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Rubí es mobilitza per ajudar
els refugiats de la guerra
L’Ajuntament posa en marxa una borsa d’acollida voluntària de
refugiats i recull diners i materials per a les persones desplaçades
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Demanen més restriccions al pas
de camions pel Camí d’Ullastrell
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Marta Cabrera

Centenars de
persones surten
al carrer pel 8M
contra
el patriarcat
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El manifest del 8M reivindica
el feminisme com una nova
forma de fer política

Centenars de persones es manifesten
contra el patriarcat pel 8 de març

L’acte es va reubicar al Celler per la pluja. / Ajuntament-Localpres

El Celler va ser el lloc escollit
per fer les diverses activitats
previstes amb motiu del Dia
de la Dona, que inicialment
s’havien de fer diumenge a la
plaça Doctor Guardiet, però
que es van traslladar per
culpa de la pluja. L’activitat
central va ser la lectura del
manifest, que va anar a càr·
rec de sis dones. L’acte també
va comptar amb la presència
de l’alcaldessa, Ana M. Mar·
tínez, la regidora d’Igualtat,
Yolanda Ferrer, i altres regi·
dors de l’Ajuntament.
El document defensa que
a través del feminisme s’ha
de transformar la societat
per aconseguir avançar cap

a una societat més justa i
igualitària: “La transforma·
ció feminista ha de suposar
també una nova forma de
fer política, més democràtica
i participativa, en què les
polítiques públiques siguin
el resultat d’una interlocució
real amb entitats i col·lectius,
especialment d’aquells que
defensen la justícia social en
totes les seves expressions”.
Més enllà de la lectura
del manifest, el Celler va aco·
llir tota mena d’actes relaci·
onades amb el feminisme,
com ara una activitat infantil,
un taller d’estampació de
samarretes, un mercat i un
espectacle coreogràfic. / DdR

La manifestació va tenir lloc el 8 de març a la tarda i va ser convocada pel Comitè Vaga 8M de Rubí. / Núria Hueso

REDACCIÓ

El Comitè Vaga 8M de Rubí
va convocar dimarts a la tar·
da una manifestació femi·
nista i centenars de perso·
nes van respondre a la crida
tot i la pluja. La mobilització,
que ja fa anys que el col·
lectiu feminista local orga·
nitza a la ciutat, es va iniciar
a la rambla del Ferrocarril
amb la lectura del manifest

i tot seguit, les manifestants
es van traslladar fins a da·
vant del CAP Anton Borja.
Allà, una representant de la
Coordinadora Estatal per la
Defensa del Sistema Públic
va llegir un altre manifest
reivindicatiu.
Enguany, la manifestació
era mixta, amb la parti·
cipació d’homes, però la
capçalera estava destinada
exclusivament a la presèn·

La mobilització
reclama la fi del
patriarcat i el dret
a decidir sobre
el propi cos
cia femenina i així va ser
durant tota la mobilització,
que va continuar pel Mercat
fins a arribar al punt final:
la plaça del Doctor Guar·
diet, davant de l’església

de Sant Pere. Allà es va fer
una crema simbòlica, com
és habitual cada any, per
denunciar l’opressió que fa
segles que les dones han de
suportar.
La manifestació del 8M
a Rubí va reivindicar la fi
del patriarcat, el dret de
les dones a decidir sobre el
propi cos, l’erradicació de
la pobresa i la lluita contra
el racisme.

Rubí acull les Jornades Feministes,
que reivindiquen la fi de les desigualtats
REDACCIÓ

La ponència de Sara Berbel,
doctora en psicologia social
i gerent de l’Ajuntament de
Barcelona, va inaugurar di·
lluns les primeres Jornades
Feministes de Rubí, un espai
de coneixement i reflexió
al voltant del moviment
feminista que s’allargarà
fins aquest divendres. La
inauguració va comptar amb

la presència de l’alcaldessa,
Ana M. Martínez; la regidora
d’Igualtat, Yolanda Ferrer,
i altres regidors. “Com a
govern d’esquerres que es
preocupa i s’ocupa de les
desigualtats entre dones i
homes, convocar aquestes
primeres Jornades Feminis·
tes era un repte que hem fet
realitat”, va dir l’alcaldessa.
En la conferència inau·
gural, titulada ‘El feminisme

en l’actualitat, nous reptes’,
Sara Berbel va explicar que
“erradicar la violència contra
les dones és sempre, lamen·
tablement, el principal repte
del feminisme: en els dos
mesos que portem d’any han
estat assassinades 6 dones.
Però n’hi ha d’altres que són
cabdals com els que estan
relacionats amb l’estructura
econòmica: la bretxa salarial
o la dificultat de les dones

d’accedir a llocs de poder
continuen sent assignatures
pendents”.
Les Jornades Feministes
van continuar a la Biblioteca
amb conferències dimecres i
dijous i per aquest divendres
hi ha previst l’espectacle de
poesia escènica ‘Báilatelo
sola’, a les 19 h, a càrrec
d’Alejandra Martínez, actriu,
psicòloga, poeta i autora del
llibre ‘Báilatelo sola’.

En la jornada inaugural, van participar la gerent de l’Ajuntament de Barcelona, Sara Berbel, l’alcaldessa de Rubí, Ana M. Martínez ,i la regidora
d’Igualtat, Yolanda Ferrer. / Localpres-Ajuntament
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Els usuaris dels horts del Castell aturen
el desmantellament de forma temporal
MARTA CABRERA

Un grup d’usuaris dels horts
del Castell van aturar dilluns
al matí el desmantellament
que l’Ajuntament havia iniciat a la zona en compliment
d’una resolució judicial. Les
màquines van arribar a primera hora per procedir a
l’enderrocament i neteja de
totes les instal·lacions, ubicades en dues parcel·les del
Castell, ocupades amb horts,
magatzems i barraques, amb
el suport de la Policia Local.
Però la presència d’un grup
de persones que tenen allà
els seus horts va aconseguir
finalment aturar el desmantellament i les màquines i
els agents policials finalment
van abandonar la zona.
Posteriorment, el grup,
al voltant d’una trentena de
persones, es va traslladar
davant de l’Ajuntament per
reclamar una reunió amb el
govern local amb la voluntat
de negociar per poder quedar-se als horts. “Sabem que
podem solucionar això de
forma pacífica i quedar-nos
amb els horts, continuar
treballant les nostres terres,
són molts anys allà i tenim
molts sentiments. A més,

propietari dels terrenys, Ceràmicas Egara, que es troba
actualment en concurs de
creditors i que, per tant, ha
de ser liquidada.
Ell, juntament, amb una
quarantena més d’usuaris,
han decidit recórrer a la
justícia per aturar el desnonament, però no ho han
aconseguit. Segons ha detallat l’advocat del col·lectiu,

El desallotjament
es farà, si cal,
amb presència
policial, ha afirmat
l’alcaldessa

José Multa és un dels rubinencs que paga el lloguer per un hort a la zona del Castell. / M.C.

L’Ajuntament ha detectat 7 persones
vulnerables vivint en barraques
Després d’anunciar fa unes setmanes que la zona dels
horts i les barraques del Castell serien desmantellades,
l’Ajuntament va implementar un dispositiu específic
per aquelles persones que viuen a les barraques en situació de pobresa extrema. De moment, segons ha explicat el consistori, s’ha detectat que hi ha 7 persones
que estaven vivint en barraques de la zona, de les quals
algunes ja s’han reubicat perquè disposaven de xarxa
de suport familiar o d’altre tipus. Pel que fa a la resta,
l’Ajuntament ha dit que treballa per reallotjar-les en habitacions de lloguer o bé a la Llar Tres Pics, un allotjament d’emergència contractat pel consistori.

L’Ajuntament planta més
d’un centenar d’arbres nous
L’Ajuntament ha fet una
revisió de l’estat d’algunes
zones de la ciutat que en els
darrers temps s’havien quedat sense arbres o aquests
havien mort i ha programat
les reposicions necessàries.
Les actuacions del Pla d’arbrat 2022 s’emmarquen dins
el Pla d’acció del Pla Director
de Verd Urbà.
Algunes de les posicions dels arbres morts són
en parterre o zona verda
oberta, però la majoria són
arbres viaris en escocell.
Alguns estaven encara dempeus, amb tota la seva estructura. A la majoria ja se’ls
ha enretirat la part aèria i
s’ha deixat la soca, i en alguns casos ja s’ha procedit
a l’arrabassament de la soca.
En el marc d’aquest projecte, que no serà l’únic que
s’executarà aquest any, s’ha
previst la plantació de 140
nous exemplars, entre els
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quals figuren aurons blancs,
carpins, lledoners, avellaners de llevant, sapindes de
la Xina, mèlies, pins pinyers,
pereres de flor i palmeres
filiferes.
Els treballs realitzats fins
ara han consistit a arrabassar un centenar de soques
repartides pel municipi, des
del barri del Segle XXI fins a
la zona de l’estació, La Ser-

Un arbre recent plantat. / Arxiu

reta o Can Ximelis. També
s’ha procedit a retirar una
trentena d’arbres morts de
diferents espais, com el barri
del Segle XXI, l’avinguda de
Barcelona, Ca n’Oriol, La
Serreta i Les Torres.
Fa uns dies es van recollir
al viver els primers exemplars, que s’han plantat al
carrer Joaquim Blume, a Ca
n’Oriol, a la plaça Onze de
Setembre, a la plaça Miguel
Hernández, al carrer Terrassa, al Sector Z, a la zona
de l’estació, a Can Ximelis
i al carrer Mare de Déu de
Fàtima. Tots els arbres ja han
rebut un primer reg i s’ha
col·locat el triturat de poda.
Durant aquesta setmana, també s’han fet actuacions a l’avinguda de l’Estatut,
al carrer Aneto, a l’avinguda
Pep Ventura i novament a
la plaça Miguel Hernández.
El pressupost de l’actuació és de 59.000 euros. / DdR

ara mateix tenim les coses
plantades i per recollir: faves, cebes, de tot... ara és
quan comencem a recollir la
collita”, explica José Multa,
un dels afectats.
Precisament, Multa és
una de les persones que
tenen un contracte d’arrendament escrit i paga una
quantitat anual a l’empresa

la jutge reconeix els drets
d’arrendament d’alguns dels
usuaris, però considera que
preval l’interès públic per
evitar el risc d’accident, concretament per prevenir incendis, tenint en compte que
hi ha gent que viu a la zona.
Els usuaris, però, no ho
veuen així, asseguren que el
risc d’incendi és baix i que el
que ha de fer l’Ajuntament
és buscar una solució per
la gent que viu en aquestes
condicions: “Aquest és un
treball que ha de fer l’Ajuntament i els polítics. La solució
no pot ser pagar un mes a

l’hotel i després que es busquin la vida. També volem
per la gent que viu allà una
solució definitiva”, afirma el
portaveu.
El col·lectiu va aconseguir una reunió amb diversos
tècnics de l’Ajuntament el
mateix dilluns, però la trobada va acabar sense acord.
Segons ha afirmat l’alcaldessa, Ana M. Martínez, la
zona del Castell “és un entorn perillós perquè atempta
contra la seguretat”, i ha
assegurat que la zona es netejarà “en un altre moment
amb l’acompanyament dels
cossos de seguretat”.

OBRA NOVA AL CENTRE
SITUADA AL CARRER PRIM.

Edifici de 18 vivendes.
PK i trasters a la mateixa
finca. Plantes baixes i pisos
amb terrasses.
Acabats de qualitat.

