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Una estudiant del JV Foix 
queda ferida lleu per 
l’atropellament d’un camió
MARTA CABRERA

Un camió que treballa per 
l’empresa Puigfel va atro-
pellar dijous de la setma-
na passada al matí sense 
conseqüències greus una 
estudiant del JV Foix a la 
carretera d’Ullastrell, da-
vant l’institut. Segons ha 
explicat la família de la jove, 
un grup d’estudiants de 2n 
de Batxillerat estaven asse-
guts durant l’hora del pati 
a la vorera de la carretera 
quan un camió va passar 
molt a prop dels joves. La 
majoria van poder saltar a 
temps, però una de les es-
tudiants va veure com una 
de les rodes del camió li pas-
sava per sobre d’un peu. A 
més, diverses motxilles van 
resultar afectades i un dels 
ordinadors portàtils d’un 
dels alumnes va quedar 
completament destrossat.

El vehicle no es va aturar 
i la jove afectada va anar a 
l’hospital, on després de fer-
li una radiografia van poder 
descartar una fractura del 
peu. Tot i això, la jove “té el 
peu inflat i no pot caminar” 
segons ha explicat el seu 
pare, Manuel Aljama. Els 
fets van passar durant l’hora 
del pati.

Segons ha explicat la 
família, la Policia Local es 
va negar a acceptar la de-
núncia perquè les ferides 
eren lleus, motiu pel qual 
finalment han recorregut al 
jutjat: “Vam anar al jutjat de 
guàrdia, on sí que ens van 
acceptar la denúncia”.

Segons van poder es-
brinar després les famílies 
afectades per l’accident, 
que es van posar en contac-
te amb l’empresa per la qual 

el vehicle estava prestant el 
servei, el conductor va dir 
que no va ser conscient de 
l’atropellament tot i que sí 
que va veure els joves.

L’AFA demana una regula-
ció en el pas de camions
L’Associació de Famílies del 
JV Foix ha publicat un comu-
nicat recordant que fa molts 
anys que demana que es 
busqui un camí alternatiu o 
es limitin els horaris del pas 
dels vehicles pesants per 
aquesta via. En aquest sen-
tit, es queixen que en una 
reunió recent l’Ajuntament 
“no va mostrar cap predis-
posició a forçar l’empresa a 
respectar els horaris d’en-
trada i sortida de l’escola ni 
tampoc a posar vigilància 
policial en aquesta franja 
horària”.

L’Ajuntament es reunirà 
amb les empreses
Per la seva banda, després 
de l’incident, el consistori 
ha informat que es reunirà 
amb les empreses que te-
nen camions que circulen 
per la zona per intentar 
regular els horaris.

En un comunicat, el 
consistori s’ha compro-
mès a mantenir trobades 
amb aquestes companyies 
per aconseguir restringir el 
trànsit en horaris determi-
nats en relació amb l’activi-
tat lectiva al centre. 

A banda d’això, l’Ajun-
tament ha explicat que 
dona suport a les famílies 
afectades per l’incident en 
les accions que vulguin em-
prendre per reclamar danys 
personals i materials i que 
es reunirà amb la direcció 
del centre i l’AFA.

L’alcaldessa insisteix que Rubí necessita 
un hospital, tot i l’obertura del CUAP

REDACCIÓ

Fa tot just unes setmanes 
que ha obert les portes del 
Centre d’Urgències d’Aten-
ció Primària (CUAP) Mútua 
de Terrassa, unes instal-
lacions que permeten aten-
dre urgències sanitàries de 
mitja i baixa complexitat 
durant les 24 h del dia i que 
possibiliten fer analítiques i 
radiografies de forma con-
tínua.

La posada en marxa 
d’aquestes instal·lacions, 
però, no ha satisfet del tot 
a la ciutat. Si fa uns dies En 
Comú Podem, socis de go-
vern juntament amb el Partit 
dels Socialistes de Catalunya 
(PSC), criticava que no hi ha-
via urgències pediàtriques, 
ara ha estat l’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, en nom 
de tot el govern, qui ha 
volgut tornar a reobrir el 
debat de l’hospital de Rubí. 
“No valorem negativament 
l’obertura del CUAP perquè 
és un servei important, però 
el que necessitem com a 
ciutat és que d’una vegada 
per totes la Generalitat es 
posi a treballar per tenir 
l’hospital”.

De fet, la màxima res-
ponsable municipal consi-
dera que “si la ciutat tingués 
un hospital de referència, 
el que faria el CUAP seria 
completar-lo. Ara estem mi-
llorant la cartera de serveis 
que tenia el CAP Mútua, sí, 
però hem perdut traumato-
logia i seguim sense resoldre 
altres necessitats urgents”.

Segons Martínez, Rubí 
és de les poques ciutats 
catalanes amb aquesta po-
blació que no disposa d’un 
hospital de referència i, 

Ana M. Martínez, durant la compareixença davant dels mitjans. / Ajuntament-Localpres

l’hospital a Rubí, un projecte 
que la Generalitat ha descar-
tat diverses vegades des que 
es va projectar: “Fins que no 
traiem del calaix el projecte 
de 2010, considerarem que 
som una ciutat que no és 
tinguda en compte i que no 
es tracta amb respecte els 
nostres veïns i veïnes”.

per tant, no té un centre 
sanitari amb serveis mèdics 
d’internament, ni quirúrgics, 
ni consultes externes, un fet 
que obliga els rubinencs a 
desplaçar-se fins a Terrassa 
per a aquests serveis i per 
urgències complexes. Per 
això, torna a insistir en la ne-
cessitat de la construcció de 

L’Ajuntament ja ha sol·licitat una reunió 
amb el conseller de Salut, Josep Maria Argi-
mon, per abordar aquesta demanda histò-
rica. En paral·lel, ha traslladat al CatSalut la 
seva preocupació per les prestacions finals 
del nou CUAP. L’alcaldessa ha recordat que 
aconseguir uns serveis sanitaris públics i 
de qualitat a Rubí és una prioritat, i que 
en aquest sentit l’Ajuntament continuarà 
posant-se a disposició dels diferents col-
lectius ciutadans que també els defensen, 
com són Rubí Sanitat i el Moviment per 

unes Pensions Dignes.
D’altra banda, Martínez ha recordat 

que hi ha altres demandes pendents de 
resoldre per la Generalitat, com és l’am-
pliació del CAP Anton Borja. L’Ajuntament 
ja va modificar el pla urbanístic, però «cal 
que Salut hi posi el pressupost necessari».

Fora de l’àmbit sanitari, l’alcaldessa 
també ha dit que l’Ajuntament no renun-
ciarà a altres compromisos adoptats per la 
Generalitat, com són la segona estació dels 
Ferrocarrils o els nous jutjats.

Martínez es vol reunir amb el conseller Argimon

“El que 
necessitem com 
a ciutat és que 

la Generalitat es 
posi a treballar 

per tenir 
l’hospital”

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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Rubí vol reduir el 50% de les seves emissions 
fomentant l’autoconsum i l’efi ciència energèti ca
MARTA CABRERA

L’Ajuntament de Rubí ha 
aprovat el Pla Director del 
Rubí Brilla, un projecte es-
tructural amb una vinte-
na d’accions que pretén 
encaminar la ciutat cap 
a un futur més sosteni-
ble i menys contaminant. 
Concretament, l’objecti u a 
llarg termini és disminuir 
en un 50% les emissions 
de CO2 el 2030. “Estem en 
una situació d’emergència 
climàti ca, no hi ha un Pla 
B, estem obligats a reduir 
les emissions”, ha explicat 
l’alcaldessa, Ana M. Martí -
nez, durant la presentació 
del nou pla.

El document presenta 
diverses accions que s’hau-
ran de desplegar durant 
la pròxima dècada i que 
se centren en “potenciar 
l’autoconsum, millorar l’efi -
ciència energèti ca, impulsar 
la rehabilitació d’habitatges 
i optimitzar la mobilitat”, 
segons ha afi rmat el regidor 

La ciutat genera prop de 200.000 tones de CO2 a 
l’any, més de la meitat procedents de la indústria

de Medi Ambient i Transició 
Ecològica, Andrés Medrano.

El pla també persegueix 
altres propòsits, com ara 
reduir la dependència ener-
gèti ca, empoderar el món 
local i la ciutadania i reduir 
la pobresa energèti ca. “La 
fi nalitat social de totes les 
accions és millorar la com-
peti ti vitat de les empreses 
i la qualitat de vida de les 

persones”, ha apuntat Mar-
tí nez.

Més autoconsum i asses-
sorament
Un dels punts centrals del 
pla és potenciar l’autocon-
sum, tant a la indústria, 
com a les urbanitzacions i 
a les comunitats de veïns, 
amb projectes que do-
nin conti nuïtat i sobretot 

ampliïn els que ja s’estan 
desenvolupant al polígon 
de Can Jardí, a la urbanit-
zació Els Avets o en algunes 
comunitats de veïns.

Un altre dels grans as-
pectes és l’assessorament 
per tal d’acompanyar la 
ciutadania en el procés 
transició energèti ca, ja sigui 
prestant ajut per iniciar-se 
en l’autoconsum, per la 

reducció de l’energia, la 
rehabilitació dels habitatges 
o per combatre la pobresa 
energèti ca. En aquest dar-
rer aspecte, es crearà una 
Ofi cina de Drets Energèti cs.

A més, es desplegaran 
per la ciutat punts de recàr-
rega per a vehicles elèctrics 
i híbrids i s’abandona el 
projecte d’instal·lar més fo-
tolineres, que estava previst 

al pla anterior: “Creiem que 
el que cal és fomentar ara 
és la mobilitat comparti da, 
perquè en un futur no tots 
podrem tenir un cotxe elèc-
tric”, ha explicat el regidor.

D’altra banda, l’Ajun-
tament té previst invertir 
més de 300.000 euros en 
renovar la seva fl ota per tal 
que els vehicles municipals 
siguin més sostenibles.

L’equip tècnic del Rubí Brilla ha calculat que durant el 2019 
Rubí va generar 198.000 tones de CO2, el principal gas 
responsable de l’escalfament global del planeta. Aquestes 
emissions es corresponen a un consum de 746.000.000 
kWh. El principal focus de les emissions a la ciutat, amb 
la suma del consum elèctric i de gas, és la indústria, res-
ponsable del 58,5% del total de les emissions. El 25,1% 
correspon a l’ús domèsti c, és a dir, a les llars rubinenques, 
mentre que el sector terciari, comerços, restaurants i ser-
veis en general, suposen el 14,1%. Pel que fa a altres ti pus 
d’acti vitats, on estaria inclòs el sector primari, només ge-
neren un 2,5%. El càlcul efectuat pels tècnics ha fet servir 
dades obti ngudes a través de la Generalitat.



La mediació és una 
eina, una opció, un mè-
tode alternati u per poder 
resoldre un conflicte. La 
proposta és establir ponts 
de comunicació entre parts 

o persones que compartei-
xen un confl icte. 

Les mateixes persones 

REDACCIÓ

El Servei de Mediació Ciu-
tadana va celebrar diven-
dres passat el 15è ani-
versari de la seva posada 
en funcionament. Aquest 
servei s’especialitza en la 
mediació comunitària, ges-
ti onant un 97% de casos 
relacionats amb proble-
mes de convivència.

