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Una quarantena d’acti vitats al voltant 
del 8M per celebrar el Dia de la Dona
MARTA CABRERA

L’Ajuntament de Rubí ha 
preparat una programació 
durant tot el mes de març al 
voltant del Dia de la Dona, 
que inclou una quarantena 
d’acti vitats multi disciplinà-
ries. Com sempre, l’acti vitat 
central és la Lectura del 
Manifest, que enguany es 
desplaça fi ns al 6 de març i 
s’acompanya d’una mati nal 
en la qual hi ha previstes 
diverses activitats entre 
les 10 h i les 14 h a la plaça 
Doctor Guardiet. En cas de 
pluja, els actes es faran a 
l’interior del Celler.

Més enllà d’aquesta ac-
ti vitat, entre el 7 i l’11 de 
març se celebren les I Jor-
nades Feministes de Rubí, 
que tractaran temes com 
el feminisme, la coeduca-
ció o els nous lideratges 
femenins. I pel 8 de març 
hi ha previst un programa 
especial en directe de Ràdio 
Rubí dedicat a la dona i una 
xerrada sobre la dona al 
món laboral al Rubí Forma.

Pel que fa a la cultura, 

bé hi haurà diversos torne-
jos i acti vitats, el més desta-
cat dels quals serà la Cursa 
de la Dona, que impulsa 
l’Ajuntament i la primera 
edició de la qual es va haver 
de suspendre el 2020 per 
culpa de la pandèmia. Serà 
el 20 de març a les 11.45 h.

Més enllà d’això, hi ha 
múlti ples xerrades, confe-
rències, espectacles i acti vi-
tats previstes. Algunes estan 
organitzades per partits 
políti cs, com ara una acti vi-
tat familiar el 10 de març a 
càrrec d’ERC, una ruta guia-
da per la ciutat organitzada 
per En Comú Podem i una 
taula rodona sobre cures el 
9 de març a càrrec de l’AUP.

Manifestació el 8M
Per la seva banda, l’Assem-
blea Feminista ha convocat 
una manifestació el 8 de 
març a les 19 h a la part alta 
de la rambla del Ferrocarril. 
La mobilització serà mixta, 
però a la capçalera només 
hi haurà dones. Es demana 
als assistents que vagin amb 
roba negra.

Cartell del Dia de la Dona, obra de La Cuchu. / M.C.

Crida a manifestar-se 
contra la guerra i en 
suport al poble ucraïnès

Rubí Solidari ha convocat una 
nova manifestació contra 
la guerra i per donar el seu 
suport al poble ucraïnès, que 
està patint al seu territori 
l’atac de l’exèrcit rus. Gai-
rebé una setmana després 
de l’inici de l’agressió de 
Rússia, es calcula que han 
perdut la vida més de 350 
persones i unes 2.000 han 
resultat ferides. La mobilit-
zació impulsada per l’enti tat 
solidària està prevista aquest 
divendres a les 18.30 h a la 
plaça Pere Aguilera, davant 
de l’Ajuntament. La convoca-
tòria ha estat secundada per 
l’Ajuntament de Rubí, que ha 
fet una crida a parti cipar en 
aquesta manifestació per do-
nar suport al poble ucraïnès. 

Aquests dies, la façana 
de l’Ajuntament s’il·lumina 
a la nit de blau i groc, els 
colors de la bandera nacional 
d’Ucraïna. “Rubí és un muni-
cipi compromès amb la pau i 
amb la resolució no violenta 
dels confl ictes. Esti c conven-
çuda que els rubinencs i les 
rubinenques ens tornarem 
a mobilitzar com ho vam fer 
amb moti u de la guerra dels 
Balcans, la de l’Iraq i la crisi 
de les persones refugiades 
de 2015”, ha afi rmat l’alcal-
dessa, Ana M. Martí nez.

La manifestació que va 
tenir lloc el divendres passat 
va congregar més d’un cente-
nar de persones, alguns dels 
quals eren membres de la 
comunitat ucraïnesa a Rubí.

Recollida de productes de 
primera necessitat
A conseqüència del confl icte 
bèl·lic, es calcula que ja hi 
podria haver prop d’un milió 
de desplaçats que fugen de la 
guerra, moti u pel qual algu-
nes enti tats han començat a 
mobilitzar-se per fer recolli-
des de material de primera 
necessitat.

És el cas de l’Espai Cultu-
ral Francesc Alujas, que farà 
recollida de productes els 
dilluns i dijous de 17 h a 20 h 
i el dimarts, dimecres i diven-
dres de 10 h a 13 h fi ns a l’11 
de març. Es demana material 
sanitari (antiinflamatoris, 
benes, tisores mèdiques, 
guants de làtex, xeringues, 
torniquets), roba (mantes i 
sacs de dormir, roba d’abri-
gar, impermeables, para-
vents, roba interior tèrmica, 
guants, gorres) i aliments 
(cafè, te, cacau, llet en pols, 
xocolata, galetes, fruits secs). 
Tot el material recollit es lliu-
rarà als punts de recollida de 
Barcelona. / DdR
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Divendres hi haurà una nova manifestació contra la guerra. / Ràdio Rubí

La Sala Neus Català, edRa i ASAV impulsen una venda de samarretes
Un projecte conjunt entre 
la Sala Neus Catala, l’Escola 
d’Art i Disseny (edRa) i ASAV 
servirà per recaptar fons per 
un taller d’empoderament 
de la dona i per divulgar la 
fi gura de Neus Català.

La Sala Neus Català ha 
organitzat un concurs de 
disseny d’una samarreta 
amb la imatge de Neus Ca-
talà, que ha guanyat Ángela 
Toro: “Vaig dibuixar el rostre 
envoltat amb moltes roselles 
com a símbol de la guerra i 
de la memòria històrica i les 
vaig pintar de color violeta 

violència de gènere”, segons 
va detallar la presidenta de 
l’enti tat, Cristi na Almirall.

Durant la presentació de 
la samarreta, la Sala Neus 
Català va lliurar un xec de 
200 euros a la guanyadora 
del concurs. José Luis Navar-
ro, membre de l’enti tat, va 
recordar que iniciati ves com 
aquesta són fonamentals 
per preservar la memòria: 
“No volem que es repeteixi 
la història i per això aquesta 
iniciati va té més senti t que 
mai, ara que s’està lliurant 
una guerra”. / M.C.

per simbolitzar el fe-
minisme”, ha explicat.

Abans de fer el dis-
seny, els alumnes van 
rebre una xerrada de 
l’historiador Jaume Par-
ras, que va destacar “el 
compromís en la lluita 
per la llibertat i pels 
drets humans” de Neus 
Català.

La samarreta es pot 
comprar per 10 euros a 
la seu d’ASAV, al carrer 
Lumière, 7. L’enti tat desti -
narà els diners de la venda 
de la samarreta a un taller 

d’empoderament de la dona, 
on hi parti cipen 9 dones que 
“viuen una situació d’opres-
sió familiar o han viscut 

Dibuix guanyador. / M.C.

diversos espais de la ciutat 
acullen exposicions relacio-
nades amb les dones, com 
per exemple la mostra Veus 
de Dona a l’Anti ga Estació 
o una mostra dedicada a 

Pepa de Haro a l’Escola d’Art 
i Disseny. També hi haurà 
una nova versió del festi val 
No Woman No Fest, el 18 
de març.

En l’àmbit esporti u tam-
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L’Ajuntament i l’Agència de Residus demanen que 
es compleixin les sentències contra Can Carreras
REDACCIÓ

El 2019 el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalu-
nya va declarar nul·les les 
tres autoritzacions que va 
rebre l’abocador de Can 
Carreras per ampliar la seva 
capacitat i incrementar la 
tipologia de residus. Una 
sentència que obliga els 
responsables de l’abocador, 
TMA Grupo Sánchez, a res-
tablir l’abocador a l’estat en 
què es trobava prèviament 
o cosa que és equivalent 
a retirar 25.000 tones de 
residus.

Tres anys més tard, 
aquesta sentència encara 
no s’ha executat i l’Ajunta-
ment i l’Agència de Residus 
de Catalunya (ARC) han 
explicat que estan buscant 
la forma de poder donar 
compliment a la sentència 
de l’alt tribunal, tot i que 
no han volgut concretar de 
quina forma es faria. Això 
és el que les dues adminis-
tracions han dit a la Taula 
d’Abocadors, que ha tingut 

lloc aquest dilluns a l’au-
ditori del Castell, i que ha 
comptat amb la presència 
tant de l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, com del director 
de l’ARC, Isaac Peraire.

La plataforma Rubí Sen-
se Abocadors ha aprofitat la 
trobada per informar que, 
de forma recurrent, entren 
camions a les instal·lacions 
i que sovint tenen una 
longitud major de 12 m, 
fet que els fa sospitar que 

OBRA NOVA AL CENTRE 
SITUADA AL CARRER PRIM. 

Edi�ci de 18 vivendes. 
PK i trasters a la mateixa 

�nca. Plantes baixes i pisos 
amb terrasses. 

Acabats de qualitat.

Ref. 12683

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

190.000 �

VENDA DE 
PISOS DES DE

tats, que s’estan realitzant 
en sòl no urbanitzable i 
que constitueixen un perill 
per al trànsit en un entorn 
escolar.

Can Balasc
Durant la trobada, també 
s’ha informat que encara 
hi ha dos procediments ju-
dicials actius en relació amb 
l’obertura de l’abocador de 
Can Balasc. Ara mateix, el 
TSJC ha de decidir si accepta 

l’abocador continua rebent 
residus. Davant d’això, han 
demanat a l’Agència de Re-
sidus de Catalunya que faci 
una inspecció. Cal tenir en 
compte que a l’interior del 
recinte, TMA té altres acti-
vitats no relacionades amb 
l’abocador amb llicència 
municipal, fet que podria 
explicar l’entrada i sortida 
de camions. El consistori 
està estudiant com revocar 
o traslladar aquestes activi-

#8M
Rubí, amb rostre de dona
Esmorzar i ruta guiada 
per a descubrir històries de dones que han deixat empremta a la ciutat

Dissabte 12 de març
10:30 h
Punt de trobada: 
Ajuntamet (Pça Pere Aguilera, 1)
        
     
       

Afanyat! Places limitades. Reserves i  inscripcions: 
info@rubiguiem.com
www.rubiguiem.com
620565321
T'esperem! 
Activitat gratuïta per a tots els públics. Duració de la ruta: 2h. Es recomana portar roba i calçat còmode.

