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La rehabilitació de l’entorn de la riera
podria ser una realitat en 4 o 5 anys
L’Ajuntament ha presentat el projecte per millorar l’entorn natural i
vegetal del curs fluvial, molt degradat en els darrers anys
Pàg. 2

Salut anuncia que el CUAP de Rubí
ja està en ple funcionament
Pàg. 4

Ajuntament

Rubí perd
població per
primer cop
en els darrers
sis anys
ACTUALITAT - Pàgina 3

La Policia
Nacional troba
una plantació
de marihuana
al centre
ACTUALITAT - Pàgina 5

L’atur ha baixat
un miler de
persones durant
el darrer any
al municipi
ACTUALITAT - Pàgina 7

L’arribada de
Ses Majestats
d’Orient clou
la campanya de
Nadal
CULTURA - Pàgina 10

2

ACTUALITAT

Divendres, 14 de gener de 2022

L’Ajuntament invertirà més de 4 milions
d’euros per millorar l’entorn de la riera
MARTA CABRERA

L’encaix de la riera dins del
seu entorn i la degradació
que ha patit l’espai fluvial
durant els darrers anys és
un dels problemes urbanístics més visibles de Rubí.
Una assignatura pendent
que l’executiu local, format
per socialistes i comuns,
s’ha proposat resoldre aprofitant la convocatòria dels
fons europeus Next Generation.
L’Ajuntament ha presentat una proposta als fons
europeus amb un pressupost de 4,2 milions d’euros,
sense comptar l’IVA, per
renaturalitzar l’espai proper
a la riera i dignificar el curs
fluvial. En cas que els fons siguin atorgats, tot el projecte
haurà d’estar enllestit el
desembre del 2025, però en
cas contrari, el govern s’ha
compromès a tirar endavant
el projecte, tot i que amb un
calendari més flexible. “Serà
un abans i un després en
aquesta zona”, ha explicat
l’alcaldessa, Ana M. Martínez, durant la presentació
del projecte, que contempla
reformar una àrea de prop
de 20 hectàrees, entre l’eix
de la riera i el projecte anomenat el Balcó de la Riera.
Segons el consistori,
aquesta gran reforma beneficiarà directament unes
64.000 persones, que és
la població que es troba
a només 15 minuts a peu

L’alcaldessa, durant la presentació del projecte a l’Ajuntament de Rubí. / M.C.

de tota aquesta zona vegetal. “L’objectiu principal és
millorar la qualitat de vida
dels rubinencs, millorar la
biodiversitat de la zona i la
connectivitat paisatgística i
fer una restauració ambiental de la riera”, ha detallat
Martínez.
Es crearà un mirador a
l’antiga masia de Can Fatjó
El projecte està dividit en
quatre grans àrees, la majoria de les quals inclouen
una transformació en la vegetació, eliminant espècies
invasores i apostant per arbres i arbusts autòctons, la
millora dels espais infantils
i d’esbarjo per a gossos que
ja existeixen i la instal·lació
de diversos elements de
senyalització patrimonial i
natural.
L’àmbit que engloba més

pressupost, uns dos milions
d’euros, és el que correspon
a l’entorn de l’antiga masia
de Can Fatjó, on es construirà una pèrgola i un mirador,
un nou espai conegut com

el Balcó de la Riera. També
es recuperarà el forn iber i
es millorarà el parc proper
a la Font de la Via.
En un segon àmbit, està
previst invertir 0,9 milions

d’euros per millorar l’àrea
vegetal entre els carrers
Topazi, Maragda de la Perla
i la via de FGC, on s’habilitaran dues zones de pícnic i
s’instal·laran plaques fotovoltaiques a la coberta del
Centre Cívic de Can Fatjó.
El tercer àmbit centrarà
la seva atenció en millorar
el tram de la riera entre la
Llana i el pont de Cova Solera, que amb una inversió
de 0,7 milions d’euros preveu fer una restauració de
l’ecosistema del curs fluvial
i estabilitzar els talussos.
Per últim, el quart àmbit, amb un pressupost de
0,4 milions d’euros, suposarà una millora de la
biodiversitat al torrent de
les Abelles, amb treballs als
camins i la creació de dues
noves zones de pícnic.

El projecte té previst crear un mirador a Can Fatjó. / Cedida

Incògnites resoltes
Algunes incògnites que
havien sorgit al voltant del
projecte han quedat resoltes durant la presentació.
L’Ajuntament no contempla
l’adequació del tram proper al passeig de la Riera,
que l’entitat La Riera que
volem havia demanat que
es fes servir com a corredor
vegetal entre la riera i el
torrent de les Abelles. El
consistori ha explicat que
aquesta àrea està reservada a zona d’equipaments.
També s’ha resolt el
dubte sobre si hi haurà
passeig a la llera de la
riera. El regidor de Medi
Ambient, Andrés Medrano,
ho ha descartat: “La riera
serà accessible, però no
es podrà transitar per una
qüestió de seguretat, ja
que és un curs fluvial que té
crescudes imprevisibles”.
Pel que fa al projecte
de passera que ha d’unir
l’Escardívol amb la zona
de la Plana del Castell, es
contemplarà més endavant, quan es defineixin
urbanísticament els usos
que tindrà l’entorn de la
zona del Vapor Nou.
El projecte de renaturalització de la riera ha rebut
el suport per escrit d’institucions com la Diputació
de Barcelona, l’Agència
Catalana de l’Aigua o el
Consell Comarcal, a més
de diverses associacions i
entitats locals.

La Riera que volem proposa construir un gran parc
a l’Escardívol i soterrar la carretera C-1413
REDACCIÓ

El col·lectiu La Riera que
volem ha fet pública una
proposta de reforma de l’espai de L’Escardívol que inclou
la creació d’un gran parc, el
manteniment de la major
part de l’aparcament actual
i el soterrament de la C-1413.
La proposta, presentada
uns dies abans que l’Ajuntament fes públics els detalls
sobre el projecte de reforma
de l’entorn de la riera, pretén
recuperar paisatgísticament
un espai situat al centre de

la ciutat i d’aquesta forma
apropar la riera a la ciutadania. També busca revitalitzar
la zona, que actualment
només es fa servir com a
aparcament i en grans espectacles multitudinaris, com
la Festa Major o l’arribada
dels Reis.
La Riera que volem posa
sobre la taula una transformació de la zona que
crearia una nova zona verda
de 10.000 metres quadrats
que connectaria el centre de
la ciutat amb la riera mitjançant una vista panoràmica

del curs fluvial al llarg dels
250 metres lineals del parc.
Alhora, diversos carrils bici i
de passeig connectarien el
parc amb els principals punts
d’interès de la riera, Can
Fatjó, La Llana o el torrent
de les Abelles.
Per tal de poder crear
aquest gran parc i mantenir
492 places d’aparcament a
la zona, el 90% del total, la
clau és soterrar la carretera
C-1413, una via que ara
mateix no és de titularitat
municipal. La proposta passa
per construir un túnel viari

que, a més de generar un
espai superior per al parc,
disminuiria la contaminació
acústica, especialment per
als veïns de la zona. En un
futur, el col·lectiu es planteja
anar ampliant la zona verda,
una proposta que ha d’anar
lligada a un futur planejament urbanístic.
La Riera que volem s’ha
inspirat a l’hora de dissenyar
la proposta en altres projectes catalans i europeus,
com el túnel de la plaça Lluís
Millet de Sant Cugat, o el
parc fluvial al marge del Rin,

a Düssseldorf.
Per l’Ajuntament, aquesta és una proposta a estudiar
i segons ha explicat l’alcal-

dessa, Ana M. Martínez, no
entra en conflicte amb la
proposta de la reforma de
l’entorn de la riera.

El gran parc seria compatible amb l’aparcament actual. / Cedida
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Rubí tanca el 2021 amb una
pèrdua de població del 0,05%
REDACCIÓ

Per primera vegada des
del 2014, Rubí ha tancat
l’any amb una pèrdua de
població, després de sis
anys ininterromputs d’augment poblacional. Durant el
2021, la ciutat ha perdut el
0,05% de la seva població,
el que representa que hi ha
42 habitants menys que el
2020. Actualment, la ciutat
té 78.549 persones empadronades.
En les dues darreres dècades, s’havia instaurat una
tendència de població a l’alça a Rubí i les grans ciutats de
l’entorn, ja que fa només vint
anys la població rubinenca
era de 60.000 habitants.
Ara, caldrà esperar les dades
del 2022 per entendre si es
tracta d’un factor circumstancial o es manté durant els
propers anys.
La tendència de la pèrdua de població és generalitzada a tota la comarca, en
especial a les grans ciutats
com Sabadell i Terrassa, tot

Font: Consell Comarcal del Vallès Occidental.

i que amb l’excepció de Sant
Cugat, i també a Catalunya.
Al Vallès Occidental, la pèrdua representa un 0,01%,
que correspon a 86 perso-

nes, i en l’actualitat hi ha
937.422 persones que hi viuen. D’aquestes, la població
de Rubí representa el 8,4%.
Pel que fa a Catalunya,

la disminució ha estat del
0,22%, que correspon a
17.117 persones, i que deixen la població catalana en
7.763.362 persones.
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La ﬁgura del Síndic de Greuges
de Rubí estarà retribuïda
L’Ajuntament de Rubí ha
impulsat la consulta pública prèvia a l’elaboració
d’un nou reglament de la
Sindicatura Municipal de
Greuges de Rubí, que estarà
oberta ﬁns al 28 de gener.
Durant aquest període,
els ciutadans que vulguin
aportar idees ho poden fer
a través de la plataforma
digital Participa Rubí.
El nou reglament que
impulsa el consistori vol
introduir canvis i millores
en el procés d’elecció per
fer-lo més obert i participatiu, però també revisant
el sistema retributiu del
síndic.
Fins ara, aquesta ﬁgura
institucional era una activitat sense ànim de lucre, un
fet que podria canviar ben
aviat. De fet, la darrera síndica de Greuges, Milagros
Calleja, va deixar el càrrec
i va exposar a l’Ajuntament
que la ﬁgura institucional
havia de ser sotmesa a una
revisió, adjudicar-li una
retribució i una dotació
pressupostària per tal d’ampliar els seus recursos amb

l’objectiu d’oferir a la ciutadania un servei de qualitat.
Això inclouria una partida
especíﬁca per la contractació d’assessorament en els
casos en què fos necessari.
El síndic de Greuges de
Rubí és una ﬁgura institucional que està disposició de
la ciutadania que vulgui fer
reclamacions contra les administracions públiques, en
concret contra l’Ajuntament
de Rubí. / DdR
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Augmenten els ingressos hospitalaris a
Rubí en plena sisena onada de la covid

