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ERC vol que el govern
aclareixi la relació entre 
el CNI i l’atemptat del 17A
REDACCIÓ

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) vol que tots 
els grups municipals que 
conformen el Ple demanin al 
govern central que doni expli·
cacions i iniciï una investigació 
per aclarir les relacions entre 
el Centre Nacional d’Intel·
ligència (CNI) i l’atemptat de 
Les Rambles del 2107, on van 
morir dos ciutadans de Rubí, 
un d’ells un infant de només 
3 anys.

La petició arriba després 
que l’11 de gener l’excomissa·
ri de la Policia Nacional, José 
Manuel Villarejo, declarés en 
seu judicial que els atemp·
tats de Barcelona i Cambrils 
van ser conseqüència “d’un 
error greu del CNI”, que volia 
“donar un petit ensurt a Ca·

talunya” en el context previ a 
la consulta que s’havia de fer 
l’1 d’octubre.

La formació republicana 
considera que les víctimes i 
la resta de persones afecta·
des de Rubí per l’atemptat 
terrorista mereixen conèixer 
la veritat i tenir el suport de 
l’Ajuntament per aclarir els 
dubtes generats per aques·
tes declaracions. Per això ha 
enviat una carta a la resta de 
forces polítiques amb repre·
sentació al Ple de Rubí dema·
nant una resposta unitària. La 
proposta d’Esquerra és exigir 
la compareixença immediata 
al Congrés del president del 
govern, Pedro Sánchez, del 
ministre de l’Interior, Fer·
nando Grande·Marlaska, i 
de l’exdirector del CNI, Félix 
Sanz Roldán.

En Comú Podem critica que el nou CUAP 
arrenqui sense urgències pediàtriques 

REDACCIÓ

Fa uns dies, l’empresa Mútua 
de Terrassa va anunciar la 
posada en marxa del nou 
CUAP de Mútua de Terrassa, 
que ampliava les urgències 
de baixa i mitja complexitat 
les 24 hores del dia i que 
substitueix el Punt d’Atenció 
Continuada que hi havia 
fins ara.

En Comú Podem ha reac·
cionat a aquesta notícia i ha 
criticat com s’ha desplegat 
aquest nou servei. Segons 
ha explicat Andrés Medrano, 
portaveu de la formació, el 
fet que s’hagi eliminat l’es·
pecialitat de traumatologia 
i que segueixi sense haver·hi 
urgències pediàtriques les 
24 h confereix un CUAP 
“clarament insuficient i de·
cebedor”.

El regidor dels comuns 
ha detallat que prop del 40% 
de les urgències estan relaci·
onades amb traumatologia, 
motiu pel qual no s’entén 
que ara ja no hi siguin.

A més, ha recordat que 
la demanda de les urgències 
pediàtriques de la nit és una 
de les reclamacions més 
importants de la ciutat: “És 
inadmissible que les famílies 
hagin d’anar de matinada a 
Terrassa si tenen una urgèn·
cia pediàtrica”.

Tot i això, el CUAP sí que 
atendrà urgències pedià·

El CUAP de Rubí està ubicat a les mateixes instal·lacions que el CAP Mútua. / Ajuntament

a Rubí és una mostra del 
desmuntatge de l’atenció 
primària, retirant especiali·
tats dels centres sanitaris de 
proximitat”.

Per acabar, el regidor 
dels comuns ha insistit que 
la posada en marxa del nou 
CUAP no compleix les de·
mandes de l’entitat Rubí 
Sanitat i de la ciutadania en 
general: urgències pediàtri·
ques 24 h, més especialistes 
als CAP i dotar l’atenció 
primària d’un 25% del pres·
supost de Salut.

que “estan capacitats per fer 
la feina, són especialitats 
diferents”.

D’altra banda, també 
ha lamentat que l’espai no 
s’hagi ampliat i únicament 
s’hagi fet una redistribució 
per donar cabuda als nous 
boxs del CUAP.

Per la seva banda, el 
diputat del Parlament, Da·
vid Cid, ha qualificat el nou 
centre de “fake CUAP” i 
ha explicat que portarà les 
reivindicacions de Rubí al 
Parlament: “El que passa 

Els comuns 
titllen de 

decebedor que 
el nou servei 
hagi eliminat 

l’especialitat de 
traumatologia

triques i traumatològiques 
durant tot el dia a través dels 
metges de família. Per Me·
drano, això no és suficient, 
ja que considera que encara 

28 anys informant de l’actualitat local 
i donant suport al comerç de Rubí.

Des de 1993 al teu costat!

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

Familiars de les víctimes de l’atemptat del 2017. / Arxiu
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Més de 1.300 estudiants positi us i 1.500 
confi nats en centres educati us de Rubí
REDACCIÓ

A Rubí hi ha gairebé 3.000 
alumnes que no poden 
assistir a classe perquè, o 
bé tenen covid, o bé estan 
confi nats perquè han estat 
contacte d’algú que en té i no 
tenen la pauta completa de 
la vacuna, segons el Departa-
ment d’Educació. La tornada 
després de les vacances de 
Nadal a les aules i la sisena 
onada està provocant que 
molts alumnes hagin d’estar 
a casa per culpa de la covid.

Concretament, n’hi ha 
més de 1.300 que tenen el 
virus i més de 1.500 que són 
contacte de positi us. Algunes 
escoles tenen una incidèn-
cia molt elevada de casos i 
de confi nats. És el cas dels 
centres educatius Regina 
Carmeli, Maristes i l’escola 
25 de Setembre, tots amb 
més de 200 alumnes a casa.

D’altra banda, les famí-
lies ti ndran ara set dies per 
tal que els infants es puguin 
fer un test d’antígens a la 
farmàcia si hi ha un positi u a 
l’aula, ja que fi ns ara només 

tenien quatre dies.

Augment de la mortalitat
Durant els darrers dies, ha 
augmentat el nombre de 

l’UCI, dels quals un és menor 
de 50 anys.

La incidència continua 
sent molt elevada, amb un 
risc de rebrot per sobre de 
7.000 i amb una taxa de po-
siti vitat dels tests d’anti gen 
i de PCR que frega el 30%.

Pel que fa a la vacunació, 
només un 30% de la població 
de Rubí té la tercera dosi de 
reforç. La majoria, el 80% sí 
que té la pauta completa, 
és a dir, dues dosis, i a poc 
a poc conti nua augmentant 
el nombre d’infants amb 
la primera dosi, que ara és 
gairebé del 40%.

S’acaba el toc de queda
Pel que fa a les restriccions, 
la Generalitat ha aixecat el 
toc de queda i ja es pot cir-
cular lliurament durant tota 
la nit. En canvi, la resta de 
mesures, com ara el límit so-
cial a 10 persones, el control 
dels aforaments, la necessi-
tat de presentar el certi fi cat 
covid o el tancament de l’oci 
nocturn, s’allargaran com 
a mínim fi ns a la setmana 
vinent.

rubinencs que han mort pel 
virus. En els darrers dies han 
mort 6 persones. Ara mateix, 
hi ha 36 rubinencs que estan 
ingressats a l’hospital i 3 a 

LIQUIDACIÓ 
Pijames 
nen i nena

Edredons      Mantes
Llençols d’hivern
Pijames      Bates

Passeig Francesc Macià, 53
Horari: De dilluns a divendres de 
9.30 a 13.30 i de 17 a 20 h.
Dissabtes de 10 a 13.30 h.
Telèfon 93 697 44 87

Detenen un home a Rubí per 
robar a un banc de Sabadell
REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir el passat diven-
dres 14 de gener a Rubí 
un home de 42 anys com 
a presumpte autor d’un 
delicte de furt.

Els fets van succeir el 
7 de gener, pels volts de 
les 12.30 h, quan es va 
cometre un furt al descuit 
en una enti tat bancària de 
Sabadell. Dues persones 
van apropar-se a l’ofi cina 
del banc i mentre un d’ells 
es va quedar a la porta, l’al-
tre va entrar dins. Aquest, 
aprofi tant que una de les 
treballadores es va aixecar 
de la taula, va obrir un ca-
laix i va sostreure un feix de 
bitllets que contenia 4.140 
euros.

Un mosso que estava 
fora de servei va poder 
veure com les dues per-
sones sorti en corrents de 
l’entitat i pujaven a un 
vehicle. Immediatament, 
va donar l’avís de fugida i 
de la matrícula del cotxe.

De forma paral·lela, 
els agents van revisar les 

imatges del furt i van ini-
ciar una investigació per 
identificar els lladres. Fi-
nalment, agents del Grup 
de Delinqüència Urbana de 
Sabadell van localitzar un 
dels lladres a Rubí. La inves-
ti gació conti nua oberta per 
tal d’identi fi car i detenir el 
segon lladre implicat.

El deti ngut va passar a 
disposició judicial i el jutge 
va decretar llibertat amb 
càrrecs.

La incidència entre els alumnes s’ha disparat. / Arxiu



per a les persones grans 
que alhora són cuidadores 
d’altres persones grans”, 
ha apuntat.

‘Per fer salut, Surt a 
caminar’, l’activitat més 
parti cipati va del 2021, in-
clou 7 rutes mati nals per 

fer a peu en dues hores 
aproximadament. Les ex-
cursions previstes són: 
Rubí en blanc i negre (11 
de febrer), Can Xercavins 
i vinyes de Can Ramoneda 
(24 de febrer), Rubí en fe-
mení (11 de març), Museu 
Etnogràfi c Vallhonrat (24 

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí posa 
en marxa la programació 
d’acti vitats ‘Gaudeix de la 
vida en gran!’, adreçada 
als rubinencs majors de 60 
anys. La proposta refl ecteix 
la diversitat del col·lecti u 
i és fruit de la feina rea-
litzada en el marc del Pla 
estratègic en l’àmbit de les 
persones grans 2019-2022.

La proposta s’estruc-
tura en quatre ti pus d’ac-
ti vitats: Salut i emocions; 
Expressió, creati vitat i cul-
tura digital; Surt a caminar 
i Visites Culturals. Les pro-
postes al voltant de la salut 
i les emocions comencen 
amb un taller d’eines per 
a la gesti ó emocional en 
el dia a dia de les persones 
cuidadores, que ti ndrà lloc 
un dimecres al mes a la 
tarda, entre el 16 de març i 
el 8 de juny, a la Biblioteca. 

