
i producció de La Mola. La 
funció va repassar els orí-
gens de la Cambra i el seu 
acte fundacional en 1886, 
l’actualitat de l’entitat i 
els importants reptes de 
futur als quals s’enfronta la 
ins� tució i la societat com 
ara la digitalització, el canvi 
climà� c, la sostenibilitat, la 
igualtat, etc.

Durant l’acte es van lliu-
rar dos reconeixements. Un 
al Lideratge Empresarial, 
que va ser per Ignasi Cusidó, 
fundador de Lamp SA, i un 
segon, a la Millor Resposta 
Empresarial davant la covid-
19, que es van atorgar als 
tres hospitals de la demar-
cació de Terrassa (Consorci 
Sanitari de Terrassa, Hospi-
tal Universitari General de 

Gairebé 300 aturats 
menys a la ciutat 
durant el mes de juny
REDACCIÓ

Un total de 297 persones 
de Rubí han aconseguit 
incorporar-se al mercat 
laboral durant el passat 
mes de juny, fet que situa 
el nombre de desocupats 
a la ciutat en 5.313. Xifra 
posi� va pel que fa a la re-
ducció de l’atur al municipi 
i que manté la tendència 
a la baixa per tercer mes 
consecu� u.

En comparació amb les 
dades de juny de l’any pas-
sat, quan les dures restricci-
ons per la pandèmia de co-
ronavirus eren plenament 
vigents, l’atur ha baixat en 
564 desocupats menys.

Pel que fa al sexe, dels 
5.313 aturats a la ciutat, 
3.110 són dones i 2.203 són 
homes, el que evidencia 
que la manca d’oportunitats 
laborals con� nua perjudi-
cant més les dones que els 
homes, i ho fa especialment 
entre les de més edat. Per 
grups d’edat, el col·lec� u 
d’entre 40 i 54 anys és el 
més afectat per l’atur, amb 
1.986 desocupats, seguit de 
prop pels majors de 54, on 
hi ha 1.704 aturats. Final-
ment, el grup d’entre 25 i 
39 anys compta amb 1.315 
desocupats a la ciutat, men-
tre que en els menors de 
25 anys hi ha 308 persones 
apuntades a les llistes del 
Servei d’Ocupació.

En relació amb els grans 
sectors d’ocupació, el sector 
dels serveis és àmpliament 
el més perjudicat per l’atur 
(3.716 desocupats), seguit 
de lluny per la construcció 
(383), la indústria (812) i 
l’agricultura (28). A més, 

hi ha 374 rubinencs i ru-
binenques que no tenien 
ocupació anteriorment i 
que busquen incorporar-
se al mercat laboral per 
primera vegada. Gairebé el 
80% dels aturats a la ciutat 
són persones sense estudis 
o amb estudis primaris o 
bàsics.

Descens a la comarca
Pel que fa al conjunt de la 
comarca, tots els municipis 
han registrat un descens 
de l’atur aquest mes de 
juny. En aquest sen� t, l’atur 

al Vallès Occidental es va 
situar al juny en els 56.179 
aturats, és a dir, 3.434 per-
sones menys que el mes an-
terior. Per ciutats, Sabadell 
(-986) i Terrassa (-863) són 
els municipis que registren 
el descens de l’atur més 
destacat.

La tendència a la baixa 
de l’atur també s’ha regis-
trat a Catalunya i a l’estat 
espanyol. En el cas català, 
el juny s’ha tancat amb un 
total de 445.862 aturats, 
és a dir, 35.955 desocupats 
menys que el mes ante-
rior, mentre que a l’estat 
espanyol l’atur s’ha reduït 
en 166.911 persones. Ac-
tualment, hi ha 3.614.339 
espanyols sense feina.

Catalunya i Mútua Terras-
sa), respec� vament.

Ignasi Cusidó, reconegut 
empresari terrassenc, va 
posar en relleu els valors de 
la generositat, la transpa-
rència i l’exigència posant el 
focus en la responsabilitat 
social de les empreses: “Vull 
aprofi tar aquest espai que 
se’m dona per reconèixer 
tots els agents del món em-
presarial que dediquen part 
del seu temps a qües� ons 
socials, col·laborant amb 
en� tats i fundacions sem-
pre de forma desinteressa-
da i altruista per fer un món 
cada dia una mica millor. Cal 
que els empresaris siguin 
generosos i transparents. 
Només d’aquesta manera 
s’aconsegueix la rendibi-
litat i no em refereixo a la 
rendibilitat econòmica sinó 
a la rendibilitat social i al 
fet de sentir-se satisfet i 
realitzat”.

Per la seva banda, Jordi 

Parera, president de Mútu-
aTerrassa, va parlar en nom 
dels tres hospitals guardo-
nats. En la seva intervenció 
va donar les gràcies a la 
Cambra pel reconeixement 
i va destacar que aquest 
guardó és per a tots no-
saltres: “El que hem viscut 
ens ha posat a tots a prova. 
Hem sabut fer-li front, rein-
ventant-nos, mantenint els 
serveis públics...”. També 
va tenir unes paraules de 
record pels que ja no hi són 
entre nosaltres, per aquells 
que han perdut la feina i 
pels negocis tancats.

A l’acte, que es va ce-
lebrar tot respectant to-
tes les mesures davant la 
covid-19, va comptar amb 
representants d’instituci-
ons, empresaris del territori 
i personalitats destacades 
del panorama econòmic i 
polí� c del país.

El president de Cambra 
de Terrassa, Ramon Tala-

màs, va destacar l’esforç 
per donar suport al teixit 
empresarial en moments 
complicats i com, amb les 
difi cultats, ha afl orat, més 
que mai, el talent intern. 
També va fer referència al 
paper essencial de la cul-
tura i va compar� r la seva 
alegria per la presència a 
l’acte de Josep Rull després 
d’una llarga absència.

