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Les barraques del Castell seran
desallotjades a partir del març
L’Ajuntament es compromet a trobar una solució per a les persones que
malviuen en aquest espai i demana a la resta que retirin les pertinences
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Desarticulat un grup criminal
que feia atracaments amb
arma blanca a Rubí i Sant Cugat
REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra han
desactivat un grup criminal
de cinc joves responsables
de diversos robatoris amb
violència i intimidació. El
grup actuava a Rubí i també
a Sant Cugat.
El 3 de gener, els agents

Els Mossos continuen buscant el cinquè membre de la banda. / Arxiu

Els
comerços
de l’illa de
vianants fem
el reciclatge
a la porta

Illa de vianants de Rubí

O

Tancat

van detenir un dels joves
que formava part del grup
i el 8 de febrer, la Policia
Nacional va detenir un altre
dels joves a València, arran
d’una ordre de detenció
que la policia catalana havia
activat. Tots dos han ingressat a presó. Un altre dels
membres era menor d’edat
i va ser denunciat. Es dona
la circumstància que un dels
joves del grup ja era a presó
per altres fets. Els investigadors han activat una ordre
de crida i recerca pel cinquè
membre del grup.
La investigació va començar arran d’un increment de robatoris violents
durant els mesos de desembre i gener. Els delictes es
cometien en grup i succeïen
a la via pública a Rubí i Sant

Cometien els
robatoris als
voltants de
l’estació de FGC
Cugat. Els delictes eren
coincidents en la forma de
procedir, ja que en tots els
casos els assaltants, que
actuaven en grup i que
arribaven a ser ﬁns a cinc
persones, ho feien de manera coordinada i utilitzaven
una arma blanca per amenaçar les víctimes. El grup
acostumava a actuar en les
rodalies de les estacions
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Als
membres d’aquesta banda,
se’ls relaciona amb quatre
robatoris amb violència i
intimidació

Detenen un home
que intentava robar
en una botiga del centre
La Policial Local ha detingut
aquest dissabte un individu
de 25 anys i veí del municipi
quan intentava accedir a un
comerç ubicat al centre de
la ciutat. L'actuació ha estat
fruit de la col·laboració ciutadana, ja que una trucada
ha activat la resposta policial. Els fets van tenir lloc
adissabte a les 23 h, quan
una trucada ciutadana al
112 alertava de l'intent d'un
home d'accedir a l'interior

d'una botiga ubicada al carrer de la Creu.
La unitat policial es va
adreçar a la ubicació indicada, on va localitzar la persiana de l'establiment forçada
i aixecada parcialment i una
persona que intentava accedir a l'interior. L'individu
va intentar fugir, però va
ser detingut pels agents.
El detingut té diversos antecedents policials per fets
contra la propietat./ DdR

ORGÀNICA

Ara
reciclem
més!

rubi.cat/portaaporta
La col·laboració ciutadana ha estat fonamental per tal que la policia
evités el robatori. / Localpres-Ajuntament
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L’Ajuntament desallotjarà els horts il·legals i
les barraques del Castell les properes setmanes
està previst habilitar un espai per guardar de forma
temporal les pertinences de
les persones afectades que
no les hagin pogut recollir.

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha rebut l’autorització judicial per
procedir a l’enderrocament
i neteja de totes les installacions que estan ubicades a
les dues parcel·les que hi ha
al Castell i que actualment
estan ocupades per horts
il·legals, magatzems i barraques. Segons ha avançat Ràdio Rubí, el desallotjament
es durà a terme a partir del
6 de març i anirà a càrrec de
l’empresa Extrayse, que ha
guanyat la licitació per un
contracte de 200.000 euros.
El consistori ha conﬁrmat
que procedirà a desallotjar
tota la zona per qüestions
de seguretat, especialment
per evitar el risc d’incendi
en algunes d’aquestes construccions. En els 80.000 m²
ocupats per una vuitantena
de barraques hi ha principalment horts il·legals i
magatzems, a més d’alguns
animals de granja, però també hi ha persones que hi

Es preveu que la zona sigui netejada a partir del mes de març. / Arxiu

malviuen. L’administració
local no sap exactament
quantes persones hi ha en
aquesta situació, però creu
que majoritàriament l’ús
que es fa dels terrenys, que
ja són titularitat pública, és

recreatiu.
Davant la situació de
desallotjament imminent,
l’Ajuntament ha penjat cartells a la zona informant de
la situació i demanant als
ocupants que retirin totes

L’espai d’acolliment residencial
estarà enllestit a ﬁnals d’any

El centre estarà ubicat als baixos d’aquest immoble del carrer Belchite. / Arxiu

El Consell d'Administració de Proursa ha aprovat
aquest dimecres els plecs
de clàusules per la promoció de dos projectes relacionats amb l'accés a l'habitatge: els pisos de lloguer
per a joves del carrer Maria
Aurèlia Capmany i l'adequació d'un espai d'acolliment
residencial d'emergència al
carrer Belchite.
El centre d'emergència
es construirà als baixos
d'un edifici d'habitatges
de Proursa i serà un recurs
temporal per a persones

en risc imminent de pèrdua
d'habitatge. La instal·lació,
ubicada a la Zona Nord, disposarà de set habitacions
per a famílies. El projecte
té un cost de 540.000 euros
i un termini d'execució de
sis mesos, per la qual cosa
el consistori preveu que
estigui habilitat a finals
d'aquest any.
Pel que fa als habitatges
per a joves, tindran una
superfície de 43 m2 i un estarà totalment adaptat per
a persones amb mobilitat
reduïda. Tots disposaran

d'una plaça d'aparcament
i tindran una qualificació
energètica A. El cost de la
promoció d'habitatges és
de 958.000 euros i està
previst que les obres acabin
l'estiu del 2023. Les persones joves que vulguin optar
a un dels pisos, ubicats a
La Serreta, podran presentar les sol·licituds d'aquí a
uns mesos a l'Oﬁcina Local
d'Habitatge.
Aquesta promoció d'habitatges és la primera que
fa l'Ajuntament de Rubí des
del 2009. / DdR

les seves pertinences. De
forma paral·lela, ha habilitat
un telèfon d’atenció permanent i obrirà una oﬁcina
d’informació per resoldre els
dubtes i valorar cadascuna
de les casuístiques. També

Cobertura social a les persones sense llar
Pel que fa a l’atenció de les
persones que estan vivint
en barraques, el consistori
aﬁrma que durant els darrers
mesos ha estat treballant
per detectar casos i millorar
la seva situació. En alguns
casos això s’ha pogut aconseguir, però en altres, els
Serveis Socials s’han trobat
amb una realitat complexa,
dinàmica i sovint de difícil
intervenció, ja que algunes
d’aquestes persones han
defugit la visita dels treballadors socials i no s’ha pogut
establir una diagnosi clara de
la seva situació.
Per les persones que encara viuen a la zona, l’Ajuntament ha habilitat un protocol per tal que siguin ateses
amb caràcter prioritari pel

servei de primera acollida.
Des del servei es farà una
valoració per saber quins
són els factors de risc i els
factors de protecció. L’Ajuntament es compromet, si cal,
a activar recursos vinculats
a l’emergència habitacional
i, també, si és possible, a
donar suport econòmic per
fer front a la despesa.

OBRA NOVA AL CENTRE
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Una desena de rubinencs
participen a la manifestació
per les pensions a Barcelona
Una desena de rubinencs van
participar, en representació
del Moviment per unes Pensions públiques Dignes de
Rubí i Rubí per la Sanitat, en
la manifestació que va tenir
lloc diumenge a Barcelona
per defensar les reivindicacions del col·lectiu.
La mobilització va servir
per demanar l’increment de
l’IPC real de les pensions, que
enguany s’han pujat un 2,5%
mentre que l’IPC ha augmentat prop del 5,5%. També es
va demanar un tracte més
humà per part de la banca
cap a les persones i en especial per a la gent gran i es
va reivindicar la necessitat
de tenir una banca pública.
D’altra banda, el col·lectiu
continua reivindicant que la
pensió mínima sigui de 1.084
euros. Des de l’assemblea
local de pensionistes van
valorar de forma negativa l’assistència a la marxa,
que va aplegar al voltant de
2.000 persones a la capital
catalana.
De cara a aquest divendres, està prevista una xerrada amb la col·laboració de
l’Associació de Veïns de Ca
n’Oriol a les 18 h a la plaça
de la Palmera. El títol de
l’activitat serà ‘En defensa del

sistema públic de pensions’,
i anirà a càrrec de Toni Marcos, de Marea Pensionista, i
Antonia Ocaña, de Rubí per
la Sanitat.
L’assemblea, que es reuneix tots els dimarts al matí,
ha demanat als participants
col·laboració econòmica per
fer xerrades als barris i per les
despeses de funcionament
del moviment. De moment,
s’han recaptat 200 euros.
Moció i manifestació contra
els bancs
També s’ha debatut al voltant de la moció que es
debatrà aquest mes sobre el
tractament que les entitats
ﬁnanceres estan dispensant
a la gent gran. Arran d’aquest
debat, s’ha convocat una
manifestació pel 26 de febrer
a partir de les 11.30 h amb
la sortida a la plaça de Pere
Aguilera per demanar un
millor tracte per part dels
bancs.
Per últim, l’assemblea ha
proposat que la calçotada
prevista per celebrar el quart
aniversari de les mobilitzacions pensionistes a Rubí es
faci el 12 de març al Centre
Cívic de Can Fatjó. A partir de
la setmana vinent es podran
fer inscripcions. / DdR

Els pensionistes rubinencs es manifestaran contra el tracte a la gent gran
per part de les entitats ﬁnanceres. / M.C.