A l’equipament del car-
rer Aribau, també s’hi ofe-
reix un curs de reeducació 
postural (el 6, 13, 20 i 27 
de maig al matí ), un taller 
d’esmorzars i berenars sa-
ludables (el 22 i 29 d’abril 
al matí) i una formació 
sobre sexualitat plena (dos 
dijous al mes a la tarda 
entre el 10 de febrer i el 
16 de juny). ‘Gaudeix de 
la vida en gran’ també se 
suma a la prevenció de les 
desigualtats amb un taller 
sobre les violències mas-
clistes envers les dones 
grans, el 14 de març al matí  
a l’auditori de Rubí Forma.

En Expressió, creati vi-
tat i cultura digital, s’han 
programat dos tallers de 
14 sessions sobre informà-
ti ca bàsica i l’ús del telèfon 
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Les caminades 
per la natura és 
l’acti vitat més 

popular del cicle

El programa d’acti vitats per a gent gran 
afegeix tallers per reduir la bretxa digital

Les passejades de la gent gran per l’entorn natural són l’acti vitat més demandeda. / Ajuntament-Localpres

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE

ASESORÍA LABORAL

TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA

GRADUADO SOCIAL

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

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

El Punt Verd del Mercat 
Municipal també recollirà 
clakis per desar l’oli usat
REDACCIÓ

El Punt Verd del Mercat, 
que es va renovar el març 
del 2021, ha millorat el sis-
tema de recollida de l’oli de 
cuina usat de la instal·lació. 
Fins ara, aquest residu es 
podia dipositar en un envàs 
qualsevol de plàsti c, però 
des d’aquesta setmana 
s’ha de deixar l’oli dins d’un 
claki, permetent així el seu 
reciclatge per part d’APDIR.

L’oli és un residu molt 
comú a casa i molt perillós 
si no es gesti ona com cal. 
Cada litre d’oli pot arribar 
a contaminar 10.000 litres 
d’aigua. Per això és impor-
tant no llençar-lo a l’aigüe-
ra, una acció que es fa a 
moltes llars i que cal evitar.

Els clakis són uns re-
cipients de plàstic dur i 
boca ampla, dissenyats 
especialment per poder-hi 
abocar l’oli directament de 
la paella i amb un tap de 
doble membrana que evita 
els vessaments indesitjats. 
Aquests bidons de petit 
format permeten guardar 

aquest residu domèsti c a 
casa per, posteriorment, 
portar-lo a reciclar i que 
es pugui transformar en 
biodièsel.

Aquesta recollida es fa 
a través del projecte Ru-
biclak, una iniciativa que 
evita la contaminació de 
les aigües i que genera llocs 
de treball per a persones 
amb diversitat intel·lectual 
a Rubí. El projecte Rubiclak 
el va impulsar l’AMPA del 
Centre d’Educació Especial 
de Ca n’Oriol i actualment 
és gestionat per l’entitat 
APDIR.

Els clakis s’hauran de 
deixar a l’espai habilitat 
per a la seva recollida, en 
un dels armariets del Punt 
Verd, que ja està degu-
dament senyalitzat. Les 
persones usuàries podran 
agafar-ne un de net per 
continuar contribuint al 
reciclatge d’aquest residu. 
A Rubí, hi ha altres punts de 
recollida de clakis, que es 
poden consultar a l’apartat 
web dedicat a la recollida 
de l’oli usat.

Els clakis ja es poden portar i recollir al Mercat. / Ajuntament

mòbil. ‘Treu parti t al teu 
mòbil’ comença el 16 de 
març, cada dimecres de 
10.30 a 12 h a la Bibliote-
ca. Informàti ca bàsica es 
posa en marxa el 15 de 
març, cada dimarts de 16 
h a 17.30 h, al Rubí Forma. 
La programació inclou un 
taller de Labor de retalls 
i un d’Esti mulació cogni-
tiva. Aquests tallers són 
una novetat i l’objecti u és 
disminuir la bretxa digital, 
segons ha explicat l’alcal-
dessa, Ana M. Martínez. 
“Aquest any introduïm 
tallers formati us en tecno-
logies de la informació dins 
del programa amb l’objec-
ti u de fer front a la bretxa 
digital entre les persones 
de més edat i oferim un 
espai de gesti ó emocional 

de març), Els indians que 
van fer fortuna (8 d’abril), 
El barri del Padró (13 de 
maig) i  Escenaris de la 
Guerra Civil (10 de juny).

Finalment, dins del ci-
cle de visites culturals, les 
persones inscrites podran 
descobrir l ’Hospital de 
Sant Pau Modernista (18 
de març), la Biblioteca de 
Catalunya (28 d’abril), La 
Pedrera (20 de maig) i el 
Castell de Montjuïc (17 de 
juny).

Totes les acti vitats són 
gratuïtes, però requereixen 
inscripció prèvia que es 
podrà formalitzar a través 
del formulari www.rubi.
cat/inscripcionsgentgran o 
del telèfon 637 83 10 92, a 
parti r del 31 de gener.



teïnes, hidrats de carboni, 
calories, etc. El percentatge 
de cada grup d’aliments res-
pecte del total de quilos és 
bastant similar, fet que ga-
ranteix un accés a una dieta 
variada de forma regular.

Les famílies benefi ciàries
L’agreujament i la gene-
ració de noves situacions 
de pobresa a causa de la 
pandèmia global sanità-
ria ha fet augmentar la 
cobertura de necessitats 
bàsiques com l’alimentació. 
L’informe sobre l’impacte 
de la crisi de la covid-19 
sobre la població del Vallès 
Occidental (2021) apunta 
que durant aquest any s’ha 
incrementat la cobertura 
dels bancs d’aliments i la 
seva tasca. Segons el mateix 

estudi, “entre el març i el 
setembre del 2020, Creu 
Roja ha distribuït ajudes de 
primera necessitat a 13.388 
famílies i ha proporcionat 
assistència i suport a 1.264 
persones en situació de risc 
a la comarca. Per la seva 
banda, Frater Nadal ha ar-
ribat a més de 200 persones 
benefi ciàries durant aquest 
temps.

Pel que fa al projecte 
Recooperem, durant el curs 
escolar 2020-2021 s’han 
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El projecte ‘Recooperem’ 
permet reparti r prop d’un miler 
d’àpats a famílies necessitades

REDACCIÓ

Rubí ha aconseguit prevenir 
el malbaratament d’un total 
de 381,14 kg d’aliments 
durant el curs 2020-2021 
en el marc del projecte 
‘Recooperem: cuina per 
compartir ’. Tots aquests 
quilos s’han congelat en 
952 envasos compostables 
individuals de 400 grams 
aproximadament cadascun. 
Tenint en compte que cada 
envàs equival a una ració 
d’un àpat diari, s’han pogut 
reparti r prop d’un miler de 
menjars saludables entre 
persones que es troben en 
situació de vulnerabilitat 
social.

‘Recooperem: cuina per 
comparti r’ és un projecte 
d’aprofi tament alimentari 
i de prevenció del malba-
ratament alimentari que 
promou l’accés a dietes 
equilibrades a persones en 
situació de necessitat. En 
la iniciativa ha participat 
l’Ajuntament, sis escoles 
(Torre de la Llebre, Mon-
tessori, Vint-i-cinc de Se-
tembre, Mossèn Cinto Ver-
daguer, Montserrat i Rivo 
Rubeo), dues empreses de 
menjador (Campos Estela i 
Va De Lleure) i Frater Nadal, 
enti tat del sector social que 
distribueix aliments. Rubí 
parti cipa en aquest projecte 
des de l’any 2017.

En aquesta ocasió, s’han 
recuperat 139,25 kg (37%) 
de carn, ous i peix; 99,54 kg 
(26%) de pa pasta i cereals; 
73,79 kg de patates i lle-
gums (19%) i 68,56 kg (18%) 
de verdures i hortalisses. 
Així, s’han pogut aprofi tar 
aliments que contenen pro-

Els aliments sobrants es congelen per reaprofi tar-los. / Arxiu

Durant el darrer 
curs, s’han 

benefi ciat més 
de 44 famílies 

de Rubí, un 
total de 111 

persones

benefi ciat més de 44 famí-
lies de Rubí, un total de 111 
persones benefi ciàries.

Segons les dades, hi 
ha més persones de sexe 
femení beneficiàries (70) 
respecte al sexe masculí 
(41). La gran majoria de 
persones benefi ciàries (94) 
han nascut a Catalunya, 
mentre que la resta (17) ho 
han fet a un altre país. Les 
famílies formades per tres 
membres i un membre són 
les famílies beneficiàries 
que predominen.

“Els resultats del curs 
escolar 2020-2021 consta-
ten, un any més, de qui-
na manera s’ha reduït el 
malbaratament alimentari 
i com s’ha aconseguit pro-
moure l’accés a una alimen-
tació saludable i equilibrada 
a la ciutadania”, ha explicat 
el regidor de Medi Ambient, 
Andrés Medrano, qui ha 
felicitat totes les persones 
implicades en el projecte.

Per la seva banda, la 
regidora de Serveis Socials, 
Yolanda Ferrer, s’ha sumat 
a l’agraïment a la tasca que 
desenvolupen les persones 
implicades. “Vull ressaltar 
el primordial paper del 
personal de cuina i de les 
empreses de restauració i 
reconèixer, de la mateixa 
manera, la cabdal tasca de 
les persones responsables 
i del voluntariat de les en-
ti tats socials de distribució 
d’aliments perquè facili-
ten el consum d’aquests 
aliments entre la ciutada-
nia, especialment entre 
aquelles persones que es 
troben en alguna situació 
de vulnerabilitat social”, ha 
assenyalat.  www.britishhouse.es - info@britishhouse.es -       935860825        635901918 - Av. Barcelona 21, RUBÍ www.britishhouse.es - info@britishhouse.es -       935860825        635901918 - Av. Barcelona 21, RUBÍ
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growing together!

British House inicia nous 
cursos d’idiomes bonificats

NOUS CURSOS D’IDIOMES AL GENER!
C L A S S E S  P R E S E N C I A L S  O  O N L I N E

Comença ara i aprofita un descompte de 50 euros en la teva inscripció!

