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«Lo importante es no tener arrugas en el cerebro» (Margarita Salas, doctora en bioquímica i investigadora de l’ADN dels s.XIX i XX).
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Les obres de l’accés entre Rubí i
Sant Cugat començaran aquest any
Els treballs, que haurien d’acabar el 2023, consisteixen en fer un
pas segur per a vianants i un carril bici ﬁns al centre comercial
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· Instalación y reparación de todo tipo de toldos, persianas, mosquiteras,
cortinas y aluminio.
· Especialistas en protección solar, más de 20 años en el sector.
· Automatizamos su toldo y persiana con las mejores marcas del mercado.
· Ya tenemos a su disposición las pérgolas Gibus, visítenos sin compromiso.
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Comença la recollida de residus porta a
porta en els comerços de l’àrea de vianants
MARTA CABRERA

L’Ajuntament de Rubí impulsa des d’aquest dilluns
la recollida de residus porta
a porta per gairebé 200 comerços, ubicats tots a l’àrea
de vianants del centre de la
ciutat. Es tracta d’una mesura encaminada a millorar
el reciclatge i la correcta
separació dels residus, que
a Rubí continua sent una assignatura pendent de cara
als objectius per millorar
la sostenibilitat ambiental.
“L’objectiu és millorar el
reciclatge i arribar a una
taxa del 70%, tot i que
tenim clar que això no ho
aconseguirem només amb
el porta a porta comercial”,
ha explicat l’alcaldessa,
Ana M. Martínez. Segons
les darreres dades sobre el
reciclatge a la ciutat, Rubí
recicla només el 39% de les
escombraries.
El nou porta a porta per
als comerços és, en realitat, una ampliació, ja que
algunes fraccions, com és

El porta a porta ja està en marxa, però les fraccions no es recolliran en tots els comerços. / M.C.

el cas del paper i cartró, ja
s’estaven recollint. A més,
no tots els comerciants
faran totes les fraccions.
Segons les dades facilitades per l’Ajuntament, en
aquesta zona del centre es
recolliran residus orgànics
a 63 establiments; paper
i cartró a 182; vidre a 41;
envasos a 155; i la fracció
resta a 170. El regidor de
Medi Ambient i Transició
Ecològica, Andrés Medrano,
considera que aquest és

L’Ajuntament presenta
al·legacions contra
el projecte de Forestalia
L’Ajuntament de Rubí ha
presentat al·legacions al
projecte PEol-577 AC parcs
eòlics Maia, Vela i Octante, conegut com la línia de
Forestalia, en consens amb
altres municipis afectats del
territori.
El projecte comprèn els
parcs eòlics Maia, Vela i
Octant —de 49,5 MW cadascun— i les seves infraestructures d’evacuació, a
les províncies d’Osca i Barcelona. L’empresa Energía
Inagotable de Maia, que
pertany al grup Forestalia
Renovables, promou el parc
eòlic Maia, juntament amb
les infraestructures requerides per evacuar l’energia
generada (línies i subestacions). Entre aquestes, hi ha
la nova línia d’evacuació de
400 kV entre la subestació
Promotors Rubí R4 i la subestació Rubí 400 REE, que
serà compartida amb altres
instal·lacions de generació.
La línia elèctrica d’aquest
avantprojecte té una longi-

tud aproximada de 18 km,
dels quals 17, km seran aeris
i 0,2 km seran subterranis
per fer entrada a la subestació de Rubí 400kV. Discorre a
través de l’àrea agrícola i rústica pertanyent als municipis
dels Hostalets de Pierola,
Abrera, Esparraguera, Olesa
de Montserrat, Ullastrell,
Castellbisbal i Rubí.
L’Ajuntament considera
que, en l’àmbit tècnic, el
projecte contempla una
sobredimensió de la capacitat de la línia, donada la
baixa concreció de les fonts
d’abocament de kilowatts.
A escala ambiental, s’entén
que hi ha un elevat impacte
de la línia projectada sobre
el territori. I jurídicament,
es qüestiona la idoneïtat de
l’instrument emprat per a la
instal·lació.
Aquestes són les al·
legacions que ha presentat
l’Ajuntament, que ha comptat amb l’ajut dels diversos
consells comarcals dels municipis afectats. / DdR

“un pas valent, perquè es
podria haver esperat més”
i reconeix que “té els seus
riscos” i que poden “sorgir
crítiques”, però ha avisat
que el sistema s’anirà millorant amb el temps i “es
consolidarà”.
Com funciona el porta a
porta?
En el projecte hi participen
gairebé 200 comerciants
de l’àrea de vianants que
durant els darrers mesos

han estat treballant juntament amb l’administració
local per tal de fer aquest
pas en la recollida dels
residus. S’ha acordat que
només els grans generadors
facin una recollida selectiva
completa, és a dir, amb
totes les fraccions, mentre
altres comerços únicament
reciclaran la fracció que
més generin. A tal efecte, cada comerç ha rebut
els contenidors necessaris
per poder fer el porta a

porta. Els contenidors on
es dipositaran les bosses
amb les escombraries de
cada fracció, que seran d’ús
exclusiu per cada comerciant, tenen incorporat un
xip amb tecnologia per fer
el seguiment, per recollir
dades sobre la quantitat i
la qualitat de la recollida.
Pel que fa al material que
s’haurà d’utilitzar, com les
bosses compostables o les
bosses de plàstic reciclat, es
lliuraran de forma gratuïta
als comerciants.
Els residus es recolliran
de forma diària o setmanal,
segons el calendari establert per l’Ajuntament. A
excepció del vidre, que es
recollirà de 13 h a 14 h, la
resta d’escombraries es recolliran a partir de les 20.30
h i fins a les 24 h. Els residus
orgànics es recolliran cada
dia i el paper i cartró de
dilluns a diumenge. Els
envasos es recolliran el dimarts, dijous i dissabte i el
vidre el dimarts i divendres.
Per últim, la fracció resta es

recollirà només els dimecres. En el cas de residus
voluminosos, caldrà trucar
al Telèfon Verd, i els residus especials, s’hauran de
portar a la Deixalleria o a un
Punt Verd. Els comerciants
tenen a la seva disposició
l’Oficina del Porta a Porta i
Comerços (OPAPIC) per tal
de resoldre dubtes i comunicar incidències.
Segons ha explicat el
regidor de Comerç, Moisés
Rodríguez, la implementació d’aquest nou sistema
s’ha fet de la mà de les associacions de comerciants,
amb qui s’han mantingut
diverses trobades per posar
a punt el dispositiu de forma consensuada. El regidor
ha destacat “el compromís”
dels comerciants i ha recordat que el comerç local
genera un terç de tots els
residus de la ciutat.
L’Ajuntament de Rubí té
altres projectes de porta a
porta a les escoles i de grans
generadors de residus dels
polígons industrials.

Planten una vuitantena d’arbres
al parc de la Pau i la Natura
M.C.

Dins del pla de replantació d’arbres urbans i periurbans, seguint el Pla
de Manteniment del Verd
Urbà, l’Ajuntament ha invertit 115.000 euros en la
millora del parc de la Pau
i la Natura, que inclou la
introducció d’una vuitantena de nous arbres, el
repintat de la pista esportiva, la reparació del camí
i la introducció de llum,
bancs i una font destinats
a la zona d’esbarjo per a
gossos. “Anem replantant i
millorant el verd de la ciutat, que és tan important, i
esperem que la ciutadania
pugui gaudir del parc, és un
espai molt maco i molt ben
connectat amb l’entorn,
perquè des d’aquí es pot
continuar passejant per
espais verds de la ciutat,
com el parc de Ca n’Oriol
i el torrent dels Alous”, ha
explicat l’alcaldessa, Ana
M. Martínez.

Els nous arbres plantats al parc són de diverses espècies i oferiran diversitat paisatgística. / M.C.

L’actuació més destacada és la plantació de 77
arbres d’espècies diferents
que substitueixen alguns
exemplars que havien anat
morint i que donaran varietat paisatgística a la zona.

Fins ara, el parc estava dominat pels pollancres, uns
arbres de ribera que necessiten una elevada demanda
hídrica. La tria de les espècies s’ha fet intentant que
el seu manteniment sigui

baix i s’ha optat per plantar
exemplars joves de salzes,
aurons, freixes, moreres de
paper, plataners, acàcies
del Japó i sapindes de la
Xina: “La multiplicació i la
diversificació d’espècies
generarà espais paisatgístics que donaran una visió
menys monòtona del parc
i ens ajudaran a promoure
un espai perquè la gent
en faci ús. Els parcs no
només són per mirar-los,
sinó també per fer-hi vida”,
ha explicat el regidor de
Medi Ambient, Transició
Ecològica i Benestar Animal, Andrés Medrano. El
regidor també ha dit que,
amb aquesta plantació al
parc de la Pau i la Natura, ja
són gairebé 400 els arbres
plantats durant aquests
mesos de tardor i hivern,
tenint en compte les darreres plantacions que s’han
fet al parc de Ca n’Oriol,
al parc de Sant Muç, a les
zones viàries i als patis de
les escoles.
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Les obres d’urbanització de l’accés a peu
entre Rubí i Sant Cugat començaran a la tardor
pista. També es preveu un
enllumenat nou i semàfors
en els passos de vianants per
accedir al passeig central.

M. CABRERA

Fa anys que els veïns de Rubí
demanen que es millorin els
accessos a peu entre la zona
de Can Sant Joan, a Rubí, i
el centre comercial, ubicat a
Sant Cugat. Actualment, la
zona és transitable a través
de blocs de formigó, que han
reforçat la seguretat d’un
passatge que durant dècades ha estat molt perillós,
però també molt utilitzat per
la ciutadania, especialment
pels rubinencs que van a
peu al centre comercial de
la ciutat veïna.
Amb la construcció de
l’espai comercial on ara hi
ha un Leroy Merlin, fa ja set
anys, es va remodelar tota
la zona i es van construir
unes voreres que fan més
fàcil l’accés fins aquest punt,
que ja és terme municipal de
Sant Cugat, però la segona
part, l’enllaç fins al centre
comercial, que passa per
sota de l’autopista, havia
quedat pendent.