VENDA DE
PISOS DES DE

190.000 �
Ref. 12683

93 588 54 99

www.finquesvallhonrat.es
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Prop de 200 persones es
manifesten contra la guerra

Diverses iniciatives locals
per ajudar els refugiats
REDACCIÓ

Centenars de persones van sortir al carrer per cridar “no a la guerra’. / L.L.

LARA LÓPEZ

Uns 200 rubinencs es van
manifestar divendres passat al vespre a la plaça de
l’Ajuntament per oposar-se
a la invasió d’Ucraïna per
part de Rússia, una segona
concentració convocada
per Rubí Solidari, després
de la primera convocatòria
ciutadana a Rubí el divendres anterior per dir “no a
la guerra”.
En aquesta ocasió, el govern municipal es va sumar
a l’acte, on van participar
membres de Rubí Solidari
i de la Plataforma Aturem
la Guerra, a més de l’alcaldessa, Ana M. Martínez, i
la regidora de Solidaritat i
Cooperació Internacional,
Elena Montesinos. A la façana del consistori es van
projectar els colors de la
bandera d’Ucraïna i a la pla-

ça s’hi van instal·lar plantes
de Font del Ferro en forma
de símbol de la pau.
L’alcaldessa va llegir un
manifest consensuat amb
totes les forces polítiques de
l’Ajuntament, on es qualifica
la invasió de les tropes russes “d’atac injustificable”,
expressant el “rebuig al
conflicte bèl·lic en el qual
estan morint innocents” i
lamenta que “Rússia hagi
escollit el camí de l’agressió,
la por, la coacció i la mort”.
Des de l’entitat local Rubí
Solidari i la Plataforma Aturem la Guerra es va fer una
crida al diàleg per la pau i a
la mediació de la comunitat
internacional per posar fi al
conflicte.
Josep Maria Pijuan, president de Rubí Solidari, considera que “els conflictes no
se solucionaran amb armes,
sinó que tot acabarà amb

una taula de negociació”
i opina que els diners que
vol destinar el govern espanyol en armes i tropes per
Ucraïna es podrien invertir a
acollir i donar suport a totes
les persones refugiades que
fugen de la guerra.
La manifestació va finalitzar amb els organitzadors
convidant a la ciutadania a
emportar-se alguna de les
plantes de la Finca Font
del Ferro a canvi d’un petit
donatiu per a Ucraïna.
Segons l’últim balanç
de Nacions Unides, més
d’1,5 milions de refugiats
ucraïnesos han travessat les
fronteres per sortir del país
en només deu dies, l’èxode
de més ràpid creixement
a Europa des de la Segona
Guerra Mundial. Des de
l’ONU han afirmat que ja hi
ha més de 300 civils morts
a causa de la guerra.

Davant la situació d’èxode
humà que s’està produint
a Ucraïna, l’Ajuntament ha
decidit reactivar la campanya Gràcies Rubí!, que va
funcionar durant els primers
mesos de la pandèmia per
recaptar fons.
Les entitats, empreses
i particulars poden participar en aquesta campanya,
donant material útil o fent
donacions econòmiques. Des
de les diferents organitzacions que estan en contacte
amb el conflicte bèl·lic es
demana principalment que
l’ajuda sigui econòmica. Per
aquesta raó, l’Ajuntament de
Rubí convida a la ciutadania a
sumar-se a la Campanya per
donar suport a les persones
víctimes del conflicte armat
entre Rússia i Ucraïna que
ha engegat el Fons Català de
Cooperació perquè s’hi puguin fer donacions. A l’ingrés
s’ha de fer constar la paraula
Campanya 3699-Crisi Ucraïna-Rubí: (Codi IBAN: ES91
0182 6035 4102 0160 8531);
(Codi IBAN: ES79 2100 3200
9625 0002 9627). L’Ajuntament ja ha fet una primera
aportació de 10.000 euros i
ha dit que vol incrementar
la quantitat en les properes
setmanes.
La recaptació es destinarà subvencionar projectes
d’assistència en les rutes de
fugida, cobertura de necessitats bàsiques, desplegament
d’un dispositiu sanitari o
humanitari ampli en territori
ucraïnès, accions de suport
a municipis afectats dels
països de primera acollida,
i seran projectes executats
per entitats humanitàries

Subvenció europea per impulsar un
projecte d’inclusió de joves migrants
L’Ajuntament de Rubí ha
rebut una subvenció dins
el programa Erasmus+ de la
Unió Europea per desenvolupar un projecte d’integració social de joves migrants
a través del futbol. La iniciativa Breaking baRriers to
migrAnt soCial intEgration
through football (BRACE)
serà liderada per la corporació municipal i comptarà
amb la implicació del Club

Escola de Futbol Can Mir de
Rubí, l’Associazione Sportiva
Bresso 4 d’Itàlia, el club KCS
Machelen de Bèlgica i l’Instituto Superior de Gestao de
Portugal.
El projecte vol contribuir
a trencar les barreres que
impedeixen a les persones
immigrants dur a terme
una vida normal a Europa,
conduint-los en molts casos
cap a situacions d’exclusió.

“Sabem que l’esport per si
sol no pot resoldre tots els
problemes que han d’afrontar les persones immigrants,
però combinat amb altres
mesures, sí que té un gran
potencial per facilitar la seva

El projecte gira
al voltant del
futbol com a eina
d’inclusió social

integració. Podríem dir que
és un llenguatge universal
que uneix, sense importar
els orígens, els antecedents,
la religió o la situació econòmica”, ha dit l’alcaldessa,
Ana M. Martínez.
Dins el projecte BRACE,
totes les organitzacions
implicades disposaran d’un
espai per compartir les seves experiències treballant
amb immigrants, i espe-

La Taula de Cooperació es va reunir d’urgència. / Localpres-Ajuntament

i solidàries. L’Ajuntament
de Rubí ja ha tramitat una
primera aportació de 10.000
euros, provinent del fons
d’emergència del servei de
Cooperació municipal i està
cercant altres fórmules per
incrementar aquesta donació inicial.
Acollida de refugiats
La ciutadania també es pot
inscriure a la borsa de voluntariat de Rubí si té previst
col·laborar en cas d’arribada
de persones refugiades a la
ciutat, o per col·laborar en
campanyes i accions vinculades al conflicte que estan
impulsant entitats de la ciutat. Ho pot fer a través del
web municipal o del correu
xarxavoluntariat@ajrubi.cat
Quant a altres tipus
d’aportacions ciutadanes, es
desaconsellen les campanyes
de recollida de material per
l’alt cost econòmic i ambiental i la dificultat de la gestió
logística.
Però, si algú vol fer entrega de material, pot donar
roba (mantes, sacs de dormir,
roba d’abrigar, impermeacialment amb menors no
acompanyats i refugiats, a
través del futbol. La idea és
poder intercanviar coneixements i metodologies que
els permetin millorar els
projectes que tenen actius
i fer-los reproduïbles en
altres municipis.
El projecte BRACE es
desenvoluparà durant tot
un any i inclourà diverses
activitats, que inclouran
visites a Brussel·les (Bèlgica), a Bresso (Itàlia), Lisboa
(Portugal) i a Rubí. La trobada a Rubí inclourà jornades
de sensibilització a centres

bles, paravents, roba interior
tèrmica, guants, gorres...)
i alguns aliments de llarga
caducitat (cafè, té, cacau,
llet en pols, fruits secs...). Els
punts de recollida municipal
estaran situats a l’edifici de
l’Ajuntament, a la plaça Pere
Aguilera 1, en horari de 8 a
20 h, i a l’edifici Rubí Forma,
a la rambleta de Joan Miró
s/n, en horari de 9 a 20.30 h.
Reunió urgent del Consell de
Cooperació
Totes aquestes mesures
s’han explicat en una trobada urgent que ha mantingut
el Consell de Cooperació
aquesta setmana. Els representants de les entitats
locals han posat l’accent en
fomentar la cultura de la
pau especialment entre els
més joves i en treballar per
acompanyar a la comunitat
ucraïnesa que viu a Rubí. Així,
el consistori s’ha compromès
a donar suport a una propera
jornada de foment de la cultura de la pau i a treballar per
facilitar un espai on els veïns i
veïnes de Rubí d’origen ucraïnès puguin trobar-se.
educatius, un taller sobre
com replicar el projecte, i
un intercanvi cultural entre jugadors, entrenadors i
representants de les organitzacions col·laboradores,
entre d’altres.
En paral·lel a aquestes
reunions, es treballarà en
l’elaboració d’un document
de bones pràctiques, que
recollirà les experiències
dels socis però també consells i suggeriments sobre
com replicar aquestes accions i com promoure la inclusió social dels immigrants a
través del futbol. / DdR

ACTUALITAT

Per aquest motiu, les
AFA demanen que es prohibeixi la circulació de camions
durant una hora coincidint
amb les entrades i sortides
de les escoles: al matí, al
migdia i a la tarda. També
reclamen limitar la velocitat
al camí d’Ullastrell i instal·lar

Ensurt per l’atropellament d’un home
i un infant a la sortida de l’escola Maristes
Un atropellament al voltant
de l’escola Maristes, que
no va tenir conseqüències
greus, ha tornat a posar en
alerta la comunitat educativa
del col·legi. L’1 de març a la
tarda un home gran que havia recollit el seu net a l’escola va ser atropellat al passeig
dels Pins quan creuava un
pas de vianants. L’home va
rebre l’impacte del vehicle i
l’infant, que anava de la mà
del seu avi, va quedar just a
sota del paraxocs.
Tot i l’ensurt, l’incident
no va tenir conseqüències
greus. L’home gran va ser
traslladat amb ambulància a

l’hospital Mútua de Terrassa,
però afortunadament no tenia cap lesió greu. Pel que fa
a l’infant, per sort el vehicle
va frenar a temps per evitar
l’atropellament, segons han
explicat fonts de la família.
A prop del pas de vianants on es va produir l’accident, hi havia diversos
vehicles mal estacionats i en
doble ﬁlera que, segons va
relatar la conductora, impedien una correcta visibilitat
del pas de vianants.
La presència de cotxes
mal estacionats, a sobre de
les voreres o en doble ﬁlera,
és un fet que es repeteix de

forma diària al voltant de
Maristes, segons explica Javier García, de l’AFA de l’escola: “Reclamem a la gent que
no estacioni als passos de
vianants ni tampoc a les voreres, perquè llavors la gent
no pot passar i ha de baixar a
la calçada. I no només afecta
les famílies que van a l’escola,
sinó també als veïns que han
de suportar aquesta realitat”.
La situació no és nova i,
de fet fa anys que la comunitat educativa ja va aconseguir
posar obstacles al carrer
Magallanes i a l’entrada principal de l’escola, on la gent
aparcava a la vorera. / M.C.

la Griselda Grau, “A la British tots
som iguals a nivell professional,
salarial i en tots els àmbits.”
L’escola d’idiomes aposta per un
món laboral basat en la igualtat
de condicions i oportunitats, on
tothom hi té lloc. La Subdirectora,
l’Eli Grau, destaca el paper dels
idiomes com a clau per a obrir
un món de noves oportunitats.
En paraules seves, “a British
House creiem fermament en la
importància de parlar llengües per
a assolir els nostres objectius tant
laborals com personals.”
British House ens recorda que
ofereixen classes presencials

o online de tots els idiomes
amb una gran varietat d’horaris.
Informeu-vos-en ara i recordeu
que tothom està convidat a
provar una classe gratis del curs
que més li interessi.
Us podeu posar en contacte
amb British House trucant al
935860825 o per WhatsApp al
635901918, a l’escola central (Av.
Barcelona 21 ) o al web:
www.britishhouse.es
British House vol desitjar a totes
les dones rubinenques un Feliç
Dia Internacional de la Dona ple
d’igualtat i oportunitats!