Visita les nostres escoles amb 
aquests tours virtuals 360º!
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Anglès 

per a nens d’1 any

Preparació 
FCE, CAE i Proficiency

Anglès 
ESO i Batxillerat

Idiomes per a empreses
(Bonificats per FUNDAE)

Anglès intensiu
Tots els nivells

Coneixeu el crèdit de 
FUNDAE per a la formació al 
qual tothom en té dret?
Aquest crèdit consisteix en 
uns diners que s’adjudiquen 
a cada treballador i a cada 
empresa per tal de fer-los 
servir en la seva formació 
professional i que s’han de 
gastar durant l’any en curs, 
donat que si no es fan servir, 
es perden.
L’escola d’idiomes British 
House us ofereix cursos 
bonificats tant per a 
particulars com per a totes 
les empreses, per tal que 
pugueu aprofitar el crèdit 
anual per a formació a travès 
de FUNDAE (Antiga Fundació 
Tripartita).

British House us proposa fer 
cursos d’idiomes a mida de 
les vostres necessitats, tant 
en format presencial a les 
seves instal·lacions al centre 
de Rubí o a la vostra empresa,  
o en format online, per tal 
de començar l’any amb un 
impuls en idiomes als vostres 
equips. 
British House us fa l’estudi 
del vostre crèdit disponible 
de forma gratuïta i sense 
cap compromís. Tant si ho 
voleu a nivell particular com 
a nivell d’empresa, no deixeu 
escapar aquesta oportunitat 
i comenceu a beneficiar-
vos de classes d’idiomes 
bonificades. 

Per a més informació sobre 
els cursos bonificats, us 
podeu posar en contacte 
amb British House i demanar 
una classe de mostra gratuïta 
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

Aquest any tots els 
treballadors i treballadores 
a aprendre idiomes i a 
assolir els seus objectius 
amb British House!

Nivell 1 d’anglès, alemany, 
francès, japonès, xinès, italià i rus
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Rubí ja té el seu primer parc de 
cal·listènia, al barri del 25 de Setembre
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha instal·lat 
un nou parc de cal·listènia, 
un sistema d’entrenament 
que només requereix pes 
corporal, al carrer Marconi, 
al barri del 25 de Setembre.
L’equipament complemen·
ta el parc de salut que ja 
existeix en aquesta mateixa 
zona i que dona resposta a 
una demanda creixent a la 
ciutat. 

“En els darrers anys, s’ha 
incrementat el nombre de 
practicants de la cal·listènia, 
que a més s’ha fet força 
popular entre el jovent”, 
ha explicat l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, que defensa 
aquestes instal·lacions com 
una forma de promocionar 
la salut: “Estem segurs que 
l’equipament tindrà una 
gran acollida i que ens aju·
darà a promoure l’activitat 
física a l’aire lliure”.

La cal·listènia és una 
modalitat d’entrenament 
físic que busca treballar 
els moviments dels grups 

musculars utilitzant com a 
única resistència o càrrega 
el pes del propi cos, sense 
necessitat de fer servir 
peses o màquines de mus·
culació. Tot i que es pot 
practicar tant en interiors 
com en exteriors, s’ha fet 
especialment popular com 
a activitat a l’aire lliure en·
tre el jovent.

El circuit que s’ha instal·

La nova instal·lació, popular entre els més joves, està al carrer Marconi. / Ajuntament-Localpres

de mico i una paret sueca. 
Tots aquests aparells estan 
muntats sobre un terra de 
seguretat de cautxú i les 
persones usuàries poden 
consultar com fer·los servir 
en un panell informatiu al 
propi parc.

Aquest és el primer parc 
de cal·listènia que s’instal·la 
a la ciutat i el seu cost ha 
estat de 26.809,44 euros.

lat al 25 de Setembre dispo·
sa de diversos aparells que 
faciliten l’exercici d’aques·
ta disciplina: tres barres 
de dominades, una barra 
transversal amb anelles, 
una barra transversal amb 
corda de grimpar, dues 
barres paral·leles, una barra 
de flexions, un banc d’abdo·
minals inclinat, tres barres 
transversals, dues barres 

Tallers de psicomotricitat i una xerrada sobre 
l’autisme, algunes de les propostes de l’Efecte E
L’Efecte E aglutina tota 
l’oferta que l’Ajuntament de 
Rubí posa a disposició de les 
famílies a través del Servei 
d’Educació i els diferents 
equipaments culturals. 

En aquest segon trimes·
tre del curs ja s’ha posat 
en marxa  l’Hora del conte 
de la Biblioteca. A més, hi 
ha una proposta d’un taller 
de psicomotricitat per a 
famílies amb infants de 0 
a 2 anys. El curs consta de 

5 sessions que tindran lloc 
cada dimarts del mes de 
març (18 h) a l’escola bressol 
La Bruna. Per assistir-hi, cal 
inscriure’s al correu electrò·
nic educacio@ajrubi.cat. 

D’altra banda, dins de 
les activitats pensades per 
donar suport en l’educació 
dels nens i nenes, el 4 d’abril 
tindrà lloc la xerrada ‘Com·
prendre i tractar l’ansietat 
en l’autisme’, amb Esther 
Martínez, presidenta de 

RubiTEA, i Olga Gisbert, psi·
còloga clínica i directora de 
la Fundació Bellaire. Cal fer 
inscripció prèvia a través del 
correu electrònic de l’Ofici·
na d’Atenció a la Diversitat 
Funcional.

El 9 de febrer (17.30 h) 
a l’edifici Rubí Forma, els 
Mossos d’Esquadra oferiran 
una xerrada sobre violència 
de gènere entre els joves 
oberta a tothom. Per assis·
tir-hi cal inscriure’s al correu 

electrònic educacio@ajrubi.
cat.

La nova programació 
compta també amb la col·
laboració de les escoles 
artístiques municipals que 
ofereixen dos tallers. El 29 
de gener, edRa ofereix un ta·
ller de fabricació digital per 
a famílies amb infants i el 7 
de març, l’Escola de Música 
Pere Burés proposa un tastet 
de música en família per a 
infants fins als 3 anys. / DdR La programació semestral ofereix diversos tallers. / Ajuntament

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

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

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

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

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

´

Òmnium busca voluntaris
per orientar joves i ajudar-
los a trobar oportunitats
REDACCIÓ

 
L’entitat Òmnium Cultural 
busca voluntaris per acom·
panyar joves en el seu pas a 
la vida adulta i implicar·los a 
favor de la igualtat d’opor·
tunitats per a tot el jovent.
Es tracta d’un projecte de 
mentories impulsat con·
juntament amb l’entitat 
Punt de referència, iniciat 
el 2019, sota el títol ‘Mento·
ria!’. La intenció de les dues 
associacions és lluitar per 
una societat més justa i im·
plicar·ne a tota la societat.
Per aquest motiu, busquen 

a Rubí persones amb ganes 
d’escoltar, orientar i donar 
suport a un jove i fer tas·
ques d’acompanyament a 
aquella persona. El procés 
inclourà una selecció de 
persones segons el seu per·
fil i una formació necessària 
per als participants.

Les persones interes·
sades poden assistir a una 
sessió informativa que ser·
virà per explicar detallada·
ment el projecte i resoldre 
dubtes. La trobada serà el 
20 de gener i per assistir-hi 
cal inscriure’s prèviament a 
omnium.cat/rubi.

La proposta busca ajudar els joves amb pocs recursos. / Cedida
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L’estació de Rubí d’FGC recupera 
un 25% dels usuaris durant el 2021

REDACCIÓ

Durant el darrer any, l’esta-
ció de Rubí de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalu-
nya ha tingut un 25% més 
d’usuaris respecte al 2020, 
l’any del confinament do-
miciliari. Segons les dades 
d’FGC, per l’estació de Rubí, 
durant l’any passat, van 
passar 2 milions de perso-
nes, mentre que el 2020 
ho van fer 1,6 milions. Una 
diferència de 0,4 milions que 
suposa un 25% de nous usu-
aris i que s’explica sobretot 
pel confinament domiciliari 
que es va viure durant els 
primers mesos del 2020 per 
culpa de la pandèmia.

Pel que fa a l’augment de 
la demanda global, aquesta 
representa un 28%, tot i que 
encara no s’han recuperat 
tots els usuaris que hi havia 
el 2019.

D’altra banda, Ferrocar-
rils destaca la bona valoració 
que fan els seus usuaris del 
servei de transport públic

Les persones usuàries 

L’estació de FGC ha tingut 2 milions d’usuaris durant el 2021. / Arxiu

Pel que fa a l’Índex de 
Control de Qualitat, indi-
cador que permet a FGC 
controlar diàriament i de 
forma objectiva el grau de 
compliment del servei real 
respecte al servei progra-
mat, a la línia Barcelona-
Vallès, aquest ha estat del 
98%.estat del 98%. 

puntuen amb un 77 sobre 
100 el servei. La dada s’ha 
obtingut després de fer 
més d’un miler d’enquestes 
preguntant sobre més d’una 
vintena de valors diferents.

Els aspectes més ben 
valorats pels viatgers són la 
puntualitat, amb un índex 
per sobre del 99%, l’ac-

Unes obres afectaran la
circulació dels trens entre 
dissabte a la nit i diumenge
Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC) realitza-
rà treballs de millora de la 
senyalització ferroviària a 
les vies de l’estació de Sant 
Cugat el cap de setmana 
del 22 i el 23 de gener. L’ac-
tuació consistirà a instal·lar 
la senyalització necessària 
per fer possible, un cop 
arribin els 15 nous trens, 
l’ampliació de l’oferta a la 
línia Barcelona-Vallès amb 
un tren cada 5 minuts a 
Terrassa i a Sabadell i cada 
2,5 minuts a Sant Cugat, en 
l’hora punta.

Per tal de minimitzar 
l’afectació d’aquests treballs 
en el servei d’FGC aquests 
es faran en horari nocturn 
i durant el diumenge, pe-
ríodes en què la demanda 
a les línies de Ferrocarrils 
és menor i, per tant, es 
minimitza l’afectació a les 
persones usuàries.

D’aquesta manera, l’ac-
tuació es farà a partir de les 
22 hores del dissabte dia 22 
de gener fins a la finalització 
del servei del diumenge 23 

de gener. Durant aquestes 
hores, les persones usuàries 
que vulguin fer el trajecte 
entre les estacions de Va-
lldoreix i Hospital General, 
i entre les estacions de Va-
lldoreix i Volpelleres, dispo-
saran d’un servei d’autobús 
substitutori que substituirà 
el servei de trens.