El projecte de l’Incasòl està a punt de sortir a licitació. / Cedida

El Departament de Territori ha informat que pròximament s’iniciarà la licitació
de les obres de connexió
sota la B30-A7 i que està previst que els treballs es puguin
posar en marxa a la tardor,
després que l’Ajuntament
de Sant Cugat hagi aprovat
el projecte. Les obres tindran
una durada de 9 mesos i
tenen un pressupost d’1,7
milions d’euros. Fa uns dies

ja ho va avançar el mateix
conseller de Territori, Jordi
Puigneró, en una entrevista
al Cugat.cat: “Ara mateix
aquest pas està habilitat de
forma provisional amb blocs
de formigó, però volem que
sigui una via més transitable
i segura”.
El projecte consisteix
en la urbanització d’un passeig central entre les dues
rotondes amb vials laterals

de trànsit per a vehicles.
Aquests vials parcialment
tenen dos carrils, un directe
als ramals d’entrada i sortida
de la B30 i un únic carril en el
tram central sota del pont. El
passeig central incorpora en
tot el seu recorregut un carril
per a bicicletes segregat del
pas de vianants a través d’arbrat en el recorregut exterior
i per les piles del pont en la
part que queda sota l’auto-

Nou vial d’accés directe al
polígon de Can Sant Joan
D’altra banda, l’Incasòl ha
iniciat les obres d’urbanització de la segona fase del polígon Can Sant Joan, en l’àmbit
sud-est. L’obra consistirà en
la construcció d’un vial paral·
lel a la que hauria de ser la
Via Interpolar, completant
l’accessibilitat i els serveis de
totes les parcel·les del sector
i que ha de permetre que es
puguin implantar activitats
econòmiques.
Per això, s’urbanitzaran
diferents elements per facilitar la mobilitat. Per una
banda, s’executarà el desdoblament del ramal de sortida
de la B30 en direcció a Rubí,
que permet l’accés directe al
sector de Can Sant Joan i al
municipi, evitant passar per
la rotonda existent. També
es millora la mobilitat de

l’entorn del carrer Danubi,
amb la implantació d’una
nova rotonda en el punt de
trobada amb l’avinguda de
la Generalitat, que permetrà
els girs de retorn cap a la
carretera de Rubí. Les obres
han estat adjudicades a l’empresa Vialser per 3,4 milions
d’euros i el termini d’execució és d’uns 14 mesos i mig.
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Rubí inaugura un monòlit
i planta una olivera per
homenatjar Neus Català
La plaça Neus Català i Pallejà ja llueix un record de
l’activista antifeixista i supervivent del camp de concentració de Ravensbrück. El
monument es va inaugurar
dissabte, coincidint amb
el Dia Nacional de l’Exili i
la Deportació, en un acte
que ha aplegat els màxims
representants polítics dels
ajuntaments de Rubí i Els
Guiamets, poble natal de
Català, a més de membres
de la seva família i entitats
relacionades amb la memòria històrica.

La plaça on Neus Català
va viure durant més de 20
anys ha incorporat una olivera del municipi Els Guiamets,
un símbol de la voluntat de
tots dos pobles per mantenir
viu el seu llegat. “A Rubí hem
adoptat un compromís amb
la recuperació i reparació
de la memòria històrica i
ho hem fet convençudes
i convençuts que aquesta
és l’única manera d’assolir
una societat justa, solidària,
tolerant i lliure de feixisme”,
ha explicat l’alcaldessa de
Rubí, Ana M. Martínez. / DdR

L’olivera i el monòlit es van col·locar dissabte. / Localpres-Ajuntament

Multitudinària presentació del llibre
‘Pere Aguilera, alcalde republicà de Rubí’
LARA LÓPEZ

L’auditori del Castell municipal es va omplir de gom
a gom dijous de la setmana
passada durant la presentació del llibre ‘Pere Aguilera,
alcalde republicà de Rubí’, de
l’historiador Ramon Batalla,
una biografia de qui va ser
alcalde de la nostra ciutat
durant la Segona República.
Prop d’un centenar de persones han assistit a la presentació oficial de l’obra, editada
per la Fundació Josep Irla.
Pere Aguilera, pagès vinculat a la Unió de Rabassaires i militant del Centre
Republicà Democràtic, va
exercir com a alcalde intermitent de la ciutat entre
1934 i 1938 i després de la
victòria franquista, va exiliar-se a França. Pocs mesos
després, en tornar a Espanya
va ser empresonat durant 5
anys i desterrat posteriorment. El 1979 va ser elegit
regidor d’ERC a l’Ajuntament
de Rubí, càrrec que va ocupar fins al 1983.
El llibre està format per

Diari de Rubí i Comerç Rubí signen
un acord de col·laboració per
promocionar el comerç local

L’auditori del Castell es va omplir per la presentació de la biografia de
Pere Aguilera. / L.L.

capítols escrits cronològicament, des del seu naixement
el 1901 fins a la seva mort el
1991, tractant temes com
la família, l’escolarització, la
infantesa, l’ofici de pagès,
la seva trajectòria política,
l’exili o l’empresonament.
A diferència d’altres alcaldes republicans, Pere
Aguilera va tenir un exili molt
breu, va tornar i, com a fet
insòlit, va tornar a exercir
com a polític al mateix Ajuntament de Rubí finalitzat el
govern franquista, aquest

Miquel Ortuño, president de Comerç Rubí, i Carme Buxó, en representació
de Diari de Rubí. / M. S.

ciatiu, millorar la competitivitat del comerç de la ciutat
i defensar els interessos dels
seus associats.
Per la seva banda, Diari
de Rubí, fundat el 1993 pel
rubinenc Joan Alarcos i actualment propietat de Jesús
González, és l’únic mitjà
de comunicació escrit que

sobreviu a la ciutat. Gratuït,
setmanal i independent, el
Diari fa gairebé 30 anys que
informa cada divendres de
tota l’actualitat local en la
seva edició en paper. Des de
fa una dècada també compta
amb una versió digital (www.
diariderubi.com) on es pot
seguir cada dia l’actualitat.

cop com a regidor. Després
de la seva mort, el 1991, tots
els partits polítics presents al
consistori van decidir canviar
el nom de ‘Plaça de la Vila’ a
‘Plaça Pere Aguilera’.
L’autor, Ramon Batalla,
qui va conèixer Aguilera en
persona, destaca els seus
valors “en la defensa de la
democràcia, la república i
la justícia social”. El polític
rubinenc va ser sindicalista
d’una entitat de pagesos
sense propietats agrícoles
que volien aconseguir terres,

defensant sempre els interessos d’aquest col·lectiu.
Batalla afirma que, a les
memòries de Pere Aguilera,
aquest explica la seva experiència des d’un punt de vista
d’humor i alegria, parlant de
moments molt dolorosos de
la seva vida sense ràbia ni
ressentiment.
Joan Manel Tresserras,
exconseller de la Generalitat
i president de la Fundació
Josep Irla, considera imprescindible que es posi a disposició de tothom aquesta història, per tal de reconstruir
la memòria perduda durant
el franquisme i per posar
en valor “l’esforç d’algunes
persones en la defensa dels
drets i llibertats”, ja que per
assolir els drets i llibertats
actuals hi ha hagut “molta
lluita, suor i sang”. Segons
Tresserras, Aguilera és una
de les figures polítiques més
importants del Rubí del segle
XX. La Fundació Irla posa a
disposició al web www.irla.
cat aquesta obra, que es pot
descarregar en format digital
de forma gratuïta.

Els agents cívics han fet 6.000
actuacions relacionades amb gestió
de residus, bon veïnatge o mobilitat
REDACCIÓ

REDACCIÓ

Diari de Rubí i Comerç Rubí
han signat un conveni de col·
laboració per promocionar el
comerç local i donar difusió
a les seves propostes i iniciatives, un objectiu que totes
dues entitats comparteixen
des dels seus inicis. L’acord
contempla que Diari de Rubí
continuarà donant cobertura
a totes les notícies relacionades amb l’associació i
els seus socis, així com que
aquests gaudiran d’importants descomptes i promocions gratuïtes pel que fa a
la inserció de publicitat dels
seus negocis en les edicions
en paper i digital d’aquest
mitjà de comunicació.
Comerç Rubí engloba
prop de 200 comerços i empreses de serveis o restauració de Rubí en una única
entitat, amb l’objectiu de
promocionar el comerç de
proximitat, ser interlocutor
de les propostes i demandes
amb les instàncies municipals, mantenir el teixit asso-

ACTUALITAT
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L’equip d’agents pel civisme ha dut a terme més de
6.000 actuacions durant
l’any 2021, la majoria relacionades amb la gestió de
residus, la mobilitat i el bon
veïnatge. Les accions dels
i les agents responen a sis
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS),
aquestes línies estratègiques s’apliquen de manera
transversal a totes les polítiques que s’impulsen des
de l’Ajuntament de Rubí, tal
com recull el Pla de Mandat.
Durant el darrer any, els
agents han registrat 590 incidències relacionades amb
el manteniment del mobiliari urbà i l’espai públic. Dins
de les accions relacionades
amb la ciutat i comunitat
sostenible, l’equip es va desplaçar al parc de Ca n’Oriol
els dissabtes dels mesos de
juny i juliol. La seva feina va
consistir a controlar i promoure el bon ús del parc,
prevenir l’abandonament

de residus i promoure el
respecte a l’entorn.
En aquest àmbit, destaca també la feina de difusió
de bones pràctiques de convivència veïnal. Els agents
han informat porta a porta a
368 habitatges sobre temes
relacionats amb la gestió
de residus, el soroll i el
descans nocturn, la tinença
responsable d’animals de
companyia i els usos de l’espai públic, entre d’altres. En
temes de mobilitat, els i les
agents han informat 2.513
persones de la prohibició
de circular en bicicleta o
patinet elèctric per l’illa
de vianants i s’han avisat
695 conductors que havien
aturat els seus vehicles en
passos de vianants o sobre
la vorera.
Pel que fa a l’Acció Climàtica, l’equip d’agents
pel civisme ha detectat la
gens menyspreable xifra
de 1.592 abocaments de
voluminosos i residus fora
dels contenidors. Els agents
han informat 900 persones

de la correcta separació dels
residus i han repartit 445
desplegables informatius.
L’equip d’agents també va
col·laborar amb el Caçador
de Trastets durant la recollida de residus que es va
organitzar amb motiu del
Dia de la Terra al Torrent
dels Alous i a Can Xercavins.
Es van recollir 55 quilos de
residus.
Per promoure la salut i
el benestar de la ciutadania,
van realitzar 1.088 intervencions amb propietaris de
gossos a peu de carrer al voltant de la tinença responsable d’animals. L’any passat,
van entregar gratuïtament
400 ampolles per esbandir els orins dels animals.
També han informat de la
prohibició d’alimentar de
manera descontrolada als
gats de carrer i als coloms.
S’han recollit 60 queixes ciutadanes entorn l’alimentació descontrolada i brutícia
generada per coloms, gats,
així com per presència de
rates o altres insectes.