D’altra banda, el vice-
president de la Generali-
tat va felicitar en nom del 
govern de Catalunya les 
empreses guardonades i 
va insistir que Catalunya 
ha de ser un país digital, 
ressaltant que el sector 
tecnològic representa una 
gran oportunitat pel país i 
que ja genera més feina que 
l’automoció. 

També va emfatitzar 
que cal millorar les infraes-
tructures: “Hem de ser un 
país connectat � sicament i 
digitalment”.

El 70% dels 
desocupats a la 

ciutat han perdut 
la seva feina en el  

sector dels serveis, 
el més cas� gat per 

les restriccions

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

Ya tenemos la nueva temporada 
Primavera - Verano

Vidres plans, miralls, mampares de 
bany, vidrieres artístiques, persianes, 

mosquiteres, instal·lacions comercials.

Vidres plans, miralls, mampares de 
bany, vidrieres artístiques, persianes, 

mosquiteres, instal·lacions comercials.

Tels. 619 823 974 - 93 112 69 27
cristaleriamedina@hotmail.es
Carrer Bartrina, 9 local - 08191 RUBÍ
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La societat està emmalaltint tant a escala 
psicològica com física. Els brots de 
violència que malauradament cada dia 

són notícia són un senyal inequívoc d’aquesta 
malaltia. El brutal assassinat a cops d’un jove a 
A Coruña el passat cap de setmana ens ha sac-
sejat i ha fet sortir al carrer milers de persones 
per denunciar la violència contra la comunitat 
LGTBI. Reiterats delictes d’odi contra perso-
nes per la seva orientació sexual, la seva religió 
o la seva raça, entre altres, que no paren de 
créixer i que son majoritàriament alimentats 
pels discursos de l’extrema dreta, demagògics, 
simplistes, populistes, discriminatoris cap a les 

Usuaris de  l’Hospital de Terrassa
La forma de vacunar contra la covid-19 està 
funcionant molt bé i molt ràpid. Tothom es 
queda sorprès de les cues tan àgils que es fan. 
Però quan se surt de l’àmbit exclusivament 
dels professionals sanitaris, la cosa es pot 
complicar. Jo vaig trobar hora a l’hospital de 
Terrassa, a la carretera de Torrebonica, els dies 
ú i vint-i-nou de juny. La primera dosi a les 
cinc de la tarda, i com que és el meu hospital 
de referència, sé que amb una combinació de 
FGC i bus de la línia 1 de Terrassa amb menys 
de tres quarts d’hora es fa el viatge. Puntual, a 
les cinc i cinc ja tornava a ser al bus de tornada. 
La baixada � ns a l’estació no va ser tan ràpida 
com la pujada, però no vaig trigar molt més. 
El dia de Sant Pere, segona dosi, em tocava a 
tres quarts de set. Arribo puntual. El bus de 
tornada que havia de sortir a les 19.06, trigava, 
però no em vaig preocupar molt perquè no 
necessitava tornar a Rubí � ns a les 20:30 per 
anar a les havaneres. El viatge va ser lentíssim, 
només sortir de l’Hospital i agafar la carretera, 
van ser més de deu minuts. Tota la carretera 
cua, engegant i parant. Ja a Terrassa ens fan 
canviar de bus. Seguim lentíssims. Quan va 
parar al capdavall de la Rambla vaig optar 
per baixar i fer un petit esprint � ns a l’estació. 
Agafo pels pèls el tren de les 20:18, a les 20.27 
a l’estació, i cap a les havaneres.

El que fa ràbia és que aquest viatge amb 
transbord és de dues zones, 2,24 € trajecte… 
Com que va trigar tant el bus, ja havia passat 
el temps i quan vaig passar la targeta em va 
marcar un viatge nou. O sigui, que en total la 
vacunació m’ha costat 11,2 €. I això ens passa 
a tots els que tenim aquest hospital, perquè 
si hi vas en cotxe, el qui en té, el pàrquing és 
de pagament.

Ma. Dolors Cortada

El parque de Ca n’Oriol se seca
Soy una ciudadana de Rubí que cada día paseo 
por Ca n’Oriol. Hace un año era un momento 
encantador y muy relajante, pero ahora me 
muero de pena viendo como el entorno se está 
muriendo, mejor dicho, ya se ha muerto. 

El sistema de regadío ha dejado de funcio-
nar, creo que desde hace un año. Durante el 
invierno, la vegetación ha aguantado, pero esta 
primavera he visto como se ha ido secando 
todo y ahora en verano, ¡ya es para llorar!

He comunicado esta incidencia a todos los 
barrenderos de la zona, que, por cierto, tam-
bién son héroes: cada día tienen que limpiar 
cientos de botellas, vasos, etc. por culpa de los 
incívicos que hacen botellones. 

No sé si esta carta solucionará el problema, 
pero se tiene que intentar. También se tiene 
que revisar la única zona que sí que está verde, 

porque muchos chorros de agua apuntan al 
camino en vez de al césped.  Además, hay un 
escape en el fósil del árbol que está en la zona 
petanca. Por favor, hagan algo. Gracias

M. Elena Bertran

Una mare trista
Un dia el teu � ll et diu que vol jugar a futbol. 
Decidim que pot ser una bona idea. Com 
som de Rubí trobem que la millor opció és 
que jugui a un equip del poble. El meu � ll 
juga amb moltes ganes, no és ni bo ni dolent, 
com tots els nens de la seva edat. Li agrada el 
futbol, entrena amb força i li agrada jugar els 
partits. Els anys passen i segueix aprenent i 
jugant i cada vegada li agrada més pertànyer 
a un equip i formar part d’ell.