 

Foto: Treballadores de la tèxtil Cal Mosques, Rubí

Rubí
En Comú
Podem

La trobada de la Taula d’Abocadors va ser el dilluns. / Localpres-Ajuntament

la petició de la Generalitat 
i d’Arrins de deixar el con-
tenciós de l’Ajuntament 
en suspens pel que fa a 
l’autorització ambiental de 
Can Balasc, ja que existeix 
un altre procediment paral·
lel. Es tracta del recurs que 
va presentar una filial de 
TMA contra l’Ajuntament 
després que el consistori 
denegués la llicència urba-
nística per considerar que 
és necessari un estudi d’im-
pacte ambiental. Aquest cas 
quedarà vist per sentència 
quan l’Ajuntament presenti 
l’escrit de conclusions.

En qualsevol cas, el di-
rector de l’ARC ha mostrat 
clarament la seva diver-
gència al fet que Rubí hagi 
d’acollir un nou abocador: 
“No és necessari un nou 
abocador a Rubí de residus 
municipals”, ha explicat. 

També ha dit que en 
cas que “algú vulgui fer una 
altra activitat ·que no sigui 
abocar residus municipals· 
haurà de seguir tots els vec-
tors i l’Agència de Residus 

estarà atenta per complir i 
atendre les inquietuds dels 
veïns i veïnes de Rubí i de 
l’Ajuntament”.

Els veïns han aprofitat la 
trobada per assenyalar que 
de matinada hi ha activitat 
a Can Balasc. El consistori 
ha recordat que l’abocador 
encara no té autorització i 
que si es detecta qualsevol 
activitat cal avisar a la Poli-
cia Local. 

Per la seva banda, la 
policia ha afirmat que du-
rant les inspeccions diürnes 
efectuades només s’han de-
tectat actuacions de mante-
niment de camins i talussos.
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L’Oficina d’Escolarització donarà
suport a les famílies amb dificultats 
per fer la preinscripció telemàtica
El Departament d’Educa-
ció de la Generalitat de 
Catalunya ha establert les 
següents dates per a la pre-
inscripció pel curs escolar 
2022-2023: pel segon cicle 
d’educació infantil i primà-
ria, del 7 al 21 de març i per 
l’educació secundària obli-
gatòria, del 9 al 21 de març. 
Com l’any passat, el tràmit 
es durà a terme únicament 
en línia: la sol·licitud s’haurà 
d’enviar en format telemàtic 
al departament d’Educació 
de la Generalitat, acompa-
nyada de la documentació 
corresponent. Per donar 
suport a aquelles famílies 
que no disposin dels mitjans 
tècnics necessaris per fer el 
tràmit a distància, durant 
el període de preinscripció 
escolar, l’Oficina Munici-
pal d’Escolarització (OME) 
atendrà exclusivament a 
famílies que es trobin en 
aquesta situació. Així, entre 
el 7 i el 21 de març, l’OME 
acompanyarà les famílies 
que tinguin dificultats per 
fer la preinscripció en línia 
en diverses sessions en grup 

a l’edifici del Rubí Forma. Les 
persones que ho necessitin 
poden demanar-ho enviant 
un correu a ome@ajrubi.cat 
o trucant al 935 887 000 (ext 
6369 o 6368). L’OME també 
oferirà assessorament sobre 
la tramitació de la preins-
cripció escolar des de l’ofi-
cina del carrer del Doctor 
Robert, 20. En el moment 
de demanar la cita prèvia en 
línia, les famílies que neces-
sitin més informació han de 
seleccionar el tràmit “Suport 
a la preinscripció escolar”.

Mentre duri la preins-
cripció, la cita prèvia que es 
gestiona a través de la web 
municipal només permetrà 
demanar hora per temes 
relacionats amb la preins-
cripció escolar. Per altres 
qüestions, les famílies es po-
den dirigir al telèfon 935 887 
000 (ext 6369 0 6368) o al 
correu educacio@ajrubi.cat.

A més, el web munici-
pal ofereix la informació 
sobre el procediment que 
cal seguir i la documentació 
que cal aportar per fer la 
preinscripció. / DdR

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

Gairebé 7.000 persones fan 
servir el servei de bus cada dia
REDACCIÓ

La demanda diària del ser-
vei de bus urbà a Rubí és de 
8.850 persones. Els usuaris 
per línies són 1.380 a la 5 
(Can Rosés-Estació Rubí For-
ma); 1.350 a la 1 (El Pinar-
Can Serrafossà), 1.300 a la 
2 (Can Vallhonrat-El Pinar), i 
1.250 a la 3 i 4 (Estació Rubí 
Forma-Castellnou i Estació 
Rubí Forma-Can Rosés). A la 
línia 7, (Estació Rubí Forma-
Sant Muç/Can Solà) es regis-
tren 170 usuaris al dia.

Poc més del 50% dels 
usuaris del transport pú-
blic urbà el fan servir cada 
dia com a mínim cinc cops 
per setmana, mentre que 
el 24% ho fa algun dia de 
la setmana i el 20%, de 
tant en tant. Pel que fa 
als motius per viatjar en 
autobús, els més freqüents 
són per feina (20,22%), oci 
(19,40%), estudis (17,76%), 
compres (17,449%) i gesti-
ons (10,38%).

Aquestes dades prove-
nen d’un estudi de l’Institut 

Opinòmetre, encarregat pel 
grup Avanza, que s’encarre-
ga de la gestió del servei de 
transport urbà a Rubí.

L’estudi també conclou 
que l’índex de satisfacció 
dels usuaris és de notable. 
La valoració global ha estat 
de 8,41 punts, en una escala 
de 0 a 10, superior als 8,01 
punts del 2020.

A la línia L4 s’ha registrat 
la major valoració global 
del servei, amb 8,59 punts, 

superant àmpliament els 
8,02 punts del 2020. A les 
línies L1, L2, L3, L4 i L5 s’ha 
obtingut un valor superior al 
de l’any anterior, sent la L2 
la que ha aconseguit la mà-
xima diferència (0,68 punts 
respecte a l’any anterior).

L’estudi ha analitzat la 
importància que tenen ca-
dascun dels aspectes que 
representen la qualitat del 
servei. Els que registren 
més rellevància són la pun-

tualitat (9,38 punts) i la 
neteja i l’horari i freqüència 
dels autobusos (9,20 punts 
cadascun), seguits de la 
correspondència i facilitat 
de transbord (8,61 punts), 
la validació de bitllets (8,67 
punts) i l’atenció al client, 
la informació sobre el ser-
vei i l’adquisició de bitllets 
(cadascun d’ells amb una 
puntuació de 8,77).

L’Índex de Satisfacció 
del Client (ISC) global de 
RubíBus l’any 2021 ha estat 
de 8,08 punts, lleugerament 
superior als 8,03 punts del 
2020

L’estudi ha consistit a 
demanar l’opinió a una mos-
tra de viatgers mitjançant la 
realització d’una enquesta 
a bord dels autobusos i la 
posterior explotació de les 
dades sobre la qualitat del 
servei de les línies d’auto-
busos urbans de Rubí.

Les enquestes es van fer 
el 9 i 10 de novembre del 
2021 durant les hores de 
servei de les línies.

Manifestació per reclamar un tracte 
digne dels bancs a la gent gran
REDACCIÓ

Mig centenar de persones 
van respondre dissabte a la 
convocatòria del Moviment 
per unes Pensions Públi-
ques Dignes a Rubí i es van 
manifestar pels carrers de 
la ciutat contra les entitats 
financeres. Darrerament, 
la gent gran s’està trobant 
moltes traves per poder fer 
les gestions que habitual-
ment feien a la finestreta de 

les entitats financeres, com 
ara treure diners, fer trans-
ferències o altres tràmits.

Des de fa uns mesos, 
per fer aquests tràmits cal 
pagar una comissió de dos 
euros. Per estalviar-se la 
comissió, les gestions s’han 
de fer a través del caixer 
o d’internet, unes tecno-
logies que algunes per-
sones grans no dominen 
i no saben fer. Aquest és 
només un dels motius que 

han portat al col·lectiu a 
manifestar-se, no només a 
Rubí, sinó també a la resta 
de l’estat espanyol, a través 
de la campanya ‘Soc gran, 
no idiota’, que reclama un 
millor tracte dels bancs cap 
a la gent gran.

La manifestació va trans-
córrer pels carrers de Rubí i 
es va aturar davant de les 
seus de les entitats finance-
res de la ciutat per reclamar 
un tracte digne. Mig centenar de persones s’han manifestat per assenyalar la banca. / Cedida

Els usuaris del bus valoren el servei amb un notable. / M.C.
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Enderroquen el recinte de les 
anti gues piscines Castellnou
MARTA CABRERA

Les antigues piscines de 
Castellnou tenen els dies 
comptats. Concretament, 
el que triguin les màquines 
i els operaris en enderrocar 
tot el complex esportiu i 
restablir els 17.000 m² del 
solar en un terreny similar al 
que hi havia originàriament, 
abans de la construcció.

Així ho ha confi rmat el 
propietari de la fi nca, Ma-
nuel Losada, que ha explicat 
que s’està duent a terme un 
projecte per restablir l’apa-
rença original: “Estem fent 
un reompliment de terres 
per intentar mantenir els 
nivells de l’antiga munta-
nya i deixar plana la zona 
més elevada per si en un 
futur s’ha de fer una zona 
esporti va”. Tal com està el 
Pla General d’Ordenació 
(PGO), que data dels anys 
80, aquesta parcel·la té la 
qualifi cació de sòl reservat 
per a equipament esporti u, 
fet que ara mateix limi-
ta molt la transformació 
d’aquesta zona.

Segons ha explicat el 
propietari, aquesta actuació 

s’ha fet en coordinació amb 
l’Ajuntament, a qui li inte-
ressava que la zona deixés 
de ser un punt de confl icte 
amb els veïns: “La gent sal-
tava a l’interior del recinte i 
era un punt negre, per això 
enderroquem les piscines. 
És un projecte privat, però 
s’ha fet després de mante-
nir diverses reunions amb 

l’Ajuntament, que ha donat 
el visti plau”. Segons fonts 
municipals, hi havia proble-
mes de seguretat a la zona 
que obligaven el propietari 
a fer aquestes actuacions.