Els hospitals de Terrassa ﬂexibilitzen
l’accés de familiars dels pacients ingressats
REDACCIÓ

L’Hospital Universitari Mútua de Terrassa i l’Hospital
del Consorci Sanitari de Terrassa han ﬂexibilitzat l’accés
al centre sanitari perquè els
familiars de les persones ingressades puguin fer visites.
En el cas de l’Hospital
Mútua, cada pacient pot
designar una persona per
fer les visites durant l’estada
hospitalària i únicament es
podrà realitzar una visita al
dia i durant l’horari establert.
L’horari de les visites és a
plantes generals de 13 h a
14 h o de 18 h a 19 h. A la
planta de salut mental, les
visites són de 18 h a 19 h i de
16 h a 17 h, i a l’UCI de 13.30
h a 14.30 h o de 20 h a 21 h.
En el cas dels infants
ingressats, aquests poden
estar acompanyats les 24
hores i els tutors o pares
es poden intercanviar. A la
Sala de Parts es permet un
únic acompanyant i al Servei
d’Urgències la visita és de 12
h a 16 h en pacients de nivell
2 o pendents d’ingrés.
En la resta de casos, les
visiten continuen estant
restringides i l’equip mèdic
informarà telefònicament
de l’evolució del pacient al
familiar referent.
A l’Hospital del Consorci
Sanitari de Terrassa, les visites es podran fer de 12 h
a 16 h durant tres dies per
setmana, però la persona
haurà de ser la mateixa persona tota la setmana. Pel
que fa als pacients ingressats
a la planta covid, es permet
un acompanyant durant
una hora i mitja un dia a la
setmana.
En el cas de l’hospitalit-

Les visites a pacients dels hospitals de referència a Rubí s’han ﬂexibilitzat. / Arxiu

zació materno-infantil, es
permet un acompanyant
durant tot l’ingrés. En cures
pal·liatives i casos de ﬁnal
de vida, l’equip assistencial
és l’encarregat de donar les
indicacions. A l’UCI, tant si
és covid com si no, es pot
tenir un acompanyant de
dilluns a divendres de 12.30
h a 14.30 h.
A Urgències, es permet
tenir un acompanyant en els
nivells I, II i II, a excepció de
la zona covid, on només pot
entrar un acompanyant en
casos excepcionals.
Pel que fa a l’Hospital
de Sant Llàtzer, gestionat
pel CST, es permeten les
visites tres dies per setmana
durant una hora i mitja i es
recomana que sempre sigui
la mateixa persona.
Continuem millorant les
dades epidemiològiques
Després de superar la sisena onada, provocada per
l’arribada a Catalunya de la

variant òmicron, les dades
epidemiològiques continuen
millorant i el risc de contagi
se situa ara en poc més de
1.000 punts després de tocar
sostre a mitjans de gener
amb 8.000 punts.
Pel que fa a les persones
que estan ingressades, actualment n’hi ha 31 i 5 que
estan a l’UCI. En els darrers
dies, la mortalitat ha estat
força elevada, amb sis noves
defuncions, el que eleva el
total de persones mortes des
que es va iniciar la pandèmia
a 230.
En relació amb la campanya de vacunació, el 40%
té les tres dosis, mentre que
el 70% en té dues i el 82% té
una. En els darrers dies, gairebé no es posen primeres
dosis i els esforços se centren
en segones i terceres dosis.
La mascareta a l’escola sembla que té els dies comptats
Ja fa alguns dies que la mascareta al pati ha deixat de

ser obligatòria a les escoles i
properament ho serà també
a l’interior de les aules. Així
ho ha avançat el conseller de
Salut, Josep M. Argimon, que
ha explicat que la mesura es
podria començar a aplicar
a partir del 28 de febrer en
els dos primers cursos de
Primària.
La demanda de retirar
les mascaretes l’han fet els
pediatres, que plantegen
també que a partir del 14 de
març es tregui la mascareta
als alumnes de tercer i quart
i quinze dies més tard als de
cinquè i sisè. A Secundària es
planteja la retirada a partir
de ﬁnals de maig.
Tot i això, aquesta qüestió ha de passar per la Comissió Interterritorial de
Sanitat, que integren el govern central i les comunitats
autònomes. Està previst
que la trobada se celebri la
setmana vinent i haurà de
decidir sobre el futur de les
mascaretes a les aules.

´
· 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
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Primer pas per redactar una
ordenança per regular el soroll
REDACCIÓ

L’Ajuntament vol impulsar
una ordenança que reguli
el soroll i les vibracions.
El document tindrà per
objecte concretar quins
són els instruments jurídics
i tècnics necessaris per
poder donar una resposta
adequada a les inquietuds
ciutadanes al voltant de la
contaminació acústica.
El soroll és un element
que incideix en la qualitat
de vida de les persones i
que pot provocar efectes
nocius en la salut i el comportament.
A Rubí es recullen cinc
tipus de queixes pel soroll:
el que és derivat d’activitats i actes, els produïts
per animals, el soroll entre
veïns, els que s’escolten
procedents de la via pública
i altres tipus de sorolls. Du-

rant els darrers anys, s’ha
registrat una mitjana de
1.865 queixes per soroll, de
les quals només el 6% han
acabat amb denúncia. Això
succeeix perquè a vegades
és difícil constatar l’origen
de la font acústica o bé per
la manca d’instruments reguladors municipals necessaris per prevenir i corregir
la contaminació acústica.
“El soroll és un factor
de qualitat ambiental crític
a les ciutats. És per això
que a Rubí ens dotarem
d’un instrument específic
pel seu control i regulació”, ha explicat el regidor
de Medi Ambient, Andrés
Medrano. L’objectiu final
de l’ordenança serà regular
les mesures i instruments
municipals necessaris per
prevenir i corregir la contaminació acústica. Així,
restaran sotmesos a l’orde-

nança qualsevol instal·lació,
maquinària, projecte de
construcció, relacions de
veïnat, comportament ciutadà o activitat de caràcter
públic o privat per vibracions o soroll.
Consulta pública prèvia
L’Ajuntament ha habilitat una consulta prèvia

d’aquesta ordenança a
través de la plataforma
Participa Rubí. La intenció
és que la ciutadania pugui
aportar les seves opinions,
necessitats o propostes
i expectatives per tal de
millorar la qualitat acústica
de la ciutat. Aquest espai
ciutadà de consulta estarà
obert fins al 7 de març.

L’ordenança pretén regular el soroll i les vibracions. / Cedida

Organitzen unes jornades feministes
per fomentar la reflexió i el coneixement
sobre la igualtat entre homes i dones
REDACCIÓ

La primera edició de les
Jornades Feministes de Rubí
tindrà lloc els dies 7, 9, 10 i
11 de març a la Biblioteca
Mestre Martí Tauler, emmarcades en les propostes
del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones.
L’objectiu és oferir un espai
de reflexió i coneixement
compartit al voltant del
feminisme per fomentar la
reflexió i el coneixement
sobre homes i dones.
Les jornades s’obriran
dilluns 7 de març (17.30
h) parlant de lideratges
feministes i polítiques públiques. Sara Berbel Sánchez,
doctora en Psicologia Social,
escriptora i, actualment,
gerent de l’Ajuntament de
Barcelona oferirà la xerrada
‘El feminisme en l’actualitat,
nous reptes’. Dimecres 9 de
març (17.30 h), Iria Marañón Goyeneche; editora,
escriptora i feminista autora
dels llibres ‘Educar en el
feminisme’ i ‘Com educar
un nen en el feminisme’
serà la protagonista de la
conferència ‘Coeducació.
Per una educació més justa i feminista’. Dijous 10
de març (17.30 h), Txell

Costa i Romea; professora
universitària, conferenciant internacional i autora
de llibres com ‘Liderar en
femenino para hombres y
mujeres’ parlarà de ‘Nous
lideratges femenins’. En
aquesta sessió, s’ha reservat
una fila zero per a dones
representants del teixit empresarial de Rubí. Finalment,
les jornades culminaran
divendres 11 de març (les
19 h) amb l’espectacle de
poesia escènica ‘Báilatelo
sola’, a càrrec d’Alejandra
Martínez de Miguel; actriu,
psicòloga, poeta i autora
del llibre ‘Báilatelo sola’. El
muntatge és un espectacle
directe, combatiu i honest,
una trobada que defensa i
aposta per la paraula parlada amb una perspectiva
feminista.
L’alcaldessa, Ana M. Martínez, i la regidora d’Igualtat,
Yolanda Ferrer, han convidat
tothom a inscriure’s a les
jornades a través del correu
igualtat@ajrubi.cat.
Totes les sessions ofereixen de servei gratuït de
cangur, per a infants de 0
a 12 anys. Cal fer demanda
prèvia abans del 2 de març
també al correu igualtat@
ajrubi.cat.
carnaval_anunci_170x240.indd 1
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Comencen les jornades
de portes obertes
a les escoles i instituts
Els infants que fan 3 anys
durant el 2022 ja es poden
prematricular en un centre educatiu de la ciutat.
Les famílies que hagin de
formalitzar la preinscripció
escolar dels fills trobaran
tota la informació sobre les
diferents opcions que tenen
a Rubí a través de la Guia de
l’educació 2022-2023
Per facilitar l’accés a la
informació de les jornades
de portes obertes dels centres, el consistori recull les
opcions que ofereixen escoles i instituts al seu web,
on també s’hi pot trobar un
plànol de les zones escolars
i un cercador.
Les famílies també poden assistir a la xerrada
‘Tot el que s’ha de saber
per inscriure un infant de
3 anys’, que tindrà lloc el
2 de març a les 18 h. La
sessió serà en línia i anirà a
càrrec de personal tècnic de
l’Ajuntament i dels Serveis