Com a pares con� em en la publicitat 
que el club ofereix: joc en equip, psicologia 
positiva, igualtat, formació... però va passant 
el temps i la primera decepció que t’emportes 
és que els pares i mares són les persones més 
anti-pedagògiques que existeixen, poc empà-
tics amb els altres membres de l’equip, l’única 
cosa que els interessa és que els seus � lls juguin 
els màxims minuts i facin el màxim de gols, es 
pensen que els seus � lls són Messi i les culpes 
d’allò que passa al camp només són dels altres, 
sobretot de l’àrbitre.

Com confies en el club, confies que 

l’entrenador que t’ha tocat estarà format en 
psicologia i que sabrà portar l’equip i fer que 
nens que no són professionals i que estan 
aprenent juguin de forma equitativa un 
partit perquè tots han de tenir les mateixes 
oportunitats. Tots estan aprenent i no hi ha 
millors ni pitjors. Però això és el que no ha 
passat aquesta temporada a l’equip del meu 
� ll. Ens ha tocat un entrenador que només 
vol guanyar, que crida constantment, que parla 
malament als àrbitres i que a sobre demostra 
obertament quins són els seus jugadors pre-
ferits, ja que sense saber el motiu hi ha nens 
que juguen el partit sencer i hi ha nens que 
juguen 10 minuts...  i quan mires el potencial 
i les qualitats dels nens veus que tots estan en 
un mateix nivell.

I tot això ha passat aquest any a un club 
del poble, el més conegut, el club en el qual 
tantes i tantes famílies con� en els seus � lls 
perquè es formin com a persones amb valors 
i alhora aprenguin futbol. Cal un canvi de 
mirada, cal que els clubs tinguin entrenadors 
ben formats en treball en equip, en valors, en 
empatia...

Tot això em fa estar molt trista, però el 
que m’importa és la felicitat del meu � ll i he 
d’estar sempre alegre davant d’ell encara que 
pensi el contrari.

M. E. 

Societat malalta
minories, i amb clara tendència a l’autorita-
risme i contra els drets humans fonamentals. 
És necessari prendre amb fermesa mesures 
per evitar que aquesta violenta malaltia social 
s’estengui i vagi un pas més enllà. Cal donar les 
medicines necessàries i el tractament de xoc 
corresponent o acabarem a pal·liatius. 

Alhora que això passa, físicament la societat 
s’està enfrontant a una epidèmia de coronavirus 

en una cruenta batalla en la qual el virus no 
dona treva. La facilitat de propagació de la 
variant delta ha fet esclatar la cinquena onada 
amb l’arribada de l’estiu, la relaxació de les 
restriccions i la mobilitat del jovent que, � na-
litzades les classes, ha intentat recuperar una 
mica de la normalitat que la covid ens va robar 
fa setze mesos. L’índex de rebrot a Catalunya, 
i a Rubí, s’ha disparat i és el més alt des de 

l’inici de la pandèmia, mentre que la velocitat 
de propagació està desbocada i els infectats es 
tripliquen cada dia. L’assistència primària ja 
està saturada i els centres hospitalaris es pre-
paren de nou. La vacunació és clau per posar 
fre a aquesta pandèmia i cal continuar avançant 
sense deixar anar el peu de l’accelerador.

I com fa mesos que repetim, responsabilitat 
individual i col·lectiva, una mica de seny. Estem 
en plena pandèmia i qualsevol relaxació és un 
pas enrere, no només en la lluita contra el virus, 
sinó en les malalties cròniques o en les noves 
patologies que es deixen de detectar perquè els 
esforços s’estan centrant en la covid-19.

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

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

Amb la col·laboració:
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EDITORIAL

Cartes de la Ciutadania

El Tuit de la setmana                     6 de juliol

Tony Barenys @ @wiki7771

Les voreres de les 
urbanització, cada dia pitjor, 
un exemple en el Passatge 
d’Anwar al-Sadat @AjRubi 
@AndresMedranoRU @
esquerrarubi @PSCRubi a 
veure si es pot arreglar abans 
que pasi algu pitjor.
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A L’ESTIU, TOTA PLANTA VIU
Estrenem horari d’estiu. A partir del 21 de juny, ens
trobaràs de dilluns a divendres al viver, de 9 a 14 h.
No serem al Mercat Municipal de Rubí fins al setembre.
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L’amagada masia de Can Solà encara 
subsisteix. Ubicada a la més septen-
trional del terme de Rubí, molt a la 
vora de la casa de Can Moritz, en 
una de les cotes més elevades del mu-
nicipi. Malauradament, no se la pot 
veure molt bé des de l’avinguda de 
Castellnou, a la qual dona el tancat 
que l’envolta, cosa que fa que passi 
quasi desapercebuda per la gent.

La masia de Can Solà la tenim 
documentada des del 1420 amb el 
nom de mas Majó (o “Maior”) i 
pertanyia al Castell de Rubí. Més 
tard, també apareix al fogatge (el 
cens que es feia en aquells temps per 
“focs” o famílies) de 1497, i en el del 
1553 consta un tal Joan Bell com a 
propietari.

No obstant això, segons l’in-
vestigador Lluís Garcia, ja al segle 

EL RUBÍ D’ABANS

XVI adquirí el nom de Can Solà, 
possiblement per la vinguda d’algun 
pubill amb aquest cognom. Al cadas-
tre del 1717 figura Damià Solà com 
a propietari del mas i l’any següent 
l’intendent general de Catalunya va 
donar permís als amos per utilitzar 
les aigües que passaven per la finca 
(en aquest cas el torrent proper que 
porta el nom de Can Solà).