Les obres, que van co-
mençar dimarts, duraran 
encara unes setmanes, però 
quan acabin ja no quedarà 
rcap astre de la gran super-
fí cie que durant els anys 60 
i 70 va portar a Rubí moltes 
famílies, que van trobar 
en les piscines Castellnou 
un recinte lúdic perfecte 
per passar l’esti u. Tampoc 

quedarà rastre del paisatge 
urbà i decadent que ha es-
tat escenari de nombrosos 
videoclips i anuncis que s’hi 
han rodat durant la darrera 
dècada. Marques com Nike 
o arti stes com Coldplay han 
immortalitzat un espai que 
aviat serà història, sepultat 
sota tones de terra. A parti r 
d’aquí, el futur del terreny, 
que continua a la venda, 
conti nua sent una incògnita. Maquinària treballant al recinte de les anti gues piscines Castellnou. / M.C.

Cal Met Lleó es converti rà 
en un bloc de pisos, 
però conservarà la façana
M.C.

Després d’anys d’abando-
nament, ja se sap quin serà 
el futur de la finca de Cal 
Met Lleó, una casa històrica 
ubicada al carrer Sant Pere, 
just al centre de la ciutat i al 
costat de l’escola Pau Casals. 
La fi nca es converti rà en una 
promoció de 10 habitatges 
amb un pati  comú, que con-
sistirà en una piscina i un 
parc infanti l. 

Darrerament, la finca 
havia tornat a ser notícia 
després que entitats com 
Rubí d’Arrel denunciessin 
que s’havia enderrocat el 
safareig, un dels elements 
més signifi cati us de la casa. 
Tot i això, segons ha explicat 
l’Ajuntament després de 
contestar una pregunta al 
Ple de l’Alternati va d’Unitat 
Popular, aquest element no 
estava protegit i únicament 
ho està la façana sud. 

És per aquest moti u que 
la nova promoció ha de res-

pectar aquesta façana, l’em-
blemàti c rellotge de sol i la 
inscripció amb el nom de Cal 
Met Lleó.

La promoció ja es pot 
trobar en alguns portals 
immobiliaris especialitzats, 
on s’ofereixen pisos de tres o 
quatre habitacions, amb dos 
lavabos, i amb un preu d’en-
tre 250.000 i 385.000 euros. 

Una fi nca històrica
Tot i que l’aparença externa 
de la casa és la d’una masia, 
des de la seva construcció 
al segle XVIII sempre ha 
estat una casa d’habitatge 
plurifamiliar. En les darreres 
dècades, la finca ha estat 
abandonada i ocupada i el 
2021 es va incendiar dues 
vegades. Tot i que durant un 
temps els propietaris van va-
lorar l’opció d’ubicar-hi una 
residència per a gent gran, 
al final la proposta no va 
prosperar i, si res no canvia, 
l’immoble acabarà converti t 
en un bloc de pisos. 

El futur del 
terreny, que 

segueix a la venda, 
és una incògnita
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Les persones que ti nguin aus de 
corral han d’avisar les autoritats 
per prevenir un brot de grip aviar
La Generalitat ha informat 
que s’han detectat tres fo-
cus del virus Infl uenza Aviar 
d’Alta Patogenicitat H5N1, 
un ti pus de grip aviar, en 
aus silvestres a Catalunya. 
Els brots s’han localitzat 
al Segrià i a l’Alt Empordà. 
Arran d’aquesta situació, 
tots els parti culars que te-
nen gallines i altres aus de 
corral per a l’autoconsum 
han de comunicar l’acti vitat 
a l’Ofi cina Comarcal del De-
partament d’Acció Climàti -
ca, Alimentació i Consum. 
A Rubí, l’Ajuntament ha pu-
blicat un ban municipal per 
divulgar aquesta mesura.

El servei de preven-
ció en salut de Benestar 
Animal ha sol·licitat col-
laboració del cos d’Agents 

Rurals per cercar parti cu-
lars amb ti nença d’aus de 
corral no registrades, als 
quals s’ha informat de la 
necessitat de registrar les 
gallines. A través d’aquesta 
cerca, s’estan localitzant 
nombroses explotacions 
d’aus de corral d’autocon-
sum no registrades i es 
recorda a la ciutadania la 
importància i l’obligació de 
noti fi car qualsevol sospita 
de la malalti a. 

Per a més informació, es 
pot contactar amb l’Ofi cina 
Comarcal del Departament 
d’Acció Climàti ca, Alimen-
tació i Consum o bé amb la 
Unitat de Benestar Animal 
i Tinença Responsable de 
l’Ajuntament (benestara-
nimal@ajrubi.cat). / DdR

Els municipis de l’Arc Metropolità es coordinen pel 
desplegament de les Zones de Baixes Emissions

REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra han 
detingut un jove de 19 
anys com a presumpte res-
ponsable de 13 robatoris a 
l’interior de vehicles a Rubí.

Els fets es van produir 
l’1 de març, quan la policia 
va rebre un avís de mati -
nada d’una persona que 
havia vist un home tren-
cant el vidre d’un cotxe al 
carrer Lope de Vega, a Ca 
n’Oriol. Quan els Mossos 
van arribar al lloc dels fets, 
el testi moni els va facilitar 

una descripció i els agents 
van començar a fer una 
recerca per la zona. A prop 
d’on estaven, van localitzar 
un home que estava amagat 
darrere d’un vehicle, el van 
aturar i la descripció coinci-
dia amb la que havia fet el 
testi moni.

Els agents van escorco-
llar l’home, que duia una 
motxilla amb eines, roba i 
diferents objectes que no 
va saber explicar d’on havi-
en sorti t.

Poc després, els Mossos 
d’Esquadra van comprovar 

que hi havia més cotxes 
amb les fi nestres trencades, 
fi ns a un total de 13. Tots 
els robatoris s’han atribuït 
a aquesta persona, que va 
ser detinguda i posada a 
disposició judicial. El jutge 
ha ordenat el seu ingrés a 
presó.

Durant els darrers dies, 
també s’han produït roba-
toris a l’interior de vehicles 
en altres punts de la ciutat. 
Concretament a l’avinguda 
Josep Ferrer i Domingo, al 
barri de Sant Jordi Parc, 
segons informa el Tot Rubí.

Durant els darrers dies, s’han produït diversos robatoris a l’interior de vehicles. / Arxiu

Rubí rebrà 1,9 
milions d’euros 
de fons europeus 
per millorar 
l’accessibilitat
L’Ajuntament de Rubí rebrà 
1,9 milions d’euros provi-
nents dels fons europeus 
Next Generati on que s’hau-
ran de desti nar a millorar 
l’accessibilitat a la ciutat. 
L’alcaldessa, Ana M. Martí -
nez, ha explicat al seu Insta-
gram que la Unió Europea 
ha aprovat aquest projecte, 
que també ha desti nat 25 
milions d’euros al Vallès en 
l’àmbit de les Zones Baixes 
i la transformació digital 
i sostenible del transport 
urbà.

Rubí també havia de-
manat altres ajuts, que 
fa setmanes que van ser 
denegats. És el cas de la 
transformació sostenible 
del Mercat de Rubí i la im-
plementació d’una prova 
pilot d’Agenda Urbana.En 
el cas del Mercat, l’Ajun-
tament va declarar fa uns 
dies que havia presentat al-
legacions. Pel que fa a l’altre 
projecte, calia tenir aprovat 
el Pla d’Agenda Urbana, que 
Rubí encara no té. / DdR

REDACCIÓ

Representants dels munici-
pis que integren l’Associació 
de l’Arc Metropolità, entre 
els quals hi ha Rubí, s’han 
reunit recentment amb la 
Consellera d’Acció Climà-
ti ca, Alimentació i Agenda 
Rural, Teresa Jordà. Durant 
la trobada, que va tenir lloc 
a Terrassa, es van presentar 
els objectius i principals 
àmbits de treball de l’asso-
ciació. Així mateix, un dels 
temes centrals va ser el 
desplegament de les Zones 
de Baixes Emissions (ZBE).

En aquest sentit, l’Arc 
Metropolità va subratllar 
la necessitat d’una major 
coordinació per abordar 
el plantejament de les ZBE 
tenint en compte la realitat 
de la segona corona, però 
alhora en el marc d’una 
visió conjunta del territori 
que eviti  nous desequilibris 
i garanteixi l’equitat del 
territori. 

L’entrada en vigor de les 
Zones de Baixes Emissions 
a municipis amb més de 

Deti ngut un home per cometre 
13 robatoris a l’interior de vehicles 

50.000 habitants estava 
prevista pel 2023, però la 
Generalitat està disposada 
a fl exibilitzar el calendari i 
posposar-ho fi ns al 2024 o 
2025, mentre s’arriba a un 
consens de país.

 Tal com va explicar el 
vicepresident de l’Arc Me-
tropolità, Xavier Fonollosa, 
“des de l’Associació ente-
nem que les Zones de Baixes 
Emissions i altres políti ques 
relacionades amb la qualitat 
de l’aire no es poden plan-
tejar de manera individual 
perquè el que un municipi fa 
té efectes en el del costat i a 
la inversa”. En aquest senti t, 
Fonollosa va assenyalar que 
“si volem que les ZBE funci-
onin i ti nguin un efecte real, 
cal coordinació i criteris con-
junts sobre la seva delimita-
ció o el seu funcionament, 
per exemple. Cal trobar un 
model capaç d’adaptar-se a 
la realitat de cada territori i 
que alhora pugui encaixar 
en la realitat del país”.

Per la seva banda, el 
també vicepresident de 
l’Associació, Pere Regull, va 

remarcar “la necessitat de 
fer compati ble les mesures 
per fer front al canvi climàti c 
amb el progrés econòmic i 
col·lecti u i és per això que 
a l’hora d’abordar les ZBE 
hem de tenir en compte 
aspectes com la mobilitat 
vinculada a les activitats 
econòmiques i empresari-
als”. Regull també va recor-
dar que, a més, cal veure 
quines fortaleses i dèfi cits 
tenen els diferents munici-
pis pel que fa al transport 

públic, ja que si s’aposta per 
reduir el vehicle privat, s’ha 
de garanti r que les persones 
es puguin desplaçar.