En aquests quinze anys, 
el servei ha atès més de 
5.000 persones, sigui amb 
entrevistes individuals o 
grupals. Així, s’han gesti -
onat més de 2.000 casos 
i d’altres intervencions 
comunitàries, amb una re-
percussió indirecta en més 
de 8.500 ciutadans. Han 
estat intervencions per a 
la mediació i resolució de 
conflictes entre particu-
lars, enti tats, associacions 
veïnals i administradors de 
fi nques.

S’han abordat  tota 
mena de confl ictes: sorolls, 
humitats, relacions inter-
personals, animals domès-
ti cs, etc. S’ha treballat amb 
les comunitats per facilitar 
la gestió dels espais veï-
nals i acompanyar-les en 
la gestió de problemes 
d’impagaments, de neteja 
i d’ús dels espais comuns, 
entre d’altres, i també s’ha 
col·laborat amb elles en 
la redacció de reglaments 
interns que facilitessin la 
gesti ó de l’escala.

Al llarg d’aquests quin-
ze anys, també s’han de-
senvolupat actuacions de 
prevenció i sensibilització 
a través de la formació. 
S’han fet tallers i formaci-
ons en escoles i insti tuts, 
en què s’han treballat els 

Divendres, 28 de gener de 2022 ACTUALITAT4

El Servei de Mediació ha atès més de 2.000
confl ictes de convivència en 15 anys d’acti vitat

El servei es troba situat al carrer Maria Aurèlia Capmany, 32-34. / Ajuntament de Rubí – Localpres
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DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI

Rubí Solidari se suma a 
la peti ció que Espanya 
s’adhereixi al tractat 
contra les armes nuclears 
REDACCIÓ

Rubí Solidari és una de les 
més de trenta organitza-
cions de la societat civil 
espanyola que ha firmat 
el Manifest de petició al 
govern espanyol perquè 
aquest s’adhereixi al Trac-
tat sobre Prohibició de les 
Armes Nuclears (TPAN). 
Aquest document va entrar 
en vigor tot just fa un any i 
prop d’una seixantena d’es-
tats ja l’han rati fi cat, una 
trentena de països l’han 
fi rmat i estan tramitant la 
seva ratificació i gairebé 
una cinquantena més han 
manifestat el seu suport.

Coincidint amb el pri-
mer aniversari del tractat, 
Rubí Solidari ha realitzat 
aquest diumenge un acte 
de suport a l’acord sobre 
la prohibició de les armes 
nuclears, que ha ti ngut lloc 
a la porta de l’Ajuntament. 
Durant l’acte, s’ha llegit el 
manifest.

En el document, les or-
ganitzacions civils insten al 
govern espanyol a què fi rmi 
el tractat i que aquest si-
gui posteriorment rati fi cat 
pel Congrés dels Diputats. 
També li demanen que, 
com Noruega i Alemanya, 
Espanya assisteixi com a 
estat observador a la pri-
mera conferència d’estats 
que formen part del TPAN, 
que ti ndrà lloc a Viena al 
mes de març.

“El tractat és un nou ins-
trument jurídic que ofereix 
una alternativa poderosa 
en un món en el qual no 
es posa fi  a les amenaces 
de la destrucció massiva”, 
apunta el document, on 
es recorda que l’acord “es 
basa en les regles i principis 
de la llei humanitària” i con-
tribueix a protegir els drets 
humans de les vícti mes i el 
medi ambient davant les 
perverses i dramàtiques 
conseqüències de l’ús de 
les armes nuclears.

Membres de Rubí Solidari, en l’acte de diumenge. / Cedida

rumors, els estereotips i 
diferents eines per millorar 
la comunicació i la gesti ó 
de confl ictes. El conti ngut 
de les formacions i la me-
todologia s’ha adaptat a 
les demandes i necessitats 
dels diferents col·lecti us: 
gent gran, joves, enti tats 
socials i culturals, asso-
ciacions de veïns i altres 
enti tats.

La mediació ciutadana 
és un recurs que aposta 
clarament per les sinergies 
i el treball en xarxa amb 
altres àrees municipals. 
S’ofereix sense cost per a 
les persones usuàries i és 
accessible per a tothom; 
només cal contactar-hi 
de forma presencial, tele-
fònicament o per correu 
electrònic.

són les protagonistes dels 
seus processos, plante-
gen les seves necessitats i 
proposen una o diferents 
opcions per a la resolució 
del confl icte. La mediació 
es basa en la imparcialitat 
vers les parts, la neutrali-
tat, la confi dencialitat i la 
voluntarietat dels parti ci-
pants.

“El Servei de Mediació 
és un recurs fl exible, pràc-
ti c, proper i dialogant que 
s’adapta a les diferents 
situacions, atorgant als 
ciutadans i ciutadanes el 
veritable protagonisme i 
un paper acti u i responsa-
ble davant el confl icte i la 
seva solució”, ha assegu-
rat la regidora del servei 
d’Acció Comunitària, M. 
Carmen Cebrián.

El Servei de 
Mediació 

ha abordat 
tota mena 

de confl ictes: 
sorolls, humitats, 

relacions 
interpersonals, 

animals 
domèsti cs, etc. 



ració i l’estacionament de 
vehicles a la zona, a fi nals 
de desembre l’administra-

des informals de persones a 
l’espai públic per consumir 
begudes alcohòliques a 
baix preu i socialitzar-se 
generaven problemes de 
convivència i molèsti es al 
veïnat, especialment pel 
que fa al descans dels veïns 
i veïnes propers. A més, la 
concentració de vehicles 
circulant a gran velocitat 
també suposava un risc.

Així, per evitar l’aglome-
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Blocs de formigó a Castellnou per evitar
concentracions de vehicles per fer botellots
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha instal·lat 
un centenar de blocs de 
formigó ti pus ‘new jersey’ 
a tres zones de Castellnou – 
Sector D que habitualment 
eren escenari de festes 
alcohòliques, fet que havia 
provocat reiterades quei-
xes per part del veïnat. 
El Consistori ha optat per 
col·locar aquest tipus de 
mobiliari tàcti c per evitar la 
concentració de vehicles en 
aquests punts i solucionar 
la problemàti ca que origi-
naven aquestes trobades.

Aquesta actuació es va 
proposar a una de les reuni-
ons de treball sectorials de 
la Taula d’urbanitzacions, 
concretament, a la relati va 
a temes de seguretat. En 
aquella trobada, celebrada 
a l’esti u, els i les represen-
tants de pràcti cament totes 
les urbanitzacions es van 
mostrar preocupats pels 
‘botellons’ que es realitza-
ven al voltant de les anti -
gues piscines de Castellnou.

I és que aquestes troba-

Els blocs de formigó obstaculitzen la concentració i l’estacionament dels vehicles. / Ajuntament de Rubí

El veïnat de la 
zona s’havia 
queixat de 

les molèsti es 
provocades per 

les festes

ció local va instal·lar un cen-
tenar de blocs de formigó.

El regidor responsable 
del Servei de Manteniment 
d’Urbanitzacions, Miguel 
Ángel Romero, ha fet una 
valoració positi va de la me-
sura. “De moment, aquesta 
mesura està sent efecti va, 
ja que no hem tornat a 
rebre queixes del veïnat 
en aquest sentit”, ha as-
segurat.

Rubí s’interessa per l’experiència 
de Girona en el sistema de
contenidors intel·ligents
REDACCIÓ

En el marc de les jornades 
tècniques que periòdica-
ment organitza el Consorci 
per a la Gesti ó de Residus, 
dirigides als ajuntaments de 
la comarca, la setmana pas-
sada va tenir lloc una sessió 
per conèixer el sistema de 
recollida amb contenidors 
intel·ligents de la ciutat de 
Girona. Representants de 
diferents ajuntaments de 
la comarca, entre ells de 
Rubí, es van desplaçar a 
Girona per veure in situ el 
funcionament d’aquest sis-
tema que permet identi fi -
car la persona usuària i que 
s’està usant en diferents 
territoris per augmentar els 
percentatges de recollida 
selecti va.

El president del Consor-
ci Residus Vallès, Nil López, 
va encapçalar la delegació 
vallesana, que es va reunir 
amb el regidor de Nete-
ja i Recollida de Residus 
gironí, Eduard Berloso. A 
la trobada hi van assistir 
càrrecs electes i tècnics de 

Sabadell, Terrassa, Barberà, 
Montcada, Polinyà, Rubí i 
Santa Perpètua, a més de 
membres del Consorci.

Nil López ha assegu-
rat que “la voluntat del 
Consorci és que els ajun-
taments tinguin totes les 
eines per poder decidir 
quin és el sistema que més 
s’adequa al seu municipi 
per tal de poder augmentar 
els percentatges de reco-
llida selecti va. Igual que la 
recollida porta a porta és 
una opció, també ho és la 
recollida amb contenidors 
intel·ligents”.

Girona va engegar el 
2020 el model batejat com 
a “Sistema Girona”, que 
consisteix a ubicar conte-
nidors multifracció intel-
ligents tancats i agrupats 
a les illes de contenidors. 
L’objectiu del sistema és 
guanyar espai públic, reduir 
la contaminació, augmentar 
el reciclatge i, alhora, gene-
rar un estalvi econòmic, ja 
que disminueix el nombre 
de contenidors i s’agilitza 
la recollida de les deixalles.

Land Art, camina i gaudeix de la natura 
i de l’art
Al municipi de Foradada (Lleida) trobem Montsonís, una 
entitat que compta amb la distinció de poble amb encant. 
Montsonís ofereix la possibilitat al viatger de fer moltes 
excursions, però entre elles destaca la ruta “Land Art”, en 
la qual descobriràs diverses escultures al llarg del camí, 
entre elles la flor de la vida, la Serp, l’Ou de Pasqua, i les 
papallones; que ho ompliran tot de màgia. Tanmateix, 
l’obra més destacada es troba a la part més alta del poble, 
el Padrí de Montsonís, una escultura de fusta de 3 metres 
d’alçada situada en un mirador.
Més info: 973 400 265  | www.montsonis.org

Tast i maridatge a les caves Freixenet 
Les centenàries Caves Freixenet es troben a Sant 
Sadurní d’Anoia, el cor del Penedès, i tenen les seves 
portes obertes durant tot l’any perquè els visitants puguin 
endinsar-se en el màgic món de les bombolles i viure 
una experiència única. La visita Freixenet Tour convida 
a descobrir l’art de l’elaboració del cava i a gaudir dels 
deliciosos escumosos de Freixenet. També s’ofereixen 
visites privades i a la carta on els protagonistes són els 
sabors i les aromes a través del tast i el maridatge. Més 
info: 938 970 000 | www.freixenet.es

Solsona Experience
Sabies que la comarca del Solsonès ofereix diverses 
experiències turístiques per a tots els públics? Des de 
visites culturals, com la Catedral de Solsona o visites 
teatralitzades, on descobriràs la zona d’una forma 
diferent i divertida; fins a rutes de senderisme o visites per 
conèixer la gastronomia, el comerç, l’artesania i la història 
de Solsona. Descobreix tot el que aquesta comarca pot 
oferir amb Solsona Experience!
Més info: 663 668 184 | https://solsonaexperience.com

Ajuntament de Foradada

Grup Freixenet

Solsona Experience
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La presentació de la 
biografia de Pere Aguilera 
serà el 3 de febrer
L’auditori del Castell de Rubí 
serà l’escenari el dijous 3 
de febrer a les 19 h de la 
presentació del llibre ‘Pere 
Aguilera, alcalde republicà de 
Rubí’, un acte que havia de 
tenir lloc el 23 de novembre 
i que es va ajornar. Es tracta 
d’una biografia realitzada 
per l’historiador rubinenc 
Ramon Batalla sobre la figura 
del darrer alcalde de Rubí 
abans del franquisme.