Durant el segle XVIII, la masia i 
les seves terres, molt riques, conegue-
ren un gran apogeu. El 1733 Damià 
Solà posseïa un ramat d’ovelles que 
li proporcionaven formatge, i a més, 
comptava amb un bover, pastors, 
jornalers, traginers, mossos de mula 
i diversos hortolans. És a dir, era una 
autèntica explotació agropecuària.

Diferents propietaris de Can 
Solà varen tenir càrrecs municipals 
a Rubí entre els segles XVII i XIX, 
com era habitual entre els amos de 
les cases pairals; és el cas de Pere 

Imatge de la masia, extreta del llibre ‘Les masies de Rubí i la seva gent’ de Miquel Rufé. / Cedida

L’amagada masia de Can Solà

Jordi Vilalta
Llicenciat en història

Joan, de Joan i de Jaume Solà.
També tenim constància que, 

arribat el segle XIX, Jaume Solà 
va marxar a viure a la població de 
Terrassa. De fet, en aquesta època, 
són bastants les persones que mar-
xen de les masies per anar a residir 
al nucli urbà de les poblacions, que 
van veure augmentar el seu nombre 
d’habitants. Però el 1895 Can Solà, 
com ens diu també Lluís Garcia, 
encara comptava amb 44,49 ha de 
terres.

A la segona meitat del segle 
passat la zona va ser parcel·lada i va 
néixer la urbanització de Castellnou. 
L’agricultura i la ramaderia van 
passar a millor vida i la masia es va 
convertir en una residència més com 
tantes d’altres. A la dècada dels anys 
vuitanta, segons explicava Miquel 
Rufé, al seu llibre ‘Les masies de 
Rubí i la seva gent’ hi residien dues 
famílies a la masia. 

La plumofòbia  
en pròpia pell

Tenia 10 anys quan vaig escoltar per 
primera vegada la paraula maricón. 
Eren uns companys d’escola que 
me la deien perquè jugava amb 
nenes. Amb prou feines sabia què 
volia dir. Només recordo que se’m 
va remoure alguna cosa a l’estómac 
i que en arribar a casa vaig decidir 
explicar-ho a la meva mare. Ella hi 
va treure importància, suposo que 
per no patir.

Des d’aquell dia la paraula ma-
ricón i tots els seus derivats es van 
convertir en part de mi. A l’escola 
cada dia me la deien més sovint i en 
alguna extraescolar 
també. També sen-
tia expressions com 
“tens ploma o per 
què parles així?” Ni 
jo mateix ho sabia, 
com tampoc sabia 
si m’agradaven els 
homes encara. Fins 
llavors l’únic que no-
tava és que preferia 
jugar amb nenes perquè em sentia 
més acollit.

A l’institut la situació no va can-
viar, fins i tot va empitjorar. Recordo 
que un dia al vestidor un company 
de classe se’m va acostar i em va 
preguntar si em posava catxondo. La 
resta va riure i em vaig sentir més 
humiliat que mai. Des de llavors 
vaig decidir que faria els possibles 
per no tornar a viure situacions com 
aquelles i que intentaria dissimular 
la ploma que m’atribuïen. Potser així 
pararien de riure’s de mi.

Vaig començar a limitar gestos, 
a moure menys les mans per no ser 
efeminat. Era una mena de lluita 
contra mi, constant, diària. Hi havia 
dies que abans d’anar a l’institut 
assajava davant un mirall les pos-
tures que creia que em podien fer 
més masculí. 

L’autonegació que em pro-

vocaven els comentaris d’alguns 
companys també em va portar a 
experimentar la plumofòbia en 
pròpia pell i a rebutjar altres nois a 
qui també se’ls considerava efemi-
nats. Recordo que feia teatre amb 
un d’ells i que no m’hi acostava per 
por al fet que m’hi relacionessin, 
que em tornessin a dir maricón. Era 
una situació tensa que vivia amb 
neguit i que, al contrari del que 
pensava, cada vegada em feia sentir 
més incòmode amb mi mateix. El 
cert és que no hi ha res pitjor que 
acabar sent el teu propi botxí per 
aconseguir l’acceptació social.

Amb el temps em vaig adonar 
que no tenia sentit dissimular res, 

que aquest joc 
pervers no duia 
enlloc i que jo 
era com era. Si 
algú em volia 
estimar ho ha-
via de fer amb 
ploma inclosa, 
perquè sí. En 
tenia i en tinc, i 
no passa res. Soc 

així. No ho trio. Forma part de mi. 
M’agradaria creure que la tole-

rància a les escoles i als instituts ha 
augmentat en els últims anys, però 
malauradament em temo que no 
sempre és així. Segurament hi ha 
més gent que ha viscut el mateix o 
que, fins i tot, ha passat per situaci-
ons pitjors. Només us vull dir que 
no esteu sols ni soles, i que sobretot 
intenteu ser vosaltres mateixos. 

Sé que és molt fàcil de dir, espe-
cialment quan ja no et sents incò-
mode amb la teva identitat. Però, de 
debò, sentiu-vos sempre orgullosos i 
orgulloses de com estimeu. Doneu-
vos temps per saber com sou, sense 
autolimitar-vos i sense jutjar ningú. 
No caigueu en la trampa d’intentar 
amagar el que sou. De vida només 
en tenim una i segurament tots 
plegats serem més feliços si la vivim 
sense tallar-nos les ales.