Territorials d’Ensenyament
al Vallès Occidental. Per
assistir-hi, cal inscriure-s’hi
de forma prèvia.
Previsió de dates
La preinscripció és única per
a tots els centres públics i
privats concertats d’infantil,
primària i secundària. El
procediment, com ja va passar l’any passat, es durà a
terme en línia: la sol·licitud
de preinscripció s’haurà de
presentar en format telemàtic, acompanyada de la documentació corresponent.
El consistori donarà suport
a aquelles famílies que no
disposin dels mitjans tècnics
necessaris per fer el tràmit
a distància.
Pel que fa a les dates, cal
destacar que en educació
infantil i primària, la preinscripció es farà entre el 7 i el
21 de març i en educació secundària obligatòria, entre
el 9 i el 21 de març. / DdR

Ja es pot participar en el Pla local per
la diversitat afectiva, sexual i de gènere
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí, amb
el suport de la Diputació
de Barcelona, ha posat en
marxa la fase de diagnosi
prèvia a l’elaboració del
Pla local per la diversitat
afectiva, sexual i de gènere.
Es tracta d’un nou pla que
haurà de servir per definir
accions a curt i mig termini
en aquestes matèries i serà
el marc de referència per
als diferents departaments
de l’administració local per
implementar polítiques públiques amb perspectiva
diversa.
“Per nosaltres és imprescindible la participació
i la complicitat de totes i
totes sempre que elaborem
un pla o protocol: així hem
treballat tots els documents
que s’han inaugurat recentment des del servei”, ha explicat la regidora d’Igualtat,
Yolanda Ferrer. Per aquest
motiu, Ferrer ha convidat la

L’Ajuntament obre a la ciutadania la diagnosi del Pla local per la diversitat sexual. / Arxiu

ciutadania a participar-hi, i
en especial a les persones
LGTBI.
Segons explica l’Ajuntament, la participació ciutadana és clau per prendre
consciència de les desigualtats, dels valors que les
justifiquen i de la implicació
activa de les persones.
Tots aquells que vul-

guin participar en la fase
de diagnosi del document
poden respondre un qüestionari en línia, dirigit a
tota la ciutadania. Durant
aquest mes, es crearan dos
focus de grup, un adreçat
al personal tècnic i polític
del consistori i un altre
adreçat a tota la ciutadania.
La primera trobada oberta

serà el 24 de febrer a les
16 h. Per assistir-hi cal inscriure’s a través del correu
electrònic lgtbiSAI@ajrubi.
cat o enviant un missatge
de WhatsApp al 722642622.
Es preveu que la fase
de diagnosi es completi
durant el mes d’abril i el pla
pugui estar acabat abans
de l’estiu.

Nous tallers en Clau de Re: reciclatge Una iniciativa solidària de Crisma
recapta 2.500 euros per a l’Índia
tèxtil i sostenibilitat en la criança
El Servei Educatiu de Residus de l’Ajuntament arrenca
el 2022 amb nous Ecotallers
en clau de Re. De moment,
hi ha dues propostes programades al febrer i al març,
que pretenen donar eines
als rubinencs perquè aprenguin a aprofitar els recursos
i a prevenir la generació de
residus.
La primera sessió tindrà
lloc el 25 de febrer a les 18
h a la Biblioteca, i s’explicarà
com crear accessoris per
decorar la llar a partir de

material tèxtil. Les inscripcions per poder participar en
aquest Ecotaller s’han obert
aquest dimarts i es poden
formalitzar en línia a www.
rubi.cat/ecotallers.
El 15 de març hi ha programat un taller sobre puericultura ecològica, el 15
de març a les 17 h a l’escola
bressol La Bruna. S’explicarà
com aconseguir una vida
més sostenible compatibilitzant-lo amb la cura d’infants
amb consells relacionats
amb la roba, les joguines,

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

els discos de lactància o
els bolquers reutilitzables,
entre altres.
Durant la resta de l’any,
el servei programarà altres
propostes, que de moment
no estan confirmades, però
que l’Ajuntament ha avançat que giraran al voltant
de temes com l’autocompostatge, la farmaciola de
natura o el sashiko, un tipus
de brodat japonès. També
es preveu incloure activitats
sobre menstruació conscient. / DdR

La botiga Crisma, de productes tèxtils i llenceria, ha
sumat una nova campanya
de Pijames Solidaris. En
aquesta quinzena edició
el comerç ha aconseguit,
amb l’ajut dels seus clients,
recaptar 2.500 euros amb la
venda de pijames.
La donació servirà per
subvencionar la construcció
d’una casa a l’Índia i es farà
a través d’un dels projectes
d’habitatge que la Fundació
Vicente Ferrer impulsa al
país asiàtic. / DdR

La botiga Crisma fa 15 anys que fa la campanya Pijames Solidaris. / Cedida

Vols anunciar-te?
Truca’ns al
609 03 22 89

www.diariderubi.com

POLÍTICA

El projecte de Forestalia també
té el rebuig de la Generalitat
MARTA CABRERA

La Generalitat de Catalunya també ha presentat al·
legacions contra el projecte
de Forestalia, que vol transportar energia de diversos
parcs eòlics de l’Aragó fins
a Barcelona. El Ministeri
d’Indústria i Energia ha tret a
exposició pública dos projectes impulsats per Forestalia
Renovables a través dels
quals pretén construir una
línia d’alta tensió de 300 km
que afecta més d’una de 30
municipis a Catalunya i una
desena a l’Aragó.
“No ens calen línies de
molt alta tensió, ja tenim
milers de km de mitja tensió,
però hem de fer els deures
i definir com hem de fer la
transició energètica”, ha
explicat la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural, Teresa Jordà,
que ha afegit que per això cal
arribar a “pactes i acords entre la ciutadania i el govern”
i evitar que proliferin projec-
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Moció de VR per exigir als
bancs un servei presencial
digne per a la gent gran
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La línia d’alta tensió preveu evacuar electricitat des de Tramaced fins a Rubí. / Font: Ministeri d’Indústria i Energia

tes d’alta tensió com el de
Forestalia. Les al·legacions
que han presentat la Direcció General de l’Energia, el
Secretariat d’Agenda Rural
i la Direcció General d’Agricultura se sumen a les que
han fet redactat les administracions locals afectades,
entre les quals Rubí, i altres
entitats ecologistes.
Jordà ha explicat que recentment el govern català ha
aprovat un decret d’energies
renovables, que facilita que
tirin endavant parcs fins a un

límit de 5 MW. Per a la resta,
posa condicions de participació ciutadana dins del
projecte. En el cas de la línia
projectada que afecta Rubí,
els diversos parcs eòlics
tenen una capacitat de 49,5
MW cadascun, però estan a
l’Aragó, tot i que només dos
estan en funcionament. Pel
que fa a la línia d’alta tensió,
de 400 kv, està projectada
per via aèria i només es
preveu el soterrament 200
metres abans d’entrar a la
subestació de Rubí. El que

sí que ha volgut deixar clar
Jordà és que “el paisatge
haurà de canviar”, perquè
amb l’autoconsum “no n’hi
haurà prou”, i ha insistit que
Catalunya no pot dependre
de l’energia d’altres territoris
i que “tothom ha de posar
de la seva part” perquè
sigui així.
La consellera ha fet
aquestes declaracions en
una visita a Rubí per participar en un acte d’Esquerra
Republicana sobre feminisme i medi ambient.

L’Espai Cultural Francesc Alujas acull una mostra sobre
Francesc Layret, impulsor del Partit Republicà Català
‘Francesc Layret. El fil roig del
catalanisme’ és el títol de la nova
exposició que ja es pot visitar a
l’Espai Cultural Francesc Alujas,
situat al carrer Justícia, 6. La mostra coincideix amb el centenari de
l’assassinat de Layret.
Francesc Layret va ser un dels impulsors del Partit Republicà Català
i el 1919 va ser elegit diputat al
Congrés per Sabadell. El 30 de novembre de 1920, en plena època
del pistolerisme a Catalunya, el
governador civil de Barcelona va
organitzar una detenció massiva

de militants de la CNT, entre els
quals hi havia Salvador Seguí, i
d’altres destacats dirigents com
Lluís Companys. Layret, que feia
anys que defensava els treballadors
i sindicalistes davant dels tribunals,
va ser assassinat aquell mateix dia
per un jove que li va disparar set
trets.
La mostra és itinerant i la primera ciutat que l’ha acollit ha estat
Rubí. L’exposició es pot visitar fins
al 25 de febrer els dilluns i dijous de
17 h a 20 h i els dimarts, dimecres
i divendres de 10 h a 13 h. / DdR

La nostra ciutat és la primera que ha acollit aquesta
exposició que és itinerant. / Cedida

REDACCIÓ

El grup municipal de Veïns
per Rubí (VR) presentarà
una moció en el Ple de febrer per instar a les entitats
financeres que tenen oficines a Rubí a oferir un servei
presencial adequat durant
tot el seu horari comercial
als seus clients, en especial
a la gent gran que té més
dificultats per fer operacions per internet o en caixer
automàtics.
La proposta d’acord també inclou demanar a les
mateixes entitats financeres
a què no cobrin comissions
per fer operacions de manera presencial a la gent gran
i a les persones en situació
de vulnerabilitat acreditada,
i en l’últim cas, no cobrar
cap mena de comissió per
serveis bàsics com ara manteniment de compte corrent
o domiciliació de rebuts.
Finalment, la moció proposa instar al Banc Espanya
i al Ministeri de Consum a
impulsar les modificacions
legals corresponents que garanteixin un servei presencial digne per a la gent gran i
vulnerable, i la supressió de
quotes abusives.
La formació recorda que
des de l’any 2009, s’han
injectat a les entitats financeres 66.577 milions d’euros
públics per part del Fondo
de Reestructuración Ordenada Bancaria i del Fons de
Garantia de Dipòsits, segons
el Tribunal de Cuentas.
A més, Veïns per Rubí recorda que cal afegir el deute
assumit per la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria) quan es

va crear l’any 2012 era de
50.781 milions d’euros. “El
Tribunal de Cuentas estima
que la despesa total que li
costarà a l’Estat el rescat
bancari, segons informació
publicada el passat mes de
desembre, serà de 101.500
milions d’euros”, apunten
des del grup municipal del
partit local.
VR critica que, malgrat
que el sistema financer espanyol va ser rescatat amb
diners públics, les entitats
financeres, després del tancament de més de 20.000
oficines i de la destrucció
de més de 120.000 llocs de
treball des de l’any 2008,
han anat reduint els serveis
presencials a les oficines
que encara mantenen, i
han incrementat de manera
substancial les comissiones
que cobren als seus clients.
Per VR, tot plegat està
generant problemes a una
part molt important de la
gent gran, que està acostumada a operar amb la seva
entitat financera de manera
presencial. En molts casos,
els bancs directament deriven als clients al caixer automàtic o a fer determinades
operacions per internet, o
si no els cobren una comissió per fer operacions a la
finestreta. Altres entitats
“només atenen de manera
presencial en algunes de
les seves oficines i amb
un horari limitat, generant
grans cues, i una sensació
d’humiliació als clients”,
assenyalen des de Veïns per
Rubí. A més, critiquen que,
amb el tancament de moltes
oficines bancàries a Rubí,
molts barris s’han quedat
sense servei.