A la presentació, està 
prevista la intervenció de 
l’autor de la biografia i de 
diversos regidors de l’Ajun-
tament, a més del president 
de la Fundació Josep Irla, el 
també rubinenc Joan 
Manuel Tresserras. Tots 
els assistents a l’acte 
rebran un exemplar de 
‘Pere Aguilera, alcalde 
republicà de Rubí’. Per 
assistir, cal confirmar a 
través del web irla.cat/
biografia-aguilera.

Pere Aguilera, un 
pagès de la Unió de 
Rabassaires, va gua-
nyar el gener del 1934 

quei a la tanca esportiva i 
els crits i cops d’ànim de les 
persones que acompanyen 
i donen suport als equips. 
Davant d’això, l’estudi plan-
tejava tot un seguit de pro-
postes per poder reduir 
aquests sorolls i, d’aquesta 
manera, fer compatible 
l’activitat de la instal·lació i 
el benestar del veïnat.

La primera actuació es 
va executar el passat de-

L’Ajuntament impulsa millores acústiques a la pista 
Francesc Calvo per evitar molèsties de sorolls
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha im-
pulsat millores acústiques a 
la pista poliesportiva Fran-
cesc Calvo amb l’objectiu 
de reduir les molèsties al 
veïnat durant els entrena-
ments i els partits. Les actu-
acions es van iniciar al de-
sembre amb la col·locació 
de panells fonoabsorbents 
a la zona de les graderies, i 
està previst que s’ampliïn 
durant els propers mesos.

La intervenció del con-
sistori respon a les queixes 
expressades per l’associació 
de veïns de Les Torres-Rubí 
2000 i per altres residents 
a la zona. Segons aquestes, 
les persones que viuen a 
prop de la pista pateixen 
alts nivells de soroll pro-
duïts per la pròpia activitat 
esportiva que s’hi realitza.

L’any passat, l’Ajunta-
ment va encarregar un es-
tudi acústic a una empresa 
especialitzada que va con-
firmar que els principals 
focus de les molèsties eren 
l’impacte dels discs d’ho-

El veïnat de l’entorn de la pista es queixen pels sorolls que es generen. / Arxiu

sembre i va consistir en 
la instal·lació de panells 
acústics a la zona de la gra-
deria, per tal de reduir la 
percepció del soroll produït 
pel públic. Segons el consis-
tori, aquesta mesura, amb 
un cost de 20.000 €, ja està 
donant els seus resultats i 
es preveu ampliar-la prope-
rament a altres punts de la 
grada i a les cantonades de 
l’equipament més properes 

als edificis. Juntament amb 
aquesta actuació, també 
s’ha plantejat substituir el 
paviment de la zona reser-
vada al públic per plaques 
de fusta, amb l’objectiu de 
disminuir les molèsties que 
provoca el repic de peus de 
l’animació; i revestir el fons 
de la tanca esportiva amb 
material fonoabsorbent per 
esmorteir el soroll dels cops 
dels discs d’hoquei.

les eleccions amb el Centre 
Democràtic Republicà i va 
esdevenir alcalde, amb di-
verses interrupcions en el 
càrrec, una d’elles per anar 
al front durant la Guerra Civil. 
Amb la derrota del bàndol re-
publicà, va ser empresonat, 
jutjat i condemnat a penes 
de mort, que finalment van 
ser commutades. Després de 
la mort del dictador, va ser 
regidor amb Esquerra Repu-
blicana del 1979 fins al 1983. 
El 1987 Rubí el va nomenar 
fill predilecte i posteriorment 
l’Ajuntament va donar el 
seu nom a la plaça on hi ha 
l’edifici de consistorial. / DdR

Pere Aguilera als anys 80. / Foto Fons 
Marroyo

PERE AGUILERA
ALCALDE REPUBLICÀ DE RUBÍ
DE RAMON BATALLA GALIMANY

Presentació de la biografia

RUBÍ, DIJOUS 3 FEBRER 2022, 19 HORES
Auditori Museu Municipal Castell (Carrer Castell, 35)

Intervindran
Moisés Rodríguez Canton, tinent d’alcalde i regidor de Projecció de la Ciutat, 
Promoció Cultural, Comercial i Recursos Humans de l’Ajuntament de Rubí
Xavier Corbera Gaju, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana a Rubí
Joan Manuel Tresserras Gaju, president de la Fundació Josep Irla
Ramon Batalla Galimany, historiador i autor de la biografia
Elena Montesinos Pujante, regidora de Ciutadania, Participació Ciutadana, 
Transparència, Cooperació Internacional i Memòria Històrica de l’Ajuntament de Rubí

Amb el suport de:

#Biografialrla

Es lliurarà un exemplar del llibre a tots els assistents.
Aforament limitat, cal confirmar l’assistència.
Se seguiran les mesures Covid vigents.

Anunci Pere Aguilera 2.indd   1Anunci Pere Aguilera 2.indd   1 25/1/22   11:5625/1/22   11:56
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La població major d’edat ja pot rebre 
la dosi de record de la Covid-19

• Salut ha estès la dosi de record a totes les 
persones majors de 18 anys que tinguin la 
pauta completa de vacunació.

• Els grups prioritaris per a aquesta dosi 
de record són les persones a partir de 40 
anys i els vacunats de qualsevol edat amb 
Astrazeneca i Janssen. 

• La dosi de record augmenta la immunitat, 
l’allarga i ajuda a reduir el risc d’ingressar a 
l’hospital a causa de la COVID-19.

REDACCIÓ 

El Departament de Salut 
ha ampliat a una bona 
part de la població la 
vacunació de la dosi de 
record de la COVID-19. 
En concret, ja la poden 
demanar totes les per-
sones majors de 18 anys 
que tinguin la pauta com-
pleta de vacunació amb 
Pfizer o Moderna, sem-
pre que hagin passat 5 
mesos des que van rebre 
l’última dosi.

La dosi de record és 
altament recomanable 
perquè, tot i que les va-
cunes proporcionen una 
resposta immunitària 
molt efectiva, algunes 
persones, malgrat tenir 
la pauta de vacunació 
completa, disminueixen 
aquesta protecció, so-

bretot davant de noves 
variants com l’òmicron, la 
majoritària actualment a 
Catalunya. La dosi de re-
cord augmenta la immu-

nitat, l’allarga i ajuda a re-
duir el risc de patir Covid 
persistent o d’ingressar 
a l’hospital sobretot en 
les persones grans, im-

munodeprimides o amb 
més risc d’infecció i de 
malaltia greu.

Els grups prioritaris 
per a aquesta dosi de 
record continuen sent 
les persones a partir de 
40 anys i els vacunats 
de qualsevol edat que 
van rebre la pauta com-
pleta amb Astrazeneca o 
Janssen.

Cinc mesos des de 
la pauta completa amb 
Pfizer o Moderna
Per rebre la dosi de re-
cord, cal que hagin pas-
sat cinc mesos des que 
es va rebre la segona 
dosi, en el cas d’haver re-
but els vaccins de Pfizer 
o Moderna. 

Si s’ha rebut les dues 
dosis d’Astrazeneca o la 
dosi única de Janssen, 

han de passar tres mesos 
per poder rebre ara la 
dosi de record. 

Si s’ha agafat la in-
fecció de la COVID-19 
després d’haver rebut 
la pauta completa de la 
vacunació, es recomana 
administrar la dosi de re-
cord cinc mesos després 
d’haver superat la malal-
tia, en cas que es tingui 
65 anys o menys edat. 
Tot i així, és possible 
vacunar-se amb la dosi 
de record 4 setmanes 
després d’haver superat 
la infecció.

Per accedir a la dosi 
de record, cal demanar 
cita prèvia a través del 
portal vacunacovidsalut.
cat, des d’on es pot triar 
punt de vacunació i dia i 
hora. Els destinataris de 
la dosi de record aniran 
rebent un SMS convi-
dant-los a la vacunació 
i dirigint-los a aquest 
enllaç.

La dosi que s’està ad-
ministrant és d’ARNm, és 
a dir, Moderna o Pfizer, 
indiferentment de les 
vacunes que s’hagin re-
but per arribar a la pauta 
completa de vacunació. 
De fet, s’ha comprovat 
que totes dues vacunes, 
tant la Moderna com la 
Pfizer, tenen una eficàcia 
molt elevada, indepen-
dentment dels vaccins 
que s’hagin rebut en un 

primer moment (Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca o 
Janssen).

El Departament de 
Salut manté la crida a 
tota la població perquè es 
vacuni, tant les persones 
que poden rebre ara la 
dosi addicional com totes 
aquelles que encara no 
estan vacunades.

La vacunació redueix 
la probabilitat d’ingrés 
hospitalari
Cal recordar que les per-

sones no vacunades ma-
jors de 12 anys tenen una 
probabilitat 2,5 vegades 

més gran ser hospitalit-
zades i 4,9 vegades més 
d’entrar a l’UCI. 

En el cas dels ma-
jors de 50 anys, aquesta 
possibilitat augmenta 
a 3,7 vegades més de 
ser hospitalitzades i 8,1 
vegades més d’acabar  
a la l’UCI. Si ens referim 
a les persones de més 
de 70 anys, aquestes 
tenen una probabilitat 
6,1 vegades més de ser 
hospitalitzades i 15,2 
vegades més d’entrar a 
la UCI que les persones 
d’aquesta edat amb la 
dosi de record.

La vacunació té com 
a objectiu protegir tota 
la població del virus per 
evitar casos de malaltia 
greu, Covid persistent, 
ingressos hospitalaris i 
morts.

Per accedir a la 
dosi de record, 

cal demanar cita 
prèvia a través del 

portal 
vacunacovidsalut.

cat, 
des d’on es pot 

triar punt de 
vacunació i dia i 

hora

La dosi de record 
és altament 

recomanable 
perquè algunes 

persones, malgrat 
tenir la pauta 
de vacunació 

completa, 
disminueixen 

aquesta protecció, 
sobretot davant 

de noves variants 
com l’òmicron  
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Rubí ja té un nou Pla Director del Rubí 
Brilla, un dels projectes estratègics de 
la ciutat durant els darrers anys i que ha 

anat guanyant més protagonisme amb el pas 
del temps i especialment pel context global.

La pandèmia ens ha demostrat que vivim 
en un món en constant transformació i que 
la capacitat adaptativa de l’ésser humà és 
molt elevada. Una experiència que caldria 
traslladar immediatament al context climàtic, 
on els humans ens enfrontem a un repte que 
planteja múltiples interrogants, que inclou 

El món que ve
EDITORIAL

aspectes tan bàsics i essencials com l’alimen-
tació, l’ús de l’energia o els recursos hídrics, 
però també molts dubtes sobre com serà la 
mobilitat.

Per estar preparats pel futur que vindrà, 
són necessaris plans com els que ha elaborat 

l’Ajuntament. Implementar canvis en els hà-
bits de vida de la població significa facilitar la 
vida als ciutadans i treballar perquè tinguin 
una bona qualitat de vida. Les administracions 
han de liderar i promoure el canvi cultural, so-
cial i econòmic que inevitablement es derivarà 

del canvi climàtic i tothom ha de posar el seu 
granet de sorra. Moltes entitats i moviments 
socials ja ho fan, i són els abanderats de la 
transició ecològica.