ACTUALITAT

Prop de 900 avis de Rubí són
usuaris del servei de teleassistència
REDACCIÓ

Un total de 894 persones
de la ciutat –679 dones i
215 homes– van disposar
del Servei Local de Teleassistència el 2021. Es tracta
d’un recurs d’atenció a la
gent gran que presta la
Diputació de Barcelona
en col·laboració amb els
Serveis Socials de l’Ajuntament.
Segons dades del padró
municipal de 2020, a Rubí
hi ha 12.346 persones més
grans de 65 anys, de les
quals 2.010 viuen soles.
L’any passat, l’índex de cobertura del servei de teleassistència va ser del 7,04%
sobre el total de la població
del municipi més gran de
65 anys, i del 20,49% sobre
el total de les persones més
grans de 80 anys.
Existeixen dos nivells de
suport segons les necessitats de les persones usuàries: teleassistència d’intensitat moderada, de nivell
bàsic quant a la periodicitat
dels contactes, els disposi-
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La persona usuària de la Teleassistència disposa d’un polsador per enviar
alertes. / Diputació de Barcelona

tius adaptats i la cobertura
d’unitats mòbils; i teleassistència d’intensitat alta,
que comporta contactes
telefònics més freqüents,
visites domiciliàries i dispositius complementaris
com ara detectors de fum/
foc, mobilitat/passivitat,
caigudes, etc.
El 2021, es va prestar
teleassistència d’intensitat
moderada a 342 persones
(38,3%) i teleassistència
d’intensitat alta a 552 per-

sones (61,7%). La mitjana
mensual de trucades rebudes va ser pròxima a les
700, mentre que les emeses van ser gairebé 1.900.
24 hores al dia tot l’any
El Servei Local de Teleassistència és un recurs per
a persones de 65 anys o
més que viuen soles o que
conviuen amb gent gran
o discapacitada. També hi
poden accedir persones de
qualsevol edat que estan

soles de forma permanent
o durant gran part del dia, o
bé que conviuen amb altres
persones que presenten
idèntiques característiques
d’edat o discapacitat i que
poden estar en risc per
raons de salut, discapacitat
o dependència. En cas d’urgència, els usuaris poden
demanar ajuda a través
d’un polsador en forma de
medalló o de polsera.
El Servei Local de Teleassistència compta amb un
equip mòbil d’assistència,
amb coneixements bàsics
sanitaris, que es desplaça
ﬁns al domicili de la persona usuària per donar
resposta a la urgència. El
servei és operatiu les 24
hores del dia els 365 dies
de l’any.
Per sol·licitar el Servei
Local de Teleassistència,
s’ha de concertar una entrevista amb els Serveis
Socials municipals per tal
que facin la valoració de la
situació i determinin si la
persona reuneix els requisits necessaris.

Rubí mostra el Protocol
contra Mutilació Genital
al Departament d’Igualtat
El Protocol per a l’abordatge de la Mutilació Genital
Femenina de Rubí ha estat
presentat com a exemple
de bona pràctica en una
jornada de treball organitzada pel Departament
d’Igualtat i Feminismes de
la Generalitat de Catalunya.
La sessió va tenir lloc el
divendres, coincidint que
aquest diumenge s’ha commemorat el Dia Internacional de la Tolerància Zero
amb la Mutilació Genital
Femenina.
La psicòloga del Servei
d’Atenció i Informació a les
Dones (SIAD) ha explicat
el protocol aprovat a Rubí,
que articula la resposta
dels diferents serveis municipals a l’hora de prevenir
i tractar casos de mutilació
genital femenina. El text
es deriva del Protocol per
a l’abordatge de la violència masclista a Rubí i es va
presentar públicament el
passat mes de novembre.
La jornada també ha
servit per posar en comú
el treball comunitari per er-

radicar la mutilació genital
femenina dels ajuntaments
de Mollet i Manlleu.
Prevenció de la mutilació
El protocol aprovat a Rubí
se sustenta en la idea de
donar veu a la comunitat
africana i en la capacitació
i sensibilització dels agents
implicats, tant en la prevenció de nous casos com en el
tractament de dones que ja
han estat mutilades. El protocol estableix un circuit de
detecció, sensibilització i
d’elaboració d’un pla d’actuació especíﬁc per a cada
cas que prioritzi l’actuació
preventiva. El primer nivell
d’intervenció sempre és a
través de les professionals
de la salut, l’educació, els
serveis socials, el SIAD o
el servei de ciutadania.
La intervenció dels cossos
de seguretat i la DGAIA es
contemplen en un segon
nivell i, ﬁnalment, es preveu la via judicial només
en última instància, quan la
resta d’actuacions no hagin
estat efectives. / DdR

Nou mesos de presó per l’expresident de l’AMPA
del Mossèn Cinto per embutxacar-se 90.000 euros
REDACCIÓ

L’expresident de l’AMPA
de l’escola Mossèn Cinto
Verdaguer ha acceptat la
condemna de 9 mesos de
presó i el pagament de
50.000 euros per un delicte
continuat d’apropiació
indeguda després de
quedar-se 90.000 euros de
l’associació. Les dues parts
han arribat a aquest acord,
que dimarts va celebrar
la vista de conformitat a
l’Audiència de Barcelona.
La Fiscalia demanava sis
anys de presó, però ﬁnalment
les dues parts han acordat
executar 9 mesos de presó
i un pagament de 49.779
euros durant els propers cinc
anys, la quantitat que queda
pendent de tornar després
que entre els anys 2013 i
2014 s’apropiés de 90.000
euros. El Ministeri Fiscal ha
aplicat criteris atenuants,
com ara el retorn de part
dels diners que va robar, i
ha retirat l’acusació a la seva
dona, que estava imputada,
ja que considera que les

NOVETAT!
Ara també amb
pintura d´automoció
L’AMPA de l’escola va tenir un deute important arran d’aquest cas d’apropiació indeguda. / Arxiu

proves són circumstancials.
Així, el que queda provat
és que el condemnat va
aprofitar la seva condició
de president, tresorer i
titular del compte bancari
de l’AMPA del Mossèn Cinto
Verdaguer per realitzar cinc
reintegraments no justiﬁcats
per un import de 5.235
euros. De forma paral·lela,
l’acusat ha reconegut que es
va apropiar de la subvenció
de les beques menjador i
que va realitzar traspassos
de diners del compte de

l’AMPA a una altra no
autoritzada per un valor de
84.202,50 euros.
Segons recull el fiscal,
les operacions es van
realitzar sense que els diners
tinguessin un destí conegut,
però en tot cas no va ser a
favor de l’associació i van
ocasionar un greu perjudici
a l’entitat, que va tenir
uns deutes de 65.779,80
euros. Quan l’AMPA va
ser coneixedora del forat
que havia generat el seu
president, va fer una rendició

de comptes, a la qual l’acusat
s’hi va negar, tot i que poc
després va retornar 28.000
euros. D’altra banda, l’acusat
ha retornat 10.000 euros
just abans de la vista de
conformitat.
El calendari de pagament
a constar que l’expresident
de l’AMPA haurà de pagar
500 euros al mes durant cinc
anys i fer un últim pagament
de 20.000 euros, condició
indispensable per tal que se
suspengui la seva entrada
a presó.

Botiga especialitzada
en pintures industrials
i decoratives,
troba’ns a Google Maps
Ctra. de Sabadell, km.12,7,
nave 11 - Rubí
T. 93 586 10 94
www.colorpaintrubi.com
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L’AUP creu que el porta a porta impulsat
al centre és “absolutament insuﬁcient”
MARTA CABRERA

El sistema de recollida d’escombraries porta a porta
que ha començat aquest dilluns per als comerciants de
l’àrea de vianants pel centre
no convenç a l’Alternativa
d’Unitat Popular (AUP), que
fa temps que demana que
s’implementi aquest sistema en els residus domèstics, com a mínim en zones
com les urbanitzacions, de
baixa densitat. “Han trigat
dos anys a posar en marxa
aquest porta a porta que és
clarament insuﬁcient. El govern és molt lent i tenim un
problema gravíssim amb els
residus, perquè tenim una
taxa de reciclatge del 38%”,
ha explicat la regidora de
l’AUP, Betlem Cañizar.
Cañizar considera que
aquest porta a porta, que ha
qualiﬁcat de “parcial i tímid”,
no facilita arribar al nivell
de reciclatge que necessita
el municipi, i que “hauria
d’estar al voltant del 60 o el
70%”. Per l’AUP, aquest retard en el desplegament del

Membres de l’AUP, durant la roda de premsa. / M.C.

porta a porta respon a la por
del govern de tirar endavant
una mesura impopular: “Cal
molta pedagogia i estar disposat a assumir el conﬂicte
amb els veïns, hi ha una
manca de valentia important
en el govern”.
L’Alternativa considera
que cal treballar per augmentar el reciclatge a la
ciutat, una qüestió imprescindible si es vol fer front al
“canvi climàtic i disminuir la

contaminació”.
Una quarantena de mocions
al Ple
Betlem Cañizar ha fet aquestes declaracions en una roda
de premsa en la qual ha
fet balanç de la feina feta
durant aquest mandat. La
regidora es mostra satisfeta
per la tasca institucional que
està fent la formació. L’AUP
presentat 44 mocions en els
30 plens que s’han celebrat,

de les quals la gran majoria
s’han aprovat per un ampli
consens, un fet que Cañizar
ha volgut posar en relleu:
“Estem satisfets de la tasca
feta, per tenir la capacitat
de posar en comú propostes
que són factibles”, i demana
al govern local que tiri endavant aquestes propostes.
La formació assembleària s’ha centrat principalment en propostes de territori, transparència i gestió,
i també en l’àmbit social i
reivindica que “en una època
d’apatia general per la política, l’AUP es dedica a millorar
Rubí, estar al Ple i fer propostes centrades en la ciutat i
d’aplicació, i no brindis al
sol ni guerres, com el que
fan el PSC i ERC”, ha aﬁrmat
Marina Dolset, membre de
la formació.
El partit assembleari vol
impulsar els proper mesos
propostes relacionades amb
la “mancança de l’oci juvenil”, “la memòria històrica i la
recuperació del patrimoni” i
“millorar els ajuts socials”,
segons ha avançat Cañizar.