Ja està en marxa el CUAP
Mútua de Terrassa, que
atén urgències les 24 h
REDACCIÓ

Rubí ja compta amb un Centre d’Urgències d’Atenció
Primària (CUAP), obert les
24 hores, els 365 dies de
l’any, segons ha informat el
Departament de Salut.
Es tracta d’un espai ubicat a les dependències del
CAP Rubí, situat al carrer
Prat de la Riba, 20, i que
dona cobertura a gairebé
90.000 persones, segons
Salut. El centre té una entrada independent per la
part posterior de l’ediﬁci.
Ha entrat en funcionament de manera progressiva durant les festes de
Nadal i ha permès atendre
amb millor resolució les
urgències, ja fossin covid o
no covid, de baixa i mitjana
complexitat, evitant desplaçaments a les urgències
dels hospitals de referència
dels rubinencs, ubicats a
Terrassa.
El nou dispositiu compta
amb sis boxs d’observació,
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un box d’aturades i quatre
consultes, una de les quals
per fer el triatge. També
s’hi poden fer analítiques
i radiograﬁes les 24 hores.
Fins ara el CAP Rubí
comptava amb un Punt
d’Atenció Continuada (PAC)
obert les nits i els caps de
setmana, però l’obertura
del CUAP implica que hi ha
un equip especíﬁc de professionals i boxs disponibles
per atendre les urgències
durant les 24 hores.
L’atenció es porta a terme d’acord amb la gravetat del pacient, segons
els criteris de priorització
i classiﬁcació del sistema.
Així doncs, les visites es
realitzen en funció de la
gravetat i no per ordre
d’arribada. L’atenció urgent
dels problemes de salut de
baixa i mitjana complexitat
es resolen abans als CUAP
que a les urgències dels
hospitals, on sempre tenen
preferència els pacients
amb urgències de risc vital.

Un dels sis boxs d’observació del nou servei sanitari. / Cedida

En els darrers dies ha augmentat el nombre de rubinencs ingressats, que ja són més d’una vintena. / Arxiu

REDACCIÓ

La pandèmia de la covid-19
continua disparada a la ciutat, amb dades rècord: un
risc de rebrot per sobre dels
5.500 punts, més de 200
casos positius al dia i una
quantitat d’ingressos que
ja supera els de la cinquena
onada, que va ser a l’estiu.
La taxa de positivitat
dels tests d’antígens i les
PCR ja supera el 30%, el que
suposa que la transmissió
comunitària és molt elevada, amb dies que s’han registrat més de 400 positius
en una sola jornada.
Tot això s’ha acabat traduint en més ingressos
hospitalaris: ara hi ha 24
rubinencs ingressats i tres
a l’UCI. A més, en els darrers dies, han mort dos
rubinencs amb covid, un fet
que eleva la xifra de defuncions a 202. Pel que fa als

Les baixes laborals
ja es poden
sol·licitar a través
de La Meva Salut
contagis, des de l’inici de la
pandèmia hi ha hagut més
de 16.000 casos detectats
a la ciutat.
La tercera dosi, disponible
pels majors de 18 anys
La campanya de vacunació
continúa i totes les persones majors de 40 any ja
es poden posar la dosi de
reforç. A més, el govern
central ha fet públic aquest
dijous que en els propers
dies tots els majors de 18
anys també podran posar-se la tercera dosi.
D’altra banda, Salut ha
fet públiques algunes dades
sobre la incidència de la
vacunació en la protecció
contra el coronavirus: les

persones no vacunades
majors de 50 anys tenen
una possibilitat 3,5 vegades
major de ser hospitalitzades
i 7,2 vegades més d’entrar
a l’UCI.
Novetats a les baixes laborals
Pel que fa a les baixes laborals que es deriven dels
contagis de covid, la Generalitat s’ha vist obligada a
prendre mesures extraordinàries per la saturació dels
centres d’atenció primària,
que estan realitzant prop
de 100.000 visites diàries
només relacionades amb
la covid.
Ara, les persones que
tenen un test d’antígens positiu poden tramitar la baixa
laboral a través del servei
d’eConsulta de La Meva Salut, l’aplicació informàtica a
través de les quals es poden
fer gestions sanitàries. La

baixa tindrà una durada de
7 dies i es donarà automàticament d’alta si el malalt
no sol·licita una ampliació.
S’eliminen les quarantenes
a les escoles
Pel que fa a la situació de les
escoles, que aquesta setmana han tornat a l’activitat
després de les vacances, el
govern ha decidit eliminar
les quarantenes en casos
de positius i limita aquesta
eina a quan hi hagi cinc
casos o més de covid. En
aquest cas, faran quarantena els alumnes que no tinguin administrades les dues
dosis de la vacuna, mentre
que la resta podran anar a
classe amb normalitat.
Pel que fa a l’educació
secundària, es mantenen
els protocols i només hauran de fer quarantena set
dies els estudiants que no
estiguin vacunats.

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE
ASESORÍA LABORAL
TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA
GRADUADO SOCIAL
C/ VÍCTOR CATALÀ S/N
08191 RUBÍ
TELÉFONO 93 697 89 61

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

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

ACTUALITAT

L’excap d’Investigació Criminal
dels Mossos és el nou director
de la Comissaria de Rubí

British House inicia nous
cursos d’idiomes al 2022

British House Kids, escola infantil

Antoni Rodríguez ha liderat la lluita contra el tràfic de marihuana els darrers anys. / Cedida

REDACCIÓ

L’intendent Antoni Rodríguez ha estat nomenat
director de la comissaria
de l’Àrea Bàsica Policial de
Rubí, que comprèn també les poblacions de Sant
Cugat i Castellbisbal. Rodríguez era fins al passat
mes de desembre un alt
càrrec del cos de Mossos

d’Esquadra i dirigia la Comissaria General d’Investigació Criminal, però va
ser destituït després que
Interior rellevés el major
dels Mossos, Josep Lluís
Trapero, i nomenés en el
seu lloc Josep Maria Estela.
En els darrers anys, Rodríguez ha liderat la lluita
policial contra l’expansió del
tràfic de marihuana a Cata-

lunya. També ha destacat
per dirigir altres investigacions d’anticorrupció contra
polítics catalans, com ara la
presidenta del Parlament,
Laura Borràs, o l’exconseller
d’Interior, Miquel Buch.
El fins ara director de la
comissaria de Rubí, Carlos
Otamendi, ha estat nomenat cap de la direcció
d’Escortes.

Demantellada una plantació
de marihuana en un habitatge
La Policia Nacional ha desmantellat una plantació de
marihuana en un habitatge
del centre de Rubí i ha detingut a tres persones.
El pis on estava la plantació comptava amb multitud
d’aparells d’aire condicionat,
punts de llum, ventiladors i
altres estris per al cultiu de
la droga, a més d’un sofisticat sistema de ventilació per
evitar la fuga d’olors.
Els agents de la Policia
Nacional van començar a
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investigar després de rebre
diverses informacions anònimes alertant de l’existència del cultiu en massa de
la marihuana. A través de
la vigilància i seguiments i
amb el suport de tècnics per
mesurar el consum elèctric,
els agents van constatar que
hi havia una plantació que
tenia la llum punxada.
Després d’identificar els
presumptes autors, la policia va escorcollar l’immoble
de quatre plantes ubicat al

centre, molt a prop de la seu
dels jutjats, i va descobrir la
plantació a la planta baixa.
La policia va trobar 795
plantes de marihuana amb
un pes de 51 kg, 159 grams
preparats per a la venda i
el consum i 3.300 euros en
efectiu, a més de material
electrònic. L’operació va
acabar amb la detenció de
tres homes, majors d’edat,
als quals se’ls imputa un
delicte contra la salut públic
i frau elèctric. / DdR

British House ha tornat a
obrir les portes després de
les festes nadalenques plens
d’energia i ganes de retrobarse amb tots els alumnes que
aquesta setmana tornen a les
classes d’idiomes per a nens,
joves i adults.
British House ofereix classes
presencials, online i híbrides
de tots els idiomes amb una
gran varietat d’horaris: 1 o 2
dies a la setmana, de dilluns
a divendres de 9 a 22 h i
dissabtes de 10 a 14 h. Cada
alumne pot triar el sistema i
horari que millor s’adapti a les
seves necessitats.
Els grups de British House
són molt reduïts i la seva
metodologia de TOTAL
IMMERSION fomenta la
comunicació oral en l’idioma

British House Languages, escola central

en tot moment. Alguns dels
cursos que podeu iniciar al
gener són anglès per a nadons
d’1 any, reforç d’anglès per
a ESO i batxillerat, cursos
intensius de tots els nivells
dels idiomes: anglès, francès,
alemany, italià, portuguès,
rus, xinès, japonès, i català
i castellà per a estrangers.
També podeu preparar-vos
per als exàmens oficals de
Cambridge: First Certificate,
Advanced i Proficiency, i
en el cas de les empreses,
podeu fer cursos bonificats
per FUNDAE.
Aquests cursos bonificats es
poden fer a les instal·lacions
de la mateixa empresa, o a
l’Escola Central de British
House, o de forma online o
híbrida. Aprofiteu el crèdit

per a formació de 2022 i
planifiqueu ara la formació
per als vostres treballadors.
Les inscripcions per al 2022
estan obertes i tothom està
convidat a provar una classe
gratis del curs que més li
interessi.
Us podeu posar en contacte
amb British House trucant
al 935860825 o enviant un
WhatsApp al 635901918,
on l’Úrsula o la Vanesa us
atendran encantades, també
els podeu visitar a l’escola
central (Av. Barcelona 21, 1a
planta) o entrar al web:
www.britishhouse.es
Per al nou any, tots els
rubinencs a aprendre
idiomes amb British House!
No us quedeu sense plaça!