NOUS CURSOS D’IDIOMES!
CLASSES PRESENCIALS O ONLINE

Anglès
per a nens d’1 any

Anglès
ESO i Batxillerat

Cursos intensius
1 nivell en 4 setmanes

Preparació
FCE, CAE i Proficiency

Anglès, alemany, francès,
japonès, xinès i italià

Idiomes per a empreses
(Bonificats per FUNDAE)

Comença ara i aprofita un descompte de 50 euros en la teva inscripció!
Visita les nostres escoles amb
aquests tours virtuals 360º!
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Escola
Infantil 2

Al gener es
va produir un
atropellament
lleu al JV Foix

càmeres als accessos per
controlar la circulació dels
camions. D’altra banda, també reivindiquen una millora
i ampliació de les voreres i
de la il·luminació en tot el
carrer.
Segons ha explicat Josep Anton Cordero, en les
reunions mantingudes amb
l’Ajuntament dies després
de l’atropellament al Foix,
el consistori es va comprometre a restringir l’accés del
trànsit durant mitja hora a la
sortida i entrada de les escoles. Per a l’AFA, això no és suﬁcient i, a més, no sempre es
compleix: “Des de l’accident
s’ha produït una baixada
del ritme de camions, però
en certs moments el ritme
continua sent el mateix que
abans”. Cordero també ha
assenyalat que l’únic que
volen és un “entorn segur”
per als seus ﬁlls.

Aquesta setmana, British House
ha volgut homenatjar a totes les
dones de la British: el seu equip,
les seves alumnes, les mares
d’alumnes i les dones del món en
general. Amb aquesta intenció,
l’equip de l’escola d’idiomes ha
celebrat el Dia Internacional de
la Dona volent apostar pel paper
de la dona a la nostra societat i el
món.
A la British el 100% del seu equip
directiu es composa de dones, i el
83% de l’equip són dones també.
A British House no hi ha cap tipus
de distinció entre homes i dones.
En paraules de la seva Directora,

YEARS

Fa anys que les Associacions
de Famílies d’Alumnes (AFA)
de l’escola Joan Maragall i
de l’institut JV Foix es queixen per l’incessant trànsit
de camions pesants que circulen pel camí d’Ullastrell.
La presència de l’abocador
de Can Carreras i altres
activitats extractives ha fet
que aquesta via suporti
un gran volum de camions
que, a més de ser una molèstia contínua són també
un risc per la seguretat dels
vianants.
L’atropellament lleu que
hi va haver al gener al davant del JV Foix ha fet reactivar aquestes protestes,
que també compten amb
el suport de les AFA de les
escoles Rivo Rubeo, Ramon
Llull, Maria Montessori, Pau
Casals i els instituts Duc

de Montblanc i La Serreta, a més de la plataforma
Rubí sense abocadors. “Ha
estat el detonant que ha
fet vessar la paciència de
molts pares, perquè estem
convençuts que he d’aturar-ho abans que passi una
desgràcia més greu”, ha explicat Josep Anton Cordero,
de l’AFA del JV Foix.

British House celebra el Dia Internacional de la Dona amb el seu equip i alumnat

Escola
Infantil 1

Membres de la comunitat educativa demanen més restriccions al pas dels camions. / M.C.

Happy International Women’s Day!

Escola
Central

La comunitat educativa
demana limitar més el pas de
camions pel camí d’Ullastrell

MARTA CABRERA
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growing together!

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

935860825

635901918 - Av. Barcelona 21, RUBÍ
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L’Ajuntament posa en marxa un aparcament
segur per a bicis davant del Rubí Forma

L’objectiu del nou espai és aparcar la bici de forma ràpida, còmoda i segura. / M. C.

MARTA CABRERA

Aparcar la bicicleta de forma
ràpida, còmoda i segura.
Aquest és l’objectiu de la
posada en marxa de la Rubicleta, un espai gratuït amb
capacitat per aparcar 20
bicicletes que queda tancat
a la resta de la ciutadania
per evitar robatoris o actes

La voluntat
és afavorir
la mobilitat
sostenible a Rubí
de vandalisme.
Es tracta d’una iniciativa
del Rubí Brilla, però que
alhora dona resposta a una
de les demandes dels Pres-

supostos Participatius que
s’articulen a través del Consell dels Infants. Per aquest
motiu, podran fer servir
l’aparcament els majors de
12 anys, sempre que tinguin
una autorització. El funcionament, segons explica el
consistori, és molt senzill, ja
que només cal registrar-se
i aconseguir un codi, que

serà el número amb el qual
s’accedirà a l’interior de
l’espai. Per l’alcaldessa, Ana
M. Martínez, es tracta d’un
sistema que afavoreix la mobilitat sostenible i defensa
que la seva ubicació davant
del Rubí Forma és clau:
“Creiem que és un espai
estratègic, ja que està a prop
de l’estació i pot ser una alternativa a l’ús del cotxe per
venir a agafar el tren i fer els
desplaçaments”.
Pel regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica,
Andrés Medrano, aquest és
el camí a seguir per intentar
minimitzar les emissions,
especialment les dels vehicles rodats que, a més de
contribuir a l’escalfament
global, perjudiquen greument la salut: “A Rubí 76
persones moren cada any
de forma prematura per
culpa de la contaminació,
especialment la que prové
dels cotxes: les partícules i
el NO2”, i ha recordat que de
cara al 2030, l’Ajuntament
vol “reduir les emissions
més d’un 50%”.

L’aparcament es troba a prop de l’estació de FGC. / M.C.

La Rubicleta ofereix seguretat a l’hora de guardar la bicicleta. / M.C.

Rubí tindrà un centre d’acollida de curta estada
d’animals per a les mascotes recollides al carrer

Ara quan una mascota es recull al carrer, es porta directament a Olesa
de Bonesvalls, on el propietari s’ha de desplaçar per recollir-la. / Arxiu

La Taula de Benestar Animal
s’ha reunit aquest dimecres i
ha comptat amb la presència
del director general de Drets
dels Animals del govern espanyol, Sergio Torres, que ha
explicat l’avantprojecte de
llei sobre benestar animal,
molt enfocat a prevenir el
maltractament animal.
Durant la trobada, el
regidor de Benestar Animal,
Andrés Medrano, ha detallat
que s’impulsarà a Rubí un

“centre d’acollida de curta
estada per animals, perquè
la major part de les mascotes que són reclamades
pels seus propietaris quan
es perden es fan durant la
primera setmana”. Així, els
animals que es perdin aniran
a aquest equipament en un
primer moment. Posteriorment, si no es reclamen, seran traslladats al centre que
hi ha a Olesa de Bonesvall,
on ara mateix s’envien les

mascotes que es troben al
carrer: “Així ens estalviarem
la incomoditat que suposa
per als animals i les mascotes
fer aquest viatge”.
El centre disposarà de
10 boxs i permetrà agilitzar
la recuperació i garantir un
espai on els animals estaran
les tres primeres setmanes
després d’haver-se recollit
del carrer.
També s’ha assenyalat
durant la trobada que es

posarà en marxa un grup de
treball de colònies felines.
L’objectiu serà ordenar i
quantificar les colònies de
gats de carrer de Rubí, fomentar l’espai d’acollida de
gats del Camí de la Riera com
a element de gestió d’aquestes colònies i fer un estudi de
necessitats de nous espais
d’acollida de gats i supervisar
el programa d’esterilització
i control sanitari d’aquests
animals, entre d’altres. / DdR

ACTUALITAT
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Rubí presenta al Mobile
La Taula de la Diversitat Funcional vol tirar
endavant un projecte d’habitatge compartit una aplicació per a

persones amb discapacitat

REDACCIÓ

La Taula de la Diversitat Funcional de Rubí ha celebrat
aquest principi de març la
seva primera trobada de
l’any. La reunió ha comptat amb l’assistència d’una
trentena de persones entre
membres d’entitats, professionals de serveis que
treballen en l’àmbit de la diversitat funcional, representants de grups municipals i
personal tècnic de diverses
àrees de l’Ajuntament.
A la trobada s’ha fet balanç de les accions promogudes durant el 2021 i s’han
plantejat nous projectes.
Entre aquests, s’ha anunciat un projecte d’habitatge
compartit per a persones
amb diversitat funcional.
Aquesta iniciativa es tirarà
endavant en col·laboració
amb alguna entitat social.
La Taula també està treballant actualment en altres
nous projectes, com és el
cas de la Guia d’accessibilitat en l’organització d’activitats públiques, que es
presentarà properament,
o de l’app per a persones
amb diversitat funcional,
que també està en vies
d’execució.
A més, s’han avançat
algunes de les actuacions
que es desenvoluparan en
un futur pròxim. En aquest
apartat, destaca la revisió,
en coordinació amb el Servei d’Informació i Atenció a
les Dones (SIAD), dels circuits del Protocol municipal
per a l’abordatge de la violència masclista per tractar
de manera específica les situacions que experimenten
les dones amb discapacitat i

REDACCIÓ

La reunió de la Taula de la Diversitat Funcional va tenir lloc al Rubí Forma. / Ajuntament - Localpres

dissenyar accions preventives adreçades a elles.
La regidora de Programes Sectorials, Yolanda
Ferrer Polo, ha estat l’encarregada de presidir la sessió.
En la seva benvinguda a les
persones assistents, ha celebrat “la implicació cada cop
major dels diferents serveis
municipals a l’hora d’incloure la mirada inclusiva en les
seves planificacions, i també
el coneixement més ampli

de tot el treball que està
desenvolupant l’Ajuntament
en l’àmbit de la diversitat
funcional”.
Bon balanç del 2021
Pel que fa a les actuacions
realitzades pel Servei de
Diversitat Funcional, s’han
posat en relleu les accions formatives adreçades
a personal municipal, les
xerrades de sensibilització
obertes a la ciutadania,

l’organització dels actes del
Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional, la línia de subvencions
i suport a les entitats, les
noves contractacions a l’empresa municipal Font del
Ferro, la creació de passos
de vianants inclusius, la
incorporació de noves clàusules socials als contractes
municipals i l’organització
de casals d’estiu inclusius,
entre altres.

L’Ajuntament de Rubí va
presentar dijous passat al
Mobile World Congress
(MWC) el projecte ‘Al teu
costat’, una aplicació per a
dispositius mòbils que vol
donar servei a les persones
amb diversitat funcional, a
les seves famílies, i a les entitats i serveis que treballen
en aquest àmbit.
L’aplicació ‘Al teu costat’
és un projecte proposat i
escollit per la ciutadania
en el marc dels Pressupostos Participatius 2020 i el
consistori treballa ara en
el seu desenvolupament.
L’aplicació vol ser una eina
tecnològica que permeti
informar de les activitats
que organitzen les diferents
entitats socials per a les
persones amb discapacitat,
així com generar un espai
de relació i consulta. Els
objectius bàsics són empoderar les persones amb diversitat funcional i les seves

famílies, millorar de forma
contínua els serveis públics
i els recursos adreçats a la
ciutadania amb discapacitat, i donar visibilitat a la
diversitat funcional.
‘Al teu costat’ serà gestionada per les entitats
socials de l’àmbit i per l’Oficina d’Atenció a la Diversitat
Funcional (OADF), i els seus
usuaris i usuàries seran les
persones amb discapacitat i
les seves famílies.
Aquesta aplicació disposarà d’una zona oberta, on
tothom podrà accedir a les
publicacions sobre diversitat funcional realitzades
per les entitats i l’OADF;
i una zona privada amb
un apartat interactiu de
suggeriments, necessitats i
oferiments de les persones
usuàries. Tota l’aplicació es
programarà amb codi obert,
de manera que qualsevol
entitat social o administració pública podrà aprofitar
el coneixement i la inversió
de l’Ajuntament de Rubí.