Carrizosa (Cs) demana
a l’Ajuntament més
efectius policials a Rubí
El líder de Ciutadans a Catalunya,
Carlos Carrizosa,
ha visitat aquest
dilluns el Mercat
de Rubí i la zona
comercial més propera i, després de
parlar amb diversos comerciants,
ha demanat tant Carlos Carrizosa, a Rubí. / Cedida
a l’administració
local com l’autonòmica que
Carrizosa ha insistit que
destini més efectius policials cal que els governs es preoa Rubí: “Demanem a l’Ajun- cupin per aquestes qüestions
tament que ampliï les places i no deixin en mans de la
de la Policia Local a Rubí, ultradreta les polítiques de
perquè la presència policial seguretat: “Ens preocupa
dona més tranquil·litat als la seguretat, per això fem
comerciants i a la gent dels aquestes propostes. Crec
barris”, ha explicat el líder de que els partits que estem a
la formació taronja, que ha la centralitat, conservadors,
estat acompanyat en tot mo- socialdemòcrates i liberals
ment pel portaveu del grup com nosaltres, hem de donar
municipal a Rubí, Roberto solucions a la població i als
Martín. En aquest sentit, comerciants, perquè si no
Carrizosa ha aﬁrmat que a arriba la dreta populista i fa
Rubí hi ha únicament una política de la por”.
setantena de places d’agents
Cs també ha demanat al
locals i que, segons les ràtios Parlament que s’augmenti el
europees, el nombre hauria nombre d’efectius de Mossos
de ser de 110 policies locals. d’Esquadra. / DdR

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE
ASESORÍA LABORAL
TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA
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

GRADUADO SOCIAL
C/ VÍCTOR CATALÀ S/N
08191 RUBÍ
TELÉFONO 93 697 89 61

DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI

ESTAMOS EN LA ZONA DE LAS TORRES - JUNTO A LA RAMBLA DEL FERROCARRIL
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La consellera Alsina, en una de les taules rodones que s’han celebrat arreu del territori. En aquest cas, a la
Universitat de Girona. Foto: Eva Guillamet/Departament d’Acció Exterior i Govern Obert
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L

a Generalitat començarà la tardor
d’aquest any, si tot va bé, les obres per
millorar els accessos a peu entre Rubí
i Sant Cugat en el tram que va del Leroy
Merlin ﬁns al centre comercial. Es tracta
d’un tram que pertany al terme municipal
de Sant Cugat i que actualment té un pas
provisional que continua sent perillós per
a l’accés a peu. El fet que el vial passi per
sota d’una autopista ha retardat aquest
projecte, ja que ha de comptar amb el vistiplau de l’estat.

EDITORIAL

Digniﬁcar els accessos
En qualsevol cas, celebrem que d’una vegada per totes es pugui desencallar aquesta
qüestió després d’anys de reivindicació.
Es tracta d’un tram concorregut per molts
rubinencs, que ara podran anar a peu o en
bicicleta ﬁns a Sant Cugat de forma segura,

però també agradable. I és que els accessos
a la ciutat és també una de les assignatures
pendents a la ciutat. Està clar que cal treballar per millorar la seguretat dels vianants
i també per fer que la mobilitat amb Sant
Cugat sigui més àgil i accessible sense haver

d’agafar el cotxe, però també cal tenir en
compte que és una qüestió de digniﬁcar els
accessos a la ciutat.
L’accés a la ciutat des del sud, per exemple,
és el d’un municipi deixat, amb camions
aparcats sobre els terraplens, sense pràcticament voreres i amb solars abandonats.
L’accés des de l’est fa dècades també era
així. Ara, en canvi, quan acabin aquestes
obres, arribar a Rubí serà molt més agradable, segur i fàcil, tant si el trajecte es fa a
peu, com en bicicleta o en cotxe.

CARTES DE LA CIUTADANIA
Carta Oberta a la Junta del Casal
Popular de Rubí
El passat mes de novembre vam
assistir a l’acte de celebració del
Centenari del Casal Popular de
Rubí, on es va fer entrega i es va
presentar el llibre que s’ha publicat sobre la història del Casal en
aquests cent anys.
La nostra família, com moltes
famílies d’aquesta ciutat, hem
tingut el Casal com un punt de referència des de fa molt de temps.
Sobretot perquè el nostre
pare, l’Antonio Otero, pel seu oﬁci
de fuster, va estar molts anys fent
de tramoista en les obres de teatre
i ajudant en tot el que fes falta a
l’hora de muntar qualsevol acte.
Els seus ﬁlls grans recordem
quan algun cop havíem assistit,
en l’ediﬁci antic, a alguna representació teatral entre bambolines
al costat de l’apuntador mentre ell
i els altres fusters, feinejaven per
allà. O entrant al camerino del
pallasso metre es despintava la
cara. Per no parlar de les primeres
projeccions de cinema, de les re-

presentacions dels Pastorets, dels
festivals de ﬁnal de curs o de les
colònies. O els assajos de l’Esbart
Infantil al qual vam anar-hi tots
quatre germans.
I tot això gràcies a la vinculació
molt estreta del nostre pare amb
el Casal, del qual va formar part,
ﬁns i tot, de la seva Junta, i que ha
durat ﬁns avui, on una de les seves
ﬁlles i tres dels seus nets formen
part de l’actual grup de teatre.
Amb el nou ediﬁci del Casal, va
ser l’encarregat del seu funciona-

El Tuit de la setmana

ment, en un petit taller on hi passava molta part del dia. Quan ell
no estava a casa, tots sabíem que
era allà. I sempre aportant idees
per l’escenografia de qualsevol
de les obres que s’hi representaven. Ell era qui serrava, clavava
i muntava qualsevol cosa que li
demanaven, amb les fustes que
aconseguia per diferents tallers
de fusteria.
El nostre pare va passar a ser
“el Otero del Casal”.
Tots nosaltres recordem la

3 de febrer

Fundació Josep Irla
@fjirla

Dipòsit legal: B 35129-1993

Ramon Batalla, autor
de la #BiograﬁaIrla de
Pere Aguilera: “Aquest
acte demostra que
malgrat ser un vençut,
Pere Aguilera no va ser
un oblidat”
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Amb la col·laboració:

inﬁnitat de diumenges en què ens
ajuntàvem la família per dinar, i a
l’hora de les postres s’aixecava i
deia la frase recurrent: “Haig de
marxar per engegar la calefacció
del Casal” perquè hi havia prevista
alguna obra de teatre. Fins i tot els
dies assenyalats com Sant Esteve
o el dia de Reis.
I si calia es posava darrere la
taquilla a vendre entrades.
Fins i tot ens va causar un gran
ensurt un dia quan, estant tot sol
al Casal, va caure daltabaix de l’escenari i es va fer molt mal en una
cama. Podia haver sigut molt més
greu. Ell deia sempre que havia
sigut el dimoni dels Pastorets que
l’havia empès.
És per tot això que vam anar
a rebre aquest passat novembre,
amb il·lusió, el llibre commemoratiu del centenari.
Però quina va ser la nostra sorpresa en veure que en tot el llibre
no hi ha ni un sol trist esment, no
ja a la seva feina, si no ni tan sols
hi surt el seu nom. Ens va decebre.
I no només per ell. Si no per tota

l’altra gent que també han sigut
col·laboradors imprescindibles
pel bon funcionament del Casal i
que no han merescut el petit i fàcil
reconeixement de, simplement,
anomenar-los en aquest llibre.
És per això que hem volgut fer
aquesta carta per lamentar aquest
descuit. Dels cent anys d’història
del Casal, el nostre pare hi va estar
vinculat 50. I com ell, molta gent,
anònima o no tant.
I que quedi clar que no demanem res, perquè sabem que ell no
volia cap reconeixement I que no
estaria d’acord amb aquesta carta.
Però nosaltres, la seva família,
sí que hem cregut convenient ferla perquè a la vegada servís com a
homenatge a una persona bona,
que es dedicava a allò que estimava i ho feia amb tot el cor. Perquè
no caigués en l’oblit la gran feina
de tantes persones, que com ell,
hi van dedicar tantes hores, tants
anys i tanta estimació a una entitat
com el Casal que ha format part de
les nostres vides i que estimem.
Familia Otero Girbau

PUBLICITAT

Divendres, 11 de febrer de 2022

9

Rubí i l’autoconsum solar
Segons dades de l’Institut Català d’Energia, el Vallès Occidental és la
comarca amb més instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic de Catalunya.

L’autoconsum d’energia:
estalvi des del primer moment
Com a rubinencs i rubinenques tenim una
eina poderosa per tal de lluitar contra l’emergència climàtica, a la vegada que estalviem
diners: l’autoconsum fotovoltaic. Ja sigui
per a comunitats veïnals o cases unifamiliars.
Amb els preus elevats de l’electricitat que fa
mesos que estem veient, tota aquella energia que produïm a les nostres teulades serà
estalvi des del primer moment.

Autoconsumir energia a
casa. Per on comencem?
A Rubí Brilla t’assessorem
gratuïtament
Quantes plaques necessito?
Quant em costarà? Quant de
temps tardaré en amortitzar
l’obra? Quants diners puc
obtenir de la subvenció? Totes
aquestes preguntes tenen
resposta. Escriu un correu
a rubi_brilla@ajrubi.cat o
truca al 93 581 39 00 i t’orien·
tarem sobre l’adequació de la
instal·lació a la coberta del teu
habitatge o comunitat veïnal.
Al servei municipal Rubí
Brilla et generem un informe,
fet amb les teves dades reals
de consum, que et permetrà

saber quina mida d’instal·
lació d’autoconsum és idònia
per a tu, quant et costarà i
quins estalvis et podrà ge·
nerar. Entra a www.rubi.cat/
informeautomaticautoconsum i omple el formulari.
El fet que estigui basat en
consums reals certifica que
s’ajusta perfectament a les
teves necessitats, cosa que
t’ajudarà a trobar una bona
oferta quan demanis pres·
supost a les empreses es·
pecialitzades i evitar que «et
venguin la moto».

Rubí Brilla t’assessora per poder autoconsumir energia a casa.

L’autoconsum fotovoltaic és una eina molt potent per lluitar contra l’emergència climàtica.

Mans a l’obra
Una vegada hagis rebut
l’informe personalitzat de Rubí
Brilla és l’hora de buscar algú
que faci l’obra.
A qui li demano? Quines
ofertes són bones i quines no
em convenen? L’informe et
diu allò que necessites saber.
A més, Rubí Brilla t’adjuntarà
les teves dades de consum
perquè les facis arribar a les
empreses especialitzades.
Tens a la teva disposició el Cer·
cador d’Empreses de Serveis
Energètics, que pots consultar
a www.rubi.cat/empresese·
nergia. Aquí podràs trobar
empreses en funció de quines
siguin les teves necessitats i
prioritats, i contactar-hi per
tal que et facin arribar la seva
oferta. Demana’n més d’una
i tria la que més s’ajusti a les
teves necessitats.

Existeixen diferents bonificacions fiscals i subvencions per a l’autoconsum.

Avantatges
fiscals a Rubí

Rubí i
l’autoconsum

A més de l’estalvi energètic
que ens generen les instal·
lacions solars a Rubí, les perso·
nes que apostem per l’autocon·
sum tenim altres avantatges
econòmics. Aprofita les boni·
ficacions fiscals i les subvenci·
ons que hi ha al teu abast!
Els habitatges que auto·
consumim l’energia gaudirem
de la bonificació del 95 % en
l’ICIO i tindrem l’IBI bonificat al
50% durant 5 anys o fins, com
a màxim, la meitat del cost de
la instal·lació, la qual cosa farà
que l’amortització econòmica
de l’obra s’escurci molt. A més,
ara també podem disposar de
les subvencions de l’Institut
Català d’Energia. Aquestes
subvencions ens pagaran
aproximadament entre un 20
i un 30 % de l’obra.