Aquesta actuació com-
portarà la modificació dels 
horaris dels trens de les líni-
es S1 Terrassa i S2 Sabadell, 
des de la nit de dissabte, a 
partir de les 22 h, i fins a 
la finalització del servei de 
diumenge. Les persones 
usuàries els poden consul-
tar al cercador del web i 
l’app d’FGC, a les vitrines 
de les estacions o trucant 
al telèfon d’atenció al client 
012. / DdR

cessibilitat dels trens, les 
estacions i la senyalització.

Pel que fa als índexs 
que més milloren respecte 
a l’enquesta del 2019, des-
taca la millora en l’atenció 
i l’amabilitat del personal 
d’FGC, la informació en cas 
d’incidència i la neteja de 
trens i estacions.

El trajecte 
entre Valldoreix 

i Hospital 
General es farà 
amb autobús

ABOGADA Y CRIMINÓLOGA

ASESORAMIENTO LEGAL
Penal · Civil · Bancario  · Familia

664 664 960
hernandez.jimenez@icater.org

PRIMERA
VISITA

GRATUITA

El sorteig del ‘Cuponazo’ de l’ONCE de
divendres passat deixa 100.000 € a la ciutat
L’ONCE ha repartit 100.000 
euros a Rubí, a través del 
sorteig del ‘Cuponazo’ del 
divendres passat 14 de ge-
ner.

José Francisco Ruiz, 
agent venedor dels jocs res-
ponsables de l’Organització, 
és qui ha portat la sort a la 
nostra ciutat des del quiosc 
de l’ONCE ubicat al carrer 
Prat de la Riba, núm. 41.

José Francisco, persona 
amb discapacitat com tots 

els venedors de l’ONCE, va 
vendre un cupó premiat 
amb 100.000 euros. 

Rubí pertany administra-
tivament a l’agència de l’ON-
CE a Terrassa, que presta 
serveis personalitzats a 523 
afiliats i afiliades i compta 
amb 123 agents venedors 
dels productes de joc de 
l’Organització. 

El ‘Cuponazo’ de l’ONCE 
ofereix els divendres, per 
tres euros, un premi a les 

cinc xifres més sèrie de 9 
milions d’euros, i sis segons 
premis de 100.000 euros a 
altres tantes extraccions, 
també amb sèrie. Els cupons 
de l’ONCE es comercialitzen 
pels 19.000 agents vene-
dors, 2.500 d’ells a Catalu-
nya, que integren la seva 
xarxa de vendes. Gràcies al 
Terminal Punt de Venda el 
client pot escollir a l’instant 
el número que més li agradi. 
/ DdR
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Aquesta setmana l’Escola d’Art i Disseny 
de Rubí ha explicat que està preparant 
un homenatge per a la pintora rubi-

nenca Pepa de Haro, coincidint amb el desè 
aniversari de la seva mort. Una part important 
de l’homenatge serà batejar la sala expositiva 
de l’escola amb el seu nom, un bonic detall 
que servirà perquè les futures generacions 
d’estudiants d’edRa coneguin més la figura 
de l’artista rubinenca.

Aquest tipus d’accions són no només lloa-
bles per part dels seus impulsors, sinó també 

Rubinencs il·lustres
EDITORIAL

necessàries perquè el record de les persones 
il·lustres que són o han viscut a Rubí es conser-
vi i el seu llegat es transmeti a les generacions 
posteriors. En aquest mateix sentit s’emmarca 
la iniciativa de l’Associació del Casal de la 
Gent Gran, que dedica el certamen literari 

d’enguany a Francesc Alujas, un altre notable 
de la ciutat, que en aquest cas destacava en 
l’àmbit pedagògic i literari, i a qui també se li 
ha dedicat una sala cultural.

Tot sovint, els rubinencs destacats tenen 
poc reconeixement per part de les administra-

cions, tot i que amb algunes excepcions, però 
afortunadament, en l’àmbit social, les entitats 
s’encarreguen de conservar, dignificar i divul-
gar aquesta memòria. És el cas, per exemple, 
de l’homenatge que l’Esbart Dansaire va dedi-
car fa uns mesos al coreògraf Eduard Ventura.

Fa poc es va revisar el nomenclàtor i es va 
rebatejar la plaça de Les Torres amb el nom de 
Neus Català, una bona iniciativa que hauria de 
tenir continuïtat amb altres noms com els que 
hem citat, però també altres molt destacats. 
Seria un homenatge que, sense cap mena de 
dubte, mereixen.La inseguretat a Rubí

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

La direcció tampoc es fa responsable de la qualitat, procedència 
o origen dels anuncis i dels continguts dels mateixos).
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El Tuit de la setmana          19 de gener

Xavi Ramos
@enxaracos

Una hora fent cua a l’oficina del BBVA de #Rubicity i la 
gent està desesperada. El tracte als clients del @bbva 
és bastant denigrant. Són sobretot persones grans que 
se senten molt desateses.

CARTES DE LA CIUTADANIA
Visites prohibides
Una de les conseqüències ne-
gatives d’aquesta sisena onada 
de la pandèmia és que una altra 
vegada s’han prohibit les visites 
als hospitals de les persones que 
tenen familiars ingressats, com és 
el meu cas. Crec, sincerament, que 
és una mesura inhumana per a les 
famílies, però també per als paci-
ents que estan allà sols tot el dia. 
En el meu cas, tinc un familiar que 
va ser ingressat abans de Nadal i 
per culpa de les restriccions cap 
familiar l’ha pogut visitar perquè 
prohibeixen l’accés a l’hospital, en 
aquest cas l’Hospital de Terrassa. 

Primer de tot, hi ha l’angoixa 
de no poder acompanyar-lo a 
Urgències i durant moltes hores 
no saber que li passa, si està bé 
o no, i després el fet de no poder 
visitar-lo. 

Puc entendre que s’ha de 
minimitzar el risc de contagi es-
pecialment en un centre sanitari, 

on hi ha persones que estan ma-
laltes o immunodeprimides i són 
més fràgils, però també crec que 
la companyonia, encara que sigui 
durant una hora o mitja hora al dia 
és imprescindible per les persones 
ingressades. 

Aquest any s’ha parlat molt de 
salut mental, però quan es prenen 
aquestes mesures dràstiques no 
es pensa gens en la salut mental 
de les persones que estan a dins 
dels hospitals. Estar ingressat 
sempre és una experiència desa-
gradable perquè estem malalts 
i no ens trobem bé i, si a més, li 
sumes el fet d’estar aïllat dels és-
sers més propers, crec que tampoc 
ajuda gens a suportar-ho. 

M’agradaria que qui decideix 
aquestes mesures faci una re-
flexió.

Isabel Martínez 

Jugar con la dignidad
Que en Rubí hay mucho aficionado 

perico es una realidad, ya que el 
RCD Espanyol, aunque a algunos 
les pese, es un club catalán y 
español. Hace unos días volvía en 
tren a Rubí desde Sant Cugat, y al 
entrar en el vagón escucho al cabo 
de un momento una conversación 
que me indignó. 

Tres jóvenes, dos chicas y un 
chico, se regodeaban entre risas al 
afirmar que ser español y además 
ser del RCD Espanyol es estar falto 
de dignidad. Me calmé, ya que yo 
soy monárquico español y además 
muy forofo del RCD Espanyol, pero 
al llegar a Rubí les miré y les dije 
que con la dignidad no se juega, y 
que para utilizar esa palabra, pri-
mero hay que saber su significado. 
Recibí insultos, pero la experiencia 
es un grado…

José Antonio Avila López, 
administrativo y exconcejal del 

Ayuntamiento de Rubí

70è  aniversari de la Societat Te-

osòfica de Rubí
L’any 1949, el meu besavi Pere 
Ametller, que era analfabet, va 
rebre per correu un paquet de 
llibres de teosofia. Eren temps 
de postguerra, i va decidir aprofi-
tar-los pel foc. La meva àvia Josefa 
Ametller, els va recollir, i amb 
gratitud va respondre al remitent. 
Va descobrir que els llibres eren 
censurats aquí i els va amagar. 
Venia el paquet com Auxili social, 
des de Burzaco, Argentina. De part 
de don Carlos Artola, qui havia 
decidit repartir pel món tota la 
seva biblioteca.

La meva àvia va compartir el 
contacte amb les seves amigues 
de la fàbrica Sedó, les quals també 
van rebre llibres i es van interessar 
per la teosofia. Van contactar amb 
el teòsof Francesc Menasanch 
Font, qui havia sigut expurgat de 
Tarragona, per ser president de 
la Rama Montoliu de teosofia. 
També van contactar amb Sadurní 

Torra, qui estava sent investigat 
pel règim, per ser teòsof.

Ells dos van mantenir en la 
clandestinitat vives, les Rames 
de Barcelona, Terrassa, Sabadell 
i varen fundar el grup de Rubí en 
1950.

En plena repressió contra 
qualsevol reunió fora del règim 
franquista i amb desaparicions 
forçades, a Rubí set senyores desa-
fiant tot, valentes, es van inscriure 
i es van associar amb la Societat 
Teosófica, directament amb Adyar, 
India, sota la il·lustre presidència 
de C. Jinarajadasa. Fins i tot van 
crear una biblioteca teosòfica amb 
tot el material que havien rebut.

Amb molt de sigil es reunien 
alternant en els seus domicilis 
privats. Com la casa d’Eulàlia 
Colomer o la de Pere Ysàs Ferrer.

L’any 1952 van rebre els seus 
títols de membres.

Pere Bel, 
president de la Rama Viveka STE



“El Balcó de la Riera 
ens sembla, a més, una 

campanya de clientelisme 
de barri, enfocada a sufocar 
la insatisfacció d’uns veïns 

i veïnes que veuen com 
darrerament les promeses 
d’aquest consistori no es 

compleixen”
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La setmana passada l’equip 
de govern ens presentava el 
projecte que han anomenat 
‘El Balcó de la Riera’. Es 
tracta d’un avantprojecte 
realitzat de pressa i cor-
rents per poder entrar a 
la convocatòria dels Fons 
Next Generation i això es 
nota. Veient com està tot a 
Rubí, i sabent de l’existència 
de necessitats bàsiques no 
cobertes en aquest barri 
i en d’altres de la ciutat, 
considerem que s’hauria 
d’haver treballat amb més 
profunditat i més en 
consens amb els veïns 
i veïnes.