L’Oficina d’Atenció a la Diversitat Funcional atén 114 persones
L’Oficina d’Atenció a la Diversitat Funcional (OADF)
de Rubí va atendre l’any
passat 114 persones: 38
amb discapacitat física,
37 amb discapacitat intel·
lectual, 19 amb discapacitat neurològica, 7 amb un
trastorn mental i 5 amb
discapacitat sensorial. De

les 168 demandes ateses,
64 van ser relacionades
amb tràmits administratius i sol·licituds, 47 sobre
avantatges, 22 per qüestions laborals i formatives,
18 vinculades a la targeta
d’aparcament i gual, 18
més pel reconeixement del
grau de dependència, 13

sobre recursos de lleure i
6 sobre habitatge. La resta
van abordar temàtiques
diverses. A més, l’oficina va
organitzar dues sessions de
grup sobre els avantatges
vinculats al grau de discapacitat i sobre la prestació
d’atenció social per a persones amb discapacitat (PUA).
L’alcaldessa fent la presentació al MWC. / Ajuntament
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En Comú Podem anuncia que revalidarà
la coalició per a les eleccions municipals

La coalició ha decidit repetir la fòrmula de cara a les eleccions del 2023. / Arxiu

REDACCIÓ

En Comú Rubí i Podem
Rubí han decidit tornar a
reeditar el pacte electoral
de cara a les eleccions municipals del 2023. Ho han
fet públic en una roda de
premsa conjunta en la qual
han participat Ànnia García,
d’En Comú Rubí, i Andrés

Les dues
formacions
decideixen seguir
amb la fòrmula
d’En Comú Podem
Medrano, de Podem Rubí.
Actualment, la coalició, sota
les sigles En Comú Podem

(ECP) forma part del govern
municipal, juntament amb
el Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) amb tres
regidors.
Els òrgans de govern de
les dues formacions polítiques han decidit repetir
candidatura i fer campanya
realçant la feina feta dins de
l’executiu local: “Posarem

molts esforços per explicar tot allò que hem fet i
créixer com a espai polític
i de transformació de la
ciutat”, ha explicat Ànnia
García, que també ha afegit
que es treballarà “de forma
conjunta per conﬁgurar el
programa i la candidatura”.
En aquest sentit, el regidor
Andrés Medrano ha avançat que, a diferència de
la candidatura del 2019,
aquesta vegada el cap de
llista no s’escollirà de forma
separada en cadascuna de
les formacions polítiques:
“El cap de llista no es triarà de forma separada,
sinó conjuntament a través
d’assemblees i posteriorment cada espai l’haurà de
validar”.
Per Medrano, l’experiència d’aquests quatre
anys de feina conjunta ha
estat fonamental a l’hora de
decidir repetir la candidatura: “És un procés natural
després de la conﬁança que
ens ha donat treballar junts
durant tot aquest temps”.

ARTICLE D’OPINIÓ

Reedició de l’acord de coalició
El món local viu ja el compte
enrere cap a les eleccions
municipals del maig de
2023. Moment per plantejar els projectes de cada espai polític i respondre dues
preguntes: ens presentem?
I, com ens presentem?
A l’espai polític d’En
Comú Podem Rubí la primera pregunta té una resposta
clara: sí, ens presentem. El
com, tot i que també de fàcil resposta, porta afegides
un bon grapat de reﬂexions.
La primera, inevitable,
és l’anàlisi dels resultats del
2019. Per primera vegada a
les eleccions municipals, es
presentava a Rubí la marca
En Comú Podem. Una nova
coalició nascuda de la suma
d’espais, organitzacions
i persones. L’aposta per
aquesta candidatura va
resultar ser una estratègia
guanyadora per l’increment

de dos a tres representants
al Ple municipal.
La segona reﬂexió vindria per tot el que aquells
resultats ens han permès
fer a la ciutat. D’aquells
comicis del 2019, amb clarsobscurs, han resultat ja dos
anys i mig amb responsabilitat al govern municipal,
pandèmia mediant.
Un temps en el qual
hem hagut de deixar de
banda les reﬂexions teòriques i posar mans a l’obra
en allò que justiﬁca la nostra feina: el treball al servei
de la ciutat, proposant i
executant accions, serveis i

recursos que han millorat la
vida de la gent. Un temps a
on ens hem conﬁgurat com
la força central de diàleg
amb tots i totes, aportant
estabilitat i solucions.
Davant la pregunta de
l’inici del text, les militàncies de Podem i Comuns
han tingut també clara la
resposta: ens presentem,
de nou, conjuntament. Les
respectives assemblees
estan convençudes de què
la unió de forces i moviments transformadors és
imprescindible per a l’èxit,
l’increment de la representativitat i, en deﬁnitiva, per

ser més decisius encara per
la ciutat.
El maig del 2023 En
Comú Podem serà una opció amb vocació de govern,
reforçada per l’experiència,
al servei de la ciutadania i
d’un model de ciutat transformador. Estem lluny de la
dialèctica de l’enfrontament
i els blocs irreconciliables,
convençudes que Rubí s’ha
de construir a través d’escoltar a la ciutadania, comptar amb la seva participació
i construir consens entre els
seus representants. Som un
projecte obert, de suma de
capacitats i que busca ser
l’eix aglutinador d’àmplies
majories.
Queda molt camí per
recórrer, molta feina i sobretot, moltes decisions
encara a prendre. Però a
les dues organitzacions ho
tenim molt clar: juntes som
més fortes, juntes tenim
millors idees, juntes tenim
més capacitat per fer de la
nostra una ciutat millor.

ECONOMIA

El Rubí Brilla sortirà al carrer per
apropar l’estalvi i l’eﬁciència energètica
REDACCIÓ

El servei municipal Rubí
Brilla muntarà un punt informatiu cada segon dissabte de mes a la plaça del
Mercat amb l’objectiu de
donar a conèixer entre els
rubinencs i les rubinenques els serveis que ofereix
l’Ajuntament en matèria
d’estalvi, eficiència energètica i ús d’energies renovables. Aquest dissabte
serà la primera vegada que
s’organitzarà l’estand informatiu, que estarà operatiu
entre les 10 h i les 13.30 h.
La ciutadania podrà
apropar-se a aquest espai per resoldre dubtes
o trobar assessorament
personalitzat i gratuït en
qüestions energètiques
com entendre i descobrir
com estalviar en la factura
de la llum i el gas, què cal
tenir en compte a l’hora
de fer una instal·lació fotovoltaica o com millorar
el confort tèrmic de la casa
mitjançant la rehabilitació
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energètica.
El regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica,
Andrés Medrano, assenyala
quin és l’objectiu d’aquesta iniciativa: “El cost de
l’energia condiciona cada
vegada més les vides de la
gent. La nostra voluntat és
posar a l’abast de tothom
totes les eines possibles per

aconseguir reduir aquest
impacte i fer-ho de la mà
del canvi necessari cap a
l’ús d’energies més netes i
eﬁcients. Sortim al carrer
per formar i informar d’una
forma propera i efectiva”.
No és imprescindible
demanar cita prèvia per ser
atès, tot i que és recomanable. La gestió es pot fer a

Anunciada una vaga de
transportistes per
l’increment del carburant

través del correu electrònic
rubi_brilla@ajrubi.cat o bé
per telèfon (93 581 39 00).
Es recomana portar una
factura elèctrica per poder
resoldre les consultes de
forma més àgil i completament personalitzada.
En cas de pluja, la parada informativa es traslladarà al vestíbul del Mercat.

La vaga està previst que comenci el dilluns vinent. / M.C.

El punt d’informació s’ubicarà cada dues setmanes a la plaça del Mercat. / Ajuntament

La Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport ha convocat una aturada nacional indefinida a
partir del 14 de març.
El col·lectiu de transportistes afirma que el 90%
de les empreses està en
una situació molt difícil, un
fet que se suma a l’actual
precarietat del sector. L’entitat insta al Ministeri de
Transports a la negociació
per desconvocar aquesta
aturada i tornar a la feina.

La mobilització dels
transportistes està motivada per l’espectacular
augment del preu dels carburants, bona part del qual
s’ha produït després de
l’inici del conflicte bèl·lic
entre Rússia i Ucraïna. La
situació, però, ve d’abans,
ja que al Nadal el col·lectiu
ja va anunciar una vaga,
que va acabar desconvocant després d’arribar a
un acord amb el govern
central. / 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

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí
Club Balmes-Rubí, Carretera de Terrassa 55, local bajo B
Tel. 696 579 909 / 639 358 487
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U

n dels moviments que s’ha popularitzat en els darrers anys és el Fridays
for future, un col·lectiu que va sorgir
a les escoles per reivindicar que cal actuar ja
per combatre el canvi climàtic. La reivindicació
està encapçalada pels més joves i encara que
amb la pandèmia ha tingut menys visibilitat,
en algunes ciutats de Catalunya continuen les
mobilitzacions.
En diferents municipis, els divendres després de la sortida de l’escola, tallen el trànsit
de les vies properes per reivindicar que calen
més entorns verds i menys trànsit a les ciutats.
En algunes ciutats, per exemple a Barcelona,
algunes escoles han aconseguit la paciﬁcació

EDITORIAL

Entorns escolars segurs
total o parcial de les vies per on els infants
entren i surten del recinte escolar.
La contaminació escolar és una qüestió
que preocupa molt a les famílies i l’Ajuntament de Rubí fa mesos que va dir que volia
impulsar un projecte per analitzar els nivells
de contaminants en els entorns escolars. Aquí,
a més d’aquest problema, se n’hi suma un
altre, que també hi està relacionat, i que és la

inseguretat que provoca el trànsit pels entorns
escolars. El primer exemple és el de l’institut JV
Foix i l’escola Joan Maragall, àmpliament conegut: camions de gran tonatge circulant per la
porta mateix dels centres educatius. Fa unes
setmanes, l’atropellament lleu d’una jove va
tornar a posar en actualitat aquest problema.
El segon exemple és el dels cotxes que aparquen en doble ﬁlera o sobre la vorera a prop

de Maristes, però podria ser qualsevol altra
escola del centre. La setmana passada hi va
haver un atropellament, per sort també lleu.
Queda clar vist el panorama que els cotxes
s’haurien de mantenir tan allunyats com sigui
possible de les escoles i caldria començar a
pensar en alternatives per arribar caminant o
en transports sostenibles. Durant el mandat
passat es va aprovar una moció sobre el ‘Bus a
Peu’, un projecte per acompanyar infants des
de punts de fàcil arribada ﬁns a l’escola, però
no se n’ha sabut res més.
En qualsevol cas, la paciﬁcació dels carrers
propers als centres escolars ha d’arribar i com
més aviat millor. Per salut i per seguretat.