El món que vindrà serà diferent, però farí-
em bé tots plegats de no caure en els discursos 
apocalíptics. La història de la humanitat està 
plena de conflictes que han esdevingut reptes 
i només cal donar un cop d’ull al segle anterior 
per veure on érem i on som. Com deia Miquel 
Martí i Pol “tenim a penes/el que tenim i prou: 
l’espai d’història/concreta que ens pertoca, i 
un minúscul/territori per viure-la”.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).

Amb la col·laboració:
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El Tuit de la setmana          25 de gener

ArnauDP23
@ArnauDP23

Moltes felicitats @josepmila pel premi! Molt 
bona iniciativa de l’Associació d’Adjudicataris del 
#MercatMunicipalRubí per promoure l’escriptura i 
la cultura. Em quedo amb les paraules d’en Josep, 
animant a la gent a escriure si li agrada 
#rubicity

El CUAP a Rubí, un nou servei de pega
Vuit dies més tard de la nota de 
premsa de Mútua de Terrassa, 
l’alcaldessa de Rubí ha començat a 
donar la cara per referir-se al Cen-
tre d’Urgències d’Atenció Primària 
(CUAP). Es posa en marxa un nou 
servei sanitari, possiblement molt 
interessant per la ciutat, però tant 
el que el paga, el CatSalut, com el 
que posa la ciutat, l’Ajuntament 
de Rubí, passant pel que cobra, la 
Mútua de Terrassa que gestiona 
el centre, no es dignen a fer una 
presentació conjunta que és pos-
siblement el que correspondria.

Ara bé el que es posa en marxa 
són unes obres per la instal·lació 
del CUAP, obert les 24 h i els 365 
dies de l’any, servei que, per cert, 
ja teníem, i que donarà servei a 
90.000 habitants Rubí i Castellbis-
bal, servei que també ja teníem, 
que era el Punt d’Atenció Continu-
ada (PAC).

El que no teníem eren sis boxs 
d’observació,  un box d’aturades 
i quatre consultes, i s’ha hagut 

ARTICLE D’OPINIÓ

d’encabir en un espai com el PAC 
i ocupant una part del que és el 
servei del Centre d’Atenció Primari 
1 (CAP-1) que ha hagut de reduir 
part dels seus serveis, amb la con-
següent incomoditat per part de la 
ciutadania.

És cert que s’hi podran fer ana-
lítiques, servei que no es disposava 
i radiografies (que ja es disposava 
amb dotació de personal de 24 h).

És curiós que la nota de premsa 
de MT parla d’un CUAP que porta 
implícit un equip específic de 
professionals sense especificar, en 
canvi, la nota i el Pla Funcional del 
CUAP de Rubí només fa referència 
a professionals que avui ja existien 
en el Punt d’Atenció Continuada, o 
dins dels serveis sanitaris com el 
061. Un aspecte preocupant és que 
aquest servei deixa fora un seguit 
de professionals llargament reivin-
dicats i que tampoc tindrem amb 
aquest servei: metge cardiòleg, 
traumatòleg i pediatra entre molts 
altres, això sí, el Pla Funcional del 

CUAP de Rubí defineix teòricament 
en el seu annex vuitè, quinze pato-
logies que seran ateses, però sense 
professionals específics.

Un altre aspecte preocupant 
és que aquest CUAP en lloc de ser 
gestionat per un servei públic com 
CatSalut és gestionat per MT, més 
endavant explico el perquè de la 
meva preocupació.

En definitiva aquesta manca de 
posició de l’alcaldessa de Rubí fins 
vuit dies després és per treure’ns 
l’espantall de l’Hospital de Rubí, 
com si no hagués hagut temps 
abans de plantejar aquesta pro-
blemàtica. L’ajuntament fa més de 
dos anys que sap que el CUAP està 
planificat en aquestes condicions i 
en aquest lloc, i en aquest període 
ha tingut un llarg lapsus/oblit de 
reivindicar l’Hospital. Hospital que 
tots desitgem, ja sigui un propi (no 
de tercera categoria) o aprofitar 
l’Hospital General de Catalunya que 
així passaria a ser hospital públic, 
després dels milions d’euros que la 

Generalitat de Catalunya li dedica 
mitjançant el concert amb CatSalut.

Pels que fa anys que reivindi-
quem una sanitat pública i digna, 
volem recordar que el passat 27 
de maig el Ple municipal va aprovar 
una moció (a partir d’un document 
que estava firmat per 4.206 ciuta-
dans i ciutadanes de Rubí), amb el 
suport de tots els grups municipals 
a excepció del grup del Partit Soci-
alista que es va abstenir.

L’acord delegava a l’alcaldessa la 
realització d’un seguit de gestions 
especialment contra que Mútua 
de Terrassa fos la gestora del CUAP 
de Rubí i altres serveis sanitaris, 
entre altres coses a causa de l’opa-
citat d’aquesta empresa, a la llarga 
llista d’espera (les més llargues de 
tot Catalunya), en l’incompliment 
sistemàtic dels dies d’espera per 
les visites als metges de família, 
als especialistes i per la realització 
de proves diagnòstiques, inter-
vencions quirúrgiques, etc. dies 
d’espera que no es contemplen en 

la normativa legal existent.
Aquesta delegació a l’alcaldessa 

comportava reunir-se amb la con-
selleria de Salut per aconseguir els 
objectius que marcava la moció.

Llastimosament, la senyora 
alcaldessa no va realitzar aquestes 
gestions, incomplint un acord del 
Ple municipal, passant d’atendre 
les entitats de no reunir-se amb els 
ciutadans i ciutadanes que li han 
demanat... en definitiva ignorant 
les reivindicacions ciutadanes i 
després les coses han anat com han 
anat, això sí, s’ha reunit amb la Mú-
tua, potser per rebre instruccions?

Per últim, amb aquesta gestió 
s’ha demostrat una vegada més 
la manca de voluntat política de 
l’alcaldessa a l’hora d’assumir la 
seva responsabilitat per assolir una 
millor sanitat pública i digna per la 
nostra ciutat. Malgrat tots els 4.206 
ciutadans i ciutadanes que vàrem 
signar ho tornarem a fer i tindrem 
molt clar, quan correspongui, qui 
està per defensar els interessos 
ciutadans o els interessos d’altres. 
Ja m’enteneu no?

Josep M. Pijuan Utges



Al costat de l’actual carretera que 
porta de Rubí a Molins de Rei 
s’havia aixecat la masia de can 
Vallhonrat, documentada des de 
finals del segle XIII com a mas Oller 
i on a finals del segle XVI van arri-
bar els Vallhonrat, establerts pel 
monestir de Sant Cugat del Vallès.

El fet és que l’últim propietari, 
Hug Texidó, la va vendre el 1963, 
atès que des de 1960 ja s’havia 
aprovat per part de l’Ajuntament 
de Rubí la urbanització de la zona. 
Dos anys després ja s’hi havia 
començat a fer cases i a poc a poc 
s’aniria formant el barri, constituït 
per habitatges familiars i no per 
bloc de pisos com en altres zones.

Encara no en disposaven i fe-
ien servir la dels pous tradicionals 
amb el consegüent perill de con-
treure el tifus. L’única solució que 
va proposar la Jefatura Local de 
Sanidad era que tiressin una gota 
de lleixiu cada 25 litres d’aigua als 

dipòsits per tal de desinfectar-la.
No obstant això, com apunta 

l’historiador Jaume Parras, fou un 
dels primers barris de la perifèria 
rubinenca on es varen realitzar 
infraestructures com ara clavegue-
res, voravies, asfaltat, etc. El 1971 
la Delegació d’Hisenda aprovà 
el pressupost per a l’enllumenat 
públic i també el mateix any es va 
autoritzar un primer pla de cana-
lització d’aigües, però va quedar 

Me refiero al CUAP que según ha 
comunicado Mútua Terrassa (el 
proveedor privado), ha empezado 
a funcionar en nuestra ciudad, no 
se sabe muy bien el día exacto, a 
finales de diciembre de 2021.
No tiene fecha de nacimiento, ni 
tiene padrinos... Nos ha tocado un 
CUAP huérfano.
¿Augura carencias?

CatSalut ha hecho un “feo” a 
toda la ciudadanía de Rubí. Y eso 
que es el organismo que gestiona 
el dinero de nuestros impuestos, 
sin ese dinero no existiría la aten-
ción sanitaria de la red pública, ni 
este supuesto CUAP.

Y perdonad por decir supues-
to, porque algo que la oficialidad 
no inaugura me levanta sospechas 
de si es una campaña de márketing 
más que una realidad.

¿Este servicio está realmente 
a pleno rendimiento como para 
poder concluir que sí tenemos un 
CUAP en Rubí como se ha dicho a 
la prensa?

¿Por qué́ en Sant Cugat el 
martes 14 de diciembre de 2021?

(Sí, en Sant Cugat tienen fecha 
exacta), se hizo la inauguración 
de su CUAP con la presencia de 
la Dra. Anna Aran, gerente de la 
Región Sanitaria Metropolitana 
Norte de CatSalut, la Dra. Cata-
lina Serra, directora del Sector 
Sanitario Vallès Occidental Oeste 
del CatSalut, la concejala de Salud 
del Ayuntamiento, del Dr. Esteve 
Picol, director general de Mútua 
Terrassa, la Dra. Yolanda Cuesta, 
directora gerente de la Fundación. 
Asistencial Mútua Terrassa, la di-
rectora del ámbito ambulatorio, 
la coordinadora médica del CAP, 
la coordinadora de enfermería, 

Can Vallhonrat: el naixement del 
barri i la desaparició de la masia
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El Rubí d’abans

Jordi Vilalta
Llicenciat en Història

La masia de Can Vallhonrtat. / Fons Salvador Casanovas

aturat fins que el 1974 els veïns 
van haver de pagar la construcció 
d’un dipòsit.

Igual que va succeir a altres 
nous nuclis de població formats 
al voltant del nucli urbà de Rubí 
en aquells anys, es va crear una 
associació de propietaris, concre-
tament el 1973, que lluitaria per 
implantar més millores, com per 
exemple la pavimentació del barri, 

Foto: Anthony Duru

Nos quedamos sin 
inauguración, sin 
pastitas y sin cava

y más autoridades…Y, ¿aquí?́, se 
nos notifica con una triste nota de 
prensa del proveedor?

CatSalut nos debe una explica-
ción a toda la ciudadanía de Rubí. 
Por qué́ de su ausencia. Ellos son 
los responsables últimos de este 
servicio, la Mútua Terrassa es un 
prestador privado, ellos son los 
gestores: los responsables de au-
ditar la calidad asistencial.

CatSalut ha de venir a Rubí y 
dar toda la información referente 
a este nuevo servicio. Darnos los 
detalles.

Abrir las puertas de este CUAP 
a la ciudadanía: autoridades lo-
cales, movimientos ciudadanos, 
prensa, mostrar las instalaciones, 
explicarnos la cartera de servicios, 
recursos tecnológicos, recursos 
humanos, el personal sanitario 
contratado y la cualificación de los 
mismos, por qué no contamos con 
pediatría, por qué nos han quitado 
el servicio de traumatología del 
que disponíamos, cómo será́ la 
coordinación entre los dos pres-
tadores de nuestra ciudad, cómo 
es la coordinación con las distintas 
unidades asistenciales, etc., etc.