Roger Cuartielles
Periodista

“M’agradaria creure 
que la tolerància a les 
escoles i als instituts 

ha augmentat en 
els últims anys, però 
malauradament em 
temo que no és així”
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IL·LUSTRACIÓ

Èxit de la primera edició del Saló 
del Còmic i el Manga de Rubí

Es va instal·lar una zona de dibuix lliure on tothom podia fer el seu 
propi dibuix. / J. A. Montoya

Els amants dels còmics i del manga van poder gaudir intensament 
de la fi ra. / J. A. Montoya

REDACCIÓ

Els afi cionats al manga i al 
còmic van poder gaudir du-
rant tot el cap de setmana 
de la primera edició del Saló 
del Còmic i el Manga de Rubí, 
que va tenir lloc a la rambla 

del Ferrocarril. La fira va 
obrir les portes el divendres 
i fi ns al diumenge amb més 
d’una vintena de parades i 
va tenir força afl uència de 
públic, amb restriccions per 
la pandèmia.

A banda de les parades 

de les editorials i la venda 
de llibres, el Saló del Còmic i 
el Manga va acollir diverses 
ac� vitats, com per exemple 
xerrades, presentacions de 
llibres, tallers, jocs i exhibi-
cions. El públic va par� cipar 
en aquestes activitats, es-

pecialment les que estaven 
programades a la tarda de 
dissabte i de diumenge.

El Saló del Còmic i del 
Manga és una inicia� va de 
Rubí Jove i l’organització ha 
anat a càrrec de l’editorial 
Letrablanka.

POESIA

Raúl Velasco publica poemes 
i fa microrecitals a través de 
les xarxes socials
La majoria d’usuaris de les 
xarxes socials les utilitzen 
habitualment per compar� r 
les seves experiències o el 
seu dia a dia, però poden 
ser també una eina perfecta 
per compar� r cultura i, en 
aquest cas, poesia. 

L’escriptor Raúl Velasco 
ha obert un canal d’Insta-
gram i de TikTok per divulgar 
els seus nous poemes sense 
la necessitat de publicar 
llibres. Per ell és una opor-
tunitat no només d’arribar 
a nous públics, sinó també 
d’interactuar amb els lectors 
i que aquests puguin accedir 
als poemaris fàcilment i de 
forma gratuïta. “Arribo a 
més gent, � nc un feedback 
gairebé immediat i com re-
alment no necessito viure de 
la literatura, sinó que el que 
vull és escriure, el millor que 
puc fer és regalar el meu art 
a qui li agradi”, explica Raúl 
Velasco.  

Després de sis llibres 
publicats i quatre poemaris, 
el rubinenc apunta que “el 

desig d’escriure segueix molt 
fort”, però les difi cultats per 
arribar al lector de forma 
tradicional són cada vegada 
més grans. “Tinc material 
per publicar tres llibres, que 
podria vendre o presentar-
me a concursos, però no em 
ve de gust entrar a la roda del 
món editorial”. L’escriptor ex-
plica que amb aquesta nova 
manera de publicar els seus 
textos pot continuar fent 
presentacions, conferències 
o recitals: “No necessito el 
llibre � sic per infl ar l’ego ni 
per guanyar-me la vida”. 

Velasco publica poesies 
cada dia a Instagram, a ve-
gades en format tradicional, 
però altres a través de vídeos 
que són microrecitals. I ara 
ha obert un canal de TikTok 
on penja els vídeorecitals. 
És la seva forma de comuni-
car-se amb el món, perquè 
com explica ell mateix “la 
poesia és el llenguatge que 
ha trobat la humanitat per 
explicar el que som i com ens 
sen� m”. / M.C.

Homenatge a l’Ateneu a 
la poeta Felícia Fuster amb 
la cantant Big Mama Montse 
Òmnium Rubí or-
ganitza el 14 de 
juliol a les 19.30 
h als jardins de 
l’Ateneu un ho-
menatge a la po-
eta barcelonina 
Felícia Fuster. 
Narradora i tra-
ductora, però so-
bretot poeta, Fus-
ter va ser fi nalista 
del Premi Carles 
Riba el 1984 als 
63 anys amb Una 
cançó per a ningú 
i trenta diàlegs 
inúti ls. No va publicar fi ns 
que ja va ser gran, tot i que 
va escriure durant tota la 
seva vida, i va ser als anys 
80 i 90 quan la seva obra va 
veure la llum i el món de les 
lletres catalanes va descobrir 
el seu talent literari. 

L’homenatge arriba co-
incidint amb el centenari 
del seu naixement i serà 
un concert conferència que 
porta per � tol ‘Felícia Fuster: 
buidor plena, poema gràcil’. 

Felícia Fuster és una de les poetes destacades 
de la literatura catalana de fi nals del segle XX. 
/ Fundació F. Fuster

D’aquesta forma, l’en� tat vol 
retre homenatge a la fi gura 
de l’escriptora, que també 
va destacar com a pintora. 
Dins de l’acte, està prevista 
l’actuació musical de Big 
Mama Montse, la coneguda 
cantant de blues interpreta-
rà alguns poemes de l’autora 
que ha musicat. 

Per assistir a l’acte, és 
necessari inscriure’s a través 
del web cursos.ajuntamen-
trubi.cat. / DdR
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Ignasi Muñoz publica la novel·la 
de ciència-fi cció ‘Seremos pasado’
REDACCIÓ

El rubinenc Ignasi Muñoz 
ha publicat ‘Seremos pasa-
do’, la primera part d’una 
història de ciència-ficció 
que barreja diferents sub-
gèneres com la distopia, 
els viatges en el temps, el 

LITERATURA

El Racó del Llibre se suma a la festa del 
llibre d’es� u amb presentacions i concerts
REDACCIÓ

El Gremi de Llibreters i la 
Cambra del Llibre de Catalu-
nya han impulsat una festa 
del llibre d’es� u, com si fos la 
Diada de Sant Jordi, però al 
juliol, amb diverses ac� vitats 
i bo� gues obertes fi ns a les 
23 h. La festa serà el dijous 
15 de juliol i, a Rubí, El Racó 
del Llibre s’ha apuntat a la 
celebració, organitzant una 
vesprada de llibres i música 
a la Carpa del Racó.