AUTO TALLER MORRAL. Ctra. Molins de Rei, Km. 12,2 (Direcció Sabadell) RUBÍ | Tel. 93 588 28 19 | www.autotallermorral.cat
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L

’Ajuntament ha donat un ultimàtum a
les persones que tenen un hort urbà o
una barraca il·legal a la zona del Castell,
una àrea que fa molt temps que està degradada i que suposa un perill per a la integritat
de les persones que freqüenten la zona.
En primer lloc, perquè hi ha persones que
malviuen en aquestes barraques, una situació que ningú hauria d’estar patint, ja
que l’administració ha de vetllar perquè no
hi hagi gent vivint en condicions infrahumanes. Però més enllà d’això encara hi ha

EDITORIAL

Millorar el paisatge
una qüestió més greu i és la seguretat. La
tragèdia que va passar fa uns dies a Montcada i Reixac, on una parella va morir quan
s’escalfava a la seva barraca, ha encès totes
les alarmes i cal treballar per evitar que
pugui tornar a succeir.

Per sort, la gran majoria de barraques no
estan habitades, sinó que són de gent que
ha ocupat el terreny per motius d’oci i lleure, però l’Ajuntament haurà de vetllar per
identiﬁcar aquelles persones en situació
vulnerable que sovint, per diversos motius,

queden fora del circuit dels ajuts socials.
El desallotjament servirà també per regenerar una zona degradada i digniﬁcar
un paisatge, que cada dia sembla més
amenaçat. La línia d’alta tensió projectada
per Forestalia entre l’Aragó i Rubí continua
guanyant detractors. Aquesta setmana, la
consellera d’Acció Climàtica, ha explicat
que la Generalitat també ha presentat allegacions contra el projecte. Veurem com
es resol aquesta qüestió, però en tot cas
queda clar que mai es pot abaixar la guàrdia.

El oﬁcio de la política
José Luís Navarro
La práctica de la política necesita
de oﬁcio. Pero la política no es una
profesión.
Necesita de algunos conocimientos técnicos en campos
muy diversos, de capacidad para
entender las diversas realidades,
de mucho trabajo en equipo, de
entenderse con tod@s. De priorizar lo que nos es común sobre
lo que nos diferencia. De mucha
empatía. De un sueño que permita
que nunca perdamos el rumbo
y, si no hay verdades absolutas,
solo nos queda asumir verdades
compartidas, ya que somos sociedades plurales y diversas (lo que
no implica que necesariamente
tengamos que ser desiguales).
Cosas que están en tod@s y cada
uno de nosotr@s.
Estamos asistiendo, tristemente, a una banalización de la
política, convertida en un carnaval
de fuegos artiﬁciales. Banalización
acentuada en los momentos en

que más seria tendría que ser.
Las casi permanentes campañas
electorales en las que perpetuamente estamos instalad@s no
nos permiten tomar decisiones,
que, a corto plazo pueden ser
impopulares porque signiﬁcan un
cambio en nuestras costumbres
y hábitos, pero indispensables a
medio y largo plazo.
No parecemos ser conscientes del daño que estamos haciendo a la democracia, con tanto
espectáculo, con tanto populismo,
con tanta gesticulación hueca. Democracia imperfecta que damos
por instalada, sin darnos cuenta
del elevado precio que hay que pagar por mantenerla y ensancharla.
La política nos atañe a tod@s
y tod@s de alguna manera deberíamos ejercer de polític@s, algo
muy diferente a poner una papeleta en una urna (imprescindible,
pero no suﬁciente), o pertenecer
a un partido político (honroso,
pero no suﬁciente), o ser un activista social (necesario, pero no

El Tuit de la setmana

suﬁciente).
Ocuparse de la política es exigir información veraz a quien debe
dárnosla porque ejerce responsabilidades. Es exigir que cumpla la
palabra dada y, que con honradez

“Estamos
asistiendo
tristemente a
una banalización
de la política,
convertida en
un carnaval
de fuegos
artiﬁciales”
explique los motivos, si no ha sido
posible y así, ser tratados como
ciudadan@s adult@s. Es exigir
que se ocupen de los problemas
de nuestra sociedad donde cada

13 de febrer

veinsplclave
@veinsplclave

Dipòsit legal: B 35129-1993

Nou embolcall del
benvolgut Clavé (sort q
tenia bon humor).
Sembla @ajrubi new
style.
#rubicity
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Amb la col·laboració:

persona importa, y no solo sus
votos.
Es exigir seriedad, diálogo,
compromiso, y el ﬁn de la demagogia, a quienes la ejercen
en el gobierno ó en la oposición,
aquell@s que deben ser el control
del poder institucional, beben ser
valientes en la discrepancia, no
temer a los acuerdos, no recurrir
a la manipulación donde todos
pierden la credibilidad.
Es exigir que los medios de
comunicación que nos informan,
separen opinión de información,
que vigilen y contrasten la procedencia de sus noticias, que su
labor no sea satisfacer nuestras
emociones, exaltarnos o complacernos, para así vender un poco
más su producto. El periodismo
es un pilar de una sociedad democrática, tan esencial como las
instituciones, y por tanto, el nivel
de exigencia con su oﬁcio ha de ser
similar al que deberíamos tener
con l@s polític@s.
La política necesita ser prac-

ticada con oﬁcio, con talento, eligiendo cuidadosamente a quienes
han de desarrollar esta labor de
tod@s y para tod@s. La política
y la democracia deben ser un instrumento para resolver problemas
concretos de gente concreta. Para
planiﬁcar nuestro futuro colectivo,
siendo muy escrupulosos con nuestra individualidad. No ponerse
solo las gafas del corto plazo, dar
soluciones sencillas a problemas
sencillos y, soluciones complejas,
a problemas complejos.
Se trata de dialogar, acordar
y tomar decisiones con la máxima
complicidad posible. Aunque cuesten votos (que para eso se está
en política) y no estar la mitad del
tiempo pensando en cómo destruir al competidor y al adversario.
Jugando con una frase de Robert Luis Stevenson o, como yo la
interpreto:
“La política es el único oﬁcio
para la que no es existe ninguna
preparación concreta, porque
necesita de todas”.

CULTURA
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TRADICIONS

Tornen les rues de Carnaval i la Crema de
la Sardina, però no el concurs de comparses
REDACCIÓ

Rubí podrà tornar a gaudir
del Carnaval amb les dues
rues de comparses i la majoria d’activitats relacionades amb aquesta festivitat,
com la Crema de la Sardina.
L’Ajuntament ha presentat
aquest matí les activitats
relacionades amb la festa
de Carnestoltes, destacant
que recupera la majoria
d’activitats tradicionals: “És
una de les festes més participatives, amb més color i
més lluïda”, ha explicat l’alcaldessa, Ana M. Martínez,
durant la presentació.
Tot i que es faran la
majoria d’actes, algunes
de les activitats que es feien durant els darrers anys
prepandèmics no es podran
realitzar, com és el cas
del ball de nit i el concurs
de comparses. En aquest
darrer cas, principalment
perquè les entitats que habitualment conﬁguren les
comparses no han tingut
temps de preparar-se per
culpa de les restriccions
de la pandèmia i els casos
de covid.
“Malgrat això, el programa és complet. El que
hem intentat és tenir la
possibilitat de tornar a
sortir al carrer i que tothom
pugui gaudir de la festa”, ha
explicat Martínez.
Les primeres activitats
relacionades amb el Carnestoltes començaran a
partir del 19 de febrer a la

SARDANES

La Jovenívola de Sabadell oferirà
una audició a la plaça Guardiet
El Foment de la Sardana de
Rubí ha organitzat una audició pel proper diumenge
dia 20 de febrer. El concert
tindrà lloc a les 11.30 h a la
plaça del Doctor Guardiet
i anirà a càrrec de la cobla
Jovenívola de Sabadell.
L’audició constarà de
nou peces, entre les quals hi
haurà ‘Als peus de la verge’
de Conrad Saló i Ramell; ‘Les
nimfes del llac’ de Josep Coll
i Ferrando; ‘Colometa’ de

Ricard Viladesau i Caner, i
‘Gerard, passió per la sardana’ d’Amadeu Escoda i
Castellví.
El programa també inclourà els temes ‘Tour de
mir’ de Jordi Paulí i Sanfont;
‘50 anys fent camí’ de Joan
Jordi Beumala i Sampons;
‘Ciutat Reial’ de René Picamal i Coma; ‘Aires de Rubí’
de Jaume Bonaterra i Dabau
i ‘La colla dels setze’ de Francesc Mas i Ros. / DdR