Queremos transparencia 
Sra. alcaldesa, Conselleria de 

Salut, partidos políticos, ¿cómo 
podéis permitir que nos ningune-
en de esta manera?

¿Cómo se puede festejar un 
servicio que nace rodeado de tan-
ta nebulosa, así ́por sorpresa y por 
la puerta de atrás? ¿No pensáis 
pedir explicaciones?

Nosotr@s ciudadanas y ciuda-
danos de esta ciudad no queremos 
tragarnos un sapo, queremos pas-
titas y cava y de la mejor calidad.

Plataforma 
Rubí Sanitat

mercès a un projecte que va apro-
var la Comissió Provincial d’Urba-
nisme el 22 de juny de 1977.

El barri va anar creixent, però 
la masia seguia dempeus al costat 
de la fins que el 1987 va ser ender-
rocada amb motiu de la rectifica-
ció de la carretera de Molins de 
Rei. Restaren encara unes poques 
parets que acabaren desaparei-
xent al cap del temps.

Can Vallhonrat va ser un 
dels primers barris de 
la perifèria rubinenca 
on es varen realitzar 
infraestructures com 

clavegueram o asfaltat



La Cambra de Terrassa engega 
una delegació digital a Rubí, 
Castellbisbal i Sant Cugat 

Imatge de la delegació digital de la Cambra de Terrassa. / Cedida

Iniciativa per impulsar un Pla Agrari 
al Vallès i evitar el retrocés del sòl rural

MARTA CABRERA

Un conjunt d’entitats agrí-
coles i del medi natural 
han impulsat una iniciativa 
per tal que el govern de la 
Generalitat de Catalunya 
elabori i  aprovi un Pla 
Territorial Sectorial Agrari 
Específic del Vallès amb 
la intenció de revitalitzar 
el sòl rural i evitar-ne el 
retrocés. En els darrers 
quaranta anys, el Vallès en 
el seu conjunt ha perdut el 
47% del seu sòl agrícola, el 
que significa la pèrdua de 
19.000 hectàrees d’espais 
dedicats al conreu.

Joan Carles Sallas, pre-
sident de l’ADENC, una de 
les entitats impulsores, ha 
explicat que preservar el 
terreny agrícola del Vallès, 
que engloba tota la plana 
entre els rius Llobregat i 
Tordera, és fonamental per 
al futur del territori: “Són 
les dues comarques metro-
politanes amb més espais 
d’ús agrari i forestal i con-

tribueixen a la sobirania 
alimentària, al gaudi de la 
natura i a la sostenibilitat 
ambiental”.

A més, hi ha un altre 
factor que pot resultar 
determinant pel futur del 
camp al Vallès i que depèn 
de l’aprovació d’aquest 
projecte: “Cal tenir una 
seguretat jurídica que per-
meti als pagesos tenir ac-
cés a la terra i que hi hagi 
noves incorporacions, que 
són necessàries perquè 
hi hagi més activitat a la 
terra”, ha explicat Jordi Ro-
sàs, de la Unió de Pagesos, 
una altra de les entitats 

impulsores.
Per tot plegat, les di-

verses associacions que 
han pres la iniciativa con-
sideren que és imprescin-
dible aprovar el Pla Agrari 

del Vallès, perquè ajudi a 
revitalitzar les 17.000 hec-
tàrees que encara queden 
dedicades a l’espai agrí-
cola i que són essencials, 

especialment per la seva 
proximitat a l’àrea metro-
politana.

L’encarregat d’elaborar 
i executar aquest docu-
ment és el govern català, 
motiu pel qual les associ-
acions impulsores tiraran 
endavant diverses accions 
per tal de pressionar la 
Generalitat. Una de les 
formes és buscar el suport 
del màxim d’entitats i asso-
ciacions possibles. A través 
del web https://vallesagra-
ri.org qualsevol entitat, 
associació o particular que 
ho desitgi pot adherir-se a 
aquesta iniciativa social.

En els darrers 
40 anys, s’ha 

perdut gairebé 
la meitat del sòl 

rural al Vallès

Al la zona del Vallès, actualment hi ha 17.000 hectàrees dedicades a l’agricultura i la ramaderia. 

La Cambra de Comerç, In-
dústria i Serveis de Terrassa 
ha posat en marxa una nova 
delegació digital per a les 
empreses Rubí, Castellbis-
bal, i Sant Cugat del Vallès. 
L’objectiu de l’ens cameral és 
potenciar les eines digitals 
com a canal de proximitat 
amb les empreses de la de-
marcació, ja que la digitalit-
zació permet una interacció 
ràpida i agilitza els tràmits 
i gestions del dia a dia em-
presarial.

A la delegació digital, les 
empreses de les tres ciutats 
poden accedir a través del 
portal www.cambraterrassa.
org/delegacio. La Cambra de 
Terrassa espera que aquesta 
delegació digital sigui una 
eina de contacte i proximitat 
amb les empreses del terri-
tori, que esdevingui un punt 
de referència informativa i 
de servei.

A través del portal, les 
empreses podran establir 
un contacte directe amb 
Maria Rius, delegada de la 
Cambra a Castellbisbal, Rubí 
i Sant Cugat del Vallès, i fer 
arribar totes aquelles con-
sultes, suggeriments, etc. 
que considerin necessàries 
per defensar els interessos 

generals de les empreses 
industrials, de comerç o de 
serveis. Aquesta interacció 
directa permetrà a la Cam-
bra conèixer directament 
de les empreses aquelles 
inquietuds que considerin 
que l’entitat se n’ha de fer 
ressò per buscar solucions 
davant de les administraci-
ons, especialment aquelles 
problemàtiques locals que 
poden dirimir-se en el ma-
teix municipi.

A més, les empreses 
poden fer tràmits en línia 
per a la internacionalització, 
com ara certificats d’origen 
i d’altres documents d’ex-
portació. 

Així mateix, des de la 
Cambra de Terrassa s’as-
sessora les empreses en 
diferents àmbits relacionats 
amb la seva activitat i es faci-
lita la informació i l’accés als 
diferents serveis, com els de 
transformació digital, soste-
nibilitat, tramitació d’ajuts i 
subvencions, innovació del 
comerç, emprenedoria, etc. 
que la Cambra de Terrassa 
posa a disposició de les 
empreses, així com l’agenda 
d’esdeveniments, cursos, 
xerrades, webinars, etc. de 
l’entitat. / DdR

En els darrers anys han proliferat diferents 
iniciatives privades per tal de convertir ter-
renys d’ús rural en espais per generar ener-
gia renovable, però els impulsors del Pla 
Agrícola del Vallès no estan especialment 
preocupats per aquesta circumstància, ja 
que consideren que a la zona del Vallès, 
aquest és un conflicte menor: “Hi ha algu-

na iniciativa minoritària, però considerem 
que hi ha molts sostres i cobertes que 
poden fer aquesta funció d’acollir plaques 
fotovoltaiques. Pel que fa al vent, no es 
donen les condicions climatològiques. Cre-
iem que l’espai rural ha d’estar destinat al 
sector primari, a l’agricultura”, ha explicat 
Joan Carles Sallas, president de l’ADENC. 

Els parcs fotovoltaics no amenacen el sòl al Vallès
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REDACCIÓ

El Teatre Municipal La Sala 
donarà el tret de sorti da a la 
nova temporada el proper 
diumenge 30 de gener amb 
el musical familiar Bruna, de 
la companyia WeColorMu-
sic. L’obra, escrita i dirigida 
per Mateu Peramiquel i Mar 
Puig, compta en el paper 
protagonista amb la jove 
actriu rubinenca Mariona 
Lleonart.

El musical s’ha repre-
sentat amb gran èxit a Bar-
celona i ha realitzat una 
extensa gira per Catalunya, 
País Valencià i les Illes Ba-
lears. L’espectacle arriba a 
Rubí avalat per importants 
reconeixements, com el re-
cent premi Teatre Barcelona 
2021 al millor espectacle 
familiar, entre altres.

La Bruna (Mariona Lle-
onart) és una nena que ha 
de fer un treball de l’escola 
sobre la seva àvia, però 
aquesta no és una tasca 
fàcil, ja que la dona, amb 
un cert grau de demència, 
no la pot ajudar gaire. Men-
trestant, la seva mare ha de 
trobar temps per gesti onar 
la vida de la Bruna i de l’àvia 
i l’empresa on treballa.

L’obra va néixer amb 
l’objecti u de donar veu als 
infants amb una història 
que posa l’èmfasi en la visió 
dels petits sobre el món 
adult. Aquesta mirada, i la 
intenció dels autors de retre 
homenatge als seus avis i 
àvies, fan d’aquest musical 
un espectacle familiar ple 

TEATRE

El musical ‘Bruna’ enceta aquest diumenge 
la nova temporada del teatre La Sala

d’emocions.
Mar Puig, coautora de 

l’obra, ha agraït la possi-
bilitat de representar-la a 
Rubí: “Nosaltres som d’aquí 
a prop, d’Ullastrell, i sempre 
havíem dit que volíem venir 
al Teatre Municipal La Sala 
perquè és un equipament 
meravellós”.

Per a la Mariona Lleo-
nart, que fa tres anys que 
interpreta el personatge de 
la Bruna, l’experiència “ha 
signifi cat molt, per les taules 
que m’ha donat a l’escenari i 
pel fet que comptessin amb 
mi per fer aquest paper. 
Amb tota la companyia hem 
fet una gran família i n’esti c 
molt contenta”.

Una programació de 
qualitat i diversa

La nova programació de 

La Sala per a aquest semes-
tre aposta un cop més per 
la diversitat de gèneres i de 
públics amb l’objecti u de fer 
arribar la cultura a tothom, 
segons ha explicat l’alcal-
dessa, Ana M. Martínez. 
Entre la quinzena d’espec-
tacles que formen part de la 
nova programació del teatre 
municipal, destaquen tí tols 
com ‘El pes d’un cos’ (5 de 
febrer, que s’estrenarà a 
Rubí, farà gira per Catalunya 
i després farà dues estades 
al Teatre Nacional de Cata-
lunya i al Centro Dramáti co 
Nacional de Madrid.

Un altre punt d’interès 
de la temporada és l’oferta 
d’espectacles familiars orga-
nitzats amb la col·laboració 
de La Xarxa, que portarà 
propostes molt especials 
com el celebrat muntatge 

‘El monstre dels colors’ (13 
de febrer).

Tampoc faltaran a la 
programació grans noms 
del teatre català: Jordi Boi-
xaderas, Jordi Bosch, Jordi 
Banacolocha i Margarida 
Minguillón coincidiran a ‘Fi-
nal de parti da’ (4 de març), 
les actrius de T de Teatre 
tornaran a La Sala amb ‘Can-
ción para volver a casa’ (22 
d’abril), i Joan Pera repre-
sentarà el seu nou ‘Master 
xof’ (1 de maig).

També hi seran els balla-
rins de Brodas Bros amb el 
seu darrer espectacle: Doji 
(22 de maig), mentre que el 
músic rubinenc Isaak Aguilà 
actuarà el 12 de març.

Les entrades per a la 
present programació ja es 
poden adquirir en línia o a 
la taquilla del teatre.

La jove actriu rubinenca Mariona Lleonart interpreta Bruna, la protagonista de l’obra. / Gisèl Aslina

     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

Portada del llibre. 