Un altre dels aspectes 
plantejats durant la trobada 
han estat els condicionants 
socials que comportaran les 
ZBE. I és que el fet d’haver 
de disposar de cotxes més 
nous (menys contaminants) 
per circular per certs àmbits 
podria plantejar més difi-
cultats a les persones amb 
rendes més baixes.

www.diariderubi.com

Vols anunciar-te?
Truca’ns al

 609 03 22 89 

Senyal informati u d’una zona de baixes emissions. / Àrea Metropolitana 
de Barcelona
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La inseguretat a Rubí

El Ple condemna l’atac de Rússia a 
Ucraïna i demana mediació a la UE

MARTA CABRERA

L’alcaldessa, Ana M. Mar� -
nez, va llegir una declaració 
ins� tucional al Ple del mes 
de febrer en la qual l’Ajun-
tament de Rubí condemna 
el que considera un “atac 
injustificable” de Rússia a 
Ucraïna i la “violació del 
dret internacional”. Rússia 
va començar la setmana 
passada un atac contra el 
territori ucraïnès després 
d’un augment de les tensi-
ons a la zona en els darrers 
mesos, que segons apunten 
els mitjans internacionals, 
ha deixat ja més de 3.000 
morts.

El consistori també ha 
enviat un “missatge de so-
lidaritat” a tota la ciutada-
nia, col·lec� us i ins� tucions 
ucraïneses ha demanat a “la 
Unió Europea que adopti 
un paper de mediació per 
preservar la vida i els drets 
humans del poble ucraïnès”. 
La declaració ins� tucional 
assegura que cal “contribuir 
a la desescalada del confl ic-

te” i “apostar per l’establi-
ment d’un diàleg enfocat 
a la construcció de la pau”.

Nou reglament de l
a Sindicatura de Greuges
En la part resolu� va de la 
sessió, es va aprovar per 
unanimitat el nou reglament 
de la Sindicatura de Greuges 
per tal de tenir una nova 
ofi cina amb més recursos. 
Ja fa dos anys que l’anterior 
síndica, Milagros Calleja, va 
deixar el càrrec i va demanar 
al govern local una reforma 
en el reglament.

El plenari també va � rar 
endavant un tràmit per 
expropiar la part que falta 
de la finca de les Torres 
Massana. La regidora de 
l’AUP, Betlem Cañizar, ha 
recordat que la seva for-

mació fa anys que demana 
que “s’intervingui” i insta al 
govern a “iniciar les refor-
mes i ges� onar en paral·lel 
els confl ictes que hi ha pel 
fet que una de les cases 
està ocupada”. La regidora 
d’Esquerra Montse Soler 
també demana que s’actuï 
ràpidament per evitar “la 
desaparició del patrimoni”.

Xarxa de clavegueram
D’altra banda, es va do-
nar llum verda al Pla d’in-
versions del servei d’abas-
tament i clavegueram de 
l’aigua, que preveu inver� r 
en aquesta xarxa més de 4 
milions d’euros durant els 
propers dos anys. Entre les 
accions que es faran destaca 
la renovació del clavegue-
ram de la urbanització de 
Can Vallhonrat i al carrer 
Marconi.

Contra els abusos 
dels bancs
Pel que fa a les mocions, 
es va aprovar per Junta de 
Portaveus una moció con-

sensuada amb el Moviment 
per unes Pensions Públiques 
de Rubí contra els abusos 
de les en� tats fi nanceres a 
la gent gran. La moció insta 
al Ministeri de Consum a 
aprovar la posada en marxa 
obligatòria d’un compte 
bancari especial pensionista 
i un servei d’atenció a la gent 
gran personalitzat en totes 
les en� tats bancàries, que 
no comporti cap despesa 
afegida en forma de comis-
sions a la fi nestreta. També 
proposa que l’Ajuntament 
creï les seves pròpies orde-
nances per contrarestar els 
abusos dels bancs, com ara 
impostos als caixers, entre 
altres mesures.

Per la seva banda, Es-
querra va presentar una 
moció sobre la bruixeria per 
demanar que sigui res� tuïda 
la memòria de les bruixes 
com a víctimes innocents 
d’una persecució que va as-
sassinar a milers de dones. 
La moció va ser aprovada 
amb l’abstenció de Veïns per 
Rubí i l’Alterna� va d’Unitat 
Popular. L’AUP considera 
que la campanya a la qual se 
suma l’Ajuntament de Rubí, 
impulsada per la revista 
d’història Sàpiens, no té 
en compte la reivindicació 
feminista que s’ha fet la 
bruixeria durant les darreres 
dècades.

En canvi, la moció de 
l’Alterna� va d’un projecte 
per impulsar la recupera-
ció del patrimoni i de la 
memòria relacionada amb 
les dones va ser aprovada 
per Junta de Portaveus. Per 
úl� m, també es va aprovar 
per Junta de Portaveus una 
moció de solidaritat amb el 
poble saharauí.

L’Ajuntament 
demana que es 

preservin la vida i 
els drets del poble 

ucraïnès

El Ple va a tornar a ser presencial i va tenir lloc a la Sala Enric Vergés. / Localpres-Ajuntament

Aprovada una ordenança 
de residus per ajudar 
a mantenir la ciutat neta
El Ple de l’Ajuntament ha 
aprovat una nova ordenança 
de residus que ha de per-
metre millorar els serveis 
de recollida i neteja viària 
i incrementar el reciclatge. 
La nova ordenança regula 
tres àmbits: la prevenció de 
residus, la seva ges� ó i la 
neteja viària. En el cas de la 
prevenció es posa especial 
èmfasi en el malbaratament 
alimentari, els residus plàs-
� cs d’un sol ús i la prevenció 
de residus en festes i actes 
populars, entre altres.

Pel que fa a la ges� ó de 
residus, l’ordenança regula 
les recollides selec� ves, les 
recollides comercials i els 
serveis de deixalleria i en el 
cas de la neteja viària posa 
de rellevància el dret de la 
ciutadania de disposar d’un 
entorn net. “És la primera 
ordenança específica en 
aquest tema que té la ciu-
tat”, ha explicat el regidor 
de Medi Ambient i Transició 
Ecològica, que destaca que 
l’ordenança aposta “per la 
prevenció” i per la “corres-
ponsabilitat per tenir una 
ciutat més neta”.

L’ordenança estableix 
un règim sancionador de 
tres nivells. Es qualifi ca com 
una infracció lleu incomplir 
l’horari establert per a la 
recollida de les diverses 

fraccions; dipositar els re-
sidus en un contenidor o 
cubell diferent del que els 
correspon; no utilitzar les 
deixalleries municipals o 
els gestors autoritzats per 
al lliurament dels residus 
especials; o u� litzar les pa-
pereres per dipositar-hi 
les bosses d’escombraries, 
entre altres.

Es consideren infrac-
cions greus usar el servei 
municipal de recollida de 
residus si s’ha acreditat la 
recollida per mitjà d’un ges-
tor privat; trencar o bolcar 
contenidors; impedir l’accés 
a l’establiment o difi cultar la 
tasca a l’administració muni-
cipal o als seus inspectors, 
entre d’altres.

Per úl� m, es consideren 
infraccions molt greus cre-
mar contenidors; exercir la 
coacció o l’amenaça sobre 
les autoritats o els inspec-
tors; o reincidir en la comis-
sió de faltes greus.

D’altra banda, l’Ajunta-
ment també ha aprovat una 
modificació del contracte 
de recollida i neteja viària i 
que actualment presta FCC, 
que suposa un augment de 
2 milions d’euros. La modi-
fi cació recull tot un seguit 
d’accions que l’empresa 
fa mesos que ja aplica per 
millorar el servei.

Residus deixats fora dels contenidors. / Arxiu

Si... desea personal...
para limpieza o para 

atender personas mayores

Llámenos al 699 356 464

c/ Lluís Ribas, 6 (Esq. Bartrina)
Teléfono 93 699 93 51

Ya tenemos la nueva temporada 
Primavera - Verano
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Juan José Giner revalida la seva 
candidatura com a alcaldable del PP
LARA LÓPEZ

L’Ateneu va ser l’escenari di·
jous de la setmana passada 
de la votació dels militants 
del Partit Popular (PP) de 
Rubí per decidir l’alcaldable 
a les pròximes eleccions 
municipals, que tindran lloc 
el 2023. Juan José Giner va 
ser revalidat amb la confian·
ça dels simpatitzants com a 
candidat del Partit Popular 
a l’Ajuntament de Rubí de 
forma unànime, per 28 vots, 
després d’haver representat 
al PP a les passades elecci·
ons locals del 2019.

Des del Partit Popular 
de Rubí treballen diversos 
temes rellevants i “pro·
blemes que preocupen als 
rubinencs i rubinenques” 
de cara a les eleccions de 
2023, com és el cas del 
bilingüisme, la seguretat, 
l’ocupació, el civisme, la 
salut, l’habitatge públic, la 
neteja o l’oci juvenil, entre 
altres, segons van apuntar. 

Per Juan José Giner, “els 
rubinencs estan molt enfa·
dats” per la gestió durant 
dècades dels socialistes a 
les diputacions i consells 
comarcals, amb les quals 
el PP considera que no s’ha 
avançat en temes essencials 
per la ciutadania.

“Volem col·laborar, su·
mar i arreglar el municipi en 
temes com el pla urbanístic, 
la construcció d’una segona 
estació d’FGC a Rubí, i el 
projecte de l’hospital de 
Rubí”, va afirmar Giner. Des 
del PP de Rubí “allarguen 
la mà a l’alcaldessa” única·
ment per resoldre la qüestió 
del centre hospitalari al nos·
tre municipi, que ja va ser 
un dels principals reclams 
dels populars a la campanya 
electoral del 2019. 

El candidat popular va 
apuntar que el seu partit de·
fensa “la incorporació d’un 
mínim del 25% de classes 
en castellà a les aules i la 
rebuda de subvencions per 

mares treballadores amb la 
respectiva gestió per part de 
les autoritats competents”.

A l’acte també va assistir 
Josep Tutusaus, secretari 
general del PP de Barcelona, 
qui va enviar un missatge 
d’optimisme per “portar 
endavant el Partit Popular 
a la ciutat de Barcelona i 
altres municipis com Rubí”.

Sobre l’actual crisi inter·
na al PP a escala nacional, 

protagonitzada pel fins ara 
president del partit, Pablo 
Casado, i la presidenta de 
la comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, Giner va 
valorar positivament la can·
didatura d’Alberto Núñez 
Feijóo, president de la Xunta 
de Galícia, com a número 1 
del Partit Popular, ja que el 
considera “un gran polític 
amb gran experiència i un 
bon gestor”.