MÚSICA

Ajornat el concert de The Black
Birds ﬁns al 28 de maig

L’alcaldessa i el regidor de Cultura, durant la presentació del Carnaval. / Ajuntament-Localpres

Biblioteca amb narracions
de contes i altres propostes
que serviran per fer ambient de cara a la festa, que
s’encetarà el Dijous Gras, el
dia 24 de febrer. Aquell dia
es farà públic el veredicte
del 35è Concurs de màscares d’edRa i s’inaugurarà
l’exposició amb totes les
obres presentades.
La propera cita serà el
26 de febrer, Dia de Carnaval, i tindrà com a protagonistes la tradicional rua de
comparses des de la plaça
del Doctor Pearson, a partir
de les 18.30 h, i l’activitat
‘Les comparses a l’olla’, a
la plaça Doctor Guardiet, a
partir de les 19.30 h.
Aquesta darrera activitat serà una divertida

guerra de confeti animada
amb la música de DJ Enka.
Encara que no hi haurà concurs de comparses, sí que
podran participar grups
disfressats al carrer i que
podran desﬁlar juntament
amb companyies artístiques de renom. Per fer-ho,
caldrà inscriure’s a través
d’un formulari d’inscripció.
L’endemà diumenge
27 de febrer, hi haurà les
activitats més familiars,
començant per la rua que
sortirà a les 11 h de la plaça
de Pere Aguilera. A partir
de les 11.30 h, a la plaça del
Doctor Guardiet tindrà lloc
el taller de creació artística
‘Fes la sardina de Carnaval’,
i també un fotoreclam,
la novetat d’enguany, on

s’habilitarà un espai perquè tothom es pugui fer
fotos amb la Reina i el Rei
Carnestoltes.
El colofó de la matinal
de Carnaval serà el ball
infantil, que consistirà en
l’espectacle ‘Disco for xics’
a la rambla del Ferrocarril.
En el cas de la rua infantil, les comparses que hi
vulguin participar, també
s’hauran d’inscriure a través del formulari.
La festa acabarà el Dimecres de Cendra, el 2 de
març, amb la tradicional
cercavila del Seguici Fúnebre des de la plaça del
Doctor Pearson fins a la
posterior Crema de la Sardina a l’Escardívol, prevista
al voltant de les 19 h.

LITERATURA

Aquest dissabte, presentació Setmana de ‘Bruixes’ a l’espai
del llibre ‘14 històries de Rubí’ de llibres Lectors al tren
L’auditori de la Biblioteca
Municipal acollirà aquest
dissabte 19 de febrer a les
11 h l’acte de presentació
del llibre ‘14 històries de
Rubí’, una publicació infantil escrita per l’autora
rubinenca Núria Julià Fosas.
La publicació infantil local,
escrita per Núria Julià, amb
il·lustracions de la dibuixant
Elena Boixader Barut i disseny d’Eduard Fernández
Villatoro.
L’obra és un recull de
relats breus i rodolins que
pretenen explicar part de
la història local a través de
personatges molt cone-
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guts i estimats a la ciutat.
La presentació comptarà
amb la presència d’alguns
personatges del llibre com
el Bòjum, el gat mexicà del
carrer Sant Jaume, la rateta
Fosca, o el gegantó Galderic.
També s’oferirà un petit esmorzar gentilesa de Campos
d’Estela.
Durant la presentació
es podrà comprar el llibre
i tothom que el compri entrarà en el sorteig d’una samarreta amb una il·lustració
d’Elena Boixader. L’obra es
posarà a la venda al Racó del
Llibre, a l’Ombra i a Digital 6
per 15 euros. / DdR

Al llarg de tota aquesta presentació tindrà lloc a les
setmana, l’espai de llibres 19 h i també comptarà amb
Lectors al tren! acull una la participació de l’editora
exposició d’originals de la il- de BindiBooks al 18 i el
lustradora Eva Sánchez, au- dia 18 el presenta, Cristina
tora dels dibuixos de ‘Brui- Feliu. / DdR
xes’, un llibre editat
per BindiBooks escrit
per Glòria Sabaté, que
ens parla de deu dones sàvies i màgiques
de la nostra història.
L’exposició es podrà
veure fins a aquest
divendres 18 de febrer, coincidint amb la
presentació del llibre
a càrrec de l’autora
i la il·lustradora. La Il·lustració de la portada del llibre.

El concert de The Black Birds
programat per dissabte passat 12 de febrer al Casal
Popular en el marc dels
actes commemoratius del
centenari del Casal va haver
d’ajornar per El concert que
estava programat per la
faringitis d’un dels components del grup. L’actuació ha
estat ajornada ﬁns al dissabte 28 de maig a la mateixa
hora. Els diners de la compra

de les entrades es retornarà
automàticament a la targeta
que es va fer servir per a
adquirir de les entrades i qui
vulgui assistir a l’actuació
del maig podrà tornar a fer
la compra. The Black Birds
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. / DdR
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EXPOSICIONS

Sergi Marcos exposa ‘Àmbits
i senderes’ a l’Aula Cultural
El pintor rubinenc Sergi
Marcos inaugura dijous
vinent 24 de febrer una
exposició a l’Aula Cultural.
Es tracta de la mostra ‘Àmbits i senderes’, un títol que
segons explica l’artista, fa
referència diferents situacions i llocs que, per alguna
raó, han sorgit a través del
temps en la meva memòria,
que són importants per a ell
i que l’han influït en la vida.
Marcos assenyala que
en el moment de seleccionar els temes de les obres
que formen l’exposició, “uns
restaven lluny en el record i
d’altres més propers però
en el mateix mar de la meva
vida”. A banda dels quadres,
a la mostra s’hi podrà trobar
uns petits textos reflexius de
cadascuna de les sèries que

REDACCIÓ

Una de les obres de la sèrie ‘Un
bon lloc’. / Sergi Marcos

formen ‘Àmbits i senderes’.
Textos creats pel mateix
pintor per completar la seva
vivència i els sentiments expressats en cada obra.
La mostra es podrà visitar fins al 30 d’abril./ DdR

El CRAC acull una mostra sobre
l’Aikido, un art marcial que
ajuda a gestionar les emocions
El Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals (CRAC)
acollirà aquest divendres
18 de febrer la inauguració
d’una exposició de la fotògrafa Núria Graell Bullich.
Es tracta d’una exposició de
l’Associació Cultural Aikido
Soley que pretén apropar a
l’espectador a la realitat de
la pràctica de l’aikido, un art
marcial que ens ensenya a

Mostres de contingut històric, l’aposta
del MMUC per aquesta temporada

gestionar les emocions que
afloren quan ens sentim
amenaçats. L’objectiu final
és desarticular qualsevol
intent d’agressió controlant i o projectant l’atacant
sense exercir cap mena de
violència. El mateix dia a les
19 h hi haurà classe oberta
d’aikido per a totes aquelles
persones que vulguin participar. / DdR

El Museu Municipal Castell
(MMUC) serà l’espai de referència per a les mostres
de contingut històric durant
aquest any, una temporada
durant la qual els diferents
espais expositius locals
tenen una quinzena d’exposicions ja programades.
La temporada del
MMUC s’ha iniciat aquest
mes de gener amb l’exposició ‘El farcell de postguerra’,
que es podrà visitar a la
planta baixa de l’equipament fins al 27 de març. Es
tracta d’una producció del
Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, el Museu d’Història
de Catalunya i la Fundació
Antiga Caixa de Sabadell
1859 que ret homenatge a
totes aquelles famílies que
van viure les grans dificultats dels anys posteriors a
la Guerra Civil.
Del 7 d’abril al 22 de
maig, li prendrà el relleu
la mostra ‘La Catalunya de
1920-30. Memòria retrobada’, una selecció d’imatges
del fons Roisin dipositat en
l’Arxiu Històric Fotogràfic
IEFC, sobre la vida quotidiana a Catalunya durant
el primer terç del segle
XX. L’exposició inclourà un

El grup d’edat amb més dificultats per trobar feina és a partir dels 55 anys. / Teresa Llordés-Ajuntament

apartat exclusiu d’imatges
de Rubí.
La següent cita al
MMUC serà del 2 de juny
al 31 de juliol amb la mostra
‘Press start. Comença el
joc’, produïda per la Fundació Antiga Caixa Sabadell
1859. Es tracta d’una visió
històrica sobre el videojoc
que s’ocupa sobretot del
seu caràcter interactiu i,
per tant, de les possibilitats
que té en l’àmbit de l’educació, la integració social, la
comunicació o l’art, entre
d’altres.
La temporada del museu municipal es tancarà
a la tardor amb la mostra

‘Resistents i deportades’,
de l’entitat Amical de Mauthausen i altres camps i
de totes les víctimes del
nazisme d’Espanya amb
la col·laboració de la Unió
Europea, la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de

La Catalunya
del 1920-1930
o la història de
la resistència
femenina a
l’holocaust
centraran algunes
exposicions

Barcelona. La mostra s’endinsa en la història de la resistència i la deportació femenina durant l’holocaust,
posant especial èmfasi en
les dones republicanes espanyoles que van passar
pel camp de concentració
de Ravensbrück.
Propostes familiars
Aquesta activitat expositiva
del museu, es complementarà, com sempre, amb les
propostes familiars dels
Diumenges al MMUC, una
programació que ofereix
de tallers i espectacles de
periodicitat mensual i accés
gratuït.