La jove actriu rubinenca Mariona Lleonart protagonitza 
aquest espectacle familiar de la companyia WeColorMusic

CINEMA

REDACCIÓ

El primer llargmetratge de la 
productora egara-rubinenca 
La Lombarda Films, ‘El últi -
mo tren al Rock&Roll’, per fi  
arriba a les sales de cinema. 
La gira donarà el tret de 
sorti da en una sessió doble 
el divendres 28 de gener en 
el Teatre Municipal La Sala 
de Rubí.

Els passis seran a les 
18.30 h i a les 22.15 h i 
el preu de l’entrada de 5 
€. Les entrades es poden 
adquirir a taquilla i per in-
ternet a través de htt ps://
teatrelasalarubi.koobin.cat/
el-ulti mo-tren.

El film també es pro-
jectarà a la Sala Groove de 
Sabadell el diumenge 30 de 
gener a les 19.30 h, mentre 
que a Terrassa arribarà el di-
marts 1 de febrer a les 19.30 
h en el Cinema Catalunya. 
L’objecti u de la productora 
és que el fi lm, rodat entre 
Rubí i Ullastrell, es pugui 
veure en diferents indrets 
durant els pròxims mesos, 
passant per Madrid, el País 
Basc i Andalusia, entre d’al-
tres.

Les projeccions estaran 
obertes a tot el públic, i 
els diners recaptats de la 
venda d’entrades aniran 
desti nats a donar suport a 
la productora.

Diversos guardons
‘El últi mo tren al Rock and 
Roll’ es va presentar el pas-
sat octubre a Sitges, dins de 
la programació del 54 Festi -
val Internacional de Cinema 
Fantàsti c de Catalunya i ha 
passat per gairebé una vin-
tena de festi vals nacionals i 
internacionals.

Ha estat guardonat al 
Cine No Visto, de Linares, 
amb Millor Banda Sonora 
Original i Millor muntat-
ge, Al FICIME, de Bogotà, 
amb Millor Llargmetrat-
ge Internacional, a l’FKM, 
de la Corunya, amb Millor 
Banda Sonora Original, i al 
FICIMAD, de Madrid, amb 
Millor Actor de Reparti ment 
a Javier Martí nez.

La pel·lícula explica les 
aventures de ‘The Last Call’, 
una banda de rockers que 
ja estan a la quarantena. 
El grup ha estat finalista 
d’una batalla de bandes 
per primera vegada en la 
seva improducti va carrera. 
El dia de la fi nal arriba, però 
el cantant i el tècnic de so 
estan misteriosament desa-
pareguts. Una temptadora 
crida a la fama i un compte 
pendent amb enemics del 
passat els posarà a prova, i 
si no arreglen tot abans que 
s’esgoti  el temps, potser mai 
poden agafar... L’últi m tren 
al Rock and roll.

‘El últi mo tren al Rock&Roll’, de 
la productora local La Lombarda, 
arriba a les sales de cinema



31 DE GENER

A càrrec d’Òmnium Cul-
tural. Cicle CineXIc.
A les 18 h a la Biblioteca.

Cinema: 
‘Ernest&Celestine, 
contes d’hivern’

2 DE FEBRER

Servei d’autorreparació 
de petits aparells elèc-
trics i electrònics.
A les 10 h a l’Ateneu.

Dimecres manetes

3 DE FEBRER

Cicle Camps de Cotó 2.0
A les 19.30 h a l’Ateneu.

Conferència: 
‘El bebop 
s’autoconfirma 
i grans clàssics 
hi col·laboren’
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CERTAMEN

REDACCIÓ

El termini per presentar 
treballs al 35è Concurs de 
màscares de l’Escola d’Art 
i Disseny edRa, organitzat 
per l’Associació d’Alumnes 
i Exalumnes del centre es 
va obrir divendres passat. 
El certamen es vehicularà, 
un any més, través de la 
xarxa social Instagram amb 
l’objectiu d’evitar l’entrega 
presencial de treballs i pre-
venir d’aquesta manera la 
propagació de la covid-19.

Qualsevol persona a 
partir de quatre anys pot 
participar en el concurs, que 
s’estructura en tres categori-
es d’edat: de 4 a 9 anys (ca-
tegoria A), de 10 a 15 anys 
(categoria B) i a partir de 16 
anys (categoria C).

Cada participant pot 
presentar una única obra 
original que no hagi pres 
part a cap altre concurs. Un 
cop elaborada, l’ha de foto-
grafiar posada sobre la cara 
d’alguna persona, i pujar-la 
a Instagram amb l’etiqueta 
#35concursdemascares i 
la menció a @edradisseny. 

En paral·lel, ha d’emplenar 
la butlleta de participació 
que trobarà a la pàgina web 
d’edRa i enviar-la al correu 
concurs@artedra.net.

Per participar en el con-
curs, cal disposar d’un perfil 
públic a Instagram –en el 
cas de les persones menors, 
l’ha de tenir algun dels seus 
tutors legals– i respectar les 
condicions d’aquesta xarxa. 
En cas de tenir-ne, es pot 
enviar la fotografia al cor-
reu concurs@artedra.net 
acompanyada de la butlleta 
de participació, per tal que 
la mateixa escola la publiqui 
al seu compte. Perquè les 
obres siguin considerades 
vàlides, és imprescindible 
que disposin de forats per 
als ulls, que estiguin adequa-
dament etiquetades i que 
s’hagi lliurat la corresponent 
butlleta de participació.

El termini de presenta-
ció de les obres es tancarà 
divendres 18 de febrer a les 
21 h i les obres guanyadores 
es donaran a conèixer, com 
és tradicional, coincidint 
amb el Dijous Gras, el 24 de 
febrer a les 19.30 h. En prin-

cipi, el veredicte es farà pú-
blic en el marc d’una trans-
missió en directe a través de 
l’Instagram de l’escola, tot i 
que no es descarta un acte 
presencial i l’organització 
d’una exposició amb totes 
les obres presentades si la 
situació sanitària ho permet.

Tots els participants fins 
a nou anys rebran un regal 
sorpresa mentre que, a la 
resta de categories, es reco-
neixerà les obres guanyado-
res amb material artístic. Al 
grup de deu a quinze anys, la 
millor màscara es premiarà 
amb articles per valor de 70 
€ i l’accèssit amb material 
per valor de 30 €. El primer 
premi dels majors de setze 
anys es reconeixerà amb 
100 € en productes artístics 
més l’assistència a un taller 
d’edRa durant un trimestre, 
i l’accèssit amb 75 € en 
material.

El jurat del 35è Concurs 
de màscares estarà format 
per una persona de l’Associ-
ació d’Alumnes i Exalumnes 
d’edRa +e, per dues perso-
nes del món artístic i per 
un/a professor/a de l’escola.

S’obre el termini per participar en
el 35è Concurs de màscares d’edRa

Màscares guanyadores a l’anterior edició. / Ajuntament de Rubí - Localpres

AGENDA CULTURAL

EXPOSICIONS
Gravats de Jaume Pla Jaume Pla 
i Pallejà va néixer a Rubí el 1914 
i va morir a Barcelona el 1955. 
Va ser pintor, bibliòfil, escriptor, 
destacant especialment els seus 
gravats. Un fons important de la 
seva obra és a la Biblioteca de Ca-
talunya i al Museu Nacional d’Art 
de Catalunya. A l’Antiga Estació. 
Fins al 30 de gener. 
Exposició del fons del MMUC.

Exposició del Col·lectiu d’Il·lustradors de Rubí City (C.I.R.C.)
Vintena d’originals sota el títol ‘Injustícies’. A l’espai de llibres Lectors al 
tren! fins al 4 de març.

’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 Biblioteca Municipal 
Mestre Tauler. Data final sense concretar.

El farcell de la postguerra. 
Exposició en homenatge a totes aquelles 
famílies que van viure 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 Departament de Cultura, el Museu 
d’Història de Catalunya i la Fundació 
Antiga Sabadell.

Quan materials descartats es converteixen en ajuda humanitària per a 
Veneçuela: Efecte papallona
Proposta artística que difon el projecte solidari ‘Mi mejor amigo es’. A la 
primera planta de la Biblioteca Municipal. Fins al 28 de febrer.

Aparadors de Diorames. 
Al vestíbul de la Biblioteca fins al 31 de gener. A càrrec de l’Associació de 
Pessebristes, i alumnes del Regina Carmeli. 

28 DE GENER

Dins del cicle El Docu-
mental del Mes. 
A les 19.30 h a l’Ateneu

Cinema 
documental: 
‘Arica’

CINEMA

El documental del mes projectarà ‘Arica’, una història 
sobre els residus tòxics i les seves conseqüències
En el marc de la propos-
ta El documental del mes, 
l’Ateneu acollirà aquest di-
vendres 28 de gener a les 
19 h la projecció del film 
‘Arica’. Es tracta d’una histò-
ria d’investigació impactant 
sobre l’abocament il·legal 
de residus tòxics a la ciutat 
xilena d’Arica. Bebès amb 
malformacions, càncers, 
avortaments no desitjats...; 
les conseqüències van ser 

terribles per als habitants 
d’Arica, però ningú no va vo-
ler assumir responsabilitats. 
De fet, Boliden, la multinaci-
onal sueca responsable dels 
fets, va amagar durant dèca-
des el desastre. Lars Edman, 
un jove suec d’origen xilè, es 
va interessar pel cas el 2009 i 
la seva recerca acabarà por-
tant la totpoderosa empresa 
als tribunals. La mala fama 
de Boliden és coneguda 

també a l’estat espanyol: 
un vessament tòxic de la 
multinacional va provocar 
el desastre ecològic al parc 
natural de Doñana, que va 
contaminar el rio Guadiamar 
en 1998. El film ha rebut 
diversos guardons com el 
del Festival Internacional de  
Cinema Documental Human. 
Per assistir a la projecció, cal 
inscripció prèvia a través de 
la web de l’Ateneu. / DdR

29 DE GENER

A càrrec de l’Espai Idio-
mes Rubí. Per a infants 
a partir de 3 anys. 
A les 11 h a la Biblioteca

Hora del conte 
en anglès: ‘The 
colour monster’

30 DE GENER

A càrrec de la Cia. 
WeColorMusic. Preu: 
6€|5€. Col·l.: La Xarxa.
A les 18.30 h a La Sala

Teatre: ‘Bruna’
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REDACCIÓ

L’Associació d’Adjudicataris 
del Mercat Municipal ha fet 
públic el veredicte del jurat 
del primer Premi Lletres del 
Mercat. El guanyador del 
certamen ha estat Josep 
Milà amb l’obra ‘L’hort dels 
bous’. Es tracta d’una novel-
la ambientada als anys 60 i 
que té com a protagonista 
una jove dependenta del 
Mercat que a les tardes 
estudia i que comença a 
vincular-se al món de la 
política: “És una novel·la 
d’aventures, amb trames, 
confabulacions on parlo 
d’un poble que no anome-
no, però que tothom sabrà 
qui és i on també intento 
ridiculitzar el personatge 
que tenia el poder absolut 
al nostre país”.

Milà, que és arquitecte 
de professió, va iniciar-se 
en l’escriptura fa prop d’una 
dècada a través d’un curs 
d’escriptura a l’Ateneu i ha 
lloat la iniciativa literària 

Josep Milà guanya el Premi Lletres del 
Mercat amb la novel·la ‘L’hort dels bous’

del Mercat: “Crec que és 
exemplar que un mercat 
promocioni la cultura, no 
és habitual”. 