Les activitats arrencaran 
a les 19.30 h amb la pre-
sentació del llibre ‘Des del 
país del blancs’, d’Ousman 
Umar, i que comptarà amb 
la par� cipació del periodista i 
membre de Rubí Acull, Roger 
Cuar� elles. Després d’un dur 
viatge de cinc anys des de 
Ghana fi ns a Barcelona en 
busca d’un futur millor, en 
aquest llibre, Umar relata 
la segona part de la seva 
història: sobreviure al País 
dels Blancs.

Ja a les 21.30, tindrà lloc 
la presentació del llibre ‘La 
cantant de fado’, de Jordi 
Campoy Boada, l’autor serà 
presentat per l’escriptora 
Núria Pradas i s’oferirà una 
lectura dramatitzada i un 
petit concert a càrrec de 
l’autor i compositor, acom-
panyat de tres músics més 
que interpretaran algunes 
de les peces inspirades en el 
llibre. Un viatge a la Lisboa 
inoblidable de la mà de la 
música i la literatura. 

ciberpunk, la robò� ca i el 
roman� cisme.

Amb la iden� tat i la re-
pressió social com a punt 
de par� da, Muñoz ha escrit 
un llibre on múl� ples per-
sonatges viatgen al futur i 
al passat i se centra en la 
darrera ciutat que queda en 

peu l’any 2148. La contami-
nació i les guerres han dei-
xat un panorama desolador 
i els humans han perdut la 
capacitat de sen� r per culpa 
d’uns inhibidors instal·lats al 
seu cervell.

‘Seremos pasado’ sor� rà 
a la venda a mitjans de mes 
a les llibreries, però també 
es pot comprar a través de 
la prevenda al web www.
valhallaediciones.com. En 
aquest cas, l’autor dedicarà 
el llibre, que també afegirà 
un marca pàgines exclusiu i 
una xapa de regal.

Ignasi Muñoz és diplo-
mat en Direcció i guió ci-
nematogràfi c a l’Escola de 
Cine Bande à Part i és un 
dels impulsors de l’InFest. 
També és un dels creadors 
del grup de teatre Escena 
13 i ha rebut el premi Buero 
de Teatre Jove a la Millor 
Dramatúrgia Contemporà-
nia per l’obra Podría salir 
bien. Ha escrit un total de 15 
obres de teatre, una desena 
de curtmetratges, diversos 
relats i quatre novel·les.

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

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

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

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

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

´

FOTOGRAFIA

Exposició de les millors imatges de la 
Festa Major des de 1979 fi ns al 2015

REDACCIÓ

El Grup Fotogràfi c ‘El Gra’, 
conjuntament amb la Bibli-
oteca, han organitzat una 
exposició amb una recopi-
lació de les millors imatges 
de les festes majors des de 
1979 fi ns al 2015.

La mostra, que restarà 

oberta al públic fi ns al prò-
xim 15 de juliol, està ubicada 
a l’interior de la façana i a 
l’entrada de l’equipament 
cultural.

D’altra banda, els assis-
tents podran agafar a l’accés 
a la Biblioteca, de forma gra-
tuïta, un llibre de record dels 
50 anys del Grup Fotogràfi c 

‘El Gra’, editat el 2015 amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment i que ara l’en� tat vol 
regalar a la ciutadania.

En el llibre, es poden 
trobar les millors imatges de 
les festes majors de la demo-
cràcia fi ns al 2015, així com 
una mostra del concurs de 
retrats que organitza l’en� -
tat i un recull d’una exposició 
col·lec� va del grup.

Alguns dels plafons de la mostra. / C.B.

El llibre ja es pot comprar a través de la prevenda. / Cedida
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T de Teatre porta a La Sala ‘Delicades’, 
una història feta de diverses històries
REDACCIÓ

El teatre municipal La Sala 
acull l’obra de teatre Deli-
cades, un muntatge escrit 
i dirigit per Alfredo Sanzol 
i amb la interpretació de 
Mamen Duch, Marta Pérez, 
Carme Pla, Albert Ribalta, 
Jordi Rico i Àgata Roca. La 
companyia T de Teatre està 
darrere d’aquest espectacle, 

que es va estrenar al fes� val 
GREC el 2010 i que va fer 
temporada al Teatre Polio-
rama el mateix any. 

Delicades és una història 
feta amb diverses històries, 
que sovint no són precisa-
ment fràgils ni delicades. 
Es tracta d’un text ple de 
poesia amb una vintena de 
fi ccions que tenen el seu ori-
gen en els records d’infante-

sa d’Alfredo Sanzol, viscuda 
sobretot entre àvies i � etes. 
Moltes d’aquestes històries 
s’ambienten durant la Guer-
ra Civil i la postguerra.

L’espectacle, que té una 
durada de 85 minuts, es 
representarà el 10 de juliol 
a les 20 h i el preu de les 
entrades és de 24 euros i de 
18 euros amb el carnet de la 
Biblioteca. 

L’obra de teatre està dirigida per Alfredo Sanzol, autor del text. / Cedida

TEATRE

L’ar� sta Carme Llop exposa ‘Paisatges 
silents’ a Sant Feliu de Guíxols

Una de les obres que es podrà contemplar a la mostra. / Cedida

PINTURA

REDACCIÓ

L’ar� sta rubinenca Carme 
Llop inaugura aquest dissab-
te una exposició que porta 
per � tol ‘Paisatges silents’, 
a la Casa Irla de Sant Feliu 
de Guíxols. Es tracta d’una 
selecció de quadres que for-
men part d’un ampli treball 
al voltant de la natura.