CARTES DE LA CIUTADANIA
8 de març: quines dones reivindiquem?
La tertúlia de Ràdio Rubí del dia
8 de març la feien només dones,
entre elles Ana Maria Martínez
alcaldessa de Rubí. Cap al final
han fet una connexió “sorpresa”:
entra per telèfon Nieves Herrero.
La coneguda periodista va ser una
“chica Hermida” de TVE a ﬁnals
dels 80 i després va fer programes
propis a altres cadenes privades.
Sobretot és recordada la “retransmissió en directe” que es va fer
de la troballa dels cossos de les
anomenades “nenes d’Alcàsser” al
seu programa ‘De tú a tú’ a Antena
3, l’any 93.
Aquesta senyora sembla ser
amiga del director de la ràdio...
quiero mucho a Juanjo, le admiro
también, el director... i també
es dirigeix col·loquialment a la
senyora Martínez... Ana... per
felicitar-la per ser alcaldessa. Es re-

ivindica com a feminista, sobretot
en la seva faceta literària, perquè
reivindica grans dones. Dos exemples: Pilar de Valderrama, mussa
d’Antonio Machado, i la reina
Victoria Eugenia, esposa d’Alfons
XIII, perquè va crear l’organització
de Damas de la Cruz Roja.
De debò fem una vaga i ens
manifestem perquè volem ser
musses i reines?
M. Dolors Cortada
Rendición por interés
Pablo Casado se va diluyendo, y
aﬁrma esto quien conﬁó en él en
las últimas Elecciones Generales.
Pablo aporta sentido común, y
juventud y experiencia combinadas. Pero en su partido tiene a la
poderosa Isabel Díaz Ayuso, una
mujer que con su gestión y su buen
hacer en Madrid, ha conquistado
a los populares. Parece que va
acabando el culebrón Casado-

El Tuit de la setmana

Ayuso de estas últimas semanas
(ya era hora), culebrón que poco
ha beneﬁciado al PP después de
su victoria en las elecciones de
Castilla y León. Mi resumen del
culebrón es el siguiente: Casado
se ha rendido ante Isabel por interés, un interés beneﬁcioso para
él mismo y para su partido; y Díaz
Ayuso sigue demostrando día a día
que es el político/a más inteligente
de España, y esa inteligencia es la
que le falta a Pablo. ¿Quién gana
con todas estas luchas internas del
PP? No lo duden, VOX.
José Antonio Ávila López
Connexió Rubí-Sant Cugat
Vaig llegir fa unes setmanes al Diari
que aviat començaran les obres
per arreglar el pas ue connecta
Rubí i Sant Cugat per la zona del
centre comercial, per sota del
pont de l’AP-7. Sincerament, som
molts rubinencs els que fem servir

5 de març

H e l e n Crz
@ele_crz

Dipòsit legal: B 35129-1993

Algun ciclista o patinet
patirà un accident. El carrer
Sant Gaietà suporta un gran
volum de vehicles ‼‼ @
ajrubi @sindicdegreuges @
JoaquinGraciaCa Aquest
“pegat” no ha durat ni dos
mesos. #cutre
Repareu-lo. Gràcies
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Amb la col·laboració:

aquest pas tant a peu, com en
patinet o bicicleta i crec que ja era
hora que la Generalitat es decidís
a dignificar aquesta connexió.
Primer, perquè el volum de trànsit
és molt important, no només de
vehicles sinó també de camions
i això provoca molta inseguretat
als usuaris.
Segon, perquè fa pena veure
com està aquest tram que uneix
dues ciutats com Rubí i Sant Cugat.
Espero que l’actuació dignifiqui
aquesta zona, es guanyi en seguretat i ﬁnalment que sigui un
entorn més maco i agradable per
passejar. Visc a prop del CAP Anton
Borja i treballo a l’ediﬁci Fòrum de
Sant Cugat, a una distància d’uns
3 km i mig.
No caldria que agafés el cotxe
cada dia, podria anar caminant o
en bici, no contaminaria i faria una
mica d’exercici, però alguna vegada m’he emportat un bon ensurt

i això em tira enrere. Benvingudes
siguin aquestes obres, arriben
tard, però sembla que arriben.
Ana Sánchez
Antics cinemes
Què pensa fer l’Ajuntament amb
els locals dels antics cinemes, a Les
Torres? Fa ja molts anys que estan
tancats, sense utilitzar... Donen
una imatge trista a una zona que
als anys 80 i 90 era plena de vida,
de jovent, un pol d’atracció de la
ciutat. Els cinemes van tancar a
principis dels anys 2000, l’Ajuntament els va comprar i ... res. Per
a què va fer aquesta inversió si la
seva intenció era deixar-los amb
la persiana abaixada. Es podrien
fer un miler de coses, pels joves,
pels avis, per les entitats, però no.
Crec que estan deixant que el barri
de Les Torres es degradi dia a dia.
Lamentable.
Eva M. González
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Connecta’t
amb la cultura

Supercalifragilisticoespialidoso:
el que no tapen els paraigües
Marina Dolset Manchón
Comissió de Feminismes
de l’Alternativa d’Unitat Popular
Fa uns anys, durant la primera vaga feminista, algunes dones cridàvem a la
plaça de l’Ajuntament: “no
es feminismo, es postureo”
mentre l’alcaldessa llegia
el manifest institucional.
A la plaça de l’Ajuntament,
algunes representants no
van poder o voler entendre per què mostràvem el
nostre desacord amb les
polítiques municipals en
un dia que havíem d’estar
unides, per sobre de les
diferències. Qui alça la veu
durant el discurs institucional? Qui s’atreveix a discutir
el cànon consensuat en les
altes esferes?
El temps, però, ens va
carregant de raons per continuar cridant a la plaça, el
8 de març i la resta de dies.
Ens hem llevat amb el carrer fondo ple de paraigües
liles (que, per cert, ja són

massa mainstream), super
cuquis, que queden genial
per la foto, pel postureig a
les xarxes socials, però els
paraigües no ho tapen tot.
No tapen que el govern
no ha prioritzat la creació
d’un centre d’autoempoderament feminista, malgrat
que la proposta ha estat
aprovada dues vegades per
unanimitat al ple municipal.
Tot i això, celebrem que el
Servei d’Informació i Atenció a les Dones faci passos
per ser un servei municipal.
No tapen que el govern
continuï optant per externalitzar el Servei d’Atenció
a Domicili, un treball de
cures altament feminitzat,
destinat a l’acompanyament i cura de la gent gran
i les famílies vulnerables,
declarat essencial durant
la pandèmia i de competència municipal. Aquesta

forma de gestió aboca a les
dones que hi treballen a la
precarietat econòmica i la
inestabilitat laboral.
Tampoc tapa el despropòsit de la gestió de les
escoles bressol, algunes en
mans d’empreses privades
vinculades a Florentino Pérez. Les treballadores de les
escoles bressol municipals,
però de gestió externa, cobren un 30% menys que les
escoles bressol amb gestió
100% pública i fa anys que
reclamen millores. Donen
una qualitat alta perquè
les treballadores així ho
garanteixen, però amb mà
d’obra barata
Florentino Pérez també
s’endú la gestió de la neteja
de les escoles i dependències municipals per un valor
de 3 milions d’euros anuals. Qui assumeix, un cop
més, les tasques de neteja
i cura en unes condicions
indecents?
Què més? Tenim un

Pla d’igualtat del personal
de l’Ajuntament caducat
des del 2018, en revisió
ara mateix, però que no
sembla prioritari pel govern
municipal.
El feminisme no hauria de ser una qüestió de
postureig durant els dies
assenyalats, sinó que hauria d’implicar canvis estructurals en la forma de
fer política i en la gestió
d’aquesta.
Per això, des de la comissió feminista de l’AUP
hem organitzat una taula
rodona per parlar sobre
les cures. És urgent visibilitzar les tasques #essencials que ens possibiliten
la vida i també és urgent
dignificar-les i això vol dir,
dotar-les de pressupost,
fer polítiques valentes cap
a la municipalització dels
serveis i que les treballadores cobrin el que és just
per la tasca essencial que
desenvolupen.

La Síndrome de la Impostora
en la dona migrant
Siham Azaouyat
En Comú Podem Rubí

Històricament, les dones
hem ocupat labors de cura
i manteniment de l’habitatge, labors que actualment
estan poc reconegudes
socialment. La laboral de
la dona ha estat desprestigiada i considerada menys
important, però no és així,
la feina que ha realitzat la
dona durant segles, ha sigut imprescindible perquè
puguem evolucionar com a
societat.
Davant d’aquesta percepció i la idea preconcebuda que aquesta labor
és innatament de la dona,
ha propiciat que la visió
social col·loqui a les dones
en unes labors concretes i
poc flexibles. A hores d’ara,
es continua considerant
laborals femenines ser
mestresses de casa, infermeres, dones de la neteja, etc. Això ha tingut una
transcendència rellevant
en la confiança de la dona,

ja que quan aquesta ocupa
labors que es consideren
propis d’homes, se sent
obligada a demostrar que
és capaç d’executar la tasca, per tant, la síndrome de
la impostora, vindria a ser
aquesta desconfiança que
desenvolupa en part per
la percepció de la societat
en considerar que la dona

“El problema
d’aquesta síndrome
és que la dona no
reconeix el seu
propi èxit i el
relaciona amb
l’atzar o la sort”
és poc capaç per si mateixa
d’efectuar algunes labors
que històricament s’han
atorgat a homes.
Tot això, s’agreuja més
quan són dones migrades,
sobretot les dones racialit-

zades, ja que el fet de provenir d’un altre país se’ls relaciona menys amb labors
pròpies d’homes i molt
menys amb alts càrrecs.
Per tant, la dona es veu ací
mateixa amb poca confiança i amb la necessitat de
demostrar les seves capacitats. Aquesta síndrome pot
durar tota la vida si no es
detecta, moltes dones se
sentiran identificades amb
això i és molt important
que puguin treballar en si
mateixes per a poder millorar. Com a dona migrada he
pogut identificar en molts
contextos, com m’he sentit
fora de lloc inclús que no
era capaç de dur a terme
algunes tasques pròpies
de dones no racialitzades
o d’homes. Per tant, com a
societat hem de reflexionar
i desconstruir idees que reprodueixen estigmes per a
poder prosperar i crear entorns sans i adequats per
tothom.
Un exemple clar és com
les dones que porten hijab
tenen menys probabilitats
d’aconseguir feina, o com
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les dones racialitzades se’ls
relaciona amb feines de
neteja. Cal afegir que moltes dones opten per no posar fotografies amb l’objectiu d’ocultar qui són, però
aquesta no és la solució.
La resposta aquest problema és detectar i visibilitzar la problemàtica amb el
fi d’arribar a conscienciar la
població. Per últim, hem de
recordar que la lluita ha de
ser no racista o no serà.

Moisés Rodríguez Cantón
Regidor de Promoció i
Dinamització Cultural

“Rubí aposta per la cultura.
Una cultura que ens mou com a
comunitat, que explica com som
i que inspira el nostre futur”
Des de l’Ajuntament creiem que aquesta cultura ha
d’ocupar un espai de centralitat en l’estratègia de ciutat. Ho ha de fer pel seu valor essencial, però també
perquè és un element clau en un desenvolupament
humà i sostenible. Per aquest motiu, hem engegat els
treballs per disposar aviat d’un Pla d’acció i innovació
cultural que fixarà els objectius, estratègies i actuacions a desenvolupar en els propers cinc anys per garantir els drets culturals de la ciutadania i defensar els
bens culturals comuns.
Considerem que aquest és un instrument imprescindible en una ciutat ambiciosa en les seves polítiques
culturals, que vol potenciar la cultura en totes les seves vessants i dimensions, i que té una clara vocació
per obrir-la i acostar-la a tothom. Una ciutat que no
s’acomplexa a l’hora de projectar la seva cultura a
l’exterior i que se sap privilegiada per disposar d’un
teixit associatiu cultural fort i divers.
Volem que aquest sigui un pla innovador, transversal
i participatiu, que reflecteixi l’expertesa de les persones que fan cultura a Rubí i també les aportacions de
la ciutadania que la consumeix. No tindria sentit de
cap altra manera; totes les veus són necessàries per
dibuixar el futur de la cultura a la nostra ciutat. Sota
aquesta premissa hem organitzat el Fòrum per la cultura a Rubí, que tindrà lloc el proper dissabte 12 de
març a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler,
i un procés participatiu en línia que s’obrirà a partir
del 14 de març, amb l’objectiu de reunir les màximes
aportacions i poder elaborar, a partir d’elles, el millor
pla possible.
No volem que ningú perdi l’oportunitat de decidir com
ha de ser la cultura a Rubí d’ara endavant. L’interès hi
és, ho copsem a cada activitat que s’organitza a la ciutat. Ara només cal que tots plegats prenguem la paraula i enriquim el debat.