Segons dades de l’Institut
Català d’Energia, el Vallès
Occidental és la comarca amb
més instal·lacions d’autocon·
sum fotovoltaic de Catalunya.
Rubí tampoc es queda curta:
la nostra ciutat ocupa la no·
vena posició en el rànquing
de pobles i ciutats amb més
instal·lacions de tot el país.
Amb dades actualitzades del
setembre de 2021, a Rubí hi
ha 171 instal·lacions fotovol·
taiques per a l’autoconsum
domèstic i la dada creix tri·
mestre rere trimestre. No
et quedis enrere i suma’t a
aquesta revolució solar. Entra
a http://icaen.gencat.cat/ca/
energia/autoconsum/Observatori-de-lautoconsuma-catalunya/ i consulta les
dades de Rubí.
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Catorze persones aturades
s’incorporen a l’administració
a través de plans d’ocupació
L’Ajuntament de Rubí ha
incorporat aquesta setmana
14 treballadors, amb contracte d’un any, a través de
la línia DONA i Més Grans
de 45 (MG45) del programa
Treball i Formació. Els nous
treballadors responen a
perfils d’especial vulnerabilitat o bé per edat o bé
per situació personal: set
són persones desocupades
de més de 45 anys inscrites
com a persones demandants d’ocupació i les altres
set són dones demandants
d’ocupació en situació especialment vulnerable. L’experiència laboral que podran
adquirir aquest any anirà
acompanyada d’accions de
formació perquè puguin
desenvolupar competències
professionals aplicables a

altres activitats laborals. La
tasca a l’administració local
de les noves incorporacions
revertirà directament en
l’atenció a la ciutadania:
les set persones de més de
45 anys faran d’oficials de
paleta (2) i peons de paleta
(5); i les set incorporacions
de la línia DONA ocuparan
vacants d’auxiliar administrativa (1), conserge (1) i
peones de jardineria (5).
Els nous membres de la
plantilla han estat rebuts
aquest dimarts per l’alcaldessa, Ana M. Martínez, i
diversos regidors a l’edifici
Rubí Forma.
El programa Treball i
Formació està subvencionat
pel Servei d’Ocupació de
Catalunya amb un total de
320.029,64 euros. / DdR

L’alcaldessa s’ha trobat amb les persones que s’acaben d’incorporar a
l’administració local. / Ajuntament - Localpres

El Rubí Forma busca 10 joves
per participar en un programa
d’FP Ocupacional Dual
El consistori, a través del
Rubí Forma, busca participants pel Programa de
Formació Professional Ocupacional Dual (FPO-Dual),
que es va iniciar el desembre
del 2021 i finalitzarà el 30
d’abril del 2023. L’objectiu
del programa és facilitar a
deu persones joves d’entre
16 i 29 anys l’adquisició de
competències professionals
i millorar la seva qualificació
professional mitjançant l’accés a una formació professional i un contracte laboral
de formació i aprenentatge.
El programa està dissenyat en tres actuacions: orientació i acompanyament;
formació i contractació. Els
participants tindran una
tutora de referència que
treballarà l’objectiu pro-
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fessional, els seus interessos i motivacions i en farà
seguiment. També faran
dues accions formatives:
Introducció a l’ofici i formació professionalitzadora
vinculada a Certificat de
Professionalitat. Obtindran
un contracte de formació i
aprenentatge de 12 mesos.
La jornada laboral a l’empresa serà de prop del 70%,
depenent de les hores de
formació.
Per formar part del projecte, cal tenir el títol de
Batxillerat i estar inscrit com
a demandant d’ocupació,
prioritàriament a Garantia Juvenil. Els interessats
poden enviar un correu a
formacio@rubiforma.cat o
inscriure’s a través de la web
www.rubiforma.cat. / DdR

Lleugera reducció de l’atur a
Rubí en el primer mes de l’any
REDACCIÓ

Rubí continua acumulant
dades positives en relació amb l’ocupació, amb
una lleugera reducció, de
només 19 persones, del
nombre d’aturats. Actualment, hi ha a la ciutat 4.659
persones inscrites com a
demandants d’ocupació,
997 menys que el gener del
2021, segons les dades de
la Diputació de Barcelona.
La variació interanual
indica que l’atur s’ha reduït
d’igual forma entre homes
i dones amb una baixada
del 18% i del 17% respectivament. Pel que fa als
grups d’edat, la bossa més
gran d’aturats es troba en la
franja de 55 a 64 anys, amb
1.610 persones sense feina.
També és la franja en què
menys ha disminuït l’atur:
només 57 persones han trobat feina, el que suposa una
reducció del 3%. Aquestes
dades contrasten amb la
resta de grups d’edat: entre
els 45 i 54 anys s’ha reduït
un 14%; entre els 35 i els 44,

El grup d’edat amb més dificultats per trobar feina és a partir dels 55 anys. / Cedida

un 22%; entre els 35 i els 34,
un 32%; i entre els 16 i els
24, un 40%.
Pel que fa als grans
grups d’ocupació, on s’ha
creat més ocupació en el
darrer any ha estat en els
treballadors de la restauració, personals i venedors
(22%), en professions científiques i intel·lectuals
(22%) i en l’àmbit dels tècnics i professionals de suport (22%). Si analitzem
les dades interanuals per

sectors, el dels serveis és
on més ocupació s’ha creat
en nombres absoluts (825),
mentre que l’agricultura és
la que més creix en nombres relatius (45%). Crida
l’atenció que el sector amb
més estancament és la

El sector serveis
impulsa la
recuperació
d’ocupació en el
darrer any

indústria, que també és
l’únic que ha perdut llocs
de treball, un 5% respecte
al gener del 2021.
En relació amb el nivell
d’estudis, la gran majoria de
persones que estan a l’atur
tenen únicament l’educació
general. Segons les dades
de la Diputació de Barcelona, a Rubí 1.410 persones
cobren una prestació d’atur
contributiva i 1.174 reben
una prestació d’atur assistencial.

L’alcaldessa reclama la segona estació en
una reunió de l’ARC amb Jordi Puigneró
REDACCIÓ

Representants de l’Associació de Municipis de l’Arc
Metropolità es van reunir
amb el vicepresident del
govern de la Generalitat i
responsable de Polítiques
Digitals, Jordi Puigneró. Durant la trobada, l’associació
va exposar els seus objectius
i àmbits de treball amb la
voluntat de reforçar la veu
dels municipis de la segona
corona en la presa de decisions i en la planificació i desenvolupament de la Regió
Metropolitana i del conjunt
del territori.
L’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Martínez, va participar en
aquesta trobada, celebrada
la setmana passada, i ha
destacat que va poder fer
arribar al conseller reivindicacions en infraestructures,
com la segona estació de
Ferrocarrils, entre altres.
“Per a l’ARC en general és
molt important que s’escolti
la nostra veu, i especialment
per a Rubí, perquè podem

Salutació entre l’alcaldessa i el conseller de Territori. / Lali Puig-Ajuntament

reclamar necessitats històriques tan importants com
la segona estació dels Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya a la Llana” ha
assenyalat la màxima responsable municipal.
Durant la reunió, es va
plantejar la necessitat d’inversions ferroviàries, però
també de la xarxa viària, que
permetin millorar i garantir

la mobilitat de persones i
mercaderies, tant entre els
municipis que integren l’arc
metropolità com amb els
principals centres d’activitat i
infraestructures del territori,
com l’aeroport del Prat, el
Port de Barcelona o les estacions de Sants i la Sagrera.
També es va posar
de manifest la necessitat
d’abordar conjuntament

polítiques en matèria d’ordenació de sòl i habitatge que
aportin solucions globals a
qüestions com l’envelliment
del parc d’habitatges, les
tensions socials derivades
d’aquesta situació o la necessitat de disposar de pisos
a preu assequible amb les
condicions d’accessibilitat i
eficiència energètica mínimament exigibles.

CULTURA
CERTAMEN

La Biblioteca dedica el Concurs de Punts
de Llibre a la Fundació Museu Vallhonrat
REDACCIÓ

La Biblioteca Municipal
Mestre Martí Tauler s’ha
volgut sumar a la commemoració del 60è aniversari
de la Fundació Museu Vallhonrat dedicant-hi el 28è
Concurs de Punts de Llibre,
adreçat a infants i joves de
5 a 16 anys.
Aquest certamen s’estructura en quatre categories: de 5 a 7 anys (categoria
A), de 8 a 9 anys (categoria
B), de 10 a 13 anys (categoria C) i de 14 a 16 anys
(categoria D). Les obres
presentades han de ser
inèdites, realitzades amb
qualsevol tècnica artística
excepte retoladors ﬂuorescents, imatges animades i
lletres en relleu. Els punts
han de tenir un format de
21 x 6 cm i s’han de presentar en cartolina blanca.
En cas que siguin treballs
realitzats amb ordinador,
s’han d’acompanyar d’un
suport informàtic on hi hagi
la imatge amb una resolució
mínima de 300 ppp. Darrere
del punt de llibre, hi ha de
ﬁgurar nom, cognoms, telèfon i edat de l’autor.
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Els elements patrimonials i naturals del Museu Vallhonrat han d’inspirar
les obres presentades a concurs. / Arxiu

Els treballs es podran
presentar al concurs del 4
d’abril al 21 de maig i el lliurament de premis tindrà lloc
el 14 de juny. Els guanyadors
rebran un regal i els seus
treballs seran impresos i
repartits entre les persones
usuàries de l’equipament
cultural.

60 anys de la Fundació Museu Vallhonrat
Els punts de llibre d’enguany
hauran d’inspirar-se en els
elements patrimonials i naturals que es poden trobar
a la part exterior del Museu
Etnogràfic Vallhonrat: un
jardí amb una torre d’aigua,
un safareig, arbres fruiters

típics de la Mediterrània,
una porxada, un sortidor
amb peixos i la casa.
La Fundació Museu
Vallhonrat va néixer a la
dècada del 1960 de la mà
de Miquel Vallhonrat Brau,
amb l’objectiu de restaurar,
protegir i divulgar la història dels objectes familiars i
de tot un seguit de peces
donades per particulars o
comprades en antiquaris.
Amb el pas dels anys,
aquella col·lecció es va anar
transformant en un museu
on ja es poden admirar més
de 9.000 peces catalogades
i classiﬁcades en sis sales:
armes, invents, celler, mobiliari, arqueologia i una
sala única al món dedicada
a l’obra de l’artista Pons
Cirac.
La Fundació rep periòdicament les visites d’escoles,
entitats i altres col·lectius.
El museu, a més, disposa
des de 2009 d’un auditori
obert a l’organització d’exposicions i actes culturals.