L’Aula Cultural i l’Antiga Estació seran l’aparador
de l’obra dels artistes locals
DIUMENGE, 20 DE FEBRER DE 2022
A 2/4 DE 12 DEL MATÍ
A LA PLAÇA DOCTOR GUARDIET

AUDICIÓ DE

COBLA:
Amb el suport:

JOVENÍVOLA
de SABADELL

REDACCIÓ

La programació dels espais
expositius Aula Cultural i
Antiga Estació posarà el
focus en la producció d’artistes rubinencs.
En aquest sentit, a l’Aula Cultural, la temporada
s’iniciarà el 24 de febrer
amb la mostra de Sergi
Marcos ‘Àmbits i senderes’, en què el pintor local
ensenyarà el projecte sobre
paper de cadascun dels
temes i la seva plasmació
definitiva en fusta, molt
més gran (vegeu notícia
adjunta).
L’abstracció de Marcos
donarà pas al realisme. Del
12 de maig al 23 de juliol, Miquel Mas presentarà
‘L’ànima de les coses’; i del

15 de setembre al 29 d’octubre, Carme Llop mostrarà
una selecció de la seva obra
pictòrica.
Al desembre, l’Espai Expositiu Aula Cultural deixarà
momentàniament la pintura
per acollir, com cada any,

artistes que integren l’Asociación Mujeres Creativas del
Vallès que es podrà veure
del 17 de febrer al 3 d’abril.
Del 7 d’abril al 29 de
maig, Xavi Oller hi mostrarà
‘En el camí,’ una trentena
de fotografies de viatges

Sergi Marcos, Miquel Mas, Carme Llop,
Xavier Oller, Ramón Batalla, Joana
Sáncez, alumnes d’Anna Tamayo o
membres de Mujeres Creativas són
alguns dels artistes que exposaran
la mostra de diorames de
Nadal de l’Associació de
Pessebristes de Rubí.
Pel que fa a l’Antiga Estació, la programació d’exposicions s’iniciarà amb ‘Yo soy’,
un recull de 32 obres de les

realitzats per l’autor.
La càmera de fotos també serà la protagonista del
6 de juny al 31 de juliol.
Ramón Batallà portarà a
l’Antiga Estació ‘La Riera’,
on mostra aquest espai

natural rubinenc amb una
mirada propera, immersiva
i pausada.
Com ja és tradició,
l’alumnat del taller d’Anna
Tamayo també tindrà el
seu espai en aquesta sala
d’exposicions. Del 8 de setembre al 23 d’octubre, hi
exposarà obres inspirades
per la pintora nord-americana Georgia O’Keeffe, coneguda per la seva producció
abstracta però també pels
seus quadres de flors o de
vistes de Nova York.
La programació de l’Espai Expositiu Aula Cultural
es tancarà del 10 de novembre al 31 de desembre
amb una mostra de l’obra
pictòrica de Joana Sánchez,
que explora la fusió o abolició de límits.

CULTURA
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BREUS

Els gegantons del Club Amics de Rubí
estrenen vestuari a les Festes de Santa Eulàlia
Els gegants Quimet i Pitus, del Club Amics de
Rubí, han estrenat nous vestits després de
ser restaurats, juntament amb els capgrossos
Àvia i Jordi, en la Cercavila de Gegantons que
va tenir lloc el 12 de febrer durant les Festes
de Santa Eulàlia.
Tot i la pluja, la cercavila va recórrer amb
normalitat els carrers annexos a la Via Laietana fins a arribar a la plaça de Ramon Berenguer, passant per la plaça de Sant Jaume. Hi
van participar una vintena de colles geganteres, a més del Club Amics de Rubí.
La propera sortida prevista de l’entitat
serà el 27 de març a La Llagosta, on se celebrarà la XI Trobada Gegantera de la Festa Major de Sant Josep. / DdR

AGENDA
18 DE FEBRER
-Presentació de les il·
lustracions ‘Bruixes’. A
càrrec de Glòria Sabaté i
Eva Sánchez. A les 19 h a
la llibreria Lectors al tren.
-Música: ‘Bach des del
teclat’. Cicla Sala Clàssica.
A les 19.30 h a l’Ateneu.

Els Gegantons rubinencs, a Barcelona. / Cedida

Sortida fotogràfica a Can
Xercavins del Grup ‘El Gra’

Membres del grup, a la porta de la masia de Can Xercavins. / Cedida

El Grup Fotogràfic ‘El Gra’ va realitzar dissabte passat una
sortida fotogràfica a Can Xercavins, en el marc de l’activitat
mensual Sortida a caminar. L’activitat permet els socis practicar la fotografia i alhora descobrir la natura. La sortida va
incloure una visita a l’interior de la masia, on l’Enric Xercavins i la Isabel van descobrir-los el valor històric i patrimonial
d’alguns elements i racons de la masia. / DdR

La Societat Blues
Rubí reprén
l’activitat musical
La Societat Blues Rubí reinicia les propostes musicals aquest diumenge 20
febrer amb un vermut de
Blues al Celler de Rubí. El
concert serà a les 12 h amb
Sweet Marta & The Blues
Shakers.
La propera cita que
l’entitat està preparant
serà el 13 de març amb
una calçotada a ritme de
blues que s’organitzarà a la
masia Can Ramoneda. La
Societat Blues Rubí, creada
el 2013, promou la cultura
i música del blues. / DdR

-Cinema: ‘Las leyes de la
frontera’. Cicle Gaudí. A
les 20 h a La Sala. Preu:
4,50€|3€.
19 DE FEBRER
-Mercat de la numismàtica i el col·leccionisme.
A partir de les 8 h a la pl.
Mercat. Org.: Associació
Numismàtica de Rubí.
-La Trocalleria. A les
10.30 h a la rbla. Ferrocarril.
-Presentació del llibre
‘14 històries de Rubí’. A
les 11 h a la Biblioteca.
A càrrec de Núria Julià,
autora del llibre.

tracta d’una pel·lícula que
ha estat premiada amb
cinc premis Goya, entre els
quals hi ha el de millor guió
adaptat.
El film, dirigit pel mallorquí Daniel Monzón, és una
adaptació de la novel·la de
Javier Cercas i explica la his-

tòria d’un jove immers en
el món de la delinqüència
i que es balanceja entre el
bé i el mal. La història està
ambientada a Girona.
El preu de l’entrada a la
sessió és de 4,50 euros i de
3 euros amb descompte.
/ DdR

-Ballada de sardanes. A
càrrec de la Cobla Jovenívola de Sabadell. A les
11.30 h a la pl. Dr. Guardiet. Org.: Foment de la
Sardana.
-Vermut musical: ‘Sweet
M a r ta & T h e B l u e s
Shakers’. A les 12 h al
Celler. Org.: Societat de
Blues de Rubí.

-Hora del conte: ‘El Carnaval dels animals’. A les
18.45 h a la Biblioteca. A
càrrec de La maleta de
la Lili. Per a infants d’1 a
4 anys.
23 DE FEBRER
-Dimecres manetes. Servei d’autoreparació de
petits aparells elèctrics i
electrònics. A les 17 h a
l’Ateneu.
-La nit és jove: ‘Lliga de
voleibol’. Trobada esportiva juvenil. A les 18 h al
parc de La Serreta.

-Conferència: ‘L’any del
vidre’. A les 19 h a la
Biblioteca. A càrrec de Javier Rodríguez. Org.: Aula
d’Extensió Universitària
de Rubí.
-Taller: ‘Brou trinxat.
Componem amb material reciclat’. A les 11.30
h a l’Ateneu.

a l’Escardívol.
-Conferència: ‘Pelléas et
Mélisande, de Debussy’.
Cicle Conta’m una Òpera.
A les 19 h a l’Ateneu.
-Lliurament de premis
del 35è Concurs de Màscares de Carnaval. A les
19.30 h a edRa.

22 DE FEBRER

23 DE FEBRER

El film premiat als Goya ‘Las leyes de la
frontera’ es projecta a La Sala en el Cicle Gaudí
El teatre municipal La Sala
acollirà aquest cap de setmana una nova projecció
del Cicle Gaudí, el cinema
de producció catalana. La
cita serà amb el film ‘Las
leyes de la frontera’, que es
projectarà aquest divendres
18 de febrer a les 20 h. Es

20 DE FEBRER

-Ruta per Can Xercavins
i vinyes de Can Ramoneda. Cicle Gaudeix de la
vida en gran! A les 9.30 h

EXPOSICIONS
Fotografies de Núria Graell Bullich. Exposició de
fotografies. A les 18 h al
CRAC. Org.: Associació
Cultural Aikido Soley.
Yo soy. Mostra de Mujeres
Creativas del Vallès. A partir del 17 de febrer i fins al
3 d’abril.
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.

Els nostres serveis
Medicina general
Radiologia digital
Ecografia
Traumatologia
Cirurgia
Acupuntura
Teràpia neural
Homeopatia

Dermatologia
Hospitalització
Laboratori propi
Perruqueria
Alimentació
Accessoris
Urgències 24 h
Servei a domicili

Els nostres centres
HOSPITAL 24H
T. 93 699 11 82
Ctra. Sant Cugat 5,
08191 Rubí

CENTRE VETERINARI
T. 93 588 28 87
C. Gimnàs 15 08191
Rubí (L’Escardívol)
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ESCACS | CAMPIONAT TERRITORIAL

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

Rubí és una de les seus del Campionat
Territorial d’Escacs per edats

El Rubí perd davant el Vic per la mínima

Amb la participació de 84 infants del
Vallès Occidental, dissabte passat
va arrencar el Campionat Territorial
d’Escacs per Edats. Rubí és una de
les tres seus del campionat i durant
sis setmanes acull les partides de les
categories S8, S10 i S12. L’Agrupació
d’Escacs Rubínenca té una nodrida
representació amb 23 participants
incloent les categories, S14, S16
i S18, que jugaran a Cerdanyola i
Sabadell alternativament.