NOUS CURSOS D’IDIOMES AL GENER!

Anglès
per a nens d’1 any

Anglès
ESO i Batxillerat

Anglès intensiu
Tots els nivells

Preparació
FCE, CAE i Proficiency

Nivell 1 d’anglès, rus, japonès,
xinès, italià, alemany i francès

Idiomes per a empreses
(Bonificats per FUNDAE)

20

Escola
Infantil 2

YEARS

Escola
Infantil 1

Visita les nostres escoles amb
aquests tours virtuals 360º!

Escola
Central

Comença ara i no et quedis sense plaça!

growing together!

Imatge de la plantació de marihuana descoberta captada per la Policia Nacional. / Cedida

www.britishhouse.es - info@britishhouse.es -

935860825

635901918 - Av. Barcelona 21, RUBÍ
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Incendi sense ferits en
un local situat al costat de
l’OAC de Les Torres
REDACCIÓ

Sis dotacions de Bombers
han hagut d’actuar aquest
dimecres a la tarda per apagar un incendi que s’ha declarat en un local al carrer
Joan Miró, just al costat de
l’OAC de Les Torres. Segons
han explicat els Bombers,
han rebut l’avís a les 16 hores i en 40 minuts han pogut
controlar l’incendi i donar-lo
per apagat.
L’immoble, que segons
fonts veïnals estava ocupat,
estava ple de runa i deixalles,
però no hi havia cap persona
al seu interior. Tot i que les
ﬂames no han provocat cap
persona ferida, alguns veïns
del pis superior han hagut
de ser atesos en el moment
perquè presentaven alguns
símptomes d’intoxicació.
Segons han informat
els veïns, tot l’edifici feia
molta pudor de cremat. Els
Bombers estan ventilant la
resta de pisos superiors que
s’hagin pogut veure afectats
per la propagació del fum
derivat de l’incendi.

Cau un fragment de la façana de l’Escardívol
D’altra banda, a primera
hora de la tarda ha caigut
un fragment de la façana
de l’ediﬁci de l’Escardívol,
on hi ha ubicada l’Escola de
Música Pere Burés, l’Escola
d’Art i Disseny i Ràdio Rubí.
Afortunadament, la incidència no va provocar ferits.
Des de dimecres, l’entrada
principal està tancada i cal
accedir a l’equipament a
través de l’accés del carrer
Cadmo.
Les causes del despreniment estan relacionades
amb una filtració d’aigua
de pluja a la teulada, que
la Brigada Municipal està
revisant. També es farà una
inspecció per assegurar la
façana
L’Ajuntament va adquirir
l’edifici de l’Escardívol el
1984 i el va rehabilitar. L’immoble data del segle XVIII
i havia funcionat durant
molts anys com a fàbrica.
Actualmen,t s’està restaurant la xemeneia, ja que
tenia risc de caure.

L’incendi es va originar en la planta baixa d’un ediﬁci a Les Torres i
va omplir de fum alguns habitatges superiors. / C.B.

Obres de rehabilitació del pont
del Ferrocarril que creua la riera
REDACCIÓ

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha
iniciat les obres de rehabilitació i millora del pont
sobre la riera de Rubí, a la
línia Barcelona-Vallès. Uns
treballs que estan estructurats en tres actuacions
bàsiques: el reforç del fonament de la pila central, la
reparació de les estructures
de formigó i l’arranjament
del pas de vianants.
Les obres, amb un import de 735.000 euros i
un termini d’execució de
7 mesos, formen part de
la política de Ferrocarrils
de renovació i millora de
les seves infraestructures
per garantir un servei de
qualitat i de compromís
amb els municipis per on
transcorren les seves línies.
El pont que es repara és
un pas elevat sobre la riera
de Rubí i la carretera comarcal C-1413 per on hi ha un
tram de doble via i un pas
de vianants. El pas de la do-

Els treballs es faran al pont per on passa el Ferrocarril i està previst que durin 7 mesos. / FGC

ble via té 9 metres d’ample
i està recolzat amb 7 bigues
de formigó en doble T.
Els treballs consisteixen
en el reforç de la base de la
pila central del pont, la reparació i protecció de totes
les superfícies de formigó
amb un tractament inhibidor de la corrosió i la millora
del drenatge, de manera
que s’augmentarà la dura-

bilitat de l’estructura.
Pel que fa al pas de vianants, l’actuació consistirà a
millorar el drenatge per evitar l’acumulació d’aigua en
dies de pluja i l’ample lliure
de pas per als vianants.
També se substituirà la
barana existent per una de
nova d’acer galvanitzat i es
canviarà tot l’enllumenat.
Tot i que la major part

dels treballs s’executaran
des de la llera de la riera,
per a la repavimentació del
pas de vianants caldrà tallar
puntualment el pas.
Aquesta afectació es coordinarà amb l’Ajuntament
i es comunicarà indicant un
itinerari alternatiu. El servei
de trens no es veurà afectat
durant l’execució dels treballs de reparació previstos.

Renovat l’enllumenat de l’aparcament de l’Escardívol
L’Ajuntament va renovar
just abans de Nadal la illuminació a la zona de l’aparcament de l’Escardívol amb
l’objectiu de millorar la seguretat de l’espai i estalviar
energia.
Els treballs van consistir
en la substitució de més
d’una vintena de projectors que il·luminaven l’aparcament per uns de nous.
Aquests nous punts de llum
són més eficient, ja que a
més de funcionar amb tecnologia led compten amb un

sistema de regulació d’intensitat. El canvi comportarà un
estalvi energètic de 15.370
kWh l’any i un estalvi econòmic de 2.200 euros anuals.
La substitució de les
llums les va dur a terme el
Servei de Manteniment i van
suposar el canvi del cablejat i
la substitució de les lluminàries, que eren de 250 W, per
les noves de led de 140W
regulables.
El pressupost d’execució
d’aquesta actuació ha estat
de 16.500 euros. / DdR

Els nous llums són regulables segons les necessitats. / Ajuntament

´
· 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.

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

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

ECONOMIA

Rubí recupera gairebé un miler
de llocs de treball durant el 2021
REDACCIÓ

La ciutat ha tancat el 2021
amb bones notícies amb
relació a les dades de l’atur
i és que des que va començar l’any hi ha 908 persones
menys en situació d’atur
respecte el passat mes de
desembre del 2020. L’atur
a Rubí se situa ara en 4.678
persones, unes dades molt
similars a les que hi havia
abans de la pandèmia.
La davallada més important de persones a
l’atur a Rubí es va produir
a partir del maig de l’any
passat i fins al juliol, i el
nombre de parats s’ha
mantingut estable fins al
novembre, mentre que al
desembre s’ha incrementat de forma moderada.
L’atur continua sent
més elevat entre les dones que entre els homes
i, de fet, s’ha reduït de
forma proporcional molt
més entre els homes: ara
hi ha 523 menys homes
a l’atur que el desembre
Des de

SALUT

17’62 €
€
17’62
17’62 €
Desaldemes
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L’atur continua
sent més elevat
entre les dones
i els majors
de 54 anys

Font: Diputació de Barcelona.

del 2020, per 385 dones.
Pel que fa a l’edat, els
majors de 54 anys són els
més perjudicats per l’atur
i durant el darrer any s’ha
mantingut sense variacions. En canvi, entre els 25 i
els 39 anys és on més llocs

de treball s’han creat amb
454 persones menys com
a demandants d’ocupació.
En relació amb els grans
sectors, els dels serveis és
el nínxol on s’ha reduït més
l’atur, tot i que cal tenir en
compte que també és el

Per ser del RACC,
Per ser del
RACC,
t’oferim
la millor
Per
ser del
t’oferim
la RACC,
millor
assegurança
de salut
t’oferim
la millor
assegurança
de salut
assegurança de salut
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Promoció vàlida fins al 31 de gener del 2022. El preu comunicat correspon a la modalitat Accesmedic per a famílies de més de 3 assegurats. Producte distribuït sota la marca
del RACC per RACC Mediagent, S.A.U., agència d’assegurances exclusiva de GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., autoritzada per
operar en el ram de les assegurances de vida i assistència sanitària amb AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (registre DGSFP amb codi C0790); i assegurat
per AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (ctra. de Rubí, 72-74, Edif. Horizon, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona), amb NIF A-65782807 i RM Barcelona
T. 43137, F. 63, F. B-423520 (registre DGSFP amb codi C0790).
Promoció vàlida fins al 31 de gener del 2022. El preu comunicat correspon a la modalitat Accesmedic per a famílies de més de 3 assegurats. Producte distribuït sota la marca
del RACC per RACC Mediagent, S.A.U., agència d’assegurances exclusiva de GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., autoritzada per
operar en el ram de les assegurances de vida i assistència sanitària amb AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (registre DGSFP amb codi C0790); i assegurat
per AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (ctra. de Rubí, 72-74, Edif. Horizon, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona), amb NIF A-65782807 i RM Barcelona
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del RACC per RACC Mediagent, S.A.U., agència d’assegurances exclusiva de GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., autoritzada per
operar en el ram de les assegurances de vida i assistència sanitària amb AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (registre DGSFP amb codi C0790); i assegurat
per AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (ctra. de Rubí, 72-74, Edif. Horizon, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona), amb NIF A-65782807 i RM Barcelona
T. 43137, F. 63, F. B-423520 (registre DGSFP amb codi C0790).
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Divendres de 9:00 a 14:00 h

sector amb més atur. En
la resta de sectors, també
ha disminuït el nombre de
parats.
Pel que fa al conjunt de
Catalunya, la variació interanual també ha estat notable, amb més de 100.000
persones que han trobat
feina i les dades a l’estat
espanyol també són molt
bones, amb una caiguda
de gairebé 800.000 parats.
Cal tenir en compte que
en el còmput de les dades
de l’atur no s’inclouen les
persones afectades pels
Expedients de Regulació
Temporal d’Ocupació, sigui
parcial o total, i que en global a l’estat suposen més
de 190.000 treballadors,
segons les darreres dades
publicades.