MÚSICA

The BlackBirds oferirà dissabte
al Casal Popular un concert de
música negra espiritual
REDACCIÓ

El Casal Popular acollirà
aquest dissabte 12 de febrer un concert de The
BlackBirds, en el marc dels
actes commemoratius del
centenari del Casal. La formació musical és un quartet
vocal nascut a Barcelona
amb un repertori basat en
l’essència de la música ‘Negro-spirituals’ i un gòspel
actual, melòdic i vibrant.
El grup està format per
Joan Baptista Sans, Francesc d’Assís Pagés, Francisco Villas i Jordi Boltes,
professor de l’Escola de
Música de Rubí i director de
l’Obrador Coral de Rubí. The

BlackBirds compta amb una
llarga trajectòria, de la qual
en destaquen actuacions a
la inauguració del XI Festival
de blues, jazz i gòspel de
Roses o la XIV Conferència
Mundial de la Sida. També
han ofert concerts al Palau
de la Música Catalana i al
Palau de la Generalitat per la
Diada de Sant Jordi, el Palau
de Congressos de Catalunya,
el Palau Sant Jordi o el Teatre Nacional de Catalunya,
entre molts altres espais
emblemàtics.
Les entrades per al concert, que serà a les 20 h
d’aquest dissabte, ja es poden adquirir a través de la
web del Casal Popular.

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona
Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com

ESPECTACLES

‘El monstre de colors’, un viatge al món
de les emocions, torna a La Sala
REDACCIÓ

El teatre municipal La Sala
acollirà aquest diumenge
13 de febrer la posada en
escena de l’obra ‘El monstre de colors’, una exitosa
proposta escènica per a tots
els públics basat en el llibre
homònim d’Anna Llenas.
La proposta, a càrrec de la
companyia Transeduca i
Tutatis, és un espectacle de
titelles, música i colors que
fa viatjar els més menuts i
els no tan petits, pel món
de les emocions.
El monstre de colors és
un personatge entranyable
que provoca sentiments
d’empatia en els més petits
i que els permet identiﬁcar
i posar nom als sentiments
que tenen en cada moment.
Tant el llibre com l’obra de
teatre són eines pensades
per a facilitar l’expressió

Titelles, música i colors faran viatjar infants i adults al món de les emocions. / Cedida

de les emocions dels més
petits. La proposta ja es va
poder veure amb molt bona
acollida el 2019.
La funció tindrà lloc a les
18 h i el preu de les entrades, que ja estan a la venda,
és de 6 euros i de 5 euros

amb descompte.
Aquest espectacle familiar s’inclou dins la temporada estable d’espectacles del
teatre municipal i ha estat
programat per la Fundació
Xarxa d’Espectacles Infantils
i Juvenils de Catalunya.

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

PIDA UNA VISITA SIN COMPROMISO, TELF. 93 588 40 08
C/ VALLESPIR, Nº 19, 2ª PLANTA, 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS,
P ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO
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CULTURA POPULAR

ART I DISSENY

Els gegantons del Club Amics de Rubí, EdRa farà jornada de portes obertes en
línia els dies 15 de febrer i 16 de març
a la Trobada gegantera de Salou

En Quimet i en Pitus han participat en la Trobada de Salou. / Cedida

aquest diumenge 6 de febrer a Salou, al Tarragonès,
per participar en la XXXV
Trobada Gegantera d’aquesta localitat, celebrada en

REDACCIÓ

En Quiment i en Pitus, gegantons del Club Amics
de Rubí, s’han desplaçat

el marc de la Festa Major
d’Hivern.
A més de la colla rubinenca i dels amfitrions,
hi van participar les colles
de les Borges Blanques,
els Guiamets, Tarragona,
Manresa, Pont de Vilomara, Vila-seca, Terrassa, Sant
Quirze del Vallès, Cervelló,
la Llacuna, Falset i Igualada.
La jornada va arrencar
amb la plantada de gegants
a la plaça de la Pau, des
d’on, posteriorment, va
arrencar la passejada gegantera pels carrers de la
població. La cercavila, que
va ﬁnalitzar al voltant de les
13 hores, va acabar amb la
tradicional ballada de gegants en entrar a plaça, els
parlaments institucionals, el
lliurament dels recordatoris
de la trobada i el ball ﬁnal
conjunt.
Pel que fa a la propera
sortida, aquest dissabte 12
de febrer, participaran a la
Cercavila de Gegantons de
les Festes de Santa Eulàlia
a Barcelona.

Dificultat: Baixa
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L’escola d’art i disseny edRa
prepara dues jornades de
portes obertes virtuals per
explicar l’oferta formativa
del centre. Les sessions
seran dimarts 15 de febrer
i dimecres 16 de març, a
les 18 h. Les persones interessades s’han d’inscriure
omplint un formulari al web
http://www.portesobertes.
artedra.net. L’escola els farà
arribar un enllaç i les instruccions per a accedir a les
portes obertes virtuals en
format videoconferència.
Com a novetat, el proper curs 2022-2023 edRa
posarà un programa 3x2 en
graus superiors que permetrà obtenir la doble titulació
de Gràﬁc Publicitària i de
Gràfica Audiovisual. Escollint aquesta modalitat,
l’alumnat podrà aconseguir
dues titulacions en 3 anys:
en els dos primers, l’alumnat obté el títol del Cicle

Formatiu de Grau Superior
de Gràﬁca Publicitària i en
el tercer curs, el de Gràﬁca
Audiovisual.
L’escola d’art i disseny
municipal oferirà dos Cicles Formatius de Grau
Mitjà de Serigraﬁa Artística
i Assistència al Producte
Gràﬁc Interactiu i un Cicle
Formatiu de Grau Superior d’Interiorisme. A més,
l’alumnat del cicle formatiu
de grau mitjà de Gràﬁca Interactiva d’edRa pot obtenir
el títol de Batxillerat Artístic
superant un curs acadèmic
addicional a l’institut La
Serreta. Així, l’alumnat té
accés a la doble titulació en
3 anys: amb els dos primers
cursos, els estudiants obtenen el Grau Mitjà de Gràﬁca
Interactiva i, aprovant el
tercer curs, també el títol
de Batxillerat d’Arts. Des
d’aquest curs, edRa forma
part del programa Erasmus+
i el seu alumnat de cicles
formatius pot participar en

intercanvis de mobilitat.
Pel que fa als estudis no
reglats, l’escola impartirà els
habituals tallers d’expressió
plàstica per a infants de 4 a
16 anys, tallers monogràﬁcs
d’art per a persones a partir
de 16 anys, seminaris d’art
de 12 a 20 hores i un curs
d’introducció al disseny
que prepara l’alumnat per
accedir als Cicles Formatius.
A banda de detallar tota
aquesta oferta, a la jornada
de portes obertes virtuals
s’explicarà quina és la metodologia de treball d’edRa,
basada en el contacte constant amb les empreses i les
entitats de l’entorn, i quins
són els projectes que desenvolupa el centre dins i fora
de les seves instal·lacions
amb l’objectiu de complementar l’aprenentatge de
l’alumnat i enriquir l’activitat cultural de la ciutat, com
ara exposicions, sortides,
xerrades, col·laboracions
amb col·lectius locals, etc.

LLIBRES

El llibre ‘14 Històries de Rubí’ es
presentarà el 19 de febrer a la Biblioteca

SUDOKU

Dificultat: Baixa
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REDACCIÓ

El llibre ‘14 Històries de
Rubí’, creat per l’autora
rubinenca Núria Julià, amb
il·lustracions d’Elena Boixader i disseny d’Eduard
Fernández Villatoro, es presentarà el proper dissabte
19 de febrer a les 11 h a
l’Auditori de la Biblioteca
Municipal Mestre Martí
Tauler. L’obra és un recull
de relats breus i rodolins, a
través dels quals s’explica la
història de la ciutat a través
de reconeguts personatges
populars. Segons detalla
l’autora, el llibre s’adreça a
infants per tal que coneguin
part de la història local de la
mà de personatges divertits
i llocs emblemàtics que
podran reconèixer amb les
60 il·lustracions que acompanyen cada relat curt i
rodolins.
A la presentació, hi participaran molts personatges del llibre: el Bòjum, el
gat mexicà del carrer Sant
Jaume, la rateta Fosca, la
granota Nota, el gegantó
Galderic, els capgrossos Sol i

Portada del llibre ‘14 Històries de Rubí’, il·lustrat per l’artista Elena
Boixader. / Cedida

Drac, el mocador de la festa
Major Blavet, el vestuari de
les gitanes de Rubí i els Dia-

bles de la Riera i la ‘Robí, la
pedra preciosa que s’amaga
entre les planes del llibre.
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CULTURA
AUDIOVISUAL

La Mostra dels Premis Versió Original en
Català (VOC) arriba aquest divendres a Rubí
REDACCIÓ

El Teatre Municipal La Sala
acollirà aquest divendres 11
de febrer la Mostra dels Pre·
mis Versió Original en Català
(VOC). La 6a edició dels
Premis i Mostra VOC, un
projecte impulsat per Òm·
nium Cultural per estimular
la producció de continguts
audiovisuals de qualitat en
català i contribuir a la seva
difusió, va arrencar el 6 de
febrer a Sant Carles de la
Ràpita i passarà per una se·
tantena de sales dels Països
Catalans fins al 28 de febrer.
Enguany, el VOC compta
amb 12 curtmetratges fina·
listes, vuit de ficció i quatre
documentals, seleccionats
entre un total de 105.
A la nostra ciutat, la
Mostra arriba aquest diven·
dres a partir de les 19.30 h i
es farà en sessió doble.
A cada sessió s’hi mos·
traran sis curtmetratges
diferents, siguin ficcions o
documentals. Durant les
sessions es podrà votar al
millor curtmetratge. Els
més votats s’emportaran
el premi del públic al millor
curtmetratge de ficció i el
premi del públic al millor
curtmetratge documental.
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Imatge del curt ‘Tots els dies d’estiu són tristos’. / Cedida de Rubí

A la primera sessió, es
podrà veure els curts de
ficció ‘Herència’, d’Eduald
Corominas, ‘Elsa’, d’Albert
Carbó, ‘Sinatra III’ d’Aitor
Echeverría i Ivan Casajús
i ‘Tots els dies d’estiu són
tristos’, d’Estefania Ortiz.
També es projectaran els
documentals ‘Vull ser pasto·
ra’ de Maria Velasco i ‘Me·
mòria assonant’ de Carles
Esporrin.
Pel que fa a la segona
sessió, el passi inclourà els
curts de ficció ‘Fuga’ d’Àlex
Sardà, ‘Sol sol’ d’Àlex Ar·
royo, ‘Rega’m les plantes’
de Jordi Sanz i ‘Ella i jo’
de Jaume Claret, així com
els documentalts ‘Animal
salvatge’, de Maria Besora

i ‘L’última impressió’ de
Marta Alonso.
L’entrada és gratuïta,
però cal reservar-la a través
de la web del VOC, ja que
l’aforament és limitat.
Els audiovisuals també
estaran disponibles a Filmin,
la plataforma de distribució
de cinema en línia.
La clausura serà durant
el mes de març a Barcelona
i comptarà amb una jornada
de treball amb tots els fina·
listes, en què també es farà
l’entrega de premis. El jurat
del VOC està format per
l’actriu Anna Bertran; Tono
Folguera, productor de ci·
nema, i Nathalie Modigliani,
cofundadora i codirectora
de MODIband Projectes

culturals.
El president en funcions
d’Òmnium Cultural, Jor·
di Cuixart, ha afirmat que
“cal continuar reivindicant
la llengua catalana, que
enriqueix la nostra cultura
universal”, i ha demanat
fer-ho “des de tots els for·
mats, també l’audiovisual”.
Cuixart ha recordat que
“el futur del català també
depèn de l’audiovisual, una
indústria catalana i en català
que és potent i talentosa”, i
que per això cal seguir “en·
fortint el VOC, que renova
la vocació dels fundadors
d’Òmnium i serveix per rei·
vindicar que el català tingui
la presència que es mereix
als Països Catalans”.