El jurat del Premi Lletres 
del Mercat estava format 
pels llibreters Enric Pallarès, 
Montse Marcet i Marina 
Porras, el director de la 

Biblioteca, Adrià Martín i 
l’editor de Viena Edicions, 
Enric Viladot. D’entre les 14 
obres fi nalistes al premi, els 
responsables del jurat han 
considerat que la novel·la 
de Milà té una trama àgil, 
uns personatges ben defi -
nits i un bon treball de docu-

Josep Milà, recollint el diploma que l’acerdita com a guanyador del premi al Mercat. / C.B.

Núria Julià: “A Rubí feia falta un llibre d’històries 
de la ciutat per la canalla”
REDACCIÓ

“Una dona polifacètica i 
amb molta il·lusió a l’hora 
de crear projectes”. Així es 
defineix l’escriptora rubi-
nenca Núria Julià Fosas, au-
tora d’una nova publicació 
local adreçada als més pe-
ti ts. És administrati va, feina 
que actualment compagina 
amb la gesti ó cultural. 

Àvida lectora des de pe-
ti ta, la inquietud i la il·lusió 
per difondre part de la his-
tòria de la ciutat al públic in-
fanti l, l’han fet escriure ‘14 
Històries de Rubí’, un recull 
de relats curts i rodolins per 
donar a conèixer algunes 
contrades i personatges de 
forma didàcti ca i diverti da.

- Per què contes infanti ls?
- Perquè la majoria de lli-
bres locals s’adrecen a les 
persones adultes i els peti ts 
també mereixen tenir el seu 
llibre d’historietes de Rubí 
perquè coneguin indrets 
de la ciutat o fets destacats 
a través de personatges 
emblemàti cs com: l’elefant 
blau, una granota valenta o 

mentació amb referències 
històriques.

El Premi Lletres del Mer-
cat té una dotació de 2.000 
euros i la publicació de la 
novel·la amb l’editorial Vie-
na Edicions. Està previst que 
‘L’hort dels bous’ es publiqui 
durant aquest any. 

PATRIMONI

REDACCIÓ

El Centre d’Estudis Rubi-
nencs (CER) ha organitzat 
per als propers mesos un 
cicle de sortides guiades 
gratuïtes a quatre masies re-
presentati ves del Rubí rural.
Segons ha explicat l’enti tat, 
un cop a la masia, hi haurà 
una peti ta dissertació sobre 
la seva història a càrrec de 
Lluís Garcia, membre del 
CER i un dels principals 
experts en masies de Rubí.
Posteriorment, seran els 

mateixos propietaris o per-
sones que les regenten qui 
oferiran les explicacions 
als assistents. Les sorti des 
ti ndran lloc el primer diu-
menge de cada mes. 

Així, el pròxim diumenge 
6 de febrer es visitarà Can 
Xercavins, mentre que el 
6 de març serà el torn de 
Ca n’Alzamora. Ja a l’abril, 
el dia 3, la sorti da serà per 
conèixer la masia de can Pi 
de la Serra, i, fi nalment, l’1 
de maig es visitarà la masia 
de Can Balasc. 

El CER organiza un cicle de
sorti des guiades a quatre masies 
representati ves del Rubí rural

els gegants... que amb un 
peti t argument presenten 
algun fet local als nens i 
nenes.

- Però l’obra va més enllà de 
relats per la canalla.
- Volia cobrir un buit que 
tenia la ciutat, promoure la 
cultura i el patrimoni local, 
fomentar el respecte i el 
civisme, culti var la lectura i 

donar protagonisme a la fei-
na que realitzen les enti tats. 
Però també és ideal per les 
persones nouvingudes que 
vulguin aprendre a llegir 
en català o per treballar a 
les aules.

Està escrit en un llen-
guatge planer o permet 
reforçar el vincle interge-
neracional; també fa que 
els peques esti guin atents 

perquè han de buscar a la 
“Robí” una pedra preci-
osa de color vermell que 
s’amaga a cada història i 
al fi nal, trobar la resposta 
a algunes preguntes, així 
no perden l’interès. Si a tot 
això, sumem els records i 
les vivències personals que 
els grans poden explicar-los, 
esperem que agradi molt!

- Has comptat amb dues 
col·laboracions molt es-
pecials.
- Sí, he tingut la sort de 
treballar amb dues perso-
nes meravelloses. L’Elena 
Boixader Baraut, que ha 
creat unes il·lustracions 
espectaculars i amb tot luxe 
de detalls, i l’Eduard Fernán-
dez Villatoro, que ha fet un 
disseny molt cuidat. No ens 
ha faltat il·lusió ni paciència 
i han estat moltes hores de 
feina coordinada per oferir 
un llibre original i diferent. 

A més, inclou propostes 
d’acti vitats perquè tothom 
pugui gaudir, descobrir, 
dibuixar, crear, imaginar i 
aprendre mentre llegeix el 
llibre.

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’escriptora local Núria Julià Fosas amb una de les proves del seu nou 
llibre, que es presentarà el 19 de febrer a la Biblioteca.

CINEMA

REDACCIÓ

CineXic és el nou programa 
d’impuls a la difusió del 
cinema infantil en català 
creat entre Òmnium Cultu-
ral i les distribuïdores Pack 
Màgic i Rita&Luca, a través 
de la creació d’un circuit 
estable de sales d’arreu del 
territori, entre elles Rubí. 
Un cicle anual de vuit pel-
lícules de qualitat artí sti ca 
i pedagògica, doblades al 
català, d’origen europeu i 
desti nades al públic familiar 
amb infants d’entre 3 i 12 
anys. La programació ha es-
tat especialment dissenyada 
per Pack Màgic i Rita&Luca, 
dos projectes catalans espe-
cialitzats en la distribució de 
cinema infanti l, capdavan-
ters a l’estat espanyol.

A Rubí, cada mes es po-
drà gaudir, de forma gra-

tuïta, d’un nou fi lm que es 
projectarà el darrer dilluns 
de mes a les 18 h a l’Audi-
tori de la Biblioteca Mestre 
Martí  Tauler. La primera pro-
jecció serà aquest dilluns 31 
de gener amb la projecció 
‘Ernest & Celesti ne, contes 
d’hivern’, una pel·lícula re-
comanada per a infants a 
parti r de 3 anys, que narra 
les aventures de l’Ernest, un 
os gran amb esperit d’arti sta 
i un cor generós, i la Celesti -
ne, una rateta òrfena que fa 
temps va acollir a casa seva 
l’Ernest. 

Per assisti r-hi cal inscriu-
re-s’hi prèviament a través 
de la web cinexic.cat o om-
nium.cat/rubi. També dins 
la pàgina web del Cinexic 
es podran trobar materials 
didàcti cs descarregables so-
bre cada pel·lícula per poder 
treballar a casa. 

El Cinexic, un nou circuit de
cinema familiar en català, arriba 
a Rubí de la mà d’Òmnium 
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El Rubí cau en el camp del Sant Cugat, 
davant un rival molt eficaç al seu feu
Derrota de la Unió Esportiva 
Rubí al camp del Sant Cugat 
(2-0) en un partit en el qual 
la renda i eficàcia dels locals 
els va servir per aconseguir 
que els tres punts es que-
dessin al seu feu.

Mingue i Edgar, dos pi-
lars importants del Rubí, 
van tornar a l’equip, però 
no va ser suficient per poder 
sumar. El primer gol del Sant 
Cugat no es va fer esperar i 
Guillem Benet rematava un 
centre passat al segon pal 
davant el qual no va poder 
fer res Guitart. Edgar i un 
actiu Ruy Gama van tenir 
ocasions pel Rubí, però el 
porter local es va mostrar 
segur i va enviar les dues 
oportunitats a córner. Des-
prés del gol local, el Rubí 
va continuar apropant-se 
a l’àrea rival, però sense 
encert. El Sant Cugat, a la 
contra, era perillós i va tenir 
ocasió de fer el segon abans 
del descans, però el meta 
rubinenc ho va evitar.

Es va arribar al descans 

Derrota del Veinti 
contra el Sant Cugat B

FUTBOL | TERCERA CATALANA

L’Almeda-Olímpic Can 
Fatjó, ajornat per la covid
El partit que havia de dis-
putar-se diumenge passat a 
Cornellà, entre el CD Alme-
da i l’Olímpic Can Fatjó no es 
va poder jugar i ha quedat 
ajornat a causa de diferents 
casos de la Covid-19. 

El partit, corresponent 
a la 14a jornada del Grup 
3 de la Segona Catalana, es 
disputarà en una data que 
encara està pendent de fixar. 
Segons fonts dels clubs, pos-

siblement serà un dia entre 
setmana.

El conjunt rubinenc està 
a l’espera ara que aquest 
diumenge 30 de gener pugui 
disputar-se la 15a jornada, 
última de la primera volta 
de la competició en curs. El 
partit enfrontarà l’Olímpic 
Can Fatjó i el Can Buxeres 
FC en el Municipal de Can 
Fatjó a les 12 h del migdia. / 
José Verde

amb molta igualtat en el joc i 
els de Romero van sortir a la 
segona part en tromba tan-
cant durant molts minuts al 
Sant Cugat en el seu camp. 
Berlanga va disposar d’un 
parell d’oportunitats, tan-
mateix les rematades van 
marxar per sobre de la por-
teria. Els locals van aguantar 
la pressió del Rubí i va apos-
tar per ràpids contracops. I 
amb el Rubí abocat a l’atac, 
va arribar el segon gol de la 
mà de Marc Rodríguez que 
va superar a Guitart. Era el 
2-0 que feia més difícil la 
remuntada del Rubí.

El conjunt rubinenc ho 
va intentar fins al final, sen-
se èxit en les diverses opor-
tunitats. Malgrat la derrota, 
la sensació del tècnic rubi-
nenc Juan Romero van ser 
bones. “El Sant Cugat té un 
molt bon equip i un projecte 
de fa anys molt consolidat. 
Vam treballar molt bé du-
rant diverses fases del par-
tit, però a la contra ens van 
fer mal”, va apuntar.

Aquesta setmana, el 
Rubí s’enfrontarà al Sant-
boià. L’alineació del Rubí va 
estar formada per Guitart, 
Aitor Torres (Albert Villegas 
min.84), Joel Luna, Iván 
Rodríguez (Iván Méndez 

min. 45), Migue García, 
Álex Ortega, Jordi Masip 
(Mohamed Miraash), Juanjo 
Navarro (Roger Gorrea min. 
73), Adrià Padill, Ruy Gama i 
Edgar Álvaro (Álex Berlanga 
Min. 65). / UE Rubí

El jugador rubinenc Àlex Ortega. / Arxiu

Empat del filial del Rubí 
al camp del líder
Meritori empat a 1 del filial 
de la UE Rubí en el camp del 
líder de la categoria, la UD 
San Lorenzo, un equip que 
havia aconseguit sis victòries 
consecutives. Els jugadors de 
Jose Quereda ‘Pirri’ van sor-
tir molt motivats amb ganes 
d’endur-se els tres punts i 
van fer un dels millors partits 
de la temporada.

Els locals, animats per 
una nombrosa afició, van 
buscar des de l’inici la por-
teria del Rubí. Tot i les oca-
sions per als dos equips, es 
va arribar al descans amb 
empat a 0.

En la segona part, tres 
minuts després de la repre-
sa, una pèrdua de la pilota 
del Rubí va permetre a Jordi 
Pérez rematar un fort xut a 
porteria, que va ser rebutjat 

des de la línia de gol per la 
defensa del Rubí. L’àrbitre va 
decretar que l’esfèric havia 
entrat i va donar gol, malgrat 
les protestes del conjunt 
rubinenc. El gol fantasma va 
pujar al marcador i complica-
va el partit pel filial del Rubí.

