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L’estafa i el furt són els dos
delictes més comesos a Rubí
La ciutat registra un augment en el nombre de delictes,
però se situa encara per sota de la mitjana de Catalunya

Pàg. 3

Localpres-Ajuntament

Unes 300 persones par�cipen a la
primera edició de la Cursa de la Dona
Recuperen
un centenar de
peces robades
de jaciments
arqueològics
ACTUALITAT - Pàgina 2

TIENDA DE
PRODUCTOS PROFESIONALES
DE PELUQUERÍA

HORARIO
Lunes de 9 a 13 h
Martes a Viernes
de 9 a 13 h y de 15 a 19 h.
Sábados de 9 a 13:30 h.

L’Ajuntament
limita el pas
de camions
a l’entrada i
sor�da del Foix
ACTUALITAT - Pàgina 5

L’Esbart suspèn
la ballada de
l’escola que
s’havia de fer
aquest dissabte
CULTURA - Pàgina 11

Pàg. 15

Inauguració de
l’exposició de
fotograﬁes en
homenatge a
Juli Sànchez
CULTURA - Pàgina 13

Del 20 de Marzo al 20 de Abril

por la compra de 20€ en productos tahe
en nuestra web descargando el QR

-50% de descuento
en alisado vegano

Síguenos en nuestras redes @naturalmatrix | @naturalmatrixshop
para enterarte de todas nuestras ofertas y promociones o para pedir tu cita

Visita nuestra página naturalmatrix.tahe.es o ven visitarnos en C/Gerrer nº 8, Rubi. Tel. 93 697 64 95 o Whatsapp 635 25 72 11 CITA PREVIA
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Rubí Solidari convoca
una manifestació en suport
al Sàhara Occidental
L’entitat Rubí Solidari ha
convocat una manifestació
aquest divendres a par�r de
les 18.30 h a la plaça de Pere
Aguilera per mostrar el seu
rebuig a la decisió del govern espanyol de canviar el
seu posicionament respecte
al Sàhara Occidental.
Aquesta zona ubicada
al sud del Marroc és l’únic
territori africanà que encara no ha estat oﬁcialment
descolonitzat, després que
Espanya abandonés el país
el 1975 i fos immediatament
ocupat pel Marroc. Segons
la resolució de les Nacions
Unides, el Sàhara Occidental
té dret a celebrar un referèndum d’autodeterminació
per tal de decidir el seu
futur, una posició que ﬁns
ara també compar�a l’estat
espanyol. Però fa pocs dies
l’execu�u espanyol va decidir donar suport a la proposta marroquina de concedir
al Sàhara Occidental certa
autonomia, un acord que
rebutgen tant el Front Polisari, que controla una pe�ta
part oriental del territori
no ocupat pel Marroc, com
Algèria, que dona suport a
la independència saharaui.
En un comunicat, Rubí
Solidari mostra la seva
“enèrgica repulsa i total
rebuig cap al govern espa-

nyol pel seu nou posicionament favorable a la proposta
marroquina”. Per l’en�tat,
aquest canvi d’actitud suposa “un abandonament del
dret internacional i la renúncia completa de l’estat espanyol a les seves obligacions
perquè, segons estableix
l’ONU, Espanya continua
sent la potència responsable
del procés de descolonització iniciat el 1975 i encara
no conclòs”. L’en�tat va més
enllà i considera l’acció “una
nova traïció del govern de
Pedro Sánchez cap al poble
saharaui i els seus legí�ms
representats, una puntada
ﬂagrant als drets humans”.
A més, Rubí Solidari recalca la contradicció
d’aquest posicionament
respecte a la posició que
manté el govern respecte
a la guerra d’Ucraïna: “El
govern utilitza dues vares
de mesurar i cedeix davant
el xantatge i la pressió del
Marroc u�litzant els saharauis, un cop més, com a
moneda de canvi”.
Segons l’ONU, 173.000
saharauis viuen des de fa
més de 40 anys en cinc
camps de refugiats ubicats
al sud d’Algèria, enmig del
desert, i que sobreviuen
bàsicament per l’ajut humanitari internacional. / DdR