PIMEC reclama rigor i diàleg a
la Generalitat per resoldre la
problemàtica en la tramitació
de les baixes laborals
REDACCIÓ

Després de la roda de
premsa de seguiment de
la situació epidemiològica
a Catalunya per part del
Departament de Salut de
la Generalitat, la patronal
PIMEC ha mostrat el seu
respecte cap als protocols
sanitaris, però considera
que mesures d’aquest tipus
no poden fer-se a esquena
de les empreses.
La patronal de les petites i mitjanes empreses
lamenta que, “un cop més,
decisions com aquestes
no es portin als espais de
concertació i diàleg per
poder prendre les mesures
de manera consensuada,
fet que genera tensions
innecessàries en aquests
moments de crisi i incertesa econòmica i social”.
Davant d’això, la patronal demana “rigor i diàleg” a la Generalitat de
Catalunya respecte a la

problemàtica que pugui
suscitar el procediment de
baixes laborals, que ja està
comportant problemes de
tramitació a les empreses.
En aquest sentit, PIMEC
reivindica el paper dels
agents socials i demana a
la Generalitat que convoqui
el Consell de Diàleg Social
per analitzar i debatre les
mesures i restriccions establertes en l’actualitat i
decidir quin ha de ser el full
de ruta segons l’evolució de
la pandèmia de coronavirus
que estem patint.
Finalment, PIMEC defensa que és evident que
les empreses han de tenir
centres de treball de molt
baix risc de contagi i, per
tant, que cal adoptar totes
les mesures necessàries per
fer-ho, però també que les
mesures que es prenguin
siguin de caràcter excepcional i pel temps imprescindible mentre se supera
l’actual situació sanitària.

DÍA DE ANDALUCÍA EN RUBI – 2022
CONCURSO DE CARTELES
1.-

Se podrá presentar cualquier persona que lo desee y que sea mayor de 18 años (en el caso de
ser menor podrá ser representado por un tutor mayor de edad).
2.- La admisión de carteles finalizará el día 17 de enero 2022.
3.- Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras.
4.- Las obras originales deberán ser entregadas en el ATENEU MUNICIPAL DE RUBI, sito en
la calle Xile, núm, 1, en horario de oficinas.
5.- Los originales no llevarán ninguna firma y, serán identificados mediante un lema que
figurará en la parte trasera del cartel, y en sobre cerrado se hará constar el nombre y
apellidos, dirección, teléfono y edad del concursante. En la parte exterior del sobre se hará
constar el lema de la obra presentada.
6.- El jurado será formado por profesionales en el tema, elegidos por la CECAR, con la
participación del Regidor de Cultura del Ayto. de Rubí.
7.- El veredicto del jurado será inapelable, se hará público el día 4 de febrero del 2022,
publicando el nombre del ganador y cartel en el Diario de Rubí.
8.- El jurado se reserva el derecho de declarar desierto el concurso, así como de resolver
cualquier imprevisto que pueda surgir.
9.- Habrá un único premio en metálico de 300,00 € (retención del I.R.P.F. incluida).
10.- El formato ha de ser en DINA 3, de 29,7 cm. de anchura por 42 de largo. Los carteles se
presentarán sobre soporte rígido, acompañados con un cd con el archivo digital para su
posible impresión en caso de ganador.
11.- Tema: Dedicado a la ciudad de Sevilla y su provincia.
12.- En el cartel ha de figurar el texto: DIA DE ANDALUCÍA EN RUBÍ-2022.
13.- El cartel ganador quedará en propiedad de la Coordinadora de Entidades Culturales
Andaluzas de Rubí que adquirirá también, con carácter exclusivo todos los derechos de
explotación, sin ningún tipo de limitación temporal o territorial y sin derecho del autor a
compensación, renumeración, participación ni indemnización de ningún tipo. La
Coordinadora de Entidades Culturales Andaluzas de Rubí (CECAR) podrá ejercer en todo
momento sus derechos de explotación sin necesidad de autorización del autor.
14.- El resto de los carteles se podrán recoger en el ATENEU MUNICIPAL DE RUBI, sito en la
calle Xile, 1, en horario de oficinas a partir del día 14 al 21 de marzo del 2022. Fuera de este
término, la Coordinadora no se hará cargo de la devolución de las obras presentadas.
15.- Para más información, se pueden dirigir a cualquiera de la Entidades Culturales Andaluzas
adscritas a esta Coordinadora.
Peña Calixto Sánchez, Asociación Rociera de Rubí y Casa de Andalucía en Rubí.
16.- La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases y en especial, la cesión
gratuita a favor de la CECAR de la propiedad del cartel y de los derechos de propiedad
intelectual del contenido económico.
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’Ajuntament ha presentat aquesta
setmana el seu projecte per reformar
tot l’espai de zona verda al voltant de
la riera de Rubí per tal de fer aquest espai
un entorn més acollidor i agradable per a
la ciutadania. Fa ja molts anys que l’entorn
està força degradat i tot i els diversos ponts,
la riera continua sent una barrera entre els
barris de les dues bandes de la llera.
Fa uns mesos es va crear un col·lectiu ciutadà amb l’objectiu de digniﬁcar tota aquesta
zona i ja sigui per l’impuls de l’entitat La Riera

EDITORIAL

Un nou entorn per la riera
que volem o perquè ja estava en l’agenda
del govern local, sembla que en els pròxims
anys els rubinencs viuran una transformació
en aquesta zona.
A més, el projecte compta amb el suport
de diverses institucions i entitats locals, un fet

que sempre s’ha de celebrar, ja que massa
sovint les administracions tracen els projectes sense comptar amb l’opinió ciutadana.
Si en un futur l’Ajuntament aconsegueix
dur a terme de forma exitosa aquesta transformació de l’entorn de la riera, suposarà no

només una millora paisatgística, sinó també
una millora de la qualitat de vida i la salut
de les persones, com demostren nombrosos
estudis que vinculen l’espai natural amb la
salut de la ciutadania.
La rehabilitació de l’entorn és prou ambiciosa i compta amb un pressupost de més de
4 milions d’euros, que podrien cobrir els fons
Next Generation si el projecte és acceptat per
les institucions europees. En qualsevol cas,
segur que els rubinencs tenen moltes ganes
de veure aquest projecte fet realitat en els
anys vinents.

FOTODENÚNCIA
A la alcaldesa
Hola Ana Maria Martínez
Martínez. Desde el pasado
mes de agosto he vuelto a vivir en la urbanización El Pinar,
después de estar cinco años
viviendo en el centro de Rubí.
Soy vecina de este barrio
de toda la vida, y me da mucha pena el estado en el que
se encuentra. He hablado con
la presidenta y me comenta
que por más que os traslada
las quejas de los vecinos, no
le hacéis mucho caso. Me
parece indignante.
En este barrio somos muchas familias con niños, y no
tenemos un parque en condiciones para que nuestros
pequeños jueguen. Lo que
hay es un terreno lleno de
tierra con un tronco balancín
que ni siquiera balancea, un
columpio torcido y otro roto
desde hace mil años (no ha
tenido nunca substituto) y
un tobogán donde los peques

primero tienen que aprender
a escalar para poder subir
en él.
Por no hablarte de los
charcos que se forman en
cuanto caen dos gotas, queda
inaccesible por días.
Aun así, los niños juegan
como pueden, no tienen otra
alternativa, peor lo tienen los
niños y niñas menores de tres
años, que no hay nada para
ellos. Como mucho comer
tierra del suelo.
¡Hace un año se invirtió
un dineral para poner unas
cámaras enfocadas en la
carretera, ni que fuera esto
la AP7! En cambio, para arreglar el parque, poner bancos
donde los vecinos se puedan
sentar, nuevas papeleras o
reparar algo roto… tardáis
años o directamente pasáis
del tema.
Hay cosas más necesarias,
más urgentes y más importantes que nos afecta a todos

en nuestro día a día y vosotros no sois capaces de buscar
una solución. No sé si esto servirá de mucho, pero se tenía
que decir, y se ha dicho.

El Tuit de la setmana

12 de gener

Oriol Sala
@OriolSala1

Dipòsit legal: B 35129-1993

Bona tarda @AjRubi he anat a fer gestions a l’OAC, amb cita
prèvia, i no puc accedir-hi amb el patinet. M’agradaria que
s’afavorís la mobilitat sostenible a #rubicity i de la mateixa forma
que puc entrar a un comerç, metro... amb el patinet a la mà,
també o pugui fer aquí.