La pintora de Rubí té 

una mirada pròpia cap a la 
natura, que transforma els 
paisatges en pintures i que 
transmeten la comunicació 
que Llop té amb l’entorn 
natural. Les obres són fi nes-
tres dels constants canvis de 
sen� ts, de llum, d’ombres i 
colors que hi ha a la natura 
i que serveixen perquè l’ar-
� sta local s’inspiri a l’hora 
de crear.

La mostra es pot visitar 
del 10 de juliol al 5 de setem-
bre a la Casa Irla, ubicada a 
Sant Feliu de Guíxols. La inau-
guració serà aquest dissabte 
a les 19 h i comptarà amb la 
presència del baríton Xavier 
Mendoza, acompanyat per 
un pianista. Interpretaran 
Cançó de capvespre i Plugeta 
lleu, de Ricard Lamote, i Fes-
teig, d’Eduard Toldrà.

Carrer Méndez Núñez, 10 08191 Rubí
T. 93 699 01 35

agrorosell@telefonica.net

HORARI
De dilluns a divendres de 8 a 13.30 h 

i de 16.30 a 20 h
Dissabtes de 8 a 14 h

DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI

ASESORIA FICAL - CONTABLE
ASESORIA LABORAL
GRADUADO SOCIAL

EMPRENDEDORES / START-UP

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

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

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

AGENDA
CULTURAL

DIVENDRES 9 DE JULIOL

-Taller de K-pop
A les 18 h a la Biblioteca. Ins-
cripció prèvia. 
-Conferència: ‘Prou repres-
sió!’
Jornades per la República. A les 
19.30 h al Centre Democrà� c 
Republicà. Inscripció prèvia. 
Org.: ANC, Òmnium, CDR i Con-
sell local per la República. 
-Concert de Patrycia
Cicle cantautores d’es� u. A les 
20.30 h a l’Ateneu. Inscripció 
prèvia. 

-Foto Viva
Repàs fotogràfi c a la història 
de la Festa Major. Fins al 15 
de juliol a la Biblioteca. Org.: 
Grup Fotogràfi c El Gra.
-La moto catalana: Història 
d’una indústria capdavan-
tera
Al Castell fins al 19 de se-
tembre.
-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.
-Educant la mirada
Mostra de fotografi es al Ce-
ller. 
-El silenci
Exposició de l’Espai d’Art del 
Servei de Rehabilitació Comu-
nitària. Fins al 30 de juliol a la 
Biblioteca.

EXPOSICIONSDISSABTE 10 DE JULIOL

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

DILLUNS 12 DE JULIOL

-Taller de boxa
A les 18.30 h a la pl. 25 de Se-
tembre. Inscripció prèvia. 

DIMARTS 13 DE JULIOL

-Taller de fotografia amb el 
mòbil
A les 18.30 h a la Torre Bassas. 
Inscripció prèvia.

-Taller d’skate
A les 18 h a l’skatepark. Inscrip-
ció prèvia. Org.: La Skateboar-
ding Rubí.
-Teatre familiar: ‘Bon profi t’
A càrrec de la cia. Tanaka Tea-
tre. A les 19 h a l’Ateneu. Per a 
majors de 4 anys.

DIMECRES 14 DE JULIOL

-Dimecres manetes
Servei d’autoreparació de pe-
tits aparells elèctrics i elec-
trònics. A les 18 h a l’Ateneu. 
Inscripció prèvia. 
-Taller d’expressió crea� va en 
família
A càrrec d’Aketzaly Fernández. 
A les 18 h a la Biblioteca. Ins-
cripció prèvia. 

-Homenatge a Felícia Fuster
A càrrec de Big Mama Montse. 
A les 19.30 h a l’Ateneu. Ins-
cripció prèvia. Org.: Òmnium 
Rubí. 
-Taller de break-dance
A les 20 h a la pl. Salvador 
Allende. Inscripció prèvia. Org.: 
Grup de Breakers de la Torre 
Bassas.

DIJOUS 15 DE JULIOL

-Ruta art al carrer
A les 9.30 h a la sor� da de l’es-
tació de Ferrocarrils de Rubí. 
Inscripció prèvia. 
-Jocs infantils per fomentar 
el civisme
A les 17 h a la pl. Onze de 
Setembre. 

-Hora del conte: ‘Mikhail i les 
tres preguntes’
A les 18 h a la Biblioteca. A 
càrrec de la cia. Bufanúvols. 

Inscripció prèvia. 
-Taller d’informà� ca
A les 18 h a la Torre Bassas. 
Inscripció prèvia. 
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FUTBOL 7 | WELEAGUE7

Mollet va ser l’escenari del 
tancament de la Weleague7, 
la lliga d’equips formats per 
persones amb diversitat fun-
cional. El primer equip de 
l’Horitzó-Can Mir va disputar 
el partit pel cinquè i sisè 
lloc contra el Montcada CF. 
El duel va acabar amb un 
marcador molt favorable al 
Montcada, que va guanyar 
1-8. Sota un sol de jus� cia, 
els jugadors de Xavi Mas 
van patir molt. El gol dels 
rubinencs el va aconseguir 
Rubén Mar� n. 

Pel que fa al segon equip, 
va disputar un par� t amistós 

contra l’Anoia, ja que el seu 
rival no va poder venir per 
posi� us de covid-19. L’equip 
de Rubí va acabar amb un 
empat a quatre gols després 
de remuntar el marcador. 
Els gols els van aconseguir 
Moha Katchcha, Ayoub El 
Kassah i Jesús Ramos. Pel 
que fa al resultat a la lliga, 
el segon equip ha acabat en 
cinquè lloc. 