AGENDA
11 DE FEBRER
-Sortida a caminar: ‘Rubí en blanc i
negre’. A les 9.30 h a la pl. Pere Agui·
lera. Cicle Gaudeix de la vida en gran.

de la Cia. Transeduca i Tutatis. Preu:
6€|5€. Per a infants de 2 a 7 anys.
Org.: La Xarxa.

-Trobada esportiva juvenil: ‘Lliga
de voleibol’. A les 18 h al parc de La
Serreta.

14 DE FEBRER

-Hora del conte: ‘Somnis’. A càrrec
de Laberta Delpoblet. A les 18 h a la
Biblioteca. Per a infants de 4 a 8 anys.

-Presentació de ‘Thelonius. El petit
monstre pianista. A càrrec d’Albert
Català i Araceli Plata. A les 19 h a
Lectors al tren.

-Conferència: ‘Robòtica i ètica’. A les
18 h a la Biblioteca. A càrrec de Lluís
Pernas. Org.: Aula d’Extensió Univer·
sitària de Rubí.

-Cinema: Premis VOC. A les 19.30 h a
La Sala. Org.: Òmnium Rubí.

15 DE FEBRER

12 DE FEBRER
-La Trocalleria. Espai d’intercanvi
d’objectes de segona mà. A les 10.30
h a la pl. del Mercat.
-Concert: ‘The BlackBirds’. A les 20 h
al Casal Popular. Preu: 10€.
13 DE FEBRER
-Teatre familiar: ‘El monstre de colors’. A les 18 h a La Sala. A càrrec

-Conferència: ‘William Faulkner
Una rosa per a l’Emily’. A les 19 h a
l’Ateneu. Cicle de literatura sobre el
relat breu.
16 DE FEBRER
-Dimecres manetes. Servei d’auto·
reparació de petits aprells elèctrics i
electrònics. A les 17 h a l’Ateneu.
-Taller: ‘Sento gelosia. És normal?. A
les 17.30 h a la Torre Bassas.

-Presentació del llibre ‘Quan s’esborren les paraules’. A càrrec de Rafael
Nadal. A les 19.30 h al Racó del Llibre.
EXPOSICIONS
El farcell de postguerra. Mostra del
Museu d’Història de Catalunya. Al
Museu Municipal Castell fins al 27
de març.
Injustícies. A càrrec del CIRC. A l’espai
de llibres Lectors al tren! fins al 4 de
març.
Efecte papallona. Projecte ‘Mi mejor
amigo es’. A la Biblioteca fins al 28
de febrer.

LITERATURA

Rafel Nadal visita el Racó del
Llibre per presentar ‘Quan
s’esborren les paraules’
L’escriptor i periodista gironí
Rafel Nadal visitarà el dime·
cres 16 de febrer el Racó
del Llibre, al carrer Doctor
Robert, per presentar la
novel·la ‘Quan s’esborren
les paraules’, l’últim llibre
de la trilogia formada per
‘Quan érem feliços’ (Premi
Josep Pla 2012) i ‘Quan en
dèiem xampany’.
La presentació, que anirà
a càrrec de la professora
rubinenca Rocio Àvila, ar·
rencarà a les 19.30 h i està
oberta a tothom, però cal
reservar plaça a l’establi·
ment o a través de la web
de la llibreria.
Deu anys després de la
publicació del primer lli·
bre d’aquesta trilogia, Rafel
Nadal torna a posar la seva
mirada literària sobre la me·

mòria, el pas del temps i les
noves generacions en ‘Quan
s’esborren les paraules’, un
llibre íntim i delicat amb el
qual tanca la saga familiar
més venuda de la literatura
catalana. / DdR

Portada del llibre. / Cedida

El procés creatiu de ‘Thelonius.
El petit monstre pianista’, a
Lectors al tren!
L’espai Lectors al tren! acolli·
rà aquest divendres a les 19
h la presentació i exposició
del procés de creació de la il·
lustradora rubinenca Araceli
Plata del llibre ‘Thelonius.
El petit monstre pianista’,
escrit per Albert Català.
Plata i Català explica·
ran als assistents com s’ha
gestat aquesta història i el
personatge del monstre que
acompanya en unes clas·
ses de piano pensades per
practicar a casa. Es tracta
d’un llibre per als nens amb
consells de com practicar i
estudiar piano que és clar,
divertit i inspirador, com un

esglaó intermedi entre les
classes i el temps d’estudi a
casa. El text està en primera
persona i és una espècie de
diari de Thelonius.
Les il·lustracions d’Ara·
celi Plata creen un món
on el nen podrà sentir-se
identificat pel carisma del
Thelonius i la màgia del món
que l’envolta i dels altres
personatges, com la seva
professora Alícia o del seu
amic Vladimir, apropant-lo
a la música i aprofundint en
el seu llenguatge.
Per assistir cal fer reser·
va prèvia a montse@lector·
saltren.cat. / DdR
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FUTBOL | SEGONA DIVISIÓ

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

El futbolista
rubinenc Víctor
Sánchez fitxa
pel Girona

Injusta derrota de la UE Rubí en el
camp del Tona, el líder de la categoria (2-1)

Víctor Sánchez. / Cedida

El Girona ha fet pública la incorporació del migcampista Víctor Sánchez,
que ha signat un contracte fins al
final de la temporada. El jugador
rubinenc estava sense equip des
del setembre del 2021, quan va
rescindir el seu contracte amb el
Western United de la Primera Divisió
Australiana. En total, va jugar amb el
conjunt australià 18 partits.
Sánchez, de 34 anys, es va formar en les categories inferiors del
FC Barcelona, on va arribar a debutar i a disputar 14 partits oficials.
Posteriorment, va fitxar pel Jerez,
el Getafe i el Neuchatel, d’on es va
incorporar al RCD Espanyol, club on
va jugar pràcticament tota la seva
carrera esportiva, arribant a estar
nou temporades i sent capità de
l’equip. / DdR

El resultat final de 2-1 del partit entre el Tona i el Rubí no fa justícia a
allò que es va veure sobre el terreny
de joc. L’enfrontament va arrencar
amb el millor guió possible: el Rubí
s’avançava en el marcador als cinc
minuts de joc quan Roger Gorrea va
aprofitar una pilota morta a l’àrea
local per afusellar el porter del Tona.
Després del gol, els blanc-i-vermells
van prendre el control de l’esfèric
i va disposar d’ocasions com una
acció de Ruy Gama que no va ser
gol per la meritòria intervenció del
porter.
El Tona, sorprès pel matiner gol
dels vallesans, cercava l’àrea rubinenca, però sense èxit, ja que Aitor
Torres i Joel Luna desfeien les aproximacions per les bandes i els dos
Álex, Ruiz i Ortegan neutralitzaven
els intents aeris dels locals. El Rubí
controlava el partit i el marcador.
El descans va arribar sense més
ocasions.
La tònica de la segona part va
ser com la primera. L’esfèric era per
als homes de Juan Romero que va
comptar amb ocasions clares per
sentenciar el partit com un xut de
Padillo en una jugada individual. Ja
en el minut 83, un centre passat al
segon pal sense perill clar, el pentina
el local Tortosa, Joel Luna no aconsegueix rebutjar la pilota, que va

quedar morta, i l’extrem Pol Vallès va
batre amb un fort xut al jove Aleix.
Desesperació al Rubí que havia
passat en un minut de poder marcar
el 0-2 a veure com li empataven el
partit. Dos minuts després va arribar
el segon cop pel Rubí, en una jugada
molt protestada pels visitants.
Va ser un remat d’Ivan García
que estava en fora de joc clar, però
que l’àrbitre i el linier no el van assenyalar i el gol va pujar al marcador.
Les protestes no van tenir efecte i
el Tona va perdre temps fins al final
del partit. S’escapaven així tres nous
punts per a un Rubí que necessita
sumar per no patir per la permanència. La propera cita, diumenge
contra el Vic.
Derrota del B davant el Castellbisbal
El filial del Rubí va perdre 3-4 a Can
Rosés contra el Castellbisbal. El
Rubí, que havia perdut 0-2 aquesta
mateixa setmana davant el Can Parellada en un partit intersetmanal
que estava ajornat, va mostrar la
seva pitjor versió de la temporada.
En el minut 24, els de Castellbisbal
ja guanyaven 0-3 a un desesperat
conjunt rubinenc. El primer gol va
ser de penal després d’una errada
de la defensa i el porter. Ayman
Hasni va tenir oportunitat d’empa-

Onze inicial de la UE Rubí al camp del Tona. / Eric Sales

tar a porta buida, però va la pilota
va anar fora. Encara es lamentava
l’equip quan va arribar el segon, per
una nova pèrdua de pilota a l’àrea.
Quatre minuts després una nova
errada greu en defensa va facilitar el
tercer gol en contra. En el minut 30,
un golàs de falta directa del local Pol
Maillo portava una mica d’esperança
al Rubí.
A la segona part, el filial va
disposar de les millors ocasions del
partit. Finalment, Manel López va

aconseguir el 2-3 en un gran gol de
falta directa en el minut 67. De nou,
va tenir de noves oportunitats, però
finalment va ser el rival qui en una
nova errada de la defensa va marcar.
Maquillaria el resultat el Rubí en
transformar un penal en el minut
89. El tècnic rubinenc, Jose Quereda
‘Pirri’, es va mostrar molt enfadat i
crític amb l’equip i amb ell mateix,
especialment per la facilitat d’encaixar gols, però espera una reacció de
l’equip. / UE Rubí