Albert Giménez forma 
part de la candidatura pel 
secretariat nacional de la CUP

Membres del PP, acompanyant Juan José Giner. / L.L.

Albert Giménez va ser regidor de l’AUP. / Arxiu

El rubinenc Albert Giménez 
és un dels membres de la 
candidatura col·lectiva per 
al secretariat nacional de la 
CUP, que s’escollirà els pro·
pers dies. Giménez forma 
part de la candidatura en·
capçalada per Maria Sirvent, 
l’única que s’ha presentat 
de moment de forma col·

lectiva, sota el lema ‘Per 
tornar·hi’. També s’han pre·
sentat algunes candidatures 
individuals.

Albert Giménez va ser 
regidor a l’Ajuntament de 
Rubí per l’Alternativa d’Uni·
tat Popular el 2018 i part 
del 2019, en substitució de 
Mireia Gascón. / DdR

POLITICA



La guerra a Ucraïna ens ha agafat pràctica-
ment a tots per sorpresa. Acostumats des 
del nostre típic eurocentrisme a veure els 

conflictes militars de lluny, ens ha commocio-
nat una guerra a la porta del darrere de casa 
nostra. Tots ens hem posat les mans al cap 
amb les imatges que ens arriben des de la te-
levisió i les xarxes socials de bombardejos, de 
milers de ciutadans obligats a iniciar un camí 
ple d’entrebancs per escapar del conflicte.

La deriva autoritària del govern rus, i con-
cretament del seu dirigent, Vladímir Putin, no 
és nova. Tampoc ho és en la història de Rússia, 
el país més gran del món, una nació que s’ha 
forjat amb sang i violència. Aquesta vegada li 

Guerra, ni a Ucraïna ni a enlloc
EDITORIAL

ha tocat rebre a Ucraïna, que com la majoria 
dels territoris exsoviètics, es veu atrapat i 
intimidat sota l’ombra del gegant rus.

Més enllà de les causes i les culpes, que 
cadascú veurà segons bufi el vent, el 2014 ja es 
va iniciar el xoc bèl·lic entre milícies prorusses i 
el govern ucraïnès. Hi ha hagut temps suficient 
per desescalar el conflicte, però no ha sigut 
així. La decisió de Rússia d’atacar no només 

pot tenir conseqüències funestes en el futur 
per a l’ordre mundial o l’economia, sinó que 
el que és segur és que provocarà la mort de 
milers de persones i probablement milions 
hauran de marxar de casa seva.

La guerra no és mai la solució pels pro-
blemes entre comunitats, països o nacions. 
La guerra no fa un món millor, només serveix 
per causar dolor, mort i destrucció. Després 

de tantes guerres, a Europa i arreu del món, 
encara hi ha molta feina a fer per lluitar contra 
una cultura bèl·lica que està molt arrelada i 
que ho impregna tot.

Malauradament, els ucraïnesos no són 
l’únic poble que pateix la guerra. Al món tro-
bem massa exemples, alguns, com el conflicte 
de Síria, gairebé tan propers geogràficament 
com el d’Ucraïna, perquè les seves ribes les 
banya el Mar Mediterrani. La resposta a un 
conflicte i l’altre, especialment pel que fa a 
l’assistència humanitària de les persones que 
fugen, ha estat molt diferent i això ens ha de 
conduir a una reflexió profunda. Perquè la 
guerra no la volem, ni a Ucraïna ni a enlloc.

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          2 de març

Pau Venteo 
@Pauventeo
Una parella s’abraça entre 
llàgrimes a l’andana de l’estació 
de Lviv. Ell puja al tren que el 
porta a Kíev on ahir l’exèrcit 
rus va bombardejar la torre 
de telecomunicacions. Ella es 
queda. Lviv, 2 de març de 2022. 
Fotos per @europapress

CARTES DE LA CIUTADANIA
Aclariment sobre les reformes del 
Bar El Manantial 
El Centre d’Estudis Rubinencs vol 
fer els següents aclariments sobre la 
notícia publicada al mitjà digital di-
ariderubi.com sota el titular “El CER 
alerta que Cal Fideuer, un immoble 
protegit, podria estar en perill”, en 
referència a unes obres a l’interior 
del Bar El Manantial. 

En el seu moment vam afirmar 
a través de la xarxa social Facebook 
que havíem tingut notícia que s’es-
tava fent una intervenció a l’interior 
del local i que esperàvem que es 
respectessin una sèrie d’elements 
de l’antiga fàbrica de pasta Aliart 
que segons Pere Bel s’hi trobaven. 
Però des de l’entitat només es volia 
alertar que podrien estar en perill.  

Dies després vam tenir ocasió 
de parlar amb l’arquitecte de la 
constructora que s’encarrega de les 
obres i ens va manifestar de manera 
molt amable i cordial que aquests 

elements, en cas que existissin, se-
rien respectats i que només s’estava 
procedint a una neteja Demanem 
disculpes, doncs, als promotors 
d’aquesta intervenció si en algun cas 
s’han sentit ofesos, atès que mai no 
ha estat la nostra intenció. No entra 
dins dels nostres objectius anar en 
contra de cap persona, sinó vetllar 
per la conservació, la divulgació i 
l’estudi del patrimoni local.

Centre d’Estudis Rubinencs 

Igea, Ciudadanos y VOX 
 Ya han pasado las elecciones de 
Castilla y León, por cierto, con una 
campaña electoral bastante deplo-
rable a nivel político y de iniciativas. 
Ciudadanos, siguiendo la tónica 
general de su vertiginoso descenso, 
se ha quedado con una única acta 
de diputado, el de su cabeza de 
cartel Francisco Igea. Durante su 
intervención después del recuento 
de votos, Igea dijo que Castilla y León 

no se podía permitir que los 13 par-
lamentarios que ha alcanzado VOX 
entren a formar parte del gobierno 
de las Cortes de esa Comunidad 
Autónoma. Pero señor Igea, ¿no se 
ha dado cuenta aún que casi el 80% 
de los votantes que en las eleccio-
nes de 2019 votaron Ciudadanos 
han votado ahora a VOX? Entonces, 
¿qué pide? 

José Antonio Ávila López

Agraïment
Des d’aquestes línies vull agrair pú-
blicament a les noies que van ajudar 
a la meva mare quan va caure al pas-
seig de Les Torres divendres passat 
al matí. Gràcies de tot cor per l’ajut 
i per no deixar-la sola fins que vam 
arribar els familiars, ja que estava 
lleugerament atordida. I a l’Ajunta-
ment, recordar-li que moltes de les 
voreres necessiten una posada al 
dia urgent.

J. Torres
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Testigos de un accidente en la 
avenida de l’Estatut
Hace tres meses, el 20 de no-
viembre del 2021 a las 13:45 
exactamente, sufrimos un acci-
dente en la Calle de les Basses 
esquina Avenida de l’Estatut 
de Rubí (zona del Mercadona 
de la Serreta). Parados en el 
semáforo, un vehículo nos dió 
un golpe por detrás y aunque 
le solicitamos hacer el parte 
amistoso por la rotura del pa-
rachoques, se negó y se dio a 
la fuga del lugar. 

En el momento de irse, 
intentó atropellar a mi mujer 
dándole varios golpes con la 
parte delantera del vehículo y 
causándole lesiones. Íbamos 
en el coche con nuestros hijos, 
uno de ellos un bebé de solo 
2 meses, que se asustaron 

muchísimo por el golpe reci-
bido. 

Había varios testigos en el 
lugar que nos dijeron que lo 
habían visto todo y tenemos 
el contacto de alguno de ellos, 
pero lamentablemente la com-
pañía nos pide más testigos. Se 
que había un chico grabándolo 
todo con el móvil que fue el 
que se fijó en la matrícula del 
vehículo contrario y demás 
gente que nos ayudó con los 
niños, a las cuales les agradezco 
desde aquí la ayuda prestada 
en ese momento y a la cual 
pido se ponga en contacto con-
migo por aquí o por WhatsApp 
a mi número 622-227-215. 
Cualquier testimonio será bien 
recibido. Muchas gracias por 
anticipado.

Iban Coca



REDACCIÓ

La mitjana anual de la taxa 
d’atur de 2022 de la ciu-
tat és del 12,2%: aquest 
indicador econòmic és el 
més baix dels últims 14 
anys i per primer cop se 
situa per sota de la xifra 
de 2008. Coincidint amb la 
crisi econòmica derivada 
de la bombolla immobili-
ària, la taxa d’atur de Rubí 
era del 12,4%. Així es recull 
a l’informe d’indicadors 
del Mercat de Treball i 
Estructura Productiva cor-
responen al mes de gener 
que ja es pot consultar al 
web municipal. La mitjana 
anual de 2022 contempla, 
de moment, les dades de 
gener.

La taxa d’atur anual a la ciutat és la més
baixa registrada des de l’any 2008

En xifres absolutes, el 
nombre de persones atu-
rades a Rubí a finals del 
mes de gener és de 4.659. 
En aquest sentit, l’atur se 
situa per sota dels nivells 
registrats abans de la pan-
dèmia: el gener de 2019, 
hi havia 4.669 rubinencs i 
rubinenques inscrites com 
a demandants d’ocupació. 
La mitjana anual de 2019 es 
va situar en 4.624 persones 
aturades, el 2008 va ser de 
4.297, mentre que el 2012 
era de 8.137.

“Les dades d’ocupació 
del mes de juny confirmen la 
bona tendència de Rubí cap 
a la reactivació econòmica 
després de la pandèmia”, diu 
l’alcaldessa, Ana M. Martínez. 
La màxima responsable mu-

nicipal considera que, amb 
aquestes dades, la ciutat de-
mostra un cop més que “té un 

teixit empresarial fort que ha 
sabut adaptar-se a la situació 
per mantenir-se competitiu”.

Rubí té més de 3.000 empreses. / Ajuntament
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El servei Rubí Brilla partici-
pa en el projecte Indústries 
per l’Acció Climàtica i la 
Inserció Social, liderat pel 
Clúster Bioenergia Catalu-
nya. L’objectiu d’aquesta 
iniciativa és impulsar la 
descarbonització del sector 
industrial amb la participa-
ció del Tercer Sector.