Diari de Rubí © Tots els drets reservats

Edita: COSMOAPLICACIONES, S.L.
Contacte: administracio@diariderubi.cat - redaccio@diariderubi.cat
Publicitat: publicitat@diariderubi.cat
Telèfon 609 032 289
(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:

Adjunto algunas imágenes del estado del parque infantil
del barrio.
Loubna Khairoun
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Temps: resum del
2021 a Catalunya

Foto: Anthony Duru

Francesc Mauri
TV3 / AMIC REDACCIÓ
El 2021 es va ser el 13è més
càlid de la sèrie 1950-2021,
amb una anomalia d’entre
+1,3 °C i +1,4 °C respecte
a la mitjana 1961-1990. A
l’Observatori de l’Ebre la
temperatura mitjana de
18,3 °C és el 6è valor més
alt registrat del 1905 ençà.
A l’Observatori Fabra, amb
16,5 °C, és el 3r més alt de
la seva sèrie que s’inicia
l’any 1914.
La precipitació ha estat
en general escassa aquest
2021. Els registres anuals
han quedat per sota dels
400 mm a bona part de
l’Alt Empordà i també a una
àmplia franja de territori
disposada d’oest a est, que
recull bona part de Ponent,
Catalunya Central, prelitoral
i litoral Central, així com
l’extrem sud de la Plana de
Vic. Els valors absoluts de
precipitació suposen menys
del 90% respecte del valor
climàtic de referència gairebé a tot el territori, però
també amb alguna excepció, ja que cal considerar
que l’any ha estat normal o
fins i tot plujós a punts del

Pirineu, Prepirineu i terç
sud. La mancança d’aigua
precipitada és notable i
inferior al 70% respecte de
la mitjana en algunes zones
del Pirineu, Prepirineu, depressió Central i Prelitoral o
litoral Central i del nord-est.
El dèficit més gran, al voltant
del 50% respecte de la mitjana climàtica, és a bona part
de l’Alt Empordà, i també
a petites zones del Vallès,
Barcelonès, Baix Llobregat,
Osona, Moianès, Montseny,
Selva, Bages i Maresme.
2021 resulta ser l’any
més sec d’ençà que es tenen
registres en algunes de les
sèries més llargues. A Caldes
de Montbui, amb 336,4 mm,
es registra l’any més sec dels
darrers 72 que té la sèrie
pluviomètrica, i a l’Observatori Fabra de Barcelona,
on només s’hi han recollit
327 mm, és el més sec dels
darrers 108 anys. Si agafem
la sèrie completa de Barcelona (diversos observatoris)
entre 1787 i 2021, aquest
any 2021 ha estat el més
sec des de 1835! A 9 de les
21 sèries analitzades que ja
disposen de més de 70 anys
d’història, 2021 es posiciona
entre els 3 més secs: Figue-

res - Cabanes (Alt Empordà),
Moià (Moianès), Igualada
- Òdena (Anoia), Vilafranca
del Penedès (Alt Penedès),
Vic (Osona), Artés (Bages) i
Aeroport de Barcelona (Baix
Llobregat).
Finalment, destacar una
fredorada intensa la primera quinzena de gener
o la nevada inusualment
extensa i abundant a molts
sectors de les comarques
de Ponent i del sud del país.
Una onada de calor, entre
l’11 i el 15 d’agost. Una de
les més intenses en dècades, amb màximes de 40 a
43 °C a moltes comarques
de l’interior i en valls del
Prepirineu. El 17 de juny un
tornado a La Llacuna i Sta.
Maria de Miralles (Anoia).
Un aiguat excepcional, l’1
de setembre, a Alcanar, amb
més de 250 mm de pluja i
intensitat màxima de 77,7
mm en 30 min. Tornados els
dies 23 i 24 de novembre a
les comarques del Montsià,
el Baix Ebre, el Tarragonès,
el Garraf i el Baix Llobregat.
Un Temporal, el 23 de novembre, que va deixar fins a
200 mm de pluja a les Terres
de l’Ebre i 50 cm de neu al
Pirineu. Entre el 27 i el 31 de
desembre la temperatura va
ser alta per un anticicló excepcionalment càlid que va
afectar Catalunya pels volts
de Cap d’Any. La temperatura va ser molt superior
a la normal per l’època a
muntanya, amb màximes
de 20 °C prop dels 1.500 m
d’altitud, i la inversió tèrmica
va ser extrema, amb glaçades a les fondalades i valors
més de 15 °C superiors als
relleus propers. Cada cop,
els extrems, tendeixen a
augmentar.
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Blat
Pau Vidal
AMIC / REDACCIÓ
Derivativament parlant,
podríem dir que ens trobem
davant d’un mot inflacionat.
És a dir, que té molta més
presència real i simbòlica
que no pas pes en el diccionari. A través de l’etimologia
s’entendrà millor. Resulta
que la família baixa probablement del mot cèltic
blato (nom genèric de la
farina en totes les llengües
britòniques), que en el cèltic
continental va passar a significar ‘gra per a moldre’; per
això el nostre blat, en néixer,
era un genèric: designava
els principals cereals, car
naturalment tots es molien
(això potser explica, de retruc, la diversitat de noms
que sovint causa confusions,
com és el cas de la civada i
l’avena). Una mica com si fos
el pare de tots els cereals.
Per això és més present
que qualsevol altre en la
fraseologia, de manera que
la famosa dita ‘No diguis blat
que no sigui al sac, i ben lligat’ en realitat podria valer

també per a l’ordi, el mill,
etcètera.
Ara bé, pel que fa a la
descendència, en canvi, és
sorprenentment pobre. No
arriben ni a mitja dotzena.
De derivats directes només
n’hi ha tres: bladar i blader,
que viuen certa anomenada
a les cartes dels restaurants
acompanyant espàrrecs
(tot i que fa força tuf de
calc, perquè fins no fa gaire
parlàvem d’’espàrrecs de
marge’), i un de més curiós, bladeres, ‘barres de
fusta paral·leles en nombre
de quatre i proveïdes de
clavilles amb cordills que,
lligades damunt el bast, serveixen per a traginar garbes,
palla o herba’. Un veritable
fòssil conceptual, a fe.
Quant als compostos,
només són dos, però certament curiosos: el blatdemorar és un camp sembrat
de blat de moro, amb el
mateix sufix que patatar
o avetar; però ves per on
blatdemorera (substantiu
femení) designa el ‘camp
on hi havia blat de moro,
després de tret aquest’. Em

sorprendria que hi hagués
gaires casos semblants al
diccionari.
No trobo que calgui discutir gens l’assumpte del
concurs i la nena que no
sabia dir blat. L’espanyolisme en fa motiu de batalla
perquè és la seva feina, i
la nostra és no caure en
el parany. Més fructífer
resultaria, en canvi, interrogar-nos sobre com pot ser
que una criatura escolaritzada aquí desconegui el nom
de l’ingredient principal de
la farina. Ara que ens estem
replantejament la immersió,
i també l’ús social de la llengua, aquest em sembla un
indicador claríssim que no
anem pel bon camí. Més exigència en la immersió i més,
molta més, contundència
amb les empreses a l’hora
de fer complir la llei. La de
l’etiquetatge, per exemple.
Perquè com a mínim això ja
ho hauríem d’haver après:
que l’escola no pot salvar la
llengua tota sola.
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Els Dimoniets salten ﬁns al
febrer per intentar salvar
l’espectacle d’enguany
Ja és una tradició a Rubí
que, un cop acabada la
temporada d’Els Pastorets,
els infants del Casal posin en
escena l’obra Els Dimoniets.
Enguany, però, la pandèmia
ha fet saltar per segon any
les tradicions.
Així, només es va poder
realitzar un passi dels quatre
programats d’Els Pastorets,
a causa d’un positiu en el
repartiment. La sessió dels
Pastorets prevista pel 19
de desembre es va haver
d’anul·lar. L’entitat va oferir
el retorn de les entrades, o
bé, el canvi per a les funcions previstes per al 8 i 9 de
gener. Dues representacions
que tampoc es van poder fer
perquè diversos membres
del repartiment estaven
conﬁnats per ser positius.

Davant la situació pandèmica i nous casos de confinament per la covid, el
Casal Popular ha decidit
ajornar també les representacions dels Dimoniets programades per aquest proper
cap de setmana, 15 i 16 de
gener. Així, els Dimoniets
han “saltat” ﬁns al primer
cap de setmana de febrer,
amb l’objectiu de salvar el
muntatge que els infants fa
mesos que treballen.
Els Dimoniets, escrita
i dirigida per la rubinenca
Laia Borràs, és una versió
musicada inspirada en els
Pastorets. Té una durada
més breu, aproximadament
de 45 minuts, i permet que
els més petits del Casal
Popular s’inicien al món del
teatre. / DdR

La mostra de Diorames
de Nadal segueix sent
l’exposició més visitada
de l’any a Rubí

Un dels diorames exposats a l’Aula Cultural. / J. A. Montoya

La tradicional exposició Diorames de Nadal de l’Associació
de Pessebristes de Rubí va
abaixar persianes diumenge passat a l’Aula Cultural.
Enguany s’han pogut contemplar 23 escenes creades
per una vintena d’artistes.
Segons Joan Ricart, president
de l’Associació, enguany han
tingut molt bona sensació
del públic, tant de la qualitat
artística amb varietat de diorames com la nova disposició
de la sala. “Ha agradat molt
que el recorregut per l’exposició fos unidireccional i que els
pessebres estiguessin al mig
de l’Aula Cultural” - explica
Ricart.
El president de l’entitat
aﬁrma que han assolit nivells

NADAL
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força alts d’assistència i continuen sent l’exposició més
visitada de l’any a Rubí. Tot
i això, reconeixen una petita
davallada en el nombre de
visitants, ja que “hi ha persones reticents a sortir degut a
la situació sanitària”. Des de
l’Associació de Pessebristes
de Rubí valoren molt positivament la repercussió a
les xarxes socials dels diorames exhibits en altres espais
com el pessebre de fusta
al mirador de Can Tiraïres
(Ca n’Oriol), el pessebre a
l’Ajuntament, el diorama de
la Biblioteca municipal en
col·laboració amb l’Escola
Regina Carmeli o el pessebre
ubicat al torrent Fondo (Can
Ximelis). / L. López

Rubí gaudeix de la Nit més màgica de
l’any amb l’arribada dels Reis d’Orient

L’arribada dels Reis d’Orient a Rubí ha estat el moment més màgic del Nadal a la ciutat. / L. López