Setè partit consecutiu de la Unió
Esportiva Rubí sense aconseguir la
victòria i segona derrota consecutiva a casa des de principis d’any,
en aquesta ocasió davant la UE Vic,
qui va aprofitar l’única oportunitat
que va tenir en el segon temps per
endur-se els tres punts. El partit va
arrencar bé pel Rubí, amb diverses
ocasions clares. Després del primer
quart d’hora, el Vic va prendre el
control de l’esfèric i va començar a
crear ocasions, convertint a Guitart,
que va tornar a defensar la porteria
del Rubí, en el protagonista del
primer temps. Intervencions de
mèrit de Guitart van impedir que
els d’Osona s’avancessin al marcador. Un tímid xut de Gorrea a punt
d’arribar el descans va ser el més
perillós dels vallesans.
A la segona part, el Rubí va sortir
pels tres punts, però sense claredat
ni encert. Quan mancaven 10 minuts
pel final, un centre d’Aitor Torres el
va rematar Álex Ruiz, però va anar
fora. En la següent acció, un pèrdua
en el centre del camp va facilitar el
contracop del Vic que va acabar en
gol, quan Flavio va creuar la pilota
al pal esquerre de Guitart. El Vic
es va tancar darrere i els de Juan
Romero no van ser capaços d’igualar un partit, en el qual va ser molt
superior al Vic durant moltes fases
de l’encontre.
Toca pensar en diumenge, quan

Lliga Catalana
Diumenge 13 es va disputar una
nova jornada de la Lliga Catalana,
amb només un resultat positiu per
la Rubinenca, en una jornada on tots
els equips del club s’enfrontaven als

respectius líders de les seves categories. En aquest sentit, l’únic que va
guanyar va ser l’equip B que es va
enfrontar a l’Ateneu Hortenc, líder
del grup. A. Muñoz, Rafa i Albert
Martínez i B. Serrano van guanyar
per un clar 1-3, resultat que els situa
com a segons a la classificació.
Pel que fa a la resta, el primer
equip va perdre 3-5 davant el Moià,
mentre que el C va caure davant el
Castellar per un contundent 4-0. El
quart equip va visitar el Barberà E
i va perdre també per un clar 4-0,
mentre que l’equip E va rebre al
Castellar B i va caure derrotat per
0,5-3,5. Finalment, els infants del
S12 van rebre el Sant Cugat i van
perdre per 1-3. / AER

GIMNÀSTICA | COPA CATALANA

El GAER reprèn la competició amb
la primera fase de la Copa Catalana

El Gimnàs Artistic Esportiu Rubí
(GAER), després de molts mesos
sense poder competir com abans de
la pandèmia, ha reprès aquest cap
de setmana la temporada de competicions oficials, organitzades per
la Federació Catalana de Gimnàstica.
Així, les gimnastes de Categoria
B2 han disputat aquest passat cap de
setmana a Terrassa la primera fase

de la Copa Catalana, mentre que els
i les participants en categories B3,
B4 i B5 competiran aquest dissabte
i diumenge a Terrassa. D’altra banda,
des del Club han agraït l’esforç que
han fet gimnastes, famílies i equip
tècnic durant aquests dos últims
anys adaptant-se a les circumstàncies viscudes amb motiu de la
pandèmia. / GAER

WABOL FUTBOL | TORNEIG

El CD Torpedo-1960 torna a guanyar
el torneig de Nadal de Walkingbol

Onze inicial de la UE Rubí en el partit contra el Vic. / Cedida

el Rubí s’enfrontarà a un rival directe, l’Atlètic Horta, que també lluita
per la permanència.
Derrota del filial
Derrota dolorosa del filial rubinense
al camp del Sant Cugat, on els locals
es van imposar per 2 a 0, un resultat
que no reflecteix el que va passar al
terreny de joc. Els de Jose Quereda
‘Pirri’ van sortir ordenats i van oferir
una millor imatge que en partits
anteriors, creant les millors ocasions
del primer temps i superant el Sant
Cugat B. Tot i això, es va arribar al
descans amb empat a 0.

Ja a la segona, el Sant Cugat va portar la iniciativa prenent el control
de l’esfèric. La jugada polèmica va
arribar després d’una falta a favor
del Sant Cugat a tocar de l’àrea. El
llançament de falta de Raul Bayo
va anar a la mà del defensa Adri
Méndez i l’àrbitre va xiular penal.
Una acció molt discutida perquè el
linier havia marcat fora de joc abans.
‘Pirri’, entrenador del Rubí B, va ser
expulsat, i els locals van transformar
el gol. I en el minut 90, Víctor Caballer va sentenciar el partit fent el
2-0 que feia esclatar les grades del
Jaume Tubau. / UE Rubí

FUTBOL | TERCERA CATALANA

El Veinti es deixa 2 punts a Sant Llorenç Savall
El CF Juventud 25 de Septiembre va
jugar dissabte passat el partit contra
el CE Llorençà. Era desplaçament
més llunyà que té a la temporada,
corresponent a la jornada 17 del
grup 6 de la Tercera Catalana. Un
partit en el qual el Veinti volia seguir
amb les bones sensacions del seu
anterior enfrontament.
El partit va començar amb domini de l’equip de Richard Giménez
amb un parell d’ocasions clares i, a
la tercera arribada, al minut 14, Roli
avançava els de Rubí. Va durar poc
l’alegria perquè només 5 minuts
després empatava el quadre local.
Tot i això, la intensitat de joc del
Veinti va tenir premi i a 10 minuts
del descans va arribar el segon gol,
obra de Younes, després d’una ju-

gada excel·lent d’Adán Sancho per
la banda esquerra.
A la represa, i a la sortida d’un
córner, Álvaro marcava en pròpia
porta i tornava a posar el marcador
a les taules. Ho va intentar el CF
Juventud 25 de Septiembre fins al
final del partit, amb superioritat
numèrica inclosa per l’expulsió d’un
jugador local al minut 60, però no va
arribar el gol de la victòria davant un
Llorençà que es va dedicar a defensar el resultat.
El Veinti manté la tercera posició,
però veu com la distància amb les
posicions capdavanteres augmenta,
ja que els seus rivals no van fallar.
Diumenge vinent a les 12 h, rebrà
al Municipal 25 de Setembre al CF
Pueblonuevo. / J. González

Jugadors del Veinti, fent pinya abans
del partit. / Cedida

FUTBOL | WELEAGUE7
El conjunt rubinenc CD Torpedo-1960 ha guanyat el torneig de
Nadal de Walkingbol i per tant, per
segon cop consecutiu, ha quedat
campió després de guanyar tots
els partits disputats. El torneig va
finalitzar dijous 3 de febrer. L’equip
ha mantingut una excel·lent regularitat, fent un conjunt molt
equilibrat a totes les línies, amb
una defensa molt rocosa, una mitja

del camp treballada i una tècnica
exquisida i una davantera molt
eficaç i efectiva. L’equip rubinenc
és temut pels rivals i al mateix
temps admirat pel seu joc en molts
moments del partit.
Després d’aquests 60 anys de la
seva fundació, el seu nom encara
sona a escala internacional dintre
del Wabol futbol i esperem que ho
continuï fent. / R. Domingo

L’Horitzó Can Mir de futbol 7 segueix amb pas ferm
Bon partit de futbol 7 el que van
oferir l’Horitzó Can Mir i la UE Sitges
(6-1) corresponent a la 2a Divisió
de la Weleague7, que organitza la
Fundació Fedemar.
El partit va començar favorablement pels interessos del Sitges
gràcies a un penal transformat en
el primer quart, però, a poc a poc,

els jugadors de l’Horitzó Can Mir
es van sobreposar al gol encaixat i
van anar manant en el terreny de
joc i transformant aquest domini en
gols, fins a donar-li la volta al partit
de forma contundent. Cal destacar
la magnífica actuació del porter rubinenc Sergio González que, a part
de fer aturades de mèrit, també va

neutralitzar un segon penal favorable a la U.E. Sitges.
Per l’Horitzó Can Mir van jugar:
Sergio González, Rubén Martín (1),
Jesús Ramos (1), José Luis Girón,
Juan Girón (1), Santi Marín (1),
Ayoub El Kassah (1), Rosario Crispín,
José Manuel María, Xavier López i
Armand Conejero (1). / CE Horitzó
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RUGBI | FEDERACIÓ

WATERPOLO | COPA DE LA REINA

La rubinenca Marie Teixidor El CN Rubí topa contra el CN Sabadell
en la semifinal de la Copa de la Reina
forma part de la Junta de
la Federació Catalana de Rugbi
Un dels trets característics
d’aquest esport és que, més
enllà del joc, hi ha altres aspectes que són fonamentals
en la transmissió de valors
positius com ara el tercer
temps, un fet diferencial
respecte a altres disciplines
esportives: “Es tracta d’una
part de convivència, en què
els dos equips que han jugat
comparteixin un àpat amb
l’equip rival, es diu tercer
temps perquè és obligatori i
pràcticament forma part del
partit”, ha explicat la presidenta de Carboners.
Marie Teixidor, al nou camp de rugbi de Les Fonts. / Cedida

MARTA CABRERA

Fa tres setmanes que s’ha
configurat la nova Junta de la
Federació Catalana de Rugbi,
una nova directiva formada
per una quinzena de persones, entre les quals hi ha
tres dones. Una d’elles és una
rubinenca, Marie Teixidor,
que és també la presidenta
del Club de Rugbi Carboners,
amb seu a Les Fonts.
En un món tan masculí
com és el del rugbi i de l’esport en general, aquesta rubinenca d’origen rossellonès
s’ha fet un lloc en l’àmbit del
rugbi català i podrà aportar
tota la seva experiència a la
nova directiva encapçalada
per Ignasi Planas, que ha
revalidat el mandat. “Per mi
ha estat un reconeixement
en l’àmbit personal i de club
i també com a dona”, ha explicat Teixidor, que considera
que cal avançar cap a la feminització de la pràctica de l’esport, però també en l’àmbit
de la direcció esportiva. “La

gestió i direcció de clubs que
fem les dones és diferent, té
un altre punt de vista, és una
forma de treballar complementària respecte a la dels
homes”, ha apuntat. El rugbi
forma part d’un àmbit tradicionalment masculí, aspecte
que comparteix amb altres
esports, com per exemple
el futbol, i són espais en el
qual les dones s’estan obrint
camí durant els darrers anys:
“És molt important que les
dones estiguin representades
perquè el rugbi és un esport
majoritàriament masculí,
tot i que cada cop hi ha més
noies jugant. Cal tenir reconeixement i presència”.
A més de ser preeminentment masculí, el rugbi
està poc arrelat al nostre
territori, si bé en altres països
desperta autèntiques passions, com es pot comprovar
aquests dies amb la disputa
del Sis Nacions, un torneig
internacional que té un gran
ressò en països com França,
Gran Bretanya o Irlanda.