Actualment, a Catalunya 
hi ha una quarantena d’in-
dústries que s’abasteixen 
amb biomassa forestal. El 
potencial de firmes que 
poden incorporar la bio-
massa és enorme. En el cas 
de Rubí, hi ha més d’una 
vintena d’empreses que 
són grans demandants de 
gas per produir els seus 
productes i que podrien fer 
el salt a la biomassa.

A més de ser una ener-
gia neutra en emissions 
de carboni, la biomassa 
ofereix al mateix temps un 
estalvi econòmic per a les 
indústries, que pot arribar a 
superar el 60% respecte als 
combustibles fòssils. A més, 
els seus preus són molt més 
estables en el temps.

La iniciativa també vol 
comptar amb la partici-
pació del Tercer Sector 
de Catalunya, per crear 
ocupació local i millorar 
la competitivitat del teixit 
industrial i la sostenibilitat 
del territori.

Rubí se suma a un projecte per impulsar 
la descarbonització del sector industrial 

El projecte ofereix una 
primera avaluació gratuïta 
de les instal·lacions de les 
empreses participants per 
incorporar una caldera de 
biomassa i un posterior 
estudi de viabilitat, també 
gratuït, més exhaustiu i per-
sonalitzat. Per tal de recollir 
les dades de les indústries 
interessades a participar 
en aquest projecte i poder 
iniciar el procediment, s’ha 
creat un formulari, que es 
troba a www.clusterbioe-
nergia.cat.

Transició ecològica
Rubí ha adoptat el com-

promís de reduir el 55% les 
emissions de cara a l’any 
2030 respecte del 2005. 
Aquest compromís que-
da recollit al Pla director 
Rubí Brilla 2030, aprovat 
recentment amb el suport 
unànime del Ple municipal. 
Aquest document és el full 
de ruta per assolir aquest 
objectiu.

“Tot i que fa temps que 
treballem per reduir les 
emissions, estem obligats 
a fer un major esforç per 
assolir aquesta meta en 
els pròxims 8 anys. Per a 
aconseguir-ho, hem de ser 
més eficients. I això supo-

sa, d’una banda, reduir el 
consum i, de l’altra, generar 
l’energia de forma desloca-
litzada i amb renovables”, 
ha assegurat l’alcaldessa d. 
Això, segons Ana M. Mar-
tínez, “no només s’acon-
segueix a través de la fo-
tovoltaica, sinó que també 
cal apostar per altres fonts 
properes i renovables, com 
és el cas de la biomassa”.

La voluntat de l’Ajun-
tament és sumar sinergies 
amb el Clúster Bioenergia 
Catalunya i continuar acce-
lerant la transició energètica 
i la competitivitat del sector 
industrial de la ciutat.

La biomassa forestal no contamina i és molt més econòmica que els combustibles fòssils. / Clúster Bioenergia



Milers de rubinencs surten als carrers per 
celebrar el primer Carnaval postpandèmia 
LARA LÓPEZ

 
Milers de rubinencs i ru-
binenques van gaudir el 
passat cap de setmana d’al-
gunes de les activitats més 
tradicionals del Carnaval. 
Hi havia ganes de festa i 
de disbauxa després d’un 
2021 marcat per les restric-
cions sanitàries i la ciuta-
dania s’ha tornat a trobar 
als carrers de la ciutat per 
participar en les diferents 
propostes.

Un dels plats forts, com 
és habitual, ha estat la mul-
titudinària rua de compar-
ses, de dissabte al vespre. La 
cercavila, que va començar 
a la plaça del Doctor Pear-
son, ha seguit per l’avin-
guda Barcelona, el passeig 
Francesc Macià, el carrer 
Montserrat i ha finalitzat a 
la plaça del Doctor Guardiet, 
va tenir un recorregut més 
curt, adaptat a les mesures 
covid.

Un grup reduït de com-
parses han participat en la 
desfilada -enguany sense 
concurs- encapçalada pel 
Rei Carnestoltes. La rua 
va comptar amb les com-
panyies Tukkers Connexi-
on, Teatro Pavana i La Tal. 
També hi van desfilar els 
tabalers d’Explosió Rítmica 
i de Tronats del Tabal, i les 
comparses de l’Espai Artístic 
de Difusió Cultural de Rubí 
(EADC) i de l’Associació de 
Famílies d’Alumnes de l’Es-
cola Vint-i-cinc de Setem-
bre. Tots plegats van oferir 
una cercavila sorprenent, 
plena d’humor, vistositat i 
interacció amb el públic. Els 
participants a la rua van lluir 
disfresses inspirades en la 

pel·lícula Mary Poppins, la 
sèrie La Casa de Papel o el 
glamour dels Premis Oscar.

Tot i que enguany hi 
havia poques comparses, 
milers de rubinencs han 
tornat il·lusionats als carrers 

del centre de la ciutat per 
gaudir de la desfilada.

La rua va finalitzar en 
una plaça del Doctor Guar-
diet plena a vessar de gent 
que no es volia perdre l’ac-
tivitat Comparses a l’olla, 

una guerra de confeti mul-
titudinària animada amb la 
música de DJ Enka, que ha 
fet ballar i cantar un gran 
nombre de rubinencs.

El diumenge s’ha reser-
vat, com sempre, al públic 
més familiar. A banda de 
les entitats i companyies del 
dia anterior, la rua ha sumat 
la participació de la Zigurat 
Band, que va posar música 
i espectacle, i també de 
l’elefant Bòjum. A més, van 
desfilar grups espontanis 
de persones disfressades, 
que van contribuir a fer la 
rua encara més lluïda. En 
aquest cas, el recorregut 
es va tancar a la rambla del 
Ferrocarril, on va tenir lloc el 
final de festa: el ball infantil 
a càrrec de Disco for xics.

A la plaça Guardiet, els 
més petits van preparar la 
sardina de Carnaval en el 
marc d’un taller de crea-
ció artística. També es va 
instal·lar un fotoreclam que, 
durant tot el matí, va servir 
d’escenari per a les fotos de 
grups disfressats.

La rua va estar animada per diverses companyies i grups de música. / Lara López
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La crema de la sardina tanca el Carnaval més esperat

FESTES POPULARS

Elisenda Solé i Luz Mar guanyen 
el Concurs de màscares d’edRa

El 35è Concurs de màsca-
res de Carnaval de l’Escola 
d’Art i Disseny (edRa) ja 
té guanyadores. Es tracta 
d’Elisenda Solé en la cate-
goria d’adults i Luz Mar en la 
categoria entre 10 i 15 anys. 
L’escola ha fet públic el nom 
de les dues guanyadores a 
través de les xarxes socials 
i el lliurament dels premis 
serà aquest divendres a la 
mateixa escola. En total, 
han participat en el concurs 
140 persones. ‘Espanta pors’ 
és el títol de la màscara 
d’Elisenda Soler, que s’ha 
imposat a la resta d’obres 
presentades. Solé rebrà 
100 euros en productes 
artístics i podrà assistir a un 
taller de l’escola durant un 
trimestre.  L’accèssit ha estat 

per ‘Mentiras en la red’, de 
Miquel Garrido, que s’endú 
un premi de 75 euros en 
material.

Pel que fa a la categoria 
de 10 a 15 anys, l’obra de 
Luz Mar, de l’institut Tor-
rent dels Alous, ha estat 
la guanyadora sota el títol 
‘Enigmàtic’. El premi és de 
70 euros en articles artístics. 
L’accèssit ha estat per Lucía 
Andrés, del Duc de Mont-
blanc, per l’obra ‘Crani de 
cèrvol’. El premi és de 30 eu-
ros, també en material. Tots 
els infants participants entre 
els 4 i els 9 anys rebran un 
obsequi en reconeixement 
del seu treball, ja que no hi 
ha un guanyador. En aquesta 
categoria, s’han recollit 48 
màscares. / DdR

El Carnaval s’ha acomiadat de Rubí aquest 
dimecres, amb la tradicional cercavila del 
seguici fúnebre, que va arrencar a les 18 
h des de la plaça del Doctor Pearson i va 
marxar fins a l’Escardívol.  El seguici va estar 
animat per la Cremallera Teatre, La Tal i els 
Tronats del Tabal de la Colla de Diables de la 
Riera. Centenars de persones van desfilar en 
rua pels carrers de la ciutat, especialment 
els infants, que anaven amb la sardina feta 
de paper o cartró. La comitiva va arribar 
al vespre a  l’Escardívol, on va tenir lloc 
la tradicional crema de la sardina, que va 
anar a càrrec de la Colla de Diables de les 
Riera. / M.C.La Crema de la Sardina ha posat punt final al Carnestoltes 2022. / M.C.

El ball, protagonista del 
Carnaval del Mercat Municipal

El ball ha estat el gran pro-
tagonista del Carnaval que 
han preparat enguany els 
paradistes del Mercat. Així, 
divendres a la tarda i dissabte 
al matí, els passadissos de 
l’equipament comercial es 
van omplir amb els números 
musicals de The Community 
Dancers, que dissabte al mig-
dia també va oferir a la plaça 
del Mercat una classe de 

zumba per a tothom. A més, 
els paradistes, com sempre, 
disfressats, van estrenar una 
lluïda i aplaudida coreografia 
divendres a la tarda, al ritme 
de La vida es un Carnaval. Fi-
nalment, amb els tiquets de 
les compres fetes entre el 25 
de febrer i el 2 de març, s’han 
sortejat entre els clients cinc 
entrades dobles pel musical 
Billy Elliot. / DdR

La màscara ‘Espantapor’, d’Elisenda Soler, guanyadora de la categoria 
majors de 16 anys. / Cedida

Els paradistes es van disfressar, tal com marca la tradició. / Cedida

La desfilada va aplegar una multitud de seguidors en el seu recorregut 
pel centre. / Ajuntament-Localpres
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El festival musical impulsat 
per Los 40 Principales, el 
Primavera Pop, tornarà a 
celebrar-se a Rubí un any 
més. L’Ajuntament de Rubí 
ha publicat l’anunci de con-
tractació de l’esdeveniment 
per un import de 120.000 
euros, el que suposa un 
augment de prop de 40.000 
euros respecte a les anteri-
ors edicions.

La cita serà el 2 d’abril 
a partir de les 19 h a l’apar-
cament de l’Escardívol, la 
ubicació clàssica del festival 

abans de la pandèmia. Se-
gons es recull en el docu-
ment, l’accés al recinte serà 
lliure, però encara es desco-
neix si hi haurà restriccions 
d’aforament per la situació 
pandèmica.