LARA LÓPEZ

Ses Majestats els Reis
d’Orient van arribar dimecres al vespre al Castell
de Rubí envoltats de màgia. Milers de rubinencs
i rubinenques van poder
assistir a l’espectacle de
la seva arribada a l’amﬁ teatre del parc del Castell,
que tornava a ser amb
aforament limitat a causa
de la pandèmia de coronavirus. Com a alternativa a
la tradicional cavalcada al
centre de la ciutat i davant
l’increment de casos de
COVID-19, l’Ajuntament va
apostar per una cavalcada
estàtica al parc del Castell
amb un recorregut per tot
el recinte, ﬁns a arribar a
l’escenari, on els Reis van
poder saludar a tots els
assistents.
L’espectacle d’arribada
dels Reis, al qual van assistir més de 5.000 persones
i que va esgotar les seves
entrades en poc menys
d’una hora, es va realitzar

en tres passis: a les 17, a les
18 i a les 19 h. La rebuda
als Reis va començar amb
un audiovisual que presentava el Laboratori del
Mag Rubisenc, qui va pujar
posteriorment a l’escenari
amb el seu ajudant Melquíades per rebre a una
representació dels infants
rubinencs i a l’alcaldessa,
Ana María Martínez. Mar-

tínez va manifestar el seu
desig que “el 2022 sigui un
any millor i que recuperem
les abraçades que hem
perdut en el camí”.
El Mag Rubisenc i Melquíades, conjuntament
amb el públic assistent,
van cridar el nom dels Reis
d’Orient, que van aparèixer per fer les delícies
dels més petits. Tot seguit,

l’alcaldessa els va lliurar les
claus de la ciutat per obrir
les portes de totes les llars
de les famílies rubinenques
en la seva missió d’entregar
els regals, que el Dia de
Reis van aparèixer a les
llars rubinenques.
El Rei Gaspar va oferir
un breu discurs on va agrair
el bon comportament dels
nens i nenes de Rubí i els
va animar a anar a dormir
d’hora la nit de Reis, la nit
més màgica de l’any.
Després de l’última
sessió de l’espectacle de
benvinguda, va tenir lloc la
cavalcada estàtica, oberta
per a tots els rubinencs
i rubinenques que van
realitzar el recorregut pel
parc del Castell, passejant
i gaudint dels diferents
personatges com l’elefant
Bòjum, el Mag Rubisenc,
la Cartera Reial, fades,
bruixes i bruixots, equilibristes, entre altres màgics
personatges, que van fer
les delícies d’infants i de
també d’adults.

Com és tradicional, el Mag Rubisenc s’ha encarregat de guiar als Reis ﬁns a Rubí. / J.A. Montoya

José Chiva, guanyador de
la llumineta del Merc’ART
Jose Chiva ha estat el guanyador de la llumineta
d’aquesta vuitena edició
del Merc’ART, ja que havia
seleccionat el número 65
de la llumineta, terminació
del primer premi del Sorteo del Niño del 6 de gener.
El rubinenc va poder triar
obres d’art dels diferents
artistes locals participants
en la iniciativa per valor
de 200 €.
El Merc’Art, una exposició
i venda d’obres de petit

format d’artistes locals,
s’ha pogut visitar del 23
de desembre al 5 de gener
a l’espai La Claraboia, al
carrer Sant Miquel.
Enguany, hi han participat una dotzena d’artistes
locals de diferents disciplines com dibuix, pintura o
fotografia i ha estat dedicat a Oriol Marco, també
artista rubinenc i un dels
impulsors de la iniciativa,
que va morir recentment.
/ DdR

El rubinenc afortunat, va poder triar obres d’art per valor de 200
euros. / Cedida
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LITERATURA

Els Tres Tombs es traslladen a finals d’abril Tornen els Vespres de
Jazz i Lletres a l’Ateneu
per poder celebrar totes les activitats
REDACCIÓ

REDACCIÓ

La Societat Sant Antoni
Abat ha decidit ajornar
la celebració dels Tres
Tombs, que havia de ser la
darrera setmana de gener i
que finalment se celebrarà
el darrer cap de setmana
d’abril, entre el 29 d’abril i
l’1 de maig.
Segons ha assenyalat
el president de la Societat
Sant Antoni Abat, Manel
Bamala, la decisió s’ha
pres per la situació pandèmia actual, que imposa
restriccions en la reunió
de persones i també el toc
de queda. “Hem decidit
canviar la data perquè no
podíem fer la festa com
teníem previst per les restriccions que va imposar el
govern abans del Nadal”,
apunta.
L’any passat, la festa
es va poder mantenir de
forma testimonial, ja que
les úniques activitats que
es van poder celebrar van

Després de gairebé un any
d’aturada, l’Ateneu tornarà
a acollir els Vespres de Jazz
i Lletres, una cita mensual amb la creació literària,
l’expressió plàstica i la tradició del jazz, promoguda
pel col·lectiu Estàncies &
Estàndards, sota la coordinació de Wenceslao Galán.
Els Vespres de Jazz i
Lletres es reprendran el
proper divendres 21 de
gener a les 20 hores, amb
una proposta molt especial. Es tracta de la presentació del ‘Libro de la
vida’, obra de Wenceslao
Galán, il·lustrada amb originals de Montse Fortino.

La festa mantindrà les activitats, però s’ajorna fins a l’abril. / Arxiu

ser la missa, els actes relacionats amb la bandera i
la recepció a l’Ajuntament.
Enguany, en canvi, estava
previst fer una edició de la
Festa de Sant Antoni Abat
pràcticament normal, amb
la missa, la plantada de la

bandera, la recepció dels
banderers, el ball, la rua
del diumenge i l’espectacle musical, que anirà a
càrrec de l’Orquestra Meravella: “Farem la festa
com de costum, l’únic que
canviarà serà la data”, ha

L’escriptor i la il·lustradora
tornen a trobar-se després
del ‘Libro del Ictus’, “ara
amb més sossec, amb més
profunditat, per donar a
la llum una obra d’alè més
ample”, segons ha explicat
Galán. Durant l’acte, es podran adquirir exemplars de
l’obra.
El contrapunt musical
anirà a càrrec d’Álvaro Taborda, al contrabaix, i Alex
Climent, al piano. Per assistir cal confirmar-ho prèviament, per tal d’organitzar els protocols sanitaris
que obliga la pandèmia.
A més, caldrà fer servir la
mascareta i guardar les
distàncies de seguretat
obligatòries.

explicat Bamala.
En aquesta 163a edició
de la Festa de Sant Antoni
Abat de Rubí, la banderera
serà Montserrat Comellas,
que estarà acompanyada
pels seus fills, Oriol i Sergi
Cortés, com a cordonistes.

ART

L’artista Sergi Marcos exposa ‘Aires
de tardor’ a Sant Feliu de Guíxols
REDACCIÓ

L’artista rubinenc Sergi
Marcos inaugura aquest
dissabte 15 de gener a les
19 hores a la Casa Irla de
Sant Feliu de Guíxols una
nova mostra, batejada
com ‘Aires de Tardor’. L’exposició és una selecció de
quadres de diferents èpoques del pintor que per
les seves característiques
formen un conjunt que
permet veure l’evolució
de l’obra de Marcos en els
darrers anys.
La mostra està formada
per tres parts. A la primera, hi ha quadres de petit
format en els quals els colors dialoguen amb les formes generant uns espais
en els quals l’autor convida
a l’espectador a viatjar i a
observar les petites coses
que trobi pel camí.
En una segona etapa,
hi ha un conjunt de pintures que formen part de
la sèrie ‘Vida privada’ en

Una de les pintures que formen part de la mostra. / Cedida

les quals la reflexió està
entorn de l’espai íntim, en
el fet d’estar amb un mateix. El darrer conjunt de
l’exposició és el que pertany a la sèrie ‘Abismes’,
una selecció de vuit peces
d’un format marcadament

vertical en les quals Marcos expressa fets concrets,
sentiments i situacions viscudes.
L’exposició es podrà visitar fins al 13 de març a la
Casa Irla, situada al carrer
Algavira, 65-69.

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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ART

CINEMA

Curs d’iniciació a la
La guardonada ‘Pan de limón con semillas de
pintura acrílica a l’AEUR amapola’, propera pel·lícula del Cicle Gaudí
REDACCIÓ

L’Aula d’Extensió Universi·
tària de Rubí (AEUR) ha or·
ganitzat un curs d’iniciació a
la pintura acrílica per aque·
lles persones a qui els agra·
di pintar i també per aquells
que volen provar aquesta
activitat artística. Amb la
pintura es desenvolupen
múltiples i variades capaci·
tats, com són la paciència i
la concentració, la perseve·
rança o l’expressió. El curs,
que tindrà lloc a l’edifici de
l’Escardívol, estarà impartit
per professorat especialit·
zat de l’escola edRa i cons·
ta de vuit sessions que es
desplegaran des del gener
fins al març en horari d’11
a 13 h. Les places estan li·
mitades a 15 persones. El
preu és de 40 € per als socis
de l’entitat i de 46 € per als
no socis, material a banda.
Les inscripcions es poden
realitzar a través del mail
inscripcions@aularubi.cat
o per whatsapp al telèfon
681 617 587.

Altres activitats de l’entitat
durant el gener
D’altra banda, l’entitat ha
organitzat una xerrada per
aquest proper dilluns 17
de gener. Es tracta de la
conferència ‘Cáritas, per
què...?’, que anirà a càrrec
de Mercè Moras Montse·
rrat, cap de l’Àrea de Vo·
luntarietat, Formació i
Coordinació Comarcal, i de
Teresa Martí, responsable
de Cáritas Rubí. La xerrada
tindrà lloc a les 18 hores a
la sala Chill Out de la biblio·
teca Mestre Martí Tauler i
l’aforament està limitat a
20 persones.
Finalment, aquest di·
jous va arrencar el seminari
‘El gran musical americà’,
una trilogia de conferències
que repassa tres dècades
d’esplendor que comencen
l’any 1927, amb la irrupció
del cinema sonor, i que
conclouen l’any 1958 amb
la realització de Gigi de Vin·
cente Minnelli. La propera
conferència del seminari
serà al febrer.