Els ‘carboners’, a Les Fonts
El club terrassenc Carboners
s’ha traslladat a un nou camp
de rugbi a Les Fonts, un traslladat que per Teixidor és
una nova oportunitat per la
gent de Rubí d’apropar-se a
aquest esport, on a diferència d’altres esports d’equip,
molts infants hi podem tenir
cabuda: “Un nen petit que té
poca força té la seva cabuda
al rugbi, també un nen corpulent o pesat. És un esport
on tothom pot trobar el seu
lloc, siguis dèbil, ràpid, àgil,
gran o petit, perquè és un
esport d’estratègia que té un
equilibri entre la part física i
mental”.
El club té jugadors a partir de 4 anys i fins i tot hi ha
jugadors majors de 50 anys. A
més, hi ha un equip de pares
de rugbi sense placatge, més
accessible. Teixidor anima
tots els rubinencs que sentin
curiositat per aquest esport
a posar-se en contacte amb
ells a través del web www.
carboners.cat i poder provar
en algun dels equips del club.

TAEKWONDO | CAMPIONAT DE CATALUNYA JÚNIOR

Sandra Gázquez, campiona catalana
La taekwondista del Club Balmes Sandra
Gázquez ha aconseguit proclamarse campiona en el Campionat de
Catalunya Júnior que s’ha disputat
aquest diumenge a Barcelona. La
rubinenca va ser imbatible en la
categoria de menys de 49 kg i va fer
un espectacle en els seus dos combats.
L’altra participant de Rubí, Elba
Silva, feia més de dues temporades
que no trepitjava el tatami. Va perdre
a quarts de final després d’un combat
molt igualat. La propera cita del Balmes
serà a Jaén al març, al Campionat
d’Espanya Júnior. / Balmes

Sandra Gázquez i Elba Silva. / Cedida

El Sènior Femení del CN Rubí
va fer un bon paper a la Copa
de la Reina, però no va poder
superar el CN Sabadell a la
semifinal del torneig. Les
de Rubí van plantar cara al
Sabadell fins al tercer quart,
quan va quedar palesa la
superioritat del conjunt rival,
que va acabar guanyant per
9-16.
En el partit de quarts de
final, el Rubí es va enfrontar
al CN Catalunya i es va imposar per un còmode 7-11. La
jugadora internacional Elena
Ruiz va ser escollida millor jugadora del partit després de
marcar cinc gols pel Rubí. Fa
cinc anys que el conjunt local
aconsegueix classificar-se
per la final de la Copa de la
Reina. El CN Mataró va proclamar-se finalment campió
de la competició, que es va
disputar a les instal·lacions
del CN Terrassa.
Per la seva banda, el
Sènior Masculí va disputar la
17a jornada de Divisió d’Ho-

Les jugadores rubinenques van arribar a la semifinal. / Cedida

nor contra el CE Mediterrani.
Va ser un partit molt disputat
i emocionant que va acabar
amb derrota per 8-10 per als
jugadors de Tiago.
Pel que fa a la resta de resultats de la jornada, destaca
la victòria del Màster contra
la UE Horta B (10-12) i el triomf del Juvenil Femení contra el CN Atlètic Barceloneta
(10-9). També van guanyar

l’Infantil Masculí contra el CN
Sant Andreu (18-6) i l’Aleví A
contra el CN Catalunya (11-4)
i el CN Molins de Rei (6-15).
En canvi, van perdre el Cadet
Femení contra el CN Catalunya (9-8), el Cadet Masculí
contra el CN Sabadell (10-6),
l’Infantil Femení contra el CN
Sabadell (18-6) i el Juvenil
Masculí contra el CN Atlètic
Barceloneta (3-18). / CNR

HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

El Femení i el Masculí del Cent Patins
empaten en el desplaçament a Madrid
Els dos equips del Cent Patins
es van desplaçar a la localitat
madrilenya de Tres Cantos per
disputar el seu partit i tots dos
van acabar amb empat.
El Sènior Femení va fer un
molt bon partit, ja que va dominar el joc en tot moment.
Un gol d’Alejandra Vallejo va
posar per davant les visitants,
que van marxar amb avantatge al descans. L’equip rival,
guanyador de la Copa de la
Reina, va plantar cara a les
de Rubí, però l’actuació de
Carmen Hernández, la portera
visitant, va ser providencial.
Una bona jugada de Lucía Mo-

reno va acabar amb el segon
gol pel Cent Patins. A falta sis
minuts, el conjunt madrileny
va retallar distàncies i quan
encara no havien passat ni
15 segons, el conjunt local va
empatar el partit, que va acabar 2-2. La pròrroga va acabar
amb el mateix resultat i el Tres
Cantos va aconseguir guanyar
als penals i endur-se els punts
del bonus, mentre que el Cent
Patins es va haver de conformar amb un únic punt.
Pel que fa al Masculí, el
partit va ser molt similar al
de les seves companyes, tot i
que van començar anant per

darrere en el marcador. Ian
Alarcón va aconseguir empatar el partit, però l’alegria
va durar poc perquè el Tres
Cantos va tornar a marcar.
Genís Mas, pel Cent Patins, va
tornar a empatar, i just abans
del descans Sergio Medina va
posar per davant els visitants.
A la represa, Maxwell va
fer el 2-4, però en un minut
fatídic els de Madrid van
tornar a empatar el partit. En
aquest cas, el duel, que també
es va decidir a la tanda de
penals, se’l va endur el Cent
Patins, que va sumar els dos
punts. / HRC

10 raons per aprendre a
programar des de petits

S

abies que la
programació és
actualment l’assignatura més buscada pels
pares a molts països del
món? Als Estats Units, un
90% dels pares consideren
que aprendre a programar
serà totalment necessari
per al seu futur i valoren
molt positivament que
els alumnes de primària
i secundària en puguin
aprendre a l’escola, segons
un estudi recent de
Gallup i Google consideren
que és una habilitat
essencial i que és tan
important com les assignatures més tradicionals de
matemàtiques, història,
llengua o ciències naturals.
Actualment, una trentena
de països inclouen
obligatòriament la
programació dins del
currículum oficial de les
escoles, entre ells Gran

Bretanya o Austràlia, i
molts altres, com ara la
Xina, on els pares també demanen cada dia
més que hi hagi aquesta opció, han activat
diferents polítiques per
incentivar l’aprenentatge
de la programació tant
dins de les escoles com
a les extraescolars de
programació, robòtica i
pensament computacional.
De fet, a la Xina l’any
2019 es registrava cada
sis dies una nova startup
dedicada a l’ensenyament de la programació.
A Catalunya la programació
encara no forma part
del currículum oficial de
les escoles i la formació
dels mestres i professors
per poder introduir la
programació i el pensament computacional
a les aules és encara
insuficient. Així com a

MATRÍCULA
OBERTA!
No t’ho pensis
més i demana’ns
una cita per
fer una prova
totalment

vegades necessitem
apuntar els nostres fills a
una acadèmia d’idiomes
per ajudar-los a fer un pas
més enllà, l’aprenentatge
de la programació es fa
actualment a les acadèmies
de programació.
Es tracta, doncs, d’una
extraescolar que contribueix a la formació dels
infants i adolescents i
que, per tant, va més
enllà d’una opció basada
només en els interessos
o aficions dels més joves,
que necessiten adquirir
noves habilitats per
afrontar el seu present i
el seu futur.

GRATUÏTA!

A continuació et presentem 10 raons per
aprendre a programar durant la infància:
1. Pensament computacional
2. Pensament crític
3. Raonar i expressar-se de manera lògica
4. Aprendre un idioma universal
5. Creativitat i imaginació
6. Millora de la concentració i la constància

Volem que
es quedin
enrere?

7. Millora de l’autoestima de l’infant
8. La col·laboració i el treball en equip
9. Futur laboral
10. Diferents projectes i àrees d’especialització

Contacta’ns

codelearn
Escola de
programació i robòtica
Estem molt a prop teu,
en ple centre de Rubí
C. Llobateras, 68,
a tocar de la plaça
11 de Setembre.
Tel.: 693.100.337
(WhatsApp disponible)
codelearn.cat/rubi
*Si portes aquest anunci
quan vinguis a informar-te
t’obsequiarem amb
una petita sorpresa :)

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

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE
ASESORÍA LABORAL
TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA
GRADUADO SOCIAL

Carrer Méndez Núñez, 10 08191 Rubí
T. 93 699 01 35
agrorosell@telefonica.net

C/ VÍCTOR CATALÀ S/N
08191 RUBÍ

HORARI
De dilluns a divendres de 8 a 13.30 h
i de 16.30 a 20 h
Dissabtes de 8 a 14 h

TELÉFONO 93 697 89 61

DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI

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