Participa-hi! Connecta’t amb la cultura!
Més informació: www.rubi.cat/paic

Joan Tamayo Faura
Us fem saber de la mort de Joan Tamayo Faura a
l’edat de 92 anys a l’Hospital socio-sanitari
Vallparadis de Terrassa.
La seva esposa Carmen Ymbert Menta,la seva filla
Anna, el seu gendre Enric Casso, el seu net Muç,
els seus nebots Eugeni, Maite i Manuel + Alfonso
Tamayo i M. Jesús Moreno (vídua de Manuel Alfonso) i M.Teresa i Montserrat Tamayo Torras i marits,
les seves cunyades M.Rosa Riart
i Montserrat Cruells , nebots-nets, família tota i
amics us demanem que pregueu per la seva ànima.
Rubí, a 9 de març de 2022
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SARDANES

EXPOSICIONS

Audició de sardanes amb
la cobla Principal de la Bisbal
El Foment de la Sardana ha
organitzat una nova trobada
pels amants de les sardanes
aquest diumenge a les 11.30
h a la plaça Doctor Guardiet.
Es tracta d’una audició de
sardanes que anirà a càrrec
de la cobla Principal de la
Bisbal, que interpretarà 9
sardanes.
Concretament, la programació inclou les peces

‘La gracieta de Rocaters’ de
Ramon Serrat, ‘Ireneta’ de
Martirià Font, ‘So i maneres’
de Francesc Camps, ‘Jardins
de l’Ateneu’ de Jordi León,
‘Pètals de grandalla’ de Josep Cassú, ‘El bon ciutadà’
de Josep Auferil, ‘Cap de
Creus’ de Rafael Cabrises, ‘La
verge del far’ de Lluís Cotxo,
i ‘Ara és l’hora de Banyuls’ de
Joan Jordi Beumala. / DdR

ENTITATS

La Colla de Geganters de Rubí
celebra l’assembla general i
renova la junta directiva

Els Gegants de Rubí, amb membres de la junta. / Joan-Miquel Merino

Els socis de la Colla de Geganters de Rubí van celebrar
el 5 de març l’assemblea
general ordinària anual, que
va servir, entre altres, per
tancar l’exercici del 2021,
però també per renovar la
junta.
Quan va acabar l’assemblea, es van celebrar eleccions per escollir una nova
junta, que dirigirà l’entitat
durant els dos propers anys.
El cap de colla serà Jordi
Turu, el secretari, MarcAlbert López, i el tresorer,
Jordi Ramoneda. Pel que fa
als vocals seran Fina Hinojosa i Albert Martínez.
Abans, la colla gegantera
degana a la ciutat havia posat al corrent els seus socis
sobre la situació actual de
l’entitat, la valoració de la
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temporada passada i l’estat
dels comptes.
També es va informar
sobre l’adequació d’un nou
local geganter que s’estrenarà durant aquesta nova
temporada, situat al centre
de la ciutat, molt a prop de
la plaça de la Sardana. Finalment, es van explicar quines
seran les activitats que està
previst que es facin durant
aquesta nova temporada.
A Rubí, la colla participarà en la diada de Sant Jordi
i les festes majors de Sant
Pere i Sant Roc, a més de la
jornada de Sant Galderic i
en l’activitat de l’Home dels
Nassos. A fora de la ciutat,
s’anirà informant sobre les
sortides en les quals participarà l’entitat gegantera
rubinenca. / DdR

Doble exposició en clau femenina a
la Biblioteca Mestre Martí Tauler
REDACCIÓ

Coincidint amb el fet que
el 8 de març se celebra el
Dia de la Dona, la Biblioteca Mestre Martí Tauler ha
programat durant aquest
mes dues exposicions que
estan estretament lligades
al paper de la dona. La més
destacada és una mostra
impulsada per l’Institut Català de les Dones dedicada
a la figura de Mercè Pàniker
amb motiu del centenari del seu naixement. La
mostra es podrà visitar a la
Biblioteca fins al 17 de març
en l’horari de l’equipament
cultural.
‘Mercè Pàniker i Alemany. Una vida d’emprenedoria i feminisme’ és
una exposició composta de
7 plafons que recorren la
vida i obra d’aquesta dona
precursora del feminisme.
Pàniker tenia una gran personalitat i caràcter, que
la van forjar com a dona

Mercè Pàniker va ser precursora del feminisme i defensora de la llibertat i la justícia. / Cedida

l’espiritualitat a partir de
l’amor que sentia per les
persones i la seva voluntat
de canvi i millora del món.
També va defensar la llibertat i la justícia.
Pel que fa a l’altra exposició, està impulsada per la
Fundació Vicente Ferrer i
es titula ‘La dona i la vida

al camp de l’Índia’. A través
de diverses fotografies, es
dona a conèixer les condicions de vida d’aquestes
dones de les àrees rurals
del subcontinent asiàtic.
En aquest cas, l’exposició
es podrà visitar fins al 31
de març.

Mostra sobre el Rubí d’abans amb
fotografies antigues a l’auditori Vallhonrat

Presenten el llibre
‘La nena que volia
ser mestra’ a
Lectors al tren!

visionària, transgressora
i avançada al seu temps.
Dona independent de pensament i acció, va aconseguir ser independent també
econòmicament tota la
seva vida i emocionalment
autònoma. Pàniker, que ha
estat reconeguda per les
Nacions Unides, predicava

Les imatges seleccionades van des de finals del segle XIX fins a mitjans del segle passat. / Cedida

REDACCIÓ

El Centre de Col·laboradors
del Museu de Rubí i la Fundació Museu-Biblioteca de
Rubí han organitzat una
exposició de fotografies
antigues de l’Arxiu Fotogràfic del Museu de Rubí. Es
tracta d’una selecció d’una
trentena de fotografies que
ofereixen imatges diverses
del Rubí d’abans, des de
finals del segle XIX fins a
mitjans del segle passat,
ordenades de manera cronològica i amb un text explicatiu de cadascuna d’elles.

La mostra es titula ‘Una
passejada pel Rubí d’abans.
30 imatges de l’Arxiu del
Museu de Rubí’ i estarà
oberta a l’auditori Vallhonrat, a la plaça Montserrat
Roig, s/n, entre l’11 i el 20
de març.
L’horari de visites és de
dilluns a divendres de 18 h
a 20 h i els diumenges de
12 h a 14 h i de 18 h a 20 h.
La inauguració serà l’11 de
març a les 19 h.
Xerrada sobre el paper de
la dona a Rubí
El Centre d’Estudis Rubi-

nencs també ha organitzat
una conferència sobre el
paper de la dona en la història contemporània de Rubí.
La xerrada, sota el títol ‘Rubí en femení’, anirà
a càrrec de l’arqueòloga,
guia local i gestora cultural
Natàlia Giménez. L’activitat
tindrà lloc el dilluns 14 de
març a les 19 h a l’auditori
Vallhonrat.
L’aforament és limitat
i es demana als assistents
que s’inscriguin a través
del correu gcmr.cer@gmail.
com o trucant al telèfon
600793022.

L’autora del llibre ‘La nena
que volia ser mestra’, Lola
Casas, presentarà a la llibreria Lectors al tren aquesta
publicació, acompanyada
per la mestra Maria Elena
Rius. L’activitat serà aquest
divendres 11 de març a les
19 h. Lola Casas, amb un
llenguatge proper, comunicatiu i farcit de bon humor,
ofereix en aquestes memòries un llibre de lectura
amable i reflexiva.
D’altra banda, la llibreria
acull des de divendres passat l’exposició dels originals
dels llibres de l’Editorial
Nanit, una mostra que es
podrà visitar fins al 31 de
març. L’exposició inclou
diferents estils d’il·lustració
de diferents obres publicades per l’editorial, principalment contes basats en
cançons de grups o autors
catalans. Uns contes que
Nanit transforma en noves
mirades per cantar i reflexionar sobre temes diversos
com els refugiats, les pors,
la família, l’amistat, l’escola
o la creixença. / DdR
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TEATRE

ENTITATS

Ofrena floral al bust de Blas Infante per Torna el teatre familiar amb ‘El circ
celebrar el Dia d’Andalusia a Rubí
dels impossibles’ del Mag Stigman
REDACCIÓ

Un moment de l’ofrena floral per part de l’Ajuntament. / Ajuntament- Localpres

REDACCIÓ

Rubí va celebrar dissabte
passat el Dia d’Andalusia,
que és el 28 de febrer, amb
la tradicional ofrena floral
al bust de Blas Infante, a la
plaça d’Andalusia, organitzada per la Coordinadora
de Entidades Andaluzas de
Rubí (CECAR). Durant l’acte
es va guardar un minut de
silenci en memòria de les
víctimes de la covid-19 i
també de les de la guerra
d’Ucraïna.
L’ofrena va comptar
amb la participació d’una

representació institucional
i diversos partits polítics,
les entitats andaluses presidides per la CECAR, la
Hermandad Rociera Andaluza, l’Asociación Rociera
Andaluza, la Peña Calixto
Sánchez i la Casa de Andalucía; les associacions de
veïns de la Zona Nord i de
Ca n’Oriol, i AVAN, així com
representants de la Federació d’Entitats Culturals
Andaluses de Catalunya.
L’acte va finalitzar amb
la interpretació dels himnes d’Andalusia i de Catalunya interpretats per

l’Escola de Música Pere
Burés.
Ja a la tarda, la Biblioteca va acollir la conferència
‘Andalucía, tierra de moros
y cristianos’, a càrrec de
Miguel Ángel Martínez
Pozo, autor de l’assaig homònim, guardonat amb el
premi Memorial Blas Infante 2020. Martínez Pozo es
va endinsar en la influència
que van tenir els moriscos
en la creació de la identitat
cultural andalusa.
Els actes més lúdics
s’han ajornat fins al 22 i
23 de maig.

MÚSICA

Isaak Aguilà presentarà el seu disc
‘Viatge d’anada i tornada’, produït a Rubí
REDACCIÓ

El teatre municipal La Sala
acollirà aquest dissabte la
presentació del nou disc
del cantautor Isaak Aguilà
(Sabadell, 1978), que porta
per títol ‘Viatge d’anada i
tornada’. Es tracta del tercer disc del cantautor vallesà després de publicar els
treballs ‘Després’ (2018)
i ‘Des de casa’ (2020) i
ha estat produït per Jordi
Culell als estudis Monckey
Sound de Rubí.
El nou disc d’Isaak Aguilà consta de dotze temes
musicals i el seu primer single és ‘Tot’. Es tracta d’un
àlbum molt personal que
va lligat emocionalment
amb el viatge d’anada i
tornada que el cantant fa a
l’Empordà. Algunes de les
lletres de les cançons parlen directament de l’amor
que Aguilà sent per aques-

De la mà de La Xarxa, el
teatre municipal La Sala
acull aquest diumenge a les
18 h l’espectacle familiar
‘El circ dels impossibles’,
del Mag Stigman. Es tracta
d’un espectacle dinàmic i
ple de bon ambient, colorisme i participació activa
del públic.
El Mag Stigman oferirà
a Rubí el seu espectacle de
màgia, malabars, coreografies, grans il·lusions i molta
música. El protagonista de
tot plegat serà el Circ dels
Impossibles, un famós circ
que antigament va ser considerat un dels espectacles
més grans del món i que el
Mag Stigman intentarà fer
ressorgir. L’espectacle està
recomanat pels majors de 4
anys i el preu és de 6 euros
i de 4 euros per als socis de
La Xarxa.