AGENDA CULTURAL
15 DE GENER
-La Trocarlleria. Espai d’intercanvi d’objectes de segona
mà. A partir de les 10.30 h a la rambla del Ferrocarril.

REDACCIÓ

El reconegut film ‘Pan de
limón con semillas de ama·
pola’ serà la propera pro·
posta del Cicle Gaudí, que
es projectarà el pròxim di·
vendres 21 de gener a les
20 h al teatre municipal La
Sala. Es tracta d’una pel·
lícula dirigda per Benito
Zambrano que és la versió
cinematogràfica del Best
Seller homònim de Cristina
Campos.
A ‘Pan de limón con
semillas de amapola’, l’Anna
(Eva Martín) i la Marina (Elia
Galera) són dues germanes
que es retroben de nou
a Valldemossa, un petit
poble de l’interior de l’illa
de Mallorca, quan hereten
un forn de pa d’una dona a
la qui ni tan sols coneixen.
Després de ser separades
durant l’adolescència i d’ha·
ver construït les seves vides
de forma totalment dife·
rent, intentaran recuperar
el temps perdut i enfortir
els seus vincles. Aquest

Fotograma del film dirigit per Benito Zambrano. / Cedida

retrobament les unirà i no
pararan fins a resoldre el
misteri que envolta aquesta
misteriosa herència.
L’obra ha rebut nom·
broses nominacions i ha
estat aplaudida per la crítica
sobretot per la seva sensibi·

litat i cura a l’hora d’adaptar
el guió. El film ha estat reco·
negut al Festival de Sevilla,
a Seminci i al festival CIBRA
de Toledo. A més, ha rebut
una nominació al Goya com
a millor guió adaptat i dues
al Festival de Cine Andaluz,

a millor pel·lícula i millor
guió. La pel·lícula també és
candidata al premi Gaudí
en la categoria de millor
pel·lícula en llengua no cata·
lana. El preu és de l’entrada
és de 4,50 € i de 3 € amb
descompte.

HISTÒRIA

El MMUC acull una exposició sobre la
fam i el racionament durant la postguerra

17 DE GENER
-Conferència: ‘Càritas, per què...? A les 18 h a la Biblio·
teca. A càrrec de Mercè Moras i Teresa Martí. Inscripció
prèvia. Cicle de conferències de l’Aula d’Extensió Uni·
versitària de Rubí.

19 DE GENER
-Dimecres Manetes. Servei d’autoreparació de petits
aparells elèctrics i electrònics. A les 17 h a l’Ateneu.
-Hora del conte: ‘El Rei amb les orelles de cavall’. A les
18 h a la Biblioteca. A càrrec de Sara Genovart. Per a
infants a partir de 4 anys.

EXPOSICIONS
-Gravats de Jaume Pla. A l’Antiga Estació fins al 30 de
gener. Exposició del fons del MMUC.
-Aparadors de Diorames. Al vestíbul de la Biblioteca fins
al 31 de gener. A càrrec de l’Associació de Pessebristes
de Rubí.
-El farcell de la postguerra. Al Museu Municipal el Cas·
tell fins al 30 de gener. Exposició del Departament de
Cultura, el Museu d’Història de Catalunya i la Fundació
Antiga Sabadell.

El racionament i la gana van ser generals durant els primers anys,
especialment a les grans ciutats. / Cedida

REDACCIÓ

El Museu Municipal el Castell
ha inaugurat una nova expo·
sició que es podrà visitar fins
al març: ‘Farcell de postguer·
ra’. Es tracta d’una mostra
produïda pel Departament
de Cultura, el Museu d’Histò·
ria de Catalunya i la Fundació
Antiga Caixa de Sabadell i
intenta explicar de forma

visual les dures condicions
de postguerra que va patir
la població després del final
de la Guerra Civil.
La mostra pretén ser un
homenatge a totes aquelles
persones que van patir les
conseqüències de la sagnant
guerra civil i que van haver
d’enginyar-se-les per poder
alimentar-se.
La política econòmica del

A través d’objectes, l’exposició del Castell explica com era l’alimentació
després de la Guera Civil. / Cedida

nou règim de Franco va pro·
vocar l’aparició d’un mercat
negre paral·lel a la cartilla de
racionament, que era el pa
de cada dia de moltes famíli·
es, i que resultava clarament
insuficient. Molt sovint la
gent hi havia de recórrer a
l’estraperlo, però no tothom
podia permetre’s accedir a
aquest mercat il·legal perquè
la majoria de la població pa·

tia unes condicions laborals i
econòmiques molt precàries.
A partir d’aquest context,
la mostra explica a través
d’objectes i fotografies com
era l’alimentació, la cartilla
de racionament, el mercat
negre, el paper de la dona,
l’economia domèstica i les
conseqüències de la fam,
entre les quals els problemes
de salut, etc.

CULTURA
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TEATRE

Els artistes Oriol Burés i Sylvia Parejo
ofereixen un taller de teatre musical
REDACCIÓ

L’Escola de Música Pere
Burés ofereix als ciutadans
majors de 15 anys un taller
de repertori de teatre musical a càrrec dels intèrprets
Oriol Burés i Sylvia Parejo.
Es tracta de dos artistes que
han compartit escenari en
musicals com ‘El Rei Lleó’,
‘Els Miserables’, ‘La Jaula
de las Locas’ o ‘La família
Adams’. L’actor rubinenc
farà el curs al costat de la ﬁnalista d’Operación Triunfo
l’any 2011, amb qui també
coincideix al musical ‘Cantando bajo la llúvia’, que es
pot veure al Teatre Tívoli.
Les classes també
comptaran amb l’acompanyament al piano del
director de l’Escola Municipal de Música, Eduard
Sáez Palenciano. El curs té
una durada de 12 sessions,
que tindran lloc un cop a
la setmana, els dimarts de
19.30 a 21 h, entre el 18
de gener i el 5 d’abril, a les

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

¡NOVEDAD!

Gran surtido en
alimentación y complementos
para pájaros
La festa mantindrà les activitats, però s’ajorna ﬁns a l’abril. / Arxiu

instal·lacions de l’escola de
música a L’Escardívol. La
inscripció es pot tramitar

en línia a través de la web
de l’Ajuntament. El preu
mensual és de 25 euros.

Fata Morgana estrenarà a Rubí
l’espectacle teatral ‘Peces’
REDACCIÓ

La companyia local Fata Morgana porta al Casal Popular
l’espectacle escènic ‘Peces’,
un conjunt d’obres que combinen la comèdia, el drama i
les narratives experimentals.
De fet, aquest format no és
nou per Fata Morgana, que
la tardor del 2019 ja va presentar ‘Peces’ a Rubí. Aquesta vegada, però, les històries
són totalment diferents.
L’espectacle és una obra
escrita i dirigida per Pol Borrell i el repartiment està format per Alexandra Arnold,
Matilde Arribas, Carolina
Blanco, Roger Buendia, Gerard Morcillo, Miriam Lladó
i Pol Borrell.
La representació tindrà
lloc el 22 de gener al Casal

Popular a les 19 h i el preu de
l’entrada és de 10 euros. Es
pot reservar l’accés enviant

un missatge de WhatsApp al
622 05 37 70 o bé comprar
l’entrada abans de la funció.

Fata Morgana representarà ‘Peces’ al Casal Popular. / Arxiu

Si... desea personal...
para limpieza o para
atender personas mayores
Llámenos al 699 356 464

Les places són limitades i
s’assignaran per ordre de
sol·licitud.

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

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

Queixes de la UE Rubí pel
mal estat de la gespa del
Municipal de Can Rosés

El Rubí empata davant l’Atlètic Sant Just

El director general de la
Unió Esportiva Rubí, Jose
Quereda ‘Pirri’, ha mostrat
el seu descontentament pel
mal estat del terreny de joc
de Can Rosés i ha demanat
a l’Ajuntament que prengui
les mesures oportunes per
solucionar aquest problema. Segons ‘Pirri’, el mal
estat de la gespa dificulta
molt el joc i és un perill per
als jugadors, que rellisquen
contínuament i tenen por
per l’important risc de lesions. “S’han lesionat jugadors aquesta temporada en
entrenaments per culpa del
camp i això és una cosa que
no es pot permetre”, apunta
el director general del club,
qui recorda que “tenim unes
instal·lacions magnífiques i
molts jugadors, de totes les
edats, segur que es pot fer
alguna cosa per la gespa”,
assenyala.
A més, ‘Pirri’ lamenta
que la mala situació del
terreny de joc provoca que

Jose Quereda ‘Pirri’, director
general del Rubí. / Cedida

hi hagi “queixes cada dia
de tots els equips. És molt
difícil jugar a futbol i on més
còmodes hauríem d’estar,
que és al nostre camp, és
tot el contrari. Quan juguem
a fora tots els altres camps
ens semblen el Camp Nou
o el Wanda Metropolitano”.
El dirigent del club no entén
perquè no s’ha fet res per
millorar la gespa després de
tant de temps. / DdR

La Unió Esportiva Rubí va
empatar 1 a 1 davant l’Atlètic Sant Just en el partit
disputat diumenge passat,
corresponent a la 12a jornada del grup 2 de Primera
Catalana. Va ser un partit
difícil pel conjunt rubinenc,
que va afrontar el duel amb
algunes baixes importants
a causa del coronavirus. Els
homes de Joan Romero va
avançar-se en el marcador
en el minut 5 de partit amb
un gol de Juanjo. A poc a
poc, els visitants van anar
entrant en joc i van començar a dominar la pilota,
cosa que va permetre a Jan
González empatar el partit
en el minut 29.
El Rubí va buscar la victòria i va disposar d’algunes
ocasions tant en el que
quedava de la primera part
com a la segona, però l’Atlètic Sant Just va ser qui va
tenir millors oportunitats.
Tot i això, una gran actuació del porter rubinenc
Gerard va evitar la victòria
dels visitants. Empat i repartiment de punts, que