Pel que fa al cartell, 
l’emissora encara no ha fet 
públic quins seran els artis-
tes que trepitjaran l’escenari 
de l’Escardívol. Fa setmanes 
que Los 40 Principales ja fa 
promoció del concert del 
Primavera Pop al WiZink 
Center de Madrid, previst 
per l’1 d’abril, i que ja ha 
esgotat les entrades. 

El Primavera Pop repetirà 
a l’Escardívol el 2 d’abril 

TEATRE 

Moment de la representació de ‘Soy (como un animal’, de Little Ainara . / L. L.

El festival Addictes al Microteatre torna 
amb set companyies i bona acollida de públic 
LARA LÓPEZ 

Després de dos anys d’ab-
sència a causa de la pandè-
mia, aquest cap de setma-
na ha tornat a celebrar-se 
una nova edició del festival 
Addictes al Microteatre, 
organitzat per Tiamat Tea-
tre amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Rubí, ubicat 
per primera vegada al Celler 
i amb la participació de set 
companyies teatrals.

A les seves primeres 
edicions, l’esdeveniment 
s’havia ubicat a l’Espai Jove 
Torre Bassas i el 2019 va ce-
lebrar la seva última edició 
al CRAC. Des de l’organitza-
ció asseguren que han sigut 
dos anys molt durs per les 
companyies teatrals rubi-
nenques per culpa de les 
restriccions sobre la cultura 
provocades per la covid-19.

A la sisena edició, han 
participat novament els 
grups teatrals Fata Morgana 
i Escena 13 -habituals del 
festival de microteatre- a 
més de La Sibil·lina, Pei-

xospeixeres, Little Ainara i 
Lamot Art.

La temàtica d’enguany 
ha estat lliure, amb drama 
i comèdia presents, i s’han 
tractat temes com el vega-
nisme i el tracte d’animals 
a la indústria càrnia, els 
sicaris, el món de l’empresa, 
secrets familiars, la policia, 
la televisió o els rituals mà-

gics, entre altres.
El festival ha mantingut 

el format usual de repre-
sentacions simultànies a 
diferents espais de l’equipa-
ment, amb el públic dividit 
en tres grups diferents que 
van rotant per les diferents 
sales. Quatre de les obres 
es van representar dissabte 
a la tarda en dos torns i les 

altres tres el diumenge a la 
tarda, també en dos horaris 
diferents, per poder acollir 
el nombre més gran possi-
ble de públic.

Com en edicions anteri-
ors, l’organització va animar 
els assistents a contribuir al 
treball i l’esforç de les com-
panyies rubinenques amb el 
sistema de taquilla inversa.

MÚSICA

Aitana, en una de les seves actuacions al Primavera Pop. / Arxiu

AGENDAAGENDA    
DIVENDRES 4 DE MARÇ
-Teatre: ‘Final de partida’, de Samuel Beckett, 
dirigida per Sergi Belbel, i amb Jordi Boixaderas, 
Jordi Bosch, Jordi Banacolocha i Margarida Min-
gullón. Teatre La Sala. A les 20 h. Preu: 20 € / 15 € 

DISSABTE 5 DE MARÇ
-Mercat de la Numismàtica i el col·leccionisme. 
De 8 a 14 h  a la plaça del Mercat. Org. Associació 
Numismàtica de Rubí.

-La Trocalleria. Espai d’intercanvi d’objectes de 
segona mà. A les 10.30 h a la pl. Catalunya. 

-Presentació dels llibres Libro del ictus, Libro 
de la vida i Libro de la Mila. A càrrec de l’autor 
Wenceslao Galán, i la il·lustradora, Montsino. A 
les 12 h a l’establiment Mes que té (Avinguda de 
Josep Ferrer i Domingo, 3)

-Hora del conte: ‘El regal d’aniversari’,  a càrrec 
d’Aïda Puig. A les 11 h a l’auditori de la Biblioteca 
Municipal Mestre Martí Tauler 

-Presentació de l’assaig ‘Andalucía, Tierras de 
Moros y Cristianos’, Premio Memorial Blas In-
fante 2020. A les 19 h a l’auditori de la Biblioteca 
Municipal Mestre Martí Tauler. Org. Coordinadora 
de Entidades Andaluzas de Rubí. 

DIUMENGE 6 DE MARÇ
-Visita guiada ‘L’arqueologia a Rubí’ A les 17 h. 
Punt de trobada: plaça del Doctor Guardiet. 9 € 
/ persona adulta. Pagament abans de l’inici. Org. 
RubiGuiem. Inscripció prèvia. 

DILLUNS 7 DE MARÇ
-Conferència ‘El feminisme en l’actualitat, nous 
reptes’ A càrrec de Sara Berbel Sánchez, doctora 
en Psicologia Social. Jornades Feministes de Rubí. 
A les 17.30 h. Biblioteca Mestre Martí Tauler. 
Inscripcions: igualtat@ajrubi.cat

DIMECRES 9 DE MARÇ
-Conferència ‘Coeducació. Per una educació més 
justa i feminista’ A càrrec d’Iria Marañón Goye-
neche, editora, escriptora i feminista. Jornades 
Feministes de Rubí. A les 17.30 h. Biblioteca Mes-
tre Martí Tauler. Inscripcions: igualtat@ajrubi.cat

DIJOUS 10 DE MARÇ
-Conferència ‘Nous lideratges femenins’ A càrrec 
de Txell Costa i Romea, professora universitària. 
Jornades Feministes de Rubí. A les 17.30 h. Bibli-
oteca Mestre Martí Tauler. Inscripcions: igualtat@
ajrubi.cat

EXPOSICIONS
Àmbit i senderes. Exposició de pintures de Sergi 
Marcos. Fins al 30 d’abril a l’Aula Cultural.

Fotografies de Núria Graell Bullich. Exposició de 
fotografies. Org.: Associació Cultural Aikido Soley.

Yo soy. Mostra de Mujeres Creativas del Vallès. 
Fins al 3 d’abril a l’Antiga Estació.

El farcell de postguerra. Mostra del Museu d’His-
tòria de Catalunya. Al Museu Municipal Castell 
fins al 27 de març.
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     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

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

REDACCIÓ

Un clàssic del teatre con-
temporani, ‘Final de parti -
da’, arriba aquest divendres 
a les 20 h al teatre municipal 
La Sala de la mà del drama-
turg i director Sergi Belbel i 
de la companyia Focus.

Quatre personatges es 
troben “confinats” en un 
espai tancat. Només dues 
finestres connecten amb 
un exterior sense vida. Sergi 
Belbel torna a Samuel Bec-
kett  amb un text que adqui-
reix un nou signifi cat a parti r 
de l’experiència viscuda pel 
món després de l’esclat de 
la pandèmia el 2020.

Un alè postapocalíptic 
—escrit en una Europa que 
comença a oblidar la devas-
tació de la Segona Guerra 

Mundial— per a una obra 
que, juntament amb ‘Els 
dies feliços’ i ‘Esperant Go-
dot’, del mateix autor, s’ha 
converti t en un indiscuti ble 
clàssic del teatre contem-
porani.

Ara puja un altre cop 
a l’escenari amb un gran 
elenc encapçalat per Jordi 
Boixaderas, que torna als es-
cenaris després d’una llarga 
absència, i Jordi Bosch, en 
els papers de l’amo Hamm 
i el seu servent Clov, res-
pectivament. El muntatge 
teatral, que també compta 
amb la interpretació dels 
actors Jordi Banacolocha i 
Margarida Minguillón, va ser 
estrenat al Temporada Alta 
de Girona el desembre del 
2021. El preu de les entrades 
és de 20 euros.

La Sala acull la representació 
de l’obra ‘Final de parti da’, de 
Samuel Beckett 

TEATRE EXPOSICIONS

Una de les imatges que Mercader exposa a la mostra. / Carles Mercader

El fotògraf rubinenc Carles Mercader, entre 
els arti stes parti cipants a la I Caravana Negra
REDACCIÓ

El fotògraf local Carles Mer-
cader és un dels artistes 
que parti cipa en una expo-
sició col·lecti va fruit de la 
primera Caravana Negra, 
una iniciati va del ramader 
Miguel Cabello i l’escriptor 
Gabi Martí nez, per difondre 
el valor de la ramaderia, els 
paisatges i el territori rural 
extremeny des d’un enfoca-
ment cultural i artí sti c. 

El grup d’arti stes, de dis-
ciplines tan diverses com el 
cine, la pintura, l’animació, 
la música o la fotografia, 
ha caminat amb un ramat 
d’ovelles merina negra, cri-
ades de forma ecològica 
per la família Cabello Bravo, 
durant diverses jornades 
acompanyant pastors i ra-
maders. 

En fi nalitzar el recorre-
gut, cada artista ha creat 
una obra inspirada en la 
seva vivència i oferint així, 
a través de l’art, una nova 
visió del territori, una alian-

ça entre cultura i natura per 
aconseguir connectar amb 
la societat. 

Els artistes integrants 
d’aquesta primera Caravana 
Negra són l’actor i director 
de cinema Agustí n Villaron-
ga, la il·lustradora Carla Ber-
rocal, el pintor Ángel Mateo 
Charris, el guionista i direc-

tor de cinema d’animació 
Mario Torrecilla, la relatora 
gràfi ca Carla Boserman, els 
fotògrafs Gema Arrugaeta i 
Carles Mercader i l’escriptor 
Gabi Martí nez. 

La mostra s’inaugurarà 
dijous vinent 10 de març 
a les 19 h al Centre Artí sti c 
Sant Lluc, a Barcelona. La 

inauguració s’obrirà amb 
una xerrada de l’escriptor 
Gabi Martí nez, que parlarà 
del seu llibre ‘Un cambio 
de verdad’, que va propiciar 
aquesta aventura. L’acte 
comptarà amb la parti cipa-
ció del DJ rubinenc Mowax 
que amenitzarà la vetllada 
amb la seva música. 

REDACCIÓ

L’Associació Mujeres Creati -
vas del Vallès està exposant 
‘Yo soy’ a l’Espai Expositi u 
Anti ga Estació des del passat 
17 de febrer.

La mostra, que consta 
de 32 obres de producció 
pròpia, vol mostrar al públic 
la sinceritat interna que 
desprenen les creacions de 
les artistes. Segons expli-
ca l’enti tat, l’exposició vol 
acostar el visitant a l’ànima 

de cadascuna de les arti stes 
amateurs a través de les 
diferents creacions.