Pirri va moure la ban-
queta per intentar buscar 
l’empat i ho va aconseguir. 
L’entrada d’Aiman Benme-
himda ‘Jaky’ i Javi Garri-
do van donar nous aires a 
l’equip i va arribar l’empat. 
Va ser un remat d’Ayman 
Hasni, un jove futbolista 
que s’està convertint en la 
revelació d’aquest tram de 
temporada.

Els dos equips van tenir 
oportunitat de desfer l’em-
pat, però el marcador ja no 
es mouria. / UE Rubí

El Juventud 25 de Septi-
embre va caure de forma 
contundent en la jornada 14 
del grup 6 de Tercera Divisió, 
que el va enfrontar al Sant 
Cugat B. El club rubinenc 
tenia de baixa tres jugadors 
que habitualment juguen a la 
línia defensiva i això va passar 
factura al conjunt de Rubí.

Dues rematades en dos 
córners, una al minut 8 de 
la primera meitat, i l’altra al 
minut 9 de la segona part, 
van fer que l’equip local s’im-
posés al partit. La primera 
meitat va ser de domini del 
Sant Cugat, però a la represa 
el Veinti va intentar imposar 
el seu joc.

La jugada clau del partit 

va ser el minut 20, quan els 
jugadors de Richard Giménez 
van poder escurçar distànci-
es en una jugada molt clara i 
a la següent jugada els locals 
van sentenciar fent el ter-
cer gol. D’aquesta forma, el 
Veinti no va poder aprofitar 
l’empat del San Lorenzo, líder 
del grup, per retallar distàn-
cies i continua segon, però 
ara a tres punts del conjunt 
de Terrassa.

El Juventud jugarà la pro-
pera setmana contra el Club 
Júnior, un rival directe, ja que 
es troba a només un punt del 
conjunt rubinenc. El partit 
serà diumenge al Municipal 
del 25 de Setembre. / J. 
González

HOQUEI LÍNIA | PLAY-OFF

El Sènior Masculí B del Cent Patins 
es complica l’ascens a la Lliga Or
El Sènior Masculí B del 
Cent Patins s’ha complicat 
l’ascens després de sumar 
dues derrotes i només una 
victòria en la darrera jor-
nada del play-off d’ascens 
a la Lliga Or.

Van ser partits com-
plicats per a l’equip rubi-
nenc, que es va enfrontar 
a clars aspirants a pujar de 
categoria. El Cent Patins 
va perdre contra l’Alas de 
Sagunto per 3-2 en un duel 
que es va deixar remuntar 
quan anava guanyant per 
0-2. A la segona jornada, 
va guanyar a Las Rozas per 
1-5, però l’últim partit del 
cap de setmana, contra 
l’Aranda de Duero, el rival 
va ser clarament superior i 
va imposar-se per 0-4. Tot i 
això, el partit es va suspen-
dre a falta de nou minuts 
pel final per problemes de 
salut d’un jugador tal com 
marca el protocol.

Per la seva banda, el 
Sènior Femení i el Masculí 
s’estan preparant per fer 
un bon paper a la Copa del 

Rei, que es jugarà aquest 
cap de setmana a Carta-
gena, a Múrcia. El Masculí 
s’enfrontarà a quarts de 
final amb el conjunt ma-
llorquí Espanya, mentre 
que el Femení s’ha classi-
ficat directament per a la 

semifinal. 
Per últim, l’Aleví del 

Cent Patins, per la seva 
banda, no va poder dis-
putar la seu nacional de la 
lliga a Valldolid perquè va 
ser ajornada per casos de 
covid-19. / Cent Patins

El Sènior B només va poder guanyar un partit. / Cedida

ESCACS | LLIGA CAT.

La Rubinenca ha arrencat la 
Lliga Catalana amb la parti-
cipació dels seus sis equips. 
L’equip A es va desplaçar 
a Torà, a Lleida, on no van 
oposar resistència davant 
del favorit de la categoria i 
van quedar 6-2. L’equip B va 
rebre a casa un dels filials del 
Sabadell Chessy. A. Muñoz, A. 
Martínez, J. Pujol i J. Arcas es 
van imposar per un contun-
dent 3,5-0,5. L’equip C també 
va resoldre el seu enfronta-
ment davant del Caldes D 
per un contundent 4-0. Els de 
Rubí van jugar amb Planella, 
Garrido, Garcia i Laplacé. El D 
va rebre el Caldes C i va em-
patar 2-2 amb dues victòries 
d’A. Capilla i D. Rodríguez i les 
derrotes de J. Anton i Rudy. El 
cinquè equip va viatjar fins a 
Les Franqueses amb Tom, Da-
vid, Daniel Serrano i Martina, 
que van perdre 3-1. Els més 
petitsvan anar a Montorés 
on van perdre 3-1 amb Genís 
Cots, Daniel Pascuas, Daniela 
Ortiz i Jan Fernández. / AER

Sis equips de 
la Rubinenca 
arrenquen la 
Lliga Catalana
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Una dotzena de nedadors es classifiquen 
pel Campionat de Catalunya d’Hivern aleví

Durant tot el cap de set·
mana, dotze nedadors de 
categoria aleví del CN Rubí 
participaran en el Campio·
nat de Catalunya d’Hivern, 
que es disputarà a les instal·
lacions del CN Lloret de Mar. 
Els nedadors classificats, 
que estan entre els 120 
millors en la prova de 200 
m estils són Aurora Cuesta, 
Martina Gutiérrez, Naia 
Latorre, Maria Teixidó, Sara 
Vázquez, Max Cerezo, Bruno 
de Haro, Samir Gharboui, 
Asier Oviedo, Pere Pina, Pol 
Ramos i Nil Monleon.

Per la seva banda, vuit 
nedadors es van desplaçar a 
Santa Coloma de Gramenet 

per competir en diverses 
proves. Una nedadora i dos 
nedadors van participar en 
la tercera jornada de lliga de 
la categoria infantil, mentre 
que tres nedadores i dos 
nedadors van participar en 
el Trofeu a la categoria ab·
soluta. Durant la competició, 
diversos nedadors van mi·
llorar algunes marques per·
sonals i van assolir marques 
mínimes per classificar·se 
pel Campionat de Catalunya.

Pel que fa a l’equip de 
natació de categoria Ben·
jamí i Prebenjamí, es van 
disputar les corresponents 
jornades de lliga. L’equip 
Prebenjamí va fer una fan·

El palista rubinenc Roger 
Quesada està situat entre 
els 10 millors jugadors de 
la seva categoria en el ràn·
quing internacional del mes 
de gener que ha donat a 
conèixer aquest dimarts la 
Federació Internacional de 
Tennis Taula. 

Quesada ocupa la setena 
posició en la categoria Sub-
11 i és el palista català més 

ben classificat en l’actualitat. 
El segon català millor posici·
onat en aquest rànquing és 
Oriol Martínez, que és 23è 
en la categoria Sub-13.

El rubinenc, que com·
peteix amb el CTT Borges, 
va participar a l’octubre a la 
Youth Contender, una com·
petició internacional que es 
va disputar a Itàlia, en dues 
categories diferents.

TENNIS TAULA | RÀNQUING

Roger Quesada està entre 
el top 10 mundial de tennis 
taula en la categoria Sub-11

Roger Quesada, en una competició. / Álvaro Díaz (RFTEM)

tàstica actuació en els 50 m 
esquena, els 50 m papallona 
i el 4x50 m de peus d’esque·
na. Per la seva banda, l’equip 
Benjamí va nedar 50/100 
m braça i els 100 m lliures, 
acabant amb un 4x50 m de 
peus de papallona, amb una 
tècnica excel·lent de tots els 
integrants. 

Derrota dels dos equips de 
waterpolo
Pel que fa als sèniors femení 
i masculí de waterpolo, tots 
dos van perdre. El Femení va 
caure de forma contundent 
a la piscina del CN Terrassa 
per 17-3 i aquesta jornada 
rebrà l’ARC Lineal amb la 

intenció de guanyar el par·
tit per poder mantenir la 
sisena posició. El Masculí 
va perdre de forma més 
ajustada, contra el CN Ca·
talunya per 7-4. Aquest cap 
de setmana tindrà una cita 
complicada contra el CN 
Sabadell a casa, a la piscina 
del CN Molins de Rei. De 
moment, l’equip es manté 
en la desena posició de la 
classificació amb l’objectiu 
d’assolir la permanència. 

Duatló
L’equip de triatló participa·
rà diumenge a la popular 
Duatló Ciutat del Prat, una 
competició per equips en la 
modalitat esprint, de 5 km 
de cursa a peu, 20 km de 
bicicleta i 2,5 km de cursa 
a peu. La competició arriba 
enguany a la 15a edició i 
hi participaran dotze triat·
letes amb tres equips, dos 
masculins i un de femení, 
formats per Marisol Almei·
da, Andrea Garcia, Maria 
Ricart, Ricard Valenzuela, 
Jordi Garcia, Rafael Hier·
ro, Carlos Pardos, Daniel 
Jiménez, Gerardo Blanco, 
Víctor Gasto, Toni Matias i 
Adelardo Gallego.

Integrants de l’escola de natació del club de categoria benjamí i prebenjamí. / Cedida

Els jugadors de la Unió Pe·
tanca Les Torres-Rubí s’han 
imposat en el play-off final 
de la Lliga Catalana, que es 
va disputar aquest cap de 
setmana a Santa Susanna, 
al Maresme. Allà es van 
reunir els millors equips 
catalans de les quatre pro·

víncies, els primers classifi·
cats de les seves respectives 
lligues. 

Amb el sistema de joc 
d’enfrontaments tots con·
tra tots i després de dues 
jornades i 21 partides, els 
rubinencs, en un final d’in·
fart, van aconseguir superar 

el Sant Pol i El Prat. El títol 
els corona com a campions 
de la Lliga Catalana i els hi 
dona el bitllet per participar 
al Campionat d’Espanya 
de Clubs, que se celebrarà 
el mes d’octubre també a 
Santa Susanna. / UP Les 
Torres Rubí
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La Unión Petanca Les Torres-Rubí 
es proclama campiona de la Lliga Catalana

Roger Quesada, en una competició. / Álvaro Díaz (RFTEM)

L’equip del Can Mir-Horitzó va 
perdre contra l’Insecord B de 
Cornellà en la vuitena jornada 
de la Segona Divisió de la 
Weleague7 de futbol adaptat 
en un partit molt ajustat. El 
partit va estar marcat per les 
diverses absències en els dos 
equips a causa de jugadors 
que estaven confinats.

L’equip local va obrir el 
marcador gràcies a un bon 
xut de Rubén Martin en 
el primer quart del partit, 
però uns minuts més tard va 
empatar Mohamed Lhrimi 
pels visitants.

Al final del quart, Joan 
Sorli va tornar a donar 
aventatge a l’Insecord i en els 

altres quarts, el marcador ja 
no es va moure tot i que tots 
dos equips van tenir ocasions. 

Per l’Horitzó Can Mir van 
jugar Sergio González, Rubén 
Martín (1), Jesús Ramos, 
José Luis Girón, Santi Marín, 
Rosario Crispín, José Manuel 
María, Xavier López i Armand 
Conejero.
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El Can Mir-Horitzó perd contra l’Insercord