El Rubí B va celebrar la victòria davant el Matadepera. / Cedida

deixa els dos equips igualats a la zona mitjana de la
taula amb 18 punts.
Victòria del Rubí B
Per la seva banda, el Rubí
B va aconseguir imposar-se
al Matadepera per 7 a 6, un
atípic resultat que reflecteix el que va ser el partit.
Un boig duel d’atac i gol
constant amb encerts i desencerts per part dels dos
equips i on el públic congregat a les grades de can
Rosés va gaudir d’un bon

espectacle de futbol i gols.
El Rubí va anar avançant-se
en el marcador, mentre que
el Matadepera, gràcies a
errades en defensa del
conjunt rubinenc a encerts
propis, aconseguia anar
empatant. De fet, s’arribava
al minut 80, amb l’empat a
6 al marcador, després d’un
absurd penal comès entre
Marc Vinuesa i Nahuel.
El gol número 13 del
partit, que li va donar la victòria al Rubí, va arribar per
una recuperació de Sergio

Ayala que va permetre a
Jak Benmehimda sortejar
diversos rivals i facilitar el
gol a Javi Garrido. Pujava
el 7-6 al marcador, resultat
que ja no es mouria i seria
definitiu.
La victòria situa als rubinencs tercers a la taula
classificatòria a només 4
punts del Juventud 25 de
Septiembre, que és segon.
La pròxima setmana
visitarà el camp del Miradol Baco, en un nou derbi
vallesà. / UE Rubí

FUTBOL | SEGONA CATALANA

FUTBOL | TERCERA CATALANA

L’Olímpic Can Fatjó s’imposa
al camp del Valldoreix per 0-2

El Veinti perd el lideratge després
d’empatar contra el Can Parellada

L’Olímpic Can Fatjó va guanyar a domicili del Valldoreix
0-2, en la represa de la competició després de l’aturada
per les festes nadalenques.
La primera part va ser amb
un joc molt directe però
amb poques arribades per

part dels dos equips. Cal
destacar una molt bona
actuació de Gonzi, porter de
l’Olímpic. Les ocasions més
clares van ser pels jugadors
del Can Fatjó, amb un pal al
travesser, rematades a córner i diverses aturades del

Jugada de l’Olímpic al camp del Valldoreix. / J. M. Villena

porter del Valldoreix.
A la segona part, l’Olímpic va estar ben posicionat
en defensa, mentre que el
conjunt local va optar per
llençar pilotes llargues. El
conjunt rubinenc, per contra, intentava arribar a l’àrea
contrària jugant l’esfèric.
Així en el minut 69, Oriol
Serra va marcar el 0-1 en un
llançament de falta. Després
del gol, el Valldoreix va insistir en pilotes llargues, amb
dues bones intervencions
de Gonzi.
En el minut 88, l’equip
local es quedava amb un
home menys al terreny
de joc i un minut després,
l’Olímpic va marcar el 0-2,
en una contra d’Alex Aguilera. El marcador ja no es
mouria i els de Can Fatjó
sumen tres nous punts que
el situen a la part alta de la
classificació.
El proper partit serà diumenge 16 de gener a les 12
h en el Municipal de Can
Fatjó, on rebrà la visita de
l’Espluguenc. / Olímpic

El CF Juventud 25 de Septiembre va empatar en la
seva visita al camp del Can
Parellada per 1-1 i perd el
lideratge després de moltes
jornades al capdavant de la
classificació.
La falta d’efectivitat de
cara a porteria va fer perdre
punts a l’esquadra rubinenca, que va veure com el seu
rival a la taula classificatòria,
el San Lorenzo, guanyava i
es col·locava líder en solitari, amb dos punts d’avantat-

ge sobre el Juventud.
El Veinti va dominar el
partit durant la primera part
i es va avançar al minut 11
amb un gol de Saúl després
d’una rematada de cap impecable. El conjunt de Terrassa, en canvi, no va crear
perill durant els primers 45
minuts.
A la segona meitat, hi va
haver un intercanvi de cops
entre els dos equips i de nou
les ocasions més clares van
ser pels homes de Richard

Giménez, que van disposar
de fins a quatre oportunitats clares per sentenciar
el partit.
Al descompte, però, el
Can Parellada va aconseguir el gol de l’empat en un
contraatac que va agafar
descol·locada la defensa del
conjunt rubinenc.
En la propera jornada,
el Veinti rebrà al Municipal
del 25 de Septiembre la UE
Castellbisbal el diumenge
a les 12 h. / 25 Septiembre

El Veinti se situa segon després de liderar la classificació moltes jornades. / Cedida
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WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

El Sènior Masculí del CN Rubí comença l’any
amb un gran triomf contra el Real Canoe
El 2022 no podia començar
millor per al Sènior Masculí
de CN Rubí, que es va desplaçar dissabte per jugar
contra el Real Canoe NC,
un rival a la zona baixa de
la classificació.
El conjunt rubinenc va
aconseguir sumar un triomf
molt important en un partit
que va ser molt emocionant. La clau del partit va
ser la sortida dels jugadors
visitants al tercer quart,
que van assolir un parcial
favorable de 0-3 que va ser
vital per acabar guanyant el
partit per 6-11.
L’equip, entrenat per
Tiago, s’allunya d’aquesta
forma de les places de
descens i s’apropa una mica
més a l’objectiu marcat pel
club, mantenir-se a Divisió
d’Honor.
Natació
D’altra banda, la piscina de
Banyoles va acollir dissabte el Trofeu Nedador, que
reconeix els nedadors de
la categoria alevina més
complets. Es tracta d’una
competició en què es ne-

Cap de setmana plàcid pel
sènior del Cent Patins amb
dues victòries

El Sènior Masculí del CNR ha començat el 2022 amb un triomf important. / Cedida

den 100 metres de tots els
estils i la suma de les quatre
proves dona com a resultat
els millors 24 nedadors de
Catalunya.
El CN Rubí va aconseguir situar a dos classificats
en aquestes finals de 100
metres estils, Max i Pol. El
primer va quedar quart,
molt ajustat amb el tercer
classificat i millorant la seva
marca personal, mentre
que Pol va quedar en tercera posició. La resta de
l’equip rubinenc també va
completar una bona actuació a Banyoles. / CNR

Un jugador del Cent Patins, observant el partit. / Cedida

Alevins del CNR que van participar en el Trofeu Nedador. / Cedida

FUTBOL | WELEAGUE 7

Clara victòria de l’Horitzó Can Mir contra l’Anoia

L’equip de l’Horitzó Can Mir
va aconseguir un triomf solvent al camp del CE Anoia, a
la setena jornada de la Segona Divisió de la Weleague7
de futbol adaptat.
El conjunt rubinenc va
començar el partit encaixant
l’únic gol dels locals en el primer període, però després
va saber remuntar el partit
a poc a poc fins a arribar a

HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

l’1-6 favorable.
L’equip va estar molt
sòlid en defensa i en atac,
especialment les penetracions dels extrems i en concret
per la banda dreta, amb una
bona actuació de Juan Girón,
que va fer molt de mal a
l’equip contrari. Algunes
d’aquestes internades per la
banda van propiciar els gols
de Rubén Martín (3), Santi

Marín (2) i Ayoub El Kassah.
Per l’Horitzó Can Mir van
jugar Sergio González, Jesús
Ramos, José Luis Girón, Juan
Girón, Santi Marín, Ayoub
El Kassah, Rosario Crispin,
Xavier López i José Manuel
María.
Tercers a la classificació
Amb aquesta victòria, l’Horitzó Can Mir se situen ter-

28 anys informant de l’actualitat local
i donant suport al comerç de Rubí.
Des de 1993 al teu costat!

www.diariderubi.com

administracio@diariderubi.cat · publicitat@diariderubi.cat
Telèfon 609 03 22 89

cers a la classificació, amb 15
punts, després d’aconseguir
quatre victòries, un empat i
només una derrota. El conjunt rubinenc porta 25 gols
a favor i ha encaixat 15 en
contra. La taula està encapçalada per la Maurina Prodis,
amb 18 punts, seguit pel
FB Montcada Rojo, que ha
obtingut 17 punts. / Horitzó
Can Mir

El Cent Patins ha arrencat
l’any amb una doble victòria dels dos equips sènior.
El Femení va aconseguir el
triomf contra el Ring Rat CPL
Madrid, un partit en què les
de Rubí van dominar, però
amb algun ensurt.
El Cent Patins va anar
en tot moment davant del
marcador i a la primera part
ja guanyava per 2-0 amb
gols de Lucia Moreno i Judit
Pareja. Així i tot, un gol de
la madrilenya Paula Díaz
només començar la segona
part va fer que els assistents
a la pista Francesc Calvo
comencessin a posar-se
nerviosos, ja que faltava
claredat de cara al gol.
Gràcies a una sòlida defensa i a l’actuació de la
portera Ana Munevar, els
tres punts es van quedar a
Rubí i l’equip es consolida
a la segona plaça de la classificació.
El Sènior Masculí, per la
seva banda, va jugar també
contra un conjunt madrileny, Las Rozas, que estava
molt afectat per positius de

covid-19. L’equip de Madrid
es caracteritza per ser una
esquadra molt lluitadora i
posar les coses difícils, però
les baixes van posar les
coses fàcils al Cent Patins,
que a la primera meitat ja
guanyava per 9-0.
Al segon temps, l’equip
de Marcus Fajardo va aixecar el peu de l’accelerador
i va donar temps als joves
Lluís Torras, Iván Medina i
Manel de la Cruz. El resultat
final va ser d’11-0 i consolida
l’equip a la tercera posició
de la classificació.
Les dues victòries del
Cent Patins donen moral als
dos equips per encarar la
Copa del Rei, que es jugarà
a finals de mes a Cartagena.
Seu Infantil
D’altra banda, aquesta setmana es disputarà la Seu
Infantil Nacional a Rubí. El
Femení es trobarà davant
el Tsunamis de Barcelona,
mentre que el Masculí haurà
d’enfrontar-se al Metropolitano de Bilbao, un rival a
priori molt assequible. / HRC