AGENDA
DIVENDRES 11 DE MARÇ
-Visita guiada: ‘Rubí en femení’. A les 9.30 h a la pl. Dr.
Guardiet.

Blues. A les 12 h a la Masia de
Can Ramoneda. Preu: 5€/25€.
Org. Societat de Blues de Rubí
i Masia Can Ramoneda.

-8M Preguntes. A càrrec de
Júlia Sánchez i alumes dels
centres educatius. Org. Grup
Motor de Coeducació de Rubí,
Centre de Recursos Pedagògics
i Ajuntament. En directe per
Plataforma Zoom. A les 11 h.

-Teatre familiar: El circ dels
impossibles. A càrrec del Mag
Stigman. A les 18 h a La Sala.
Preu: 6 €/5 €.

DISSABTE 12 DE MARÇ
-Fòrum per la cultura de Rubí.
Connecta’t amb la cultura. A
les 10 h a la Biblioteca.

Detall del nou disc del músic vallesà. / Cedida

ta terra i la seva gent.
Isaak Aguilà, a més
d’haver publicat tres discos, és docent i professor
de guitarra i participa acti-

vament en diferents corals.
El concert serà el dissabte a
les 20 h i el preu de l’entrada és de 10 euros i de 7,50
euros amb descompte.

El Mag Stigman, durant una actuació. / Cedida

DILLUNS 14 DE MARÇ
-Taller sobre les violències
masclistes envers les dones
grans. A càrrec de Drac Màgic.
A les 10.30 h al Rubí Forma.

-La Trocalleria. A la pl. del Mercat a les 10.30 h.

-La pagesia a Rubí. El canvi de
la vinya per la indústria del segle XX. A càrrec de Ramon Batalla. A les 18 h a la Biblioteca.

-Música per a nadons. Concerttaller per a infants de 0 a 3 anys.
A les 11 h a la Biblioteca.

-Rubí en femení. A càrrec de
Natàlia Gimènez. A les 19 h a
l’auditori Vallhonrat.

-Geni i figura. Juguem amb
la nostra pròpia imatge. A les
11.30 h a l’Ateneu.

DIMARTS 15 DE MARÇ
-Puericultura ecològica. A les
17 h a l’escola bressol La Bruna.

-Concert d’Isaak Aguilà. Presentació del disc Viatge d’anada i tornada. A les 20 h a La
Sala. Preu : 10 €/7,50 €.

-Presentació de l’informe final
sobre l’estudi social i laboral
de la situació de les dones
amb discapacitat a Espanya.
En línia. A les 17.30 h a càrrec
de Cemudis.

DIUMENGE 13 DE MARÇ
-Audició de sardanes. A càrrec de la Cobla Principal de la
Bisbal. A les 11.30 h a la pl. Dr.
Guardiet. Org.: Foment de la
Sardana.
-Vermut Blues i Calçotada

-Katherine Mansfield: Felicitat.
Cicle de literatura al voltant del
relat breu. A les 19 h a l’Ateneu.
DIMECRES 16 DE MARÇ
-Dimecres manetes. A les 17 h

a l’Ateneu.
-Hora del conte per a més de
4 anys: Clementina i altres
contes feministes. A les 18
h a la Biblioteca. A càrrec de
Sherezade.
DIJOUS 17 DE MARÇ
-175 anys d’òpera al Liceu. A les
19 h a l’Ateneu.
EXPOSICIONS
Mercè Pàniker Alemany. Una
vida d’emprenedoria i feminisme. Fins al 17 de març a la
Biblioteca.
La dona i la vida al camp a
l’Índia. Fins al 31 de març a la
Biblioteca.
Una passejada pel Rubí
d’abans. Fins al 20 de març a
l’auditori Vallhonrat.
Originals de l’Editorial Nanit.
Fins al 31 de març a Lectors
al tren.
Àmbit i senderes. Exposició de
pintures de Sergi Marcos. Fins al
30 d’abril a l’Aula Cultural.
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’Història de Catalunya. Al Museu Municipal Castell
fins al 27 de març.
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FUTBOL | SEGONA CATALANA

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

Dura derrota de l’Olímpic a Bellvitge
en un partit amb un mal arbitratge

La UE Rubí ensopega per la mínima
davant d’un ordenat Can Vidalet (0-1)

Els dos conjunts van lluir pancartes en contra de la guerra a Ucraïna. / Cedida

L’Olímpic Can Fatjó va rebre una dura
derrota 5-1 en el seu partit contra
el Bellvitge. Un encontre on cal
destacar la lamentable actuació del
col·legiat Jordi Bejar, de la delegació
del Baix Llobregat, que va liquidar
el partit en 43 minuts de joc en expulsar dos jugadors visitants, Aitor i
Claudio, en la mateixa jugada.
Els rubinencs es van quedar
amb només nou jugadors, ja des
de la primera part. El partit va ser
entretingut fins a les expulsions amb
quatre gols: l’1-0 d’Òscar en el minut
13; el 2-0 d’Alejandro en el 23 i un
golàs d’Aitor en el 24 en treure des
del centre del camp i veure avançat
al porter local. Quan millor estava
reaccionant l’Olímpic, un enviament
llarg de la defensa local sobre Cristian, en clar fora de joc, suposava
el 3-1 pel Bellvitge. I aquí va arribar
el minut de glòria del col·legiat, en
una pilota dividida a tocar de l’àrea

local, pilota a mitja alçada, Aitor
remata amb força i troba al seu camí
al defensor. L’àrbitre va assenyalar
falta a favor del Bellvitge i groga per
Aitor que ja havia vist la primera en
el 33 i, per tant, era expulsat. En la
protesta, Claudio va rebre vermella
directa i l’Olímpic es quedava amb
nou jugadors.
En la segona part, en el primer
minut de joc, Òscar va robar una
pilota i va fer el 4-1. La relaxació dels
locals i els canvis a la banqueta, van
donar vida a l’Olímpic, que va poder
retallar distàncies en el marcador,
però sense fortuna. Els locals van
aprofitar la superioritat numèrica i
el cansament del conjunt rubinenc
per establir el 5-1 definitiu.
La derrota deixa als de Can Fatjó
en una perillosa situació i haurà de
guanyar diumenge a les 12 h a casa
al Legends L’Hospitalet si vol evitar
la zona de descens directe. / J. Verde

WELEAGUE7 | SEGONA DIVISIÓ

Remuntada i victòria per l’Horitzó Can Mir
L’Horitzó Can Mir va haver de remuntar un cop més un marcador advers
per acabar imposant-se de forma
clara al Catalonia de Cerdanyola (51). En el minut 2 de partit una mala
entesa de l’equip rubinenc va propiciar el gol visitant. A partir d’aquell
moment, l’equip dirigit per Iliass
Benalilou va començar a dominar
el partit. Fruit d’aquest domini van
arribar dos gols de Rubén Martín
en el segon període que van donar
la volta al marcador. Posteriorment

va venir el “hat-trick” de Martín amb
un tercer gol i una mica més tard els
gols de Santi Marín i Juan Girón que
tancaven el resultat favorable als de
Rubí per 5 a 1. I encara podria haver
sigut més àmplia la diferència si
José Manuel María no hagués errat
una pena màxima. Per l’Horitzó Can
Mir van jugar: S. González, José Luis
Giron, Juan Giron (1), J. Ramos, X.
López, R. Crispin, S. Marin (1), R.
Martin (3), A. Conejero, J. M. Maria
i J. Corral. / Horitzó Can Mir

ELECCIONS AL CLUB ESPORTIU HORITZÓ 1994
"En la seva reunió del 25 de gener de 2022, la Junta Directiva del
Club Esportiu Horitzó 1994 convoca eleccions a l’esmentat òrgan de
govern pel proper 22 d’abril d’enguany. En les esmentades eleccions
es proveiran 5 llocs a la Junta Directiva: President, Sots president,
Tresorer, Secretari i un Vocal. Per poder exercir el seu dret a vot, els
socis hauran de ser majors d’edat, ser socis numeraris de l’entitat,
no estar legalment incapacitats per votar, estar al corrent de les
quotes de soci i tenir una antiguitat com a socis d’un mínim de tres
mesos. Aquestes mateixes condicions seran també d’aplicació per
a ser soci elegible. El sorteig de la Junta Electoral s’efectuarà el 18
de març a les 9 hores del matí. El Cens electoral restarà exposat
en el tauló d’anuncis de l’entitat fins el 31 de març de 2022. El dia
1 d’abril es tancarà la presentació de candidatures a la nova Junta
Directiva i el 8 d’aquest mateix mes serà la data límit per tal de presentar reclamacions a les candidatures presentades. Les eleccions
se celebraran el 22 d’abril a la seu social de l’entitat, de 10 a 13 hores
i de 16 a 18 hores, en cas de presentar-se més d’una candidatura".

Inesperada ensopegada de la Unió
Esportiva Rubí contra un Can Vidalet
molt ordenat que va saber treure
rèdit d’una de les seves escasses
oportunitats per endur-se els tres
punts en joc. El Rubí va portar el
control de l’esfèric i del joc i va
disposar de les millors ocasions,
però no les va aprofitar. Les baixes
de Ruy Gama i Padillo es van notar
en l’equip dirigit per Juan Romero.
Iván Méndez va disposar de la
primera oportunitat clara, però el
seu xut des de la frontal va anar als
núvols. Miraash va actuar com a
davanter de referència i sol davant
el porter Khalid, jugador destacat
del Can Vidalet, no va encertar la
rematada. Otega, amb un potent
xut des de 30 metres, va trobar la
mà de Khalid un cop més i el seu
rebuig el va recollir Gorrea, el millor
jugador rubinenc, qui va estavellar
la pilota al pal.
En una contra, el Can Vidalet,
mitjançant una gran vaselina de
Raul Capitán, sol davant el porter
rubinenc, va fer pujar el 0-1 al marcador. Un golàs que no feia justícia
a allò que passava al camp.
Fins al final del primer temps, el
Can Vidalet es va limitar a mantenir
la renda del gol i els de Romero
s’estavellaven una vegada i una
altra contra la muralla visitant. Just
abans del descans, Méndez va ser
abatut dins de l’àrea, però l’àrbitre
va assenyalar falta en contra per
simular penal.
En el segon temps, es va repetir
el guió. El Rubí va proposar i crear i