Quan va acabar la jorna-
da, el primer equip va recollir 
el trofeu de campió de Sego-
na Divisió que no es va poder 
lliurar la temporada passada. 
/ CF Can Mir-Horitzó

El primer equip de l’Horitzó-Can Mir 
acabà sisè a la Weleague 7

WATERPOLO | COMPETICIÓ

La waterpolista del CN Rubí 
Elena Ruiz ha estat convoca-
da per par� cipar en l’estada 
que la selecció espanyola 
està fent aquests dies a 
Òs� a, a Itàlia. El combinat 
nacional està preparant la 
cita olímpica de Tòquio, on 
té moltes opcions a penjar-
se una medalla. En els prò-
xims dies, el seleccionador 
nacional, Miki Oca, haurà 
de donar la convocatòria 
defi ni� va per saber quines 
jugadores par� cipen en les 
Olimpíades. La rubinenca 
Bea Or� z és una de les grans 
fi gures de l’equip i, excepte 
lesió, no es perdrà els seus 
segons Jocs Olímpics.

Pel que fa als equips 
del CN Rubí, aquest cap de 
setmana han finalitzat els 
Campionats de Catalunya. 
El millor resultat l’ha acon-
seguit el Benjamí B, que 

Elena Ruiz par� cipa amb Espanya en una 
estada a Itàlia per preparar les Olimpíades

ha quedat en tercer lloc. 
L’Aleví A ha estat quart i el 
Cadet Masculí i el Juvenil 
Femení, cinquens. L’Infan� l 
Femení ha quedat en setè 
lloc i el Benjamí A, en novena 
posició.

Campionat de Catalunya de 
natació
A la secció de natació, Hèc-
tor Ramos i Yago Verdú van 
participar entre l’1 i el 4 
de juliol en els Campionats 
de Catalunya d’estiu, a la 
categoria infan� l. Ramos va 
nedar els 50 m lliures fent la 
seva millor marca personal 
(26.72). En els 200 m esque-
na, també va aconseguir la 
seva millor marca i rècord 
del club de 15 anys. En els 
100 m esquena va repe� r 
millor marca i rècord del club 
amb 1:07.11 i també en els 
200 m es� ls (2:27.740). En 

els 100 m papallona va fer un 
temps de 1:07.81. Pel que fa 
a Yago Verdú, va fer els 200 
m braça amb 3:01.26 i els 
100 m braça en 1:20.90.

Per úl� m, els triatletes 
del CN Rubí van par� cipar en 
el Tritour del Pont de Suert. 
Andrea Garcia va disputar 
la tercera edició de la mo-

dalitat d’esprint individual, 
assolint la 12a posició en la 
general i la 9a en la categoria 
sènior. Per la seva banda, 
Xavier Matarín va quedar en 
17è lloc en la modalitat olím-
pica individual, aconseguint 
la 86a posició a la general i la 
17a en la categoria veterans 
1. / CNR

L’equip de l’Horitzó-Can Mir va recollir la copa de campions de la 
temporada 2019-2020. / Cedida

Elena Ruiz, amb la selecció espanyola. / Cedida

FUTBOL | JORNADA SOLIDÀRIA

Supporters 1968 organitza una jornada
solidària per recaptar aliments per ASAV
Les instal·lacions del camp 
de futbol del 25 de Setem-
bre van acollir dissabte una 
jornada solidària organitza-
da per l’en� tat Supporters 
1968, amb la col·laboració 
del Juventud 25 de Sep� em-
bre, el local social del Vein�  
i l’Ajuntament de Rubí.

Durant la jornada, es 
van recaptar una gran quan-
titat d’aliments i material 
d’higiene infan� l des� nats 
a l’Associació de Solidaritat 
i Ajuda Veïnal (ASAV). Va ser 
un dia marcat per l’ac� vitat 
espor� va, amb un triangu-
lar entre els Supporters, el 
primer equip del Vein�  i la 

Peña La Terrazza del CF Can 
Vidalet, un club agermanat 
amb el Juventud.

Al final de la jornada, 
l’alcaldessa, Ana M. Mar� -

nez, i els regidors Juan Ló-
pez i Marta Oliva van fer el 
lliurament dels recordatoris. 
També va assis� r a l’acte la 
regidora de Ciutadans, Yas-

mina Sánchez. Per tancar la 
jornada solidària, es va or-
ganitzar un vermut musical 
amb Petardj’s i Edgar Hita. / 
J. González

Fotografi a de família dels tres equips par� cipants al triangular solidari. / Cedida

FUTBOL | ENTITAT

L’Olímpic de Can Fatjó ha 
celebrat un sopar com a 
comiat de la temporada 
2020-2021 amb la direc� va, 
el cos tècnic i els monitors. 
L’àpat va servir per parlar 
dels resultats d’aquesta tem-
porada a� pica i començar a 
planifi car la propera. De cara 
a la 2021-2022 s’espera un 
creixement dels equips base, 
dels 27 actuals fi ns als 31. 

Pròximament, el club 
donarà a conèixer els fit-
xatges per la temporada 
vinent, que començarà el 
22 d’agost per a l’amateur. 

Final de temporada a l’Olímpic amb 
un sopar amb direc� us i tècnics

L’1 de setembre començaran 
la resta d’equips, tot i que 
aquesta data podria canviar 
si s’endarrereix l’inici de les 
compe� cions ofi cials catala-
nes, ara mateix previstes pel 
4 d’octubre. / J. Verde
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