L’exposició es podrà veu-
re fi ns al 3 d’abril.

Mujeres Creativas del 
Vallès és una entitat que 
es fonamenta en la pro-
ducció artí sti ca a través de 
disciplines diverses, però 
també té un marcat vessant 
social, centrat en lluitar per 
la igualtat de sexes i oferir 
suport polític, econòmic i 
laboral a les dones.

Mujeres Creati vas del Vallés
exposa ‘Yo Soy’ a l’Anti ga Estació

Detall de la pintura ‘Familia’ de Pilar Arráz, exposada a la mostra. / C.B.Un moment de la posada en escena. / Cedida
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WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

Tot i la derrota, les jugadores 
d’en Manel Llobregat van 
disputar un gran parti t davant 
les actuals campiones de 
la Copa de la Reina, el STM 
CN Mataró de Dani Ballart. 
L’equip del Maresme es va 
imposar al CN Rubí per la 
mínima (12-11). El CN Rubí va 
intentar imprimir el seu ritme 
ràpid i alegre i va estar molt a 
prop de puntuar a casa d’un 
dels equips més potents de la 
Lliga. Al descans es va arribar 
amb un igualat 7-7, però en 
un fi nal molt emocionat el 

CN Mataró va saber mantenir 
el gol d’avantatge que els hi 
donaria la victòria fi nal. La 
waterpolista del CN Rubí, 
Elena Ruiz, va quedar com 
a màxima golejadora amb 
quatre dianes.

D’altra banda, diumenge 
a la tarda, les noies van dispu-
tar un enfrontament amistós 
contra la selecció portuguesa 
a Can Rosés. A l’equip tècnic 
de la selecció portuguesa 
està en funcions de segon 
entrenador, Ferran Pascual 
exjugador i extècnic del CN 

Rubí. Aquest cap de setmana, 
el sènior femení viatja fi ns a 
Madrid per jugar davant del 
CD Boadilla (15.30 h).

Per la seva part, l’equip 
absolut masculí jugava a 
Molins de Rei contra el CN 
Terrassa. El resultat fi nal de 
10-15 a favor de l’equip ega-
renc, realça la gran tempora-
da que estan protagonitzant 
els nois dirigits pel Tiago 
Moreira. Aquesta setmana 
jugaran al camp del CDW 
Navarra (19.30 h). 

Selecció femenina
Dimarts passat la selecció ab-
soluta femenina va debutar a 
la World League a Florència 
contra la selecció italiana, 
amb la parti cipació de dues 
waterpolistes del CNR, Elena 
Ruiz i Elia Jiménez. Les noies 
de Miki Oca van caure amb 
un ajustat 11-10. / CNR

PETANCA | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Una tripleta de la UP Les Torres-
Rubí, campiona de Catalunya

ESCACS | LLIGA

El primer equip de la Rubinenca 
guanya i s’aferra a la permanència

Les components de la tripleta rubinenca que va pujar al més alt del 
podi. / Cedida

La zona esportiva de Can 
Mir va acollir el diumenge 
una nova edició del Torneig 
de Futbol Inclusiu que va 
comptar amb una gran 
participació. Més de 300 
persones, entre esporti stes, 
famílies, autoritats, enti tats, 
voluntaris i públic van poder 
gaudir d’aquesta jornada.

Es van disputar un total 
de cinc partits i el campió 
del torneig en categoria 
sènior va ser el Can Mir-
Horitzó, que va superar els 
Guerreros de Viladecans 
A. En la categoria infantil, 
va guanyar el Guerreros de 
Viladecans B, que va superar 
en Can Mir-Cromosuma. El 
tercer classificat va ser el 

E l  pr imer equip de la 
Rubinenca va guanyar en la 
jornada de la Lliga Catalana 
al Calaf, un rival directe, 
per 2,5-5,5. Un triomf que 
permet als locals confiar 
en les possibi l itats de 
permanència. L’equip va 
estar format per H. Díaz, 
M. Campos, A. Ojeda, A. 
Navarro, H. Serrano, T. 
Campos, Q. Cortés i G. 
Palacios. La propera setmana 
visitarà Rubí el Vallfogona 

La tripleta de la Unió Petanca 
Les Torres-Rubí, formada 
per Judit Renaut, Azahara 
Priego, Marina Carreño i Sil-
via Garcés, s’ha proclamat 
campiona de Catalunya de 
tripletes després de superar 
el Santa Coloma. El conjunt 
de Les Torres-Rubí va superar 
a la semifi nal un altre equip 
rubinenc, que va quedar en 
quarta posició. Els dos con-
junts locals s’han classifi cat 
d’aquesta forma per disputar 
el Campionat d’Espanya, que 
ti ndrà lloc a Gran Canària del 
20 al 22 de maig.

D’altra banda, la tripleta 
masculina es va quedar a 
un pas d’aconseguir el tí tol. 
Víctor García, Lucas Álvarez, 
Francisco Flores i Quique 
Catalán van fer un gran tor-
neig, però van perdre a la 
fi nal contra una tripleta del 

Castelldefels. Tot i la derrota, 
la segona posició els atorga el 
bitllet per parti cipar al Campi-
onat d’Espanya.

Pel que fa a l’equip juvenil 
de la Unió Petanca, no va 
poder passar el tall a la fi nal i 
va ser sisè.

Lliga Nacional per a Sords
Cova-Solera va acollir aquest 
cap de setmana sis jornades 
de la Lliga Nacional per a 
Sords. Els equips, procedents 
de diverses parts de l’estat 
espanyol, van demostrar 
les seves habilitats jugant 
en aquesta competi ció i de-
mostrant que la discapacitat 
auditi va no és un obstacle per 
jugar a petanca. A aquesta 
competició, va assistir l’al-
caldessa, Ana M. Martí nez, 
acompanyada d’altres auto-
ritats. / UP Las Torres

Un dels parti ts del torneig. / Cedida

de Balaguer, un altre rival 
directe per evitar el descens. 
Per la seva banda, el segon 
equip de la Rubinenca es va 
imposar per 3,5-0,5 al Santa 
Maria de Palautordera, un 
triomf que col·loca el conjunt 
rubinenc a prop de l’ascens. 
L’equip C va perdre per 1-3 
contra la Penya Mollet C, la 
Rubinenca D va caure per 
3-1 contra el Montmeló C 
i l’equip E va caure per 0-4 
contra el Castellterçol. / AER

ALTRES RESULTATS 

Bon parti t del Sènior Femení 
del Natació Rubí, tot i perdre

Gran èxit del Torneig Inclusiu del Can Mir
FUTBOL 7 | TORNEIG

FUTBOL | TORNEIG

Aquest diumenge ti ndrà lloc 
un torneig de futbol femení 
al Municipal 25 de setembre 
per commemorar el Dia 
Internacional de la Dona. El 
torneig arrencarà a les 9 h i 
comptarà amb la parti cipació 
de 8 equips sèniors feme-
nins. El sistema de joc serà 
de dos grups de 4 equips i 
amb fi nal i fi nal de consola-
ció entre els 4 millors. Durant 
tota la jornada, la Fundació 
Oncolliga que ajuden a per-
sones que pateixen càncer i 
els seus familiars, instal·larà 
una carpa a les instal·lacions 
del Club, per donar informa-
ció relacionada amb la seva 
enti tat.

A més, el centre d’arts 
marcials MAC realitzarà, a 
partir de les 12 hores, un 
seminari sobre la violència 
a càrrec de la directora del 
centre, Natalia Busca, cintu-
ró negre i 6è DAN, on totes 
les dones podran parti cipar 
prèvia inscripció a les ofi ci-
nes del Club. / J. González

Diumenge, torneig 
Femení Solidari del 
CF 25 de Septi embre

Can Mir-RubíTEA i el quart, 
l’Invencibles Sant Cebrià.

Més enllà dels resultats, 
la jornada va ser un èxit i va 
servir perquè quatre equips 
poguessin fer el seu primer 
parti t. 

EXCURSIONISME | ENTITAT

La Travessa Rubí-Montserrat 
arriba a la seva 10a edició un 
any després del que hauria 
d’haver estat. La pandèmia 
va jugar una mala passada 
i no es va poder realitzar 
durant l’any 2021. Tindrà 
dues sorti des, ambdues de 
la plaça Doctor Guardiet. 
Una primera serà a les 6 
del matí per aquells que 
facin l’acti vitat caminant, i 
la segona serà a les 8 per 
totes les persones que la fan 
corrents. Una travessa que 
té l’obligatorietat per tots 
els inscrits de pujar i baixar  
al pic Sant Jeroni, per la qual 
cosa tindrà un recorregut 
de 46 km amb un desnivell 
de 2.400 m de pujada i uns 
1.800 de baixada.

Es tracta d’una prova 
no competitiva que passa 
per camins, corriols i per 
paratges d’interès com la 
serra de l’Oleguera, la riera 
de Gaià, la riera de Sant 
Jaume, Sant Pere Sacama, 
el coll de Bram o el coll de 
les Bruixes. Les inscripcions 
ja s’han esgotat i, per tant, 
seran 300 les persones que 
hi parti ciparan. / DdR

Unes 300 persones 
parti ciparan 
en la 10a Travessa 
Rubí-Montserrat

ATLETISME | CAMPIONAT D’ESPANYA

David Jiménez no passa de
ronda al Campionat d’Espanya
L’atleta de la Unió Atlèti ca 
Rubí David Jiménez va quedar 
eliminat a la ronda prèvia 
del Campionat d’Espanya 
d’Atleti sme de Pista Coberta, 
que es va celebrar aquest 
cap de setmana a Ourense. 
L’atleta local va córrer en 
la quarta tanda de la fase 
prèvia i va acabar en sisena 

posició amb una marca de 
6.95, quedant d’aquesta 
forma eliminat.

Jiménez havia arribat a la 
prova després d’aconseguir 
la setena posició en el 
Campionat d’Espanya Sub-
23, on va aconseguir aturar 
el cronòmetre en una marca 
de 6.91. / UAR

És la tercera vegada que 
s’organitza aquest torneig 
inclusiu a Can Mir i que 
consolida l’enti tat com una 
referència de l’esport inclusiu 
arreu de Catalunya. / Can Mir 
Horitzó.