‘El Balcó de la Riera’ 
ens sembla, a més, una 
campanya de clientelis-
me de barri, enfocada a 
sufocar la insatisfacció 
d’uns veïns i veïnes 
que veuen com darre-
rament les promeses 
d’aquest consistori no 
es compleixen. Torres 
d’alta tensió que no es des-
vien ni se soterren, projec-
tes d’habitatge dotacional 
que hipotequen els espais 
destinats a equipaments 
sense consens i l’habitual 
deixadesa d’aquest govern 
pel que fa al manteniment 
de l’espai públic, entre d’al-
tres.

La planificació del pro-
jecte del Balcó de la Riera ja 
fa riure perquè és sabut per 
l’opinió pública que aquest 
ajuntament normalment no 
acaba realitzant els macro-
projectes que anuncia a 
bombo i platerets a les 
xarxes socials i mitjans. Però 

Foto: Anthony Duru

Pau Vidal 
AMIC / REDACCIÓ

És un d’aquells mots que 
donarien per a unes quan-
tes preguntes de concurset, 
perquè realment es porta 
l’oli. D’entrada, encara que 
tingui família (de seguida la 
veurem), sembla quasi òrfe-
na, perquè l’únic mot amb 
qui l’emparentaríem per si-
militud, i encara a mitges, és 
l’adjectiu quotidià; i després, 
perquè els viaranys de la 
fonètica històrica l’assignen 
a la família de cota, que és 
la forma que va prendre en 
català el terme llatí quota 
(pars).

Però anem a pams, que 
si no ens perdrem. I val més 
la pena perquè en realitat 
es tracta d’una peripècia 
etimològica interessant. 
Quota, ‘part que toca pa-
gar a cadascú’, deriva del 
llatí quotus, un adverbi que 
volia dir ‘en quant’ i que es 
feia servir en expressions 
com ara quotus numerus, 
‘en quin nombre’, o quota 
pars, ‘en quina part’, que en 
ser abreujada va donar la 

Quota
nostra protagonista d’avui. 
Per fer-vos-en una idea més 
completa, fixeu-vos en el cas 
paral·lel de l’esmentat quo-
tidià: prové de quotidianus, 
derivat de quotidie, ‘cada 
dia’ (és a dir, quotus+dia). O 
en el del seu altre parent, el 
substantiu quocient, ‘nom-
bre que resulta de la divisió 
d’un nombre per un altre’, 
que ve de quotiens, ‘quan-
tes vegades’. L’altra branca 
de la família (només en són 
dues) també és molt curteta: 
cotitzar, cotitzable i cotitza-
ció, totes tres sorgides de 
cota (inicialment, ‘nombre 
indicador d’altura’). D’aquí 
la famosa expressió de ‘co-
titzar a la Seguretat Social’, 
és a dir, abonar les quotes 
corresponents.

Pel que fa a la semàntica, 
encara que existeixen sintag-
mes específics com ara quo-
ta tributària o quota vidual, 
l’únic que ha fet fortuna és 
quota de mercat, un clàssic 
del turbocapitalisme més 
descarnat. Tot plegat, doncs, 
una parentela ben escassa.

Però ja que hem parlat 
de capitalisme, deixeu-me 

dir que poques vegades 
m’ha passat, per no dir cap, 
però aquesta setmana, en 
comptes de filigranes filo-
lògiques, m’hauria estimat 
més resumir els dos mil cinc-
cents espais d’aquest article 
en un eslògan que digués, 
senzillament: cremem-ho 
tot. La notícia que motiva 
aquesta peça, el projecte de 
noves quotes que ens faran 
pagar als autònoms ben 
aviat, és més que indignant. 
És una invitació a la revolta. 
La mateixa setmana que surt 
a la llum l’enèsim exemple 
d’espoli per part dels pode-
rosos (el cas dels funcionaris 
del Parlament que s’omplen 
les butxaques, i no pas poc, 
sense pencar), el govern 
espanyol colla encara una 
mica més aquests treballa-
dors cada dia més pobres 
que som els autònoms. No 
sé si l’abús forma part de la 
guerra contra els catalans, 
però com a mínim contra 
la dignitat humana segur 
que sí.

El Balcó de la Riera 
o el Balcó de la Via?

és que en aquest cas, a més, 
és el propi ajuntament el 
que es fixa com a dates per 
a la realització del mateix a 
finals de l’any 2025. De fet, 
al ritme de treball al qual 
ens tenen acostumats, po-
dran vendre en campanya 
electoral l’any 23 el projecte 
i encara el podran amortit-
zar per a l’any 27, ja que no 
creiem que estigui finalitzat 
en les dates previstes.

Tot i que el govern sem-
bla estar molt orgullós del 
projecte presentat, hem 
de dir que es tracta d’un 
document força buit, ja que 
de les gairebé 400 pàgines 
de què consta, aproxima-

dament 300 es dediquen 
a indicar on són els serveis 
del barri de Can Fatjó en 
plànols corresponents al 
clavegueram, aigua potable, 
gas, o telefonia. Només un 
seguit d’imatges virtuals ens 
mostren les intervencions 
que es pretenen realitzar i 
en no més de 4 pàgines amb 
poc contingut ens analitzen 
i justifiquen la necessitat 
d’aquestes.

Si entrem a analitzar el 
projecte, veiem un seguit de 
mancances evidents:

- No hi ha intervenció al 
Camí Riera entre el pont de 
Cova Solera i el Torrent de 

les Abelles, una zona on hi 
havia naus industrials, ara 
solars molt degradats, molt 
propera a la llera de la riera.

- La pèrgola projectada 
amb un cost d’aproximada-
ment 400.000 euros tindrà 
una visibilitat nul·la o molt 
limitada de la riera, ja que 
estaria construïda darrere 
d’uns edificis força alts. Això 
fa poc creïble tot plegat i 
aconsella un canvi del nom 
de “Balcó de la Riera” pel 
de “Balcó de Can Fatjó” o, 
si més no, “Balcó de la Via”.

- No té en compte tam-
poc la necessària integració 
de la plaça entre el carrer 
Topazi i el carrer Safir en 

el projecte, on lamen-
tablement no fa massa 
l’ajuntament va talar 
un pi emblemàtic per 
al barri i els veïns i ve-
ïnes de Can Fatjó. Com 
tampoc fa un estudi o 
proposta de cobriment 
de la via de tren al seu 
pas per la zona on esta-
va situada la masia de 
Can Fatjó, entre l’avin-
guda de Castellbisbal i 

en direcció a la passera de 
vianants dels FGC.

En fi, fum i més fum 
quan s’apropen al final del 
seu mandat. I és que la 
por a perdre el favor d’un 
barri fins ara amic, fa que 
es cometin molts errors, 
suposadament, en favor 
dels veïns i veïnes del barri 
de Can Fatjó. 

Creiem que el  més 
indicat seria preguntar a 
aquelles persones que hi 
viuen, les necessitats reals 
i mancances que tenen, en 
comptes de fer volar coloms 
de colors per desviar l’aten-
ció dels ciutadans.

La seva família agraeix les mostres de condol rebudes i 
us demana que sempre el tingueu en el vostre record

Jesús González Rovira
Ens va deixar el dia 17 de gener a l’edat de 74 anys

Enginyer Químic (I.Q.S.) 
Expresident del Rotary Club Sant Cugat  

(2006-2007), també havia estat membre del 
Club Muntanyenc i secretari de l’Associació 

Astronòmica Sant Cugat-Valldoreix

Xavier Cots
Regidor Esquerra 
Republicana Rubí
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Miquel Planchart inaugura 
a Tarragona una mostra 
d’imatges en 3D

Una de les obres que es poden observar a la mostra. / Miquel Planchart

L’Escola d’Art i Disseny prepara una exposició 
en homenatge a l’arti sta Pepa de Haro
MARTA CABRERA

Coincidint amb el desè 
aniversari de la mort de 
l’arti sta rubinenca Pepa de 
Haro, l’Escola d’Art i Disseny 
(edRa) està preparant un 
homenatge i una exposició 
per commemorar la seva 
figura. La inauguració de 
la mostra està prevista pel 
24 de març i serà a l’espai 
expositi u de l’escola, que 
a partir d’aquell moment 
quedarà batejat com a Es-
pai Expositi u Pepa de Haro 
i lluirà un tòrcul de l’arti sta, 
una premsa uti litzada per la 
creació de gravats, cedit per 
la família.

Per tal de poder con-
feccionar l’exposició d’ho-
menatge a De Haro, edRa 
ha demanat la cessió de 
diverses obres tant a la 
seva família com a diversos 
amics i a les insti tucions on 
havia donat classes, com 
per exemple l’escola Torre 
de la Llebre. També fa una 
crida als rubinencs que pu-
guin tenir a casa seva obres 
de l’arti sta per tal que les 
cedeixin temporalment a 
l’escola per l’exposició.

La mostra se centrarà 
en el gravat, la disciplina 
en què l’arti sta va ser més 
prolífi ca, especialment amb 
planxa de fusta i cartró. 
Pepa de Haro va tractar di-
verses temàti ques i durant 
la seva vida va desenvolu-
par diversos ti pus d’art, des 
de l’abstracte fi ns a la part 
fi gurati va, però també amb 
una part de crítica social 
i objectes inanimats, així 
com també animals. Tot i 
que a la mostra s’exposarà 
principalment gravat també 

inclourà algunes peces de 
pintura acrílica i escultures 
de fusta i alabastre.

A més, edRa aprofi tarà 
la mostra, que es podrà 
visitar fi ns a fi nals de maig, i 
les obres de gravat en parti -
cular, per iniciar un cicle de 
tallers i seminaris dedicats 
al gravat.

Pepa de Haro es va di-
plomar en pintura i gravat a 
l’Escola Massana de Barce-
lona i va ser ti tulada ofi cial 

per l’Escola d’Arts i Ofi cis 
de la Llotja. Originària de 
Cartagena, va arribar a 
Rubí l’any 1978 i entre el 

1991 i el 2003 va ser regido-
ra de l’Ajuntament de Rubí. 

D’entre totes les se-
ves obres potser la més 
coneguda és ‘Dempeus’, 
l’escultura que presideix la 
plaça d’Onze de Setembre. 
Fa nou anys, l’Ajuntament 
de Rubí també va retre un 
homenatge a Pepa De Haro 
amb una mostra a l’Aula 
Cultura ti tulada ‘La vie en 
rose. Homenatge a Pepa 
de Haro’

L’escola fa 
una crida als 

rubinencs que 
ti nguin obra seva 
perquè la cedeixin 

temporalment

L’arti sta Pepa de Haro, en una imatge d’arxiu, davant d’una de les seves creacions. 