Roger Gorrea va ser el millor jugador del Rubí. / Eric Sales

el Can Vidalet despertava una mica
en defensa però sense crear perill.
Romero va fer debutar a Mamadou
Sidi Be i Eric Fedda. L’equip blanc-ivermell ho va intentar amb múltiples accions a pilota aturada, però
sense èxit.
Va ser una derrota injusta per a
un Rubí que visitarà la pròxima setmana el Sabadell Nord, rival directe,
en un derbi comarcal a Primera
Catalana. El tècnic Juan Romero no
va ocultar el malestar per la derrota:
“Estic disgustat, així i tot hem fet un
gran partit contra un gran rival”. Romero reconeix que “ens està costant
fer gols, però hem tingut ocasions”.
Golejada del Rubí B
El filial del Rubí va golejar al cuer
de la taula, la UD Les Fonts, per 0-4,
en un partit en el qual el resultat no

va reflectir la superioritat dels de
Jose Quereda ‘Pirri’, tècnic del conjunt rubinenc i baixa a última hora.
El primer gol va arribar poc abans
del descans, quan Babacar Samba
va transformar un penal comès sobre ‘Jacky’. Ja a la segona, Sinobas
va fer el segon gol pel Rubí, amb
la col·laboració de ‘Jacky’, mentre
que Issamb El Aaakel va aconseguir
el tercer gol.
L’equip de Les Fonts es va abocar
a l’atac buscant el gol de l’honor,
però el que va arribar va ser el quart
del Rubí, obra de Marcos Sinobas
després d’una acció col·lectiva. La
victòria situa al Rubí cinquè a pocs
punts del líder i del segon. Diumenge rebran al Municipal de Can Rosés
al Llorença, un equip que lluita per
sortir de la zona baixa de la taula.
/ UE Rubí

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Empat i punt que agredolç per al Veinti
Empat 1-1 del CF Juventud 25 de
Septiembre en la visita d’aquest
passat dissabte al camp del CP San
Cristóbal B, en el partit corresponent
a la 19a jornada del grup 6 de la Tercera Catalana.
En una primera part sense domini clar de cap equip i gairebé sense
ocasions clares de gol, Younes va
avançar el Veinti, a la mitja hora de
joc. A la represa els locals van fer
un pas endavant i van aconseguir
el control de la pilota, fruit d’això,
aconseguien empatar de penal a 10
minuts del final. Un resultat que ja
seria definitiu.
Aquest empat allunya l’equip de
Richard Giménez una mica més de les
primeres posicions, ja que els seus
rivals no van fallar. El Veinti se situa
tercer a la classificació a 9 punts del
líder, el San Lorenzo i a 2 del segon
classificat, el Sant Cugat B. La propera
jornada, el partit serà al Municipal
25 de setembre on el Veinti rebrà
la UE Planadeu Roureda. La cita és
diumenge a les 12 hores. / J. González

El Rubí guanya el I Torneig Femení Solidari
El CF Juventud 25 de Septiembre
va organitzar diumenge el seu 1r
Torneig Femení Solidari, per commemorar el Dia Internacional de la
Dona. El torneig va comptar amb
la participació de vuit equips de
categoria sènior femenina i va ser
l’equip de la UE Rubí qui es va proclamar campió de la competició.
La jornada, organitzada entre
el club i l’Ajuntament, va comptar
amb una gran afluència de públic
durant el dia. L’alcaldessa, Ana M.
Martínez, i els regidors Juan López i
Marta Oliva van fer acte de presèn-

cia durant tot el matí al Municipal.
A més de futbol, la jornada va
tenir un vessant solidari, ja que es
va convidar la Fundació Oncolliga
de Rubí a participar. L’entitat va ubicar una carpa a les instal·lacions del
Club des d’on van oferir informació
sobre la seva tasca i van recaptar
fons en la seva ajuda per a la lluita
contra el càncer.
També es va oferir un seminari
contra la violència, que va anar a
càrrec de Natalia Busca, directora
del centre d’Arts Marcials MAC. /
J. González
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WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

El Sènior Femení del CN Rubí
va aconseguir la victòria contra el CD Boadilla en el desplaçament que les jugadores
de Manel Llobregat van fer
fins a Madrid. Era un dels
partits més oberts i interessants del cap de setmana,
ja que el conjunt madrileny
arribava com a vuitè classificat, i no va defraudar gens ni
mica: el partit es va decidir
al final per només per un gol
(11-12). La primera part va
acabar amb empat a cinc gols
i no va ser fins a dos minuts
del final quan el CN Rubí va
assolir el gol decisiu, obra
de la waterpolista rubinenca
Elena Vesperinas.
D’altra banda, la waterpolista del club Dana
Gerschcovsky ha estat convocada per la Confederació
Argentina d’Esports Aquàtics
per disputar la Copa Intercontinental de la FINA World Le-

El Sènior Masculí del Cent
Patins va perdre a Palma de
Mallorca contra l’Espanya HC
en un partit molt igualat. Era
la tercera vegada que el conjunt rubinenc s’enfrontava a
l’equip mallorquí i tots els
partits han estat molt disputats. Als cinc minuts de joc,
el Cent Patins es va posar per
davant en el marcador amb
un gol de Juan Pablo Triviño,
però l’empat no va trigar a
arribar. Màrius Godano va
tornar a avançar el conjunt
visitant i novament l’Espanya
va aconseguir empatar el
partit. Abans de marxar al
descans, novament Triviño va
ser capaç de fer un gol i posar
l’equip de Rubí per sobre en
el marcador.
A la represa, el conjunt
balear va dominar el puck i va
aprofitar els contraatacs. Així
és com va arribar el gol de
l’empat a tres i, quan faltaven

Victòria treballada del Femení
del CN Rubí contra el CD Boadilla

ague amb la selecció
argentina.
Pel que fa al Sènior Masculí, no va
poder assolir el triomf en el seu desplaçament contra
el CNW Navarra. El
conjunt navarrès es
va imposar per un
ajustat 9-7. El dissabte l’equip s’enfrontarà al CN Echeyde
a la piscina del CN
Molins de Rei a les
18-15 h.
La jugadora del CNR Dana Gerschcovsky ha
Respecte a la res- estat convocada amb l’Argentina. / Cedida
ta de resultats, el
Màsters aconseguir
va guanyar el Juvenil Masculí
guanyar 5-13 contra el CN
contra el CN Mataró (18-4).
Molins de Rei i l’Aleví A també
En relació amb la discipliva sumar un triomf davant
na de natació, els nedadors
la UE Horta (7-5). El Juvenil
prebenjamins, benjamins i
Femení va perdre dos partits
alevins disputaran aquest
de forma contundent, contra
dissabte les seves jornades
el CN Mataró (6-14) i contra
respectives de lliga a la pisciel CN Sabadell (18-7). Tampoc
na de Parets del Vallès. / CNR

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA | COMPETICIÓ

La derrota del Masculí del Cent
Patins a Palma fa perillar el play-off

El Sènior va perdre a Mallorca en un partit igualat. / @Byvelasco

quatre minuts, el 4-3, que ja
seria definitiu.
La derrota posa en perill
l’accés al play-off per part
del Cent Patins, però encara
queden partits i rivals difícils,
com el Valladolid, equip al
qual el Cent Patins s’enfronta
aquest cap de setmana.
Pel que fa al Femení, que
descansava aquest cap de

setmana, també s’enfrontarà
al Valladolid.
Per la seva banda, l’Infantil va aconseguir dues victòries i un empat. Els jugadors
de Luis Lorente van empatar
contra l’Aranda (3-3) i van
guanyar al Valladolid B (4-2)
i al Jujol (3-7). L’equip acaba
la Lliga Infantil en la cinquena
posició. / Cent Patins

TENIS TAULA | COMPETICIÓ

Les categories B3, B4 i B5 del GAER tornen a competir Roger Quesada, subcampió de l’estatal benjamí
Les gimnastes de les categories de Base nivell 3, 4 i 5 del
GAER van encetar la temporada el cap de setmana del 19
i 20 de febrer. La competició
va tenir lloc a Terrassa i el club
rubinenc va participar amb 19
gimnastes.
En el grup B3, van competir Carla Massana, Aina Triviño, Marina Ylla i Alexandra
Cano. EnB4, ho van fer Anna
Batet, Naila Bourrouhou, Nahia León, Giulia Puerta, Elsa
Ruiz i Hèlia Rico. Finalment,
en B5, hi van participar Aora
Millán, Lucía Villarejo, Laura
Claramunt, Malak Bouhaja,
Martina Jiménez, Leire i Maria Robles, Jana Saltó, Noa
Barrientos.

Tot i fer dos anys que no
competien, cal destacar la

bona actuació de totes les representants del GAER. / DdR

Quesada es va penjar la plata al torneig estatal. / Cedida RFTM

ESCACS | LLIGA
Les representants del GAER en categoria B4. / Cedida

BOXA | COMPETICIÓ

Bon debut del boxejador rubinenc Álex Ruana
El Club Boxeo Vega va acollir
dissabte una vetllada organitzada per KO Verdún. Es van
disputar un total de 13 combats amateurs que van fer
vibrar l’afició que va omplir de
gom a gom les instal·lacions
del club rubinenc. Per part
de Boxa Vega van pujar al ring
dos boxejadors.
Álex Ruana disputava el
seu primer combat i no va
poder tenir millor debut el de
Rubí, ja que es va imposar al
seu rival als punts mostrant
una boxa plena de fonaments
i saber fer. D’altra banda, Sebastián Vargas va fer nul en
un combat molt igualat en

Els 48 millors jugadors de les
diferents categories d’edat
de tenis taula van disputar
el passat cap de setmana a
Santander el Torneig Estatal.
El rubinenc Roger Quesada,
integrant del CTT Borges, es
va proclamar subcampió de
la prova benjamí. Quesada
va superar als quarts de final a Francisco Serrano (CN
Sabadell) i a les semifinals
a Faust Sorni (CTT Tortosa).
El rubinenc va perdre en la
final davant Alexander Malov
(Oroso TM), per un ajustat 3
a 2. / DdR

Un moment del combat de Ruana. / Cedida

què va tenir davant un rival
molt exigent que el va obligar
a treure tota la boxa que porta

endins. Tots dos van estar
assistits pel seu entrenador
Víctor Vega. / L. Julián

Noves victòries per creure en la salvació i l’ascens
El primer equip de la Rubinenca rebia la visita del
Vallfogona de Balaguer. Els
jugadors de la Rubinenca,
aferrant-se a les possibilitats
de salvació, van donar un
altre pas en aquesta direcció
guanyant al de Balaguer per
un contundent 6 – 2, després de signar cinc victòries,
dos empats i una derrota. La
pròxima setmana, el primer
equip visitarà al Tres Peons
de Barcelona.
El segon equip es va
desplaçar a Sant Quirze per
disputar el seu matx i mantenir les opcions d’ascens.
Els jugadors rubinencs es van
adjudicar el matx per un clar
1 – 3 deixant totes les opcions
obertes per l’ascens. Per la
seva banda, els infants del

S12 van rebre al Vilafranca.
Els rubinencs van empatar un
matx difícil, però les victòries
de Daniel Pascuas i Jan Fernández van deixar el resultat
en taules.
Pel que fa a la resta
d’equips del club, el C va
guanyar el Mollet D (1,5 –
2,5), el D va perdre contra La
Lira F (0 – 4) i el Cerdanyola
C va guanyar l’equip E (4 – 0).
Fase Territorial Campionat
d’Edats
Dissabte passat es va disputar
la quarta ronda d’aquesta
fase del Vallès Occidental, a
la seu de Rubí van disputar
les seves partides un total de
noranta nens i nens de la comarca dins de les categories
S8, S10 i S12. Cal destacar el

bon joc exhibit pels infants
rubinencs i l’adaptació dels
més petits a la competició.
Les categories S14, S16 i
S18 van disputar les seves
partides a la seu de Sabadell
amb les victòries de Joan Vilarasau, René Laplace i Adrià
Milian i les taules de Daniel
Serrano.
I Open d’Hivern Barcelona
Pel que fa al primer Obert
d’Hivern de Barcelona, cal
ressaltar que continuen els
bons resultats dels jugadors
de la Rubinenca, que en
aquesta ocasió han aconseguit les victòries de Josep
M. Fortes i Antoni Muñoz i
els empats de Josep Pujol i
Albert Martínez Ferrer. / La
Rubinenca