FUTBOL | SEGONA CATALANA

FUTBOL | TERCERA CATALANA

L’Olímpic trenca la mala ratxa
a casa i goleja al Fontsanta Fatjó (4-1)

El Veinti es retroba amb la victòria (2-6)
i recupera les bones sensacions

Mauri, en una jugada d’atac de l’equip davant el Fontsanta
Fatjó. / J. M. Villena

Després d’haver aconseguit només dues victòries
al Municipal de Can Fatjó a
la primera volta de la lliga,
finalment va arribar l’esperada victòria. Va ser aquest
diumenge en el partit davant
el Fontsanta i amb una golejada importat per la situació
de l’Olímpic, que encara
aspira als llocs d’ascens.
El conjunt de Can Fatjó va
ser molt superior al seu rival,
que va tenir la seva gran

oportunitat en el minut 1 de
joc amb un xut que va estavellar-se al pal i que Gonzalo
va rebutjar fora. La rèplica
dels rubinencs no es va fer
esperar i en el minut 7 Javilín
va inaugurar el marcador
fent l’1-0. Ja en el minut 28,
Uri va rematar dins de l’àrea
contrària i va marcar el segon
de l’Olímpic, que encara va
disposar d’alguna ocasió
més abans del descans. A
l’inici del segon temps, Isaac

Juárez, tècnic del Fontsanta,
va substituir Gustavo i Raúl
per Motoharu i Rider. Els locals van continuar dominant
i atacant i fruit d’això, en el
minut 47 va arribar el 3-0, gol
d’Aitor de penal, que havien
fet sobre Mauri.
El Fontsanta volia, però
no podia i els homes de Juan
Carlos Rodríguez arribaven
amb perill. Tot i això, en una
errada defensiva, el Fontsanta va retallar distàncies en
el marcador gràcies a Díaz.
Era el 3-1. La reacció local
no es va fer esperar gaire
i Fode va rematar dins de
l’àrea entre un embolic de
jugadors aconseguint el 4-1
en el minut 67.
L’Olímpic va poder ampliar la golejada, però aquest
seria ja el resultat final. Important victòria per mantenir
les aspiracions i també per
pujar la moral de la plantilla.
Diumenge vinent a les 12
h, l’Olímpic s’enfrontarà al
Molins de Rei, en un partit
també crucial. / José Verde

Onze inicial del conjunt rubinenc al Municipal de Les Fonts. / Cedida

El CF Juventud 25 de Septiembre va visitar aquest
diumenge el camp de la UE
Les Fonts, darrer classificat
del grup 6 de la Tercera Catalana. El partit es presentava
interessant, ja que els dos
conjunts necessitaven els
punts: un per sortir de la zona
baixa i l’altre, el Veinti, per
seguir als llocs de dalt.
L’equip rubinenc es van
emportar el partit amb una
solvent victòria, per 2 gols a
6, Als primers minuts va sortir

millor l’equip de les Fonts
i, fruit d’això, es va avançar
al marcador al minut 12. A
partir d’aquí va despertar el
conjunt dirigit per Richard,
va apoderar-se de la pilota i
va començar a crear ocasions
de perill, algunes de les quals
van acabar en gol. El resultat
al descans era d’1-5, gols de
Miki, Caparrós, Ángel i doblet
de Younes.
A la segona meitat, el
Veinti continuava controlant
el partit, tot i que ja més

relaxat. Al 62, Les Fonts aprofitava una falta d’entesa a la
defensa per posar el 2-5. Tot
i això, a 15 minuts del final,
Saúl establia el definitiu 2-6
per al Veinti.
Malgrat aquesta victòria,
continua el CF Juventud 25 de
Septiembre en tercera posició a 5 punts del líder, Sant
Lorenzo. El pròxim partit de
la competició serà dissabte
12 de febrer a les 18 hores
a Sant Llorenç Savall contra
el CE Llorençà. / J. González
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WATERPOLO | COMPETICIÓ

ATLETISME | CAMPIONAT DE CATALUNYA

El Sènior Femení del CNR juga
la fase final de la Copa de la Reina

David Jiménez, de la UAR, bronze en els
200 m llisos del Campionat de Catalunya

La competició es disputarà aa les instal·lacions del Club Natació Terrassa. / Cedida

L’equip absolut femení de
waterpolo del Club Natació
Rubí torna a disputar la fase
final de la Copa de la Reina,
que enguany es jugarà a les
instal·lacions del CN Terrassa.
Les jugadores dirigides pel
Manel Llobregat s’enfrontaran aquest divendres en els
quarts de final al CN Catalunya a partir de les 13.30 h.
Si l’equip assolís la victòria,
s’enfrontaria en una de les
semifinals al guanyador de

l’enfrontament entre el CN
Sabadell i CN Sant Feliu.
L’equip arriba a aquesta
competició després d’imposar-se la setmana passada
per la mínima al CN Sant Feliu
(10-11), en un partit molt
ajustat i emocionant corresponent a la Divisió d’Honor.
Actualment, l’equip es troba
en una fantàstica i meritòria
sisena posició.
Per la seva banda, l’equip
absolut masculí reprèn la

ALTRES RESULTATS DELS EQUIPS DE WATERPOLO

competició aquest dissabte,
després del parèntesi de la
Copa del Rei, enfrontant-se
al CE Mediterrani a partir de
les 18.15 h a Molins de Rei.
Triatló
D’altra banda, dissabte es va
disputar el duatló de Granollers amb participació de dos
triatletes del Club Natació
Rubí. En categoria femenina,
Andrea Garcia va completar
la prova assolint una magnífica 5a posició en la seva
categoria (30-34) i la 42a
en la general. Pel que fa a la
categoria masculina, Carlos
Insa, representant del Natació Rubí, va quedar en la 9a
posició de la seva categoria
(20-24) i en una meritòria 55a
en la general. / CNR

Diversos atletes de la Unió
Atlètica Rubí van participar
diumenge passat en el Campionat de Catalunya Sub-23
i absolut. Entre ells, David
Jiménez, atleta que va realitzar una gran temporada
2021, i que va participar en
les proves de 60 i 200 m llisos,
oferint una gran actuació.
Jiménez es va classificar en la
semifinal dels 200 m llisos en
primera posició, aconseguint
el passi directe a la final,
amb un temps de 22.43. Ja
a la final, va fer una marca
de 22.22, la millor de la temporada d’hivern, i va assolir
la tercera posició, el bronze,
en la categoria Sub-23 i 6è
d’absolut.
En la prova dels 60 m, en
la semifinal, es va classificar
en segon lloc amb una millor marca personal de 6.93,
tornant a batre el rècord
històric del club i obtenint la
mínima per participar en el
Campionat d’Espanya, que
es disputarà el cap de setmana del 19 i 20 de febrer a
les pistes Carlos Gil Pérez de
Salamanca.
D’altra banda, l’atleta
màster Jairo Lorenzo va participar en la prova dels 60 m
tanques amb un registre de

David Jiménez, en el campionat. / Foto Miquel Merino

10.31 i quedant 19è de la general. Finalment, Alba Rodríguez, una de les atletes més
joves del campionat, amb
només 15 anys, va debutar
en el seu primer campionat
absolut, en la prova dels 60

m llisos, assolint una marca
de 7.96, molt a prop de la
seva millor marca personal.
Rodríguez va quedar en la
4a posició a la seva sèrie i es
va quedar fora de la final per
poc. / UAR

ESCACS | COMPETICIÓ

ATLETISME | MITJA MARATÓ

Tres victòries i tres derrotes pels equips
de l’Agrupació d’Escacs la Rubinenca

Fondistes Rubí a la Mitja Marató de Múrcia

El primer equip de la Rubinenca no va tenir sort en el
desplaçament al Poble Nou.
Tot i que el conjunt havia
recuperat efectius, encara va
trobar a faltar alguns dels titulars habituals. Les vuit partides
van ser força disputades. Marc
va fer pujar el 0-1, Gerardo va
ampliar l’avantatge, a continuació Teo i Navarro van cedir
els seus respectius matxs, MI
Heriberto Díaz va posar el 2-3
a favor dels de Rubí i Ariadna
va cedir el seu enfrontament.
Quan faltaven dues partides i
el marcador era d’empat 3-3.
Quim va empatar i la partida
de Pedro, molt disputada,
finalment es va decantar pels
locals, amb el resultat final
de 4,5-3,5 a favor de l’Ateneu
Colon.
El segon equip de la Rubinenca va disputar el seu matx
a l’Escola d’Adults davant del
Barad B de Terrassa. Els rubinencs de seguida es van posar
pel davant amb les victòries
d’Albert i Rafael Martínez. Josep M. Fortes va fer pujar el

L’equip C de la Rubinenca va guanyar al Filial del Tres Peons. / Cedida

3-0 i Antoni Muñoz va fer el
4-0 definitiu.
El tercer equip format per
Bienve Serrano, Josep Pujol,
Jordi Arcas i Daniel Serrano
es va imposar al Filial del Tres
Peons per un ajustat 2,5-1,5.
Amb les victòries de Serrano i
Arcas, Josep Pujol va empatar
la seva partida i va donar el
triomf pels rubinencs.
El quart equip, format per
Jordi Antón, Pau Calsina, Tom
Zecaria i Joan Vilarasau, va
perdre contra un dels filials
del Colon Sabadell Chessy per
1,5-2,5.
El cinquè equip es va desplaçar a Llinars del Vallès per
disputar el seu matx. Els rubinencs van formar amb Josep

Esquerra, Carlos García, Dani
Rodríguez i Yeray Garrido i
es van imposar per un clar
0,5-3,5.
Els més petits, els nens
del S12, van viatjar fins a Mollet del Vallès. Genis, Jeremy,
Daniel i Jan van posar molta
il·lusió, però van perdre el seu
enfrontament per un 3 -1 que
no reflecteix la igualtat de les
partides.
D’altra banda, assenyalar
que aquest dissabte arrenca el
Campionat Escolar d’enguany,
que al mateix temps és vàlid
pel territorial de la Federació
Catalana d’Escacs i classificatori pel Campionat de Catalunya d’Edats. Rubí acollirà les
categories S8, S10 i S12. / AER

La 9a edició de la Maratón Murcia,
juntament amb la mitja marató i
una prova de 10 km, es va disputar
diumenge passat amb la participació
de representants de Fondistes Rubí.
Nicolás López, Francisco Tirado i Pedro
Sánchez van participar en la prova de
mitja marató, fent un temps d’1.48′ ,
1.55’ i 2.12’, respectivament. Cal destacar la 3a posició aconseguida per Pedro
Sánchez, corredor i president de Fondistes Rubí a la seva categoria. / DdR

Tirado, Sánchez i López, abans de la prova. / Cedida