EXPOSICIONS

L’artista rubinenc Miquel 
Planchart porta la seva mos-
tra ‘De formes deformes’ al 
Port de Tarragona, una ex-
posició que es va inaugurar 
dijous i que es podrà visitar 
fi ns al 13 de març.

Planchart està especi-
alitzat en imatges estere-
oscòpiques i al desembre 
va presentar a Rubí el seu 
llibre ‘De formes deformes’, 
que porta el mateix tí tol que 
l’exposició.

En aquesta mostra, Plan-
chart pretén ensenyar un 
conjunt de sensacions que 
interpel·len de forma efí-
mera el subconscient i que 
de forma aleatòria genera 
infinitat de lectures, alte-
rades pel jo interior. Sota el 
tí tol ‘De formes deformes’, 
Planchart combina de nou 
el seu bagatge en la tècnica 
estereoscòpica amb el món 
de la natura.

Segons l’autor, la mostra 
és una proposta visual que 
presenta una nova dimen-
sió en les obres: s’altera la 

imatge de tal forma que un 
paisatge idíl·lic es converteix 
en un decorat d’insomni, 
un bell nu pot crear de-
sassossec, unes ombres es 
converteixen en una bellesa 
irreal, boscos calcinats en 
poètiques escultures, en 
rostres amables, rostres 
tenebrosos, etc.

La tècnica aplicada en 
aquestes imatges és la de 
l’anàglif, utilitzant els co-
lors del sistema additi u: el 
vermell, primari, i el cian, 
secundari, donen com a re-
sultat la possibilitat de veure 
de forma estereoscòpica, és 
a dir, en tres dimensions, a 
través d’unes ulleres amb 
uns fi ltres adequats. Es trac-
ta d’una tècnica del segle 
XIX que conti nua tenint una 
plena vigència.

La mostra s’ubica al Tin-
glado 2 del Moll de la Costa 
del Port de Tarragona i l’ho-
rari d’obertura és de dimarts 
a dissabte de 10 h a 13 h i de 
16 h a 19 h i els diumenges i 
festi us d’11 h a 14 h. / DdR

www.diariderubi.com

Truca’ns al
 609 03 22 89 

Vols anunciar-te?
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La Biblioteca acull des de 
fa uns dies ‘La sabata de 
l’altr@’, una escultura re-
alitzada per l’Escola d’Art i 
Disseny (edRa) en el marc 
dels actes del Dia Inter-
nacional de les Persones 
amb Diversitat Funcional 
del 2019. Es tracta d’una 
escultura inspirada en l’ex-
pressió “posar-se en les 
sabates de l’altre” i pretén 
simbolitzar l’empati a envers 
els ciutadans que tenen 
discapacitat.

Fa tres anys, amb moti u 
del Dia Internacional de les 
Persones amb Diversitat 
Funcional, un grup d’in-
fants i persones adultes de 
diferents enti tats i serveis 
de l’àmbit es van trobar 
a edRa per modelar amb 
fang tot un seguit de sa-
bates, cadascú segons el 
seu gust. Entre aquestes 
obres, se’n va escollir una 
perquè l’escola la reproduís 
en gran format. La sabata 

EXPOSICIONS

La Biblioteca exposa una escultura d’edRa 
dedicada a les persones discapacitades

es va poder veure durant la 
celebració de l’efemèride a 
la plaça del Doctor Guardiet, 
al costat de la resta de peces 
originals.

Ara, un cop restaura-
da, l’escultura arriba a la 
Biblioteca per continuar 

promovent la visibilitat i 
comprensió de les persones 
amb discapacitat.

L’obra vol fer reflexio-
nar la ciutadania sobre la 
necessitat de posar-se en 
el lloc de les persones amb 
discapacitat, per ser més 

conscients i responsables 
a l’hora de construir una 
societat més inclusiva.

La sabata quedarà expo-
sada durant uns mesos a la 
Biblioteca i després passarà 
per altres equipaments de 
la ciutat.

L’obra es podrà contemplar durant els propers mesos a la Biblioteca. / Ajuntament

LITERATURA

ASAV publica un llibre 
infanti l per recaptar diners 
per famílies vulnerables
 L’Associació de Solidaritat 
i Ajuda Veïnal (ASAV) ha 
publicat el llibre ‘El bagul 
solidari’, una publicació que 
ha estat possible amb el 
suport de BASF Chemical i 
que està editat per Random 
House Mondadori. 

‘El bagul solidari’, escrit 
per Ala Baños i Sara Checa 
i amb les il·lustracions de 
Raquel Mayorga i amb el 
suport de tot l’equip d’ASAV, 
neix com un 
projecte per 
retornar a la 
s o c i e t a t  e l 
que la ciuta-
dania ha do-
nat durant els 
darrers anys 
a l’entitat so-
lidària. 

E l  l l i b r e 
està destinat 
als infants de 
4 a 12 anys i 
tracta la histò-
ria sobre l’ani-
versari d’una 

nena que ha de fer neteja 
i descartar les joguines que 
ja no necessita per poder-les 
donar a altres infants. ‘El 
bagul solidari’ es pot com-
prar a les llibreries de Rubí 
per 9,50 euros o bé trucant 
al 931708421. Els diners 
recaptats aniran íntegra-
ment desti nats a comprar 
productes d’higiene i men-
jar per a infants de famílies 
vulnerables. / DdR

     LLÁMENOS SIN COMPROMISO Y LE DAREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN.

PIDA UNA VISITA SIN COMPROMISO, TELF. 93 588 40 08  
C/ VALLESPIR, Nº 19, 2ª PLANTA, 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS,   

    ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

P

La mostra ‘Efecte papallona’, a 
la Biblioteca, dona a conéixer un projecte 
solidari entre Rubí i Veneçuela
La Biblioteca Municipal 
Mestre Martí  Tauler també 
acull des d’aquest dijous 
l’exposició ‘Quan materials 
descartats es converteixen 
en ajuda humanitària per 
a Veneçuela: Efecte papa-
llona’. Es tracta d’una pro-
posta artí sti ca que difon el 
projecte solidari ‘Mi mejor 
amigo es’, a través del qual 
persones de Veneçuela en 
situació de vulnerabilitat 
reben cada mes ajuda 
humanitària.

‘Mi mejor amigo es’ 
és un projecte personal 
de la rubinenca Alexandra 

Medina, que ara fa quatre 
anys va senti r la necessi-
tat de miti gar la situació 
de precarietat que vivien 
moltes persones al seu 
país natal. La seva idea 
era reunir productes de 
primera necessitat, com 
ara medicaments i arti cles 
d’higiene que d’una altra 
manera haguessin estat 
destruïts, i fer-los arribar 
a infants i gent gran que 
depenien de la caritat. En 
aquests moments, tres 
insti tucions i més de 300 
persones reben mensual-
ment aquesta ajuda huma-

nitària. L’exposició, que es 
podrà visitar fi ns al 28 de 
febrer a la primera planta 
de l’equipament, docu-
menta el valor d’aquest 
projecte solidari. 

La iniciati va, que comp-
ta amb la parti cipació d’ar-
tistes com Pep Borràs i 
Laura Patricio, mostra de 
quina manera peti tes ac-
cions de reciclatge a casa 
nostra aconsegueixen can-
viar la vida de persones de-
safavorides a Veneçuela. 
Ho fa a través de diferents 
decorats, on els i les visi-
tants poden experimentar 
les diferents realitats de 
Catalunya i del país llati no-
americà, i fi nalment esco-
llir aquells productes que 
poden ajudar els infants i 
la gent gran “de l’altre cos-
tat de l’exposició”. Aquest 
caràcter interacti u fa que 
la mostra sigui especial-
ment adequada per a la 
sensibilització del públic 
infanti l. / DdR

Portada del llibre. 



El farcell de la 
postguerra. 

Exposició en home-
natge a totes aquelles 
famílies que van viu-
re una de les etapes 
més dures i llargues 
del nostre país, la 
postguerra. Al Museu 
Municipal el Castell 
fins al 30 de gener. 
Exposició del Depar-
tament de Cultura, el 
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Si... desea personal...
para limpieza o para 

atender personas mayores

Llámenos al 699 356 464

AGENDA CULTURAL

EXPOSICIONS

21 DE GENER 22 DE GENER

24 DE GENER

Presentació del llibre 
‘Libro de vida’, de 
Wenceslao Galán i 
amb il·lustracions de 
Montse Forti no. 
Música a càrrec d’Àl-
varo Taborda (contra-
baix) i Alex Climent 
(piano).
A les 19.30 h a l’Ateneu

Taller de creació 
d’escultures arti culades. 
Dirigit a un públic 
familiar amb infants 
a parti r de 6 anys. Cal 
inscripció prèvia.
A l’Ateneu a parti r de 

les 11.30 h

Cicle Gaudí. 
Preu: 4,50€|3€.
A les 20 h a l’Ateneu

A càrrec de la 
companyia Fata 
Morgana. 
Preu: 10€. A les 19 h 
al Casal Popular. 

Espai d’intercanvi 
d’objectes de 
segona mà.
A parti r de les 
10.30 h a la 
Pl. Catalunya.

Jaume Pla i Pallejà va 
néixer a Rubí el 1914 
i va morir a Barcelona 
el 1955. Va ser pin-
tor, bibliòfi l, escriptor, 
destacant especial-
ment els seus gravats. 
Un fons important de 
la seva obra és a la Bi-
blioteca de Catalunya 
i al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya. A 

A càrrec de Marta 
Selva. Cicle de 
conferències de 
l’Aula d’Extensió 

Vespres de Jazz 
i lletres

‘Besti oles i altres 
artefactes arti culats’

Cinema: ‘Pan de 
limón con semillas 
de amapola’

Teatre: ‘Peces’

La Trocalleria

Gravats de Jaume Pla

Conferència: 
‘Les aportacions de 
les dones a la història 
del cinema’

Servei 
d’autoreparació 
de peti ts aparells 
electrònics. 
A les 17 h a l’Ateneu.

A càrrec de La Ma-
leta de la Lili. Per a 
infants d’1 a 4 anys. 
A les 18.15 h a 
la Biblioteca.

Hora del conte: 
‘Bressolar amb 
contes’

l’Anti ga Estació. 
Fins al 30 de gener. 
Exposició del fons del 
MMUC.

Exposició del Col·lecti u 
d’Il·lustradors de Rubí 
City (C.I.R.C.)
Vintena d’originals 
sota el tí tol ‘Injustí ci-
es’. A l’espai de llibres 
Lectors al tren! fi ns al 
4 de febrer

’La sabata de l’altr@’
Escultura de l’Escola 
d’Art i Disseny edRa 
pel Dia Internacional 
de les Persones amb 
Diversitat Funcional. 
Al vestíbul de la Bi-
blioteca Municipal 
Mestre Tauler. Data 
fi nal sense concretar

25 DE GENER

Universitària de Rubí.
A les 18 h a la 
Biblioteca. 

De 8 a 14 h a la 
plaça del Mercat

Mercat de 
la Numismàti ca i 
el col·leccionisme

Dimecres manetes

Museu d’Història de 
Catalunya i la Funda-
ció Anti ga Sabadell.

Quan materials des-
cartats es convertei-
xen en ajuda humani-
tària per a Veneçuela: 
Efecte papallona
Proposta artí sti ca que 
difon el projecte so-
lidari ‘Mi mejor ami-
go es’. A la primera 
planta de la Biblioteca 
Municipal. Fins al 28 
de febrer

Aparadors de Diora-
mes. 
Al vestíbul de la Bi-
blioteca fi ns al 31 de 
gener. A càrrec de 
l’Associació de Pesse-
bristes, i alumnes del 
Regina Carmeli. 
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Cada any, l’Associació de la 
Gent Gran de Rubí organitza 
el Concurs de Poesia i Nar-
rati va, que enguany arriba 
a la 19a edició. En aquesta 
ocasió, el certamen estarà 
dedicat a la fi gura de Fran-
cesc Alujas Oliana, escriptor 
i poeta rubinenc que va 
morir el desembre del 2016.

El concurs accepta tot 
tipus d’estils literaris i la 
normati va es pot consultar 
al Casal de la Gent Gran del 
carrer de Magallanes, 60. Es 
pot presentar qualsevol per-
sona a parti r dels 15 anys, 
amb obres inèdites i d’una 
extensió determinada. Els 
textos poden ser en català 
o castellà. La data límit de 
presentació de treballs al 
certamen és el 18 d’abril i 
els premis es lliuraran el 4 
de maig.

Alujas: un autodidacte
Francesc Alujas va ser una 
de les grans personalitats 

El concurs literari de l’Associació Gent 
Gran estarà dedicat a Francesc Alujas

de Rubí durant el darrer 
segle. Va néixer el 1922 a 
Rubí i va estudiar comerç 
i comptabilitat, però en 
realitat la seva passió van 
ser les lletres, destacant en 
tres vessants: poesia, assaig 
i teatre. Va ser un autodi-
dacte i va escriure diverses 

obres de teatre i poesies. El 
1967 va publicar ’El blanc 
i el negre’, un assaig sobre 
la situació racial a Amèrica. 
També va ser col·laborador 
de la revista Rubricata i 
corresponsal literari de La 
Vanguardia. La tasca per la 
qual va ser més conegut a 

El certàmen estarà dedicat a la fi gura d’aquest rubinenc il·lustre. / Arxiu

Gran surtido en 
alimentación y complementos 

para pájaros

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

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

alimentación y complementos 

¡NOVEDAD!

L’acte de lliurament de la primera edició del Premi 
Lletres de Mercat ti ndrà lloc dimarts vinent al migdia
REDACCIÓ

L’Associació d’Adjudicataris 
del Mercat Municipal de 
Rubí lliurarà el Premi Lletres 
del Mercat dimarts vinent 25 
de gener al migdia, a la zona 
del peix de l’equipament 
comercial. L’acte comptarà 
amb la presència dels mem-
bres del jurat del guardó, 
que ha estat format per 
Adrià Marti n, director de la 
Biblioteca Mestre Martí  Tau-

ler; Enric Pallarès, responsa-
ble de la llibreria El Racó del 
Llibre; Enric Viladot, editor 
de Viena Edicions; Marina 
Porras, de la Llibreria l’Om-
bra, i de Montse Marcet, 
de l’espai de llibres Lectors 
al tren!. 

L’Associació d’Adjudi-
cataris del Mercat va con-
vocar l’abril de l’any passat 
la primera edició d’aquest 
certamen, un premi litera-
ri que l’equipament volia 

impulsar el 2020, però que 
la pandèmia va obligar a 
posposar. El concurs literari, 
que en principi neix amb una 
periodicitat bianual, està 
centrat en la novel·la curta o 
un recull de relats en llengua 
catalana. 

Els treballs es van poder 
presentar fi ns a l’octubre. El 
guanyador d’aquesta prime-
ra edició del Premi Lletres 
del Mercat veurà la seva 
obra publicada per Viena 

Edicions, una editorial de 
presti gi al món literari cata-
là, per la propera Diada de 
Sant Jordi. A més de l’edi-
ció del llibre, també rebrà 
un premi de 2.000 euros. 
Aquest certamen literari 
pretén reforçar l’equipa-
ment comercial com un 
espai d’interrelació social, 
important en la vida de la 
ciutat i amb una dinamit-
zació que va més enllà de 
l’aspecte comercial.

Rubí, a part de la creació 
literària, va ser la de l’ense-
nyament de llengües estran-
geres, abans de l’eclosió de 
les modernes acadèmies i 
centres d’idiomes. Molts 
rubinencs i rubinenques van 
aprendre anglès, francès, 
alemany amb ell. 

ARTS ESCÈNIQUES

El grup de teatre CasalXou, 
de l’Associació de la Gent 
Gran de Rubí, ha suspès 
l’actuació que tenia prevista 
el 23 de gener a La Sala. Es 
tracta d’una actuació escè-
nica que tenia per objecti u 
recollir fons per La Marató 
de TV3, dedicada enguany 

a la salut mental.
El grup de teatre s’ha vist 

obligat a ajornar l’acti vitat 
per culpa de la covid. Segons 
ha explicat l’enti tat, la inten-
ció és poder fer l’espectacle 
al maig, durant les Festes 
de Primavera del Casal de 
la Gent Gran. / DdR

Ajornat fi ns al maig 
l’espectacle del CasalXou 

Imatge d’arxiu de l’espectacle del Casalxou.



Divendres, 21 de gener de 2022 ESPORTS14
FUTBOL | SEGONA CATALANA FUTBOL | PRIMERA CATALANA

El Rubí tanca la primera volta amb una 
derrota per la mínima al camp del Júpiter
La Unió Esportiva Rubí ha 
tancat la primera volta de 
la lliga amb una derrota 
al camp de La Verneda, 
contra el Júpiter. El conjunt 
barceloní va saber aprofitar 
l’únic gol del partit, que va 
arribar al minut quatre de 
joc, per endur-se els tres 
punts. L’1-0 va arribar en 
una acció d’estratègia a 
pilota aturada, quan Oscar 
Vacas va rematar de cap i 
va superar Guitart, el porter 
del Rubí.

Els jugadors de Juan 
Romero van arribar al partit 
amb la baixa per sanció del 
golejador de l’equip, Edgar 
Álvaro, i del nou fitxatge, el 
veterà Miguel García. Tot i 
el gol inicial dels locals, el 
Rubí de seguida va buscar 
el gol de l’empat, que po-
dria haver arribat després 
d’una bona jugada entre Ruy 
Gama i Padillo.

El Júpiter, molt orde-
nat, intentava neutralitzar 
les arribades del conjunt 
blanc-i-vermell, que creava 

Onze inicial de la UE Rubí al camp de La Verneda. / Cedida

El Veinti guanya al Castellbisbal 
i dedica el triomf a Kiko Díaz
El Juventud 25 de Septiem-
bre va aconseguir la victòria 
contra la UE Castellbisbal a 
casa, un triomf que va dedi-
car a l’exjugador de l’entitat 
Kiko Díaz, que ha mort re-
centment. El club i el grup 
d’animació Supporters 1968 
van realitzar un homenatge 
a l’exjugador abans, durant 
i després del partit. A més, 
durant el cap de setmana, 
tots els equips de l’entitat 
van fer un minut de silenci 
en els seus partits.

FUTBOL | TERCERA CATALANA

El conjunt rubinenc va 
dominar durant tot el partit, 
però hi va haver molt po-
ques ocasions. No va ser fins 
als 20 minuts de la represa 
que els jugadors de Richard 
Giménez van fer el primer 
gol del partit. Va ser gràcies 
a un gran gol de falta del 
lateral esquerre de l’entitat, 
Alex Romero.

El Castellbisbal intentava 
crear perill, però sense mas-
sa encert, i va ser el Veinti 
qui va aconseguir sentenciar 

el partit amb un gol des de 
la frontal de l’àrea de Roli.

En temps de descompte, 
el conjunt del Baix Llobregat 
va aconseguir maquillar el 
resultat per deixar al mar-
cador el definitiu 2-1. El re-
sultat manté els de Rubí en 
segona posició a dos punts 
del líder, la UD San Lorenzo, 
que no va fallar. Aquest cap 
de setmana, el Juventud 25 
de Septiembre jugarà contra 
el Sant Cugat FC a la localitat 
veïna. / J. González

L’equip rubinenc va fer un sentit homenatge a l’exjugador Kiko Díaz, mort recentment. / Cedida

L’Olímpic deixa escapar 
dos punts més a Can 
Fatjó davant l’Espluguenc 
L’Olímpic no va poder acon-
seguir la victòria davant 
l’Espluguenc al Municipal 
de Can Fatjó en un partit 
que era molt important per 
consolidar-se a la segona 
plaça de la taula, amb el Mo-
lins de Rei. Només queden 
dues jornades per finalitzar 
la primera volta i, tenint en 
compte que aquesta tem-
porada pugen directament 
els dos primers i baixen els 
tres últims, és necessari 
assegurar els partits a casa 
per poder-se mantenir en 
llocs d’ascens. A més, els de 
Can Fatjó estan deixant anar 
molts punts al seu camp, fet 
que pot ser perjudicial per al 
seu objectiu d’ascens.

L’Espluguenc arribava 
al partit amb tres derro-
tes consecutives i un total 
de 12 gols encaixats, però 
l’Olímpic no va ser capaç 
d’enviar l’esfèric a les xarxes 
visitants. Cal admetre que 
els de Juan Carlos Rodríguez 
tenien baixes rellevants, 

sobretot en la línia atacant 
i això es va notar al partit. A 
només 5 minuts de l’inici, es 
va lesionar Eric Martínez per 
un fort cop al genoll esquer-
re i va haver de ser substituït 
per Isaac Vargas. Els de Can 
Fatjó es van apropar més 
que el rival a la porteria 
contrària, però sense crear 
ocasions clares de gol. Per 
la seva banda, l’Espluguenc 
tampoc no va inquietar el 
porter local, així i tot, a punt 
d’arribar el final, una falta 
prop de l’àrea i un llança-
ment de córner van estar a 
punt de donar la sorpresa 
per l’equip visitant.

Urgeix la recuperació 
d’homes crucials com Mau-
ri, Claudio, Escobar, Pau o 
Christian, per aconseguir 
amb garanties els desitjats 
gols. La pròxima jornada, 
l’Olímpic visitarà Cornellà 
per enfrontar-se en el Muni-
cipal Almeda al CD Almeda. 
Serà diumenge a les 12 h. / 
José Verde

perill a l’àrea rival. El porter 
local, Rafa Leiva, es va erigir 
en salvador del seu equip 
i va aturar una centrada 
enverinada del capità, Aitor 
Torres. A aquesta ocasió, cal 
sumar dos xuts llunyans de 
Gorrea i Juanjo, que tampoc 
es van transformar en gol. 
Per la seva banda, el Júpi-
ter s’aproximava de forma 
tímida a l’àrea de Guitart, 
que durant la primera part 
va ser un espectador més. 

A la represa, el conjunt 
de Barcelona va estirar les lí-
nies i va estar a punt de fer el 
0-2, però Guitart va resoldre 
bé un u contra u amb Julen 
Axpe. Aquesta va ser l’única 
intervenció del porter del 
Rubí en la segona part.

L’equip visitant conti-
nuava insistint i tenia la 
possessió de la pilota, però 
el Júpiter, amb molt d’ofici 
va saber aguantar l’empenta 
del conjunt vallesà. De nou 

Padillo i Rui Gama en dues 
ocasions van poder aconse-
guir l’empat, però Rafa Leva 
va evitar el gol de nou.

Al final del partit, Rome-
ro va fer debutar el jove del 
planter Álex Berlanga, qui ha 
tornat al Rubí després de ju-
gar al Juvenil del Mercantil. 
Després de superar una le-
sió de lligaments encreuats, 
Berlanga va poder disputar 
els primers minuts a Primera 
Catalana. / UE Rubí
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Sis equips de La Rubinenca 
participaran a la Lliga Catalana

La temporada de Sala de la 
Federació Catalana de Tir 
amb Arc ha finalitzat amb 
la celebració del Campionat 
de Catalunya, entre el 15 i el 
16 de gener a l’Estació del 
Nord, a Barcelona.

Els arquers Carles Saba-
tés i José Pérez han acon-
seguit pujar al podi en les 
seves categories. Perez ha 
assolit el triomf en arc com-
post després d’aconseguir 
la màxima puntuació en la 
ronda de classificació 
i la d’eliminació. Per 
la seva banda, Saba-
tés, que va partici-
par en la modalitat 
d’arc nu, va obtenir 
516 punts en la ron-
da de classificació i 
en l’eliminatòria va 
quedar en tercer 
lloc. També van par-
ticipar en el campi-

onat Enrique Flores i Carlos 
Cárcamo. Flores ho va fer 
en arc instintiu i va aconse-
guir la màxima puntuació 
amb 531 punts. En la ronda 
eliminatòria, l’arquer final-
ment es va classificar en el 
sisè lloc. Per la seva banda, 
Cárcamo, que va competir 
en arc longbow, va ser 3r 
amb 545 punts en la fase de 
classificació i en l’elimina-
tòria va quedar en vuitena 
posició. / Arquers Rubí

WATERPOLO | PREMI

La waterpolista Elena Ruiz guanya el premi 
a l’esportista catalana amb més projecció

La waterpolista rubinenca 
Elena Ruiz ha estat escolli-
da esportista catalana amb 
més projecció de l’any, un 
guardó que es lliurarà en la 
25a Festa de l’Esport Cata-
là, organitzada per la Unió 
de Federacions Esportistes 
de Catalunya (UFEC), el 
Diario Sport i la Secretaria 
General de l’Esport i l’Acti-
vitat Física (SGEAF).

La jugadora del CN Rubí 
va aconseguir aquest estiu 
la medalla de plata als Jocs 
Olímpics de Tòquio i tot i 
no tenir molta experiència 
amb la selecció es va erigir 
en una jugadora fonamen-

tal per aconseguir la meda-
lla olímpica. A més, també 
va ser la màxima golejadora 
a Divisió d’Honor en la tem-
porada 2020-2021.

El premi a la millor es-
portista de l’any ha estat 
per la futbolista del FC 
Barcelona Alexia Putellas. 
En la categoria masculina, 
el millor esportista ha estat 
el piragüista Saúl Craviotto 
i l’esportista amb major 
projecció ha estat per Eric 
Pastor, també piragüista.

Cara i creu del Femení
El Sènior Femení del CN 
Rubí va guanyar un partit i 

El Sènior Femení i el Masculí 
del Cent Patins continuen 
amb la bona ratxa i després 
de sumar dues victòries la 
setmana passada ara repe-
teixen. 

El Masculí va jugar a casa 
contra el Metropolitano, un 
equip de Bilbao, que no va 
complicar massa les coses 
als de Rubí. Els jugadors de 
Marcus Fajardo van trigar a 
encarrilar el partit perquè 
l’equip basc va dificultar el 
joc local en alguns moments 
del matx.

Encara que a la primera 
meitat, el Rubí guanyava 
per 4-1, amb gols de Coro-
nas (2), Genís i Fajardo, el 
Metropolitano no va llençar 
la tovallola en cap moment 
i a deu minuts pel final va 
apropar-se al marcador fins 
al 5-4.

Amb el quart gol visitant, 
el Cent Patins va espavilar 
fins a sumar els tres punts 
amb gols d’Ian, Pol, Fajardo 
i Sergio Medina per deixar el 
resultat final en 8-4.

Per la seva banda, el 
Femení va jugar diumenge 
a casa contra el Tsunamis 

de Barcelona. Les jugadores 
del Cent Patins van anar en 
tot moment per damunt en 
el marcador, tot i que no van 
desplegar el millor joc de la 
temporada. 

No va ser un partit fàcil 
de guanyar, però aquesta 
vegada la sort de cara a 
porteria es va aliar amb les 
rubinenques i sobretot per 
la gran intervenció de les 
dues porteres espartanes, 
Carme i Munevar, que van 
decidir el partit. Els gols del 
Cent Patins van ser obra 
de l’americana Tere i de 
Judit Pareja.

La setmana vinent tots 
dos equips descansaran per 
disputar posteriorment la 
Copa del Rei.

Seu Elit Infantil
L’Infantil del Cent Patins va 
disputar la segona Seu Elit, 
on els jugadors de Lorente 
‘Tito’ van perdre l’opció 
de guanyar la lliga després 
de ser escombrats pel Tu-
can per 6-3 i perdre contra 
Las Rozas per 4-5. Els de 
Rubí només van guanyar el 
Fènix per 6-1. / HCR

HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

Els dos equips sèniors 
del Cent Patins tornen 
a sumar dues victòries

Els dos equips es preparen ara per disputar la Copa del Rei. / Cedida

TIR AMB ARC | CAMPIONAT DE CATALUNYA 

va perdre l’altre en el doble 
enfrontament que tenia el 
cap de setmana. El primer 
duel va ser contra el CN 
Catalunya, equip contra el 
qual les jugadores de Rubí 
es van imposar de forma 
clara per 7-12. En canvi, 
en l’altre partit, contra el 
CN Sant Andreu, van veure 
com la seva ratxa de victò-
ries consecutives es tallava 
en sec amb una derrota 
contundent per 3-11. Tot 
i l’ensopegada, el conjunt 
del CN Rubí segueix en 
sisena posició.

D’altra banda, el Sènior 
Masculí no va poder dis-

putar el seu enfrontament 
contra el CN Atlètic Barce-
loneta perquè el partit es 
va ajornar. Pel que fa a la 
resta de resultats, l’Infantil 
Femení va guanyar el CN 
Sant Feliu per 4-6, el Màs-
ter va perdre contra el CN 
Poblenou per 9-8 i el Juve-
nil Femení va caure contra 
el CN Mataró per 18-3. El 
Cadet Masculí va perdre 
20-9 contra el CN Barcelo-
na A i l’Infantil Masculí no 
va tenir cap opció contra el 
CN Montjuïc (3-11).

Duatló a Igualada
La secció de triatló va par-
ticipar diumenge en el 
Duatló d’Igualada. L’equip 
va assolir la 22a posició 
per equips, amb Carlos 
Insa com a millor classificat 
del club, ja que va quedar 
32è a la general i 8è en la 
seva categoria. Pel que fa 
a la resta de participants 
locals, Ricard Valenzuela 
va ser 140è en la general 
i 7è en la seva categoria, 
Fede Haba va quedar 176è 
a la general i 12è a la seva 
categoria i Gerardo Blanco 
va ser 215è a la general i 
22è a la seva categoria.

La rubinenca Elena Ruiz, en un partit del Natació Rubí. / Cedida

L’Agrupació Rubinenca 
d’Escacs retorna a la com-
petició aquest diumenge 
amb una nova edició de la 
Lliga Catalana, on el club 
local tindrà participarà 
amb sis equips. El primer 
jugarà a la Segona Divisió 
Nacional, el tercer a Sego-
na Provincial, i el tercer, 
quart i cinquè a Tercera 
Provincial. A més, també 
hi haurà un equip en la 
categoria de promoció 
S12, destinat a la formació 
dels nous jugadors.

En la primera jornada, 
l’A viatja fins a Tora per 
enfrontar-se a uns dels 
equips més potents de la 
categoria, l’E viatja a Les 
Franqueses i l’S12 visita el 
Montmeló. Els equips B, C i 
D jugaran a casa diumenge 
a partir de les 9.30 h.

Pel que fa a l’Escola 

d’Escacs continua oferint 
les seves classes a infants 
i adults. Les classes es 
fan cada tarda a l’Escola 
d’Adults, situada al carrer 
Terrassa, número 59-61, 
Aula 7. / La Rubinenca

Sabatés i Perez pugen al podi 
al Campionat de Catalunya

ESCACS | LLIGA CATALANA
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