Al sud d’Algèria, viuen 173.000 refugiats saharauis. / Arxiu

Recuperen peces arqueològiques
furtades de diversos jaciments de Rubí
REDACCIÓ

La Unitat Central de Patrimoni Històric dels Mossos d’Esquadra ha donat
al Museu Municipal Castell
(MMUC) un conjunt de
material arqueològic decomissat en el marc d’una
investigació instruïda per
un seguit d’activitats arqueofurtives realitzades
als jaciments del poblat
ibero-romà de Can Fatjó i
de Sant Genís, entre altres.
El robatori d’aquestes peces
és cons�tu�u d’un delicte
contra el patrimoni històric.
Les peces han passat
a formar part del museu
municipal, que ara les haurà
de catalogar i tractar segons
les seves necessitats. Entre
el material que els Mossos
han decomissat hi ha 76
fragments de diversos recipients de ceràmica comuna
d’època ibèrica indeterminada (s. IV-I aC); 6 fragments
de vaixella de taula romana
del �pus terra sigillata (s. I
dC); un pes de teler de for-

Algunes de les peces recuperades i cedides al Museu Municipal el Castell. / Cedida

ma circular, gruixut, ob�ngut a par�r de teula plana
romana, retallat i amb una
perforació al centre; 13 monedes de coure datades dels
s. XVI-XVIII; 16 monedes
dels s. XIX-XX; fragments
de ceràmica moderna i
contemporània; bales de
l’època de la Guerra Civil
de pistola de �pus Mauser
i una can�mplora de l’època
de la Guerra Civil.

L’Ajuntament de Rubí
destaca la bona collaboració entre administracions que ha fet possible
la recuperació d’aquestes
peces i la seva correcta
conservació en un museu:
“Lamentem que activitats
fur�ves com les què s’han
produït a Rubí destrueixin
els jaciments arqueològics
del país i malmetin per
sempre les possibilitats de

datació i contextualització
correcta del material arqueològic, empobrint així el
llegat cultural i patrimonial
del nostre entorn”, ha explicat el regidor de Promoció
Cultural, Moisés Rodríguez.
No és la primera vegada
que es recupera material
arqueològic robat a la ciutat: fa uns anys els Agents
Rurals van recuperar peces
de fòssils.

Els comerciants sor�ran al carrer
aquest dissabte amb la R-Outlet
Rubí acollirà aquest dissabte
la jornada de comerç que
s’havia de fer al mes d’octubre, però que es va posposar per l’assassinat d’un
comerciant. La R-Outlet, que
ara s’emmarca dins la Color
Week, es farà de 10 h a 20 h.
Una quarantena de comerciants sor�ran al carrer,
davant de les seves bo�gues a
l’illa de vianants, per mostrar
els seus productes. En el cas
dels comerços situats fora de

l’illa de vianants, també �ndran un lloc en aquest espai.
També hi haurà ac�vitats
de dinamització: al matí
s’han programat tallers infan�ls al carrer Maximí Fornés i durant tot el dia una
banda de música itinerant
actuarà pel centre. A més,
l’Escola d’Art i Disseny de
Rubí (edRa) oferirà tallers
d’art a la cruïlla de plaça
Catalunya amb l’avinguda de
Barcelona. / DdR

Els comerciants �ndran un espai al carrer durant tot el dia. / Arxiu

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE

AHORRE IMPUESTOS
CON UN BUEN
ASESORAMIENTO FISCAL
LLÁMENOS SIN COMPROMISO Y LE DAREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN.

PIDA UNA VISITA SIN COMPROMISO, TELF. 93 588 40 08
C/ VALLESPIR, Nº 19, 2ª PLANTA, 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS,
P ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

ASESORÍA LABORAL
TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA
GRADUADO SOCIAL
C/ VÍCTOR CATALÀ S/N
08191 RUBÍ
TELÉFONO 93 697 89 61

ESTAMOS EN LA ZONA DE LAS TORRES - JUNTO A LA RAMBLA DEL FERROCARRIL
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Rubí registra més delictes el darrer any, però la rà�o de
criminalitat segueix sent inferior a la mitjana catalana
per abusos i fets diversos de
�pologia sexual.

MARTA CABRERA

Les dades de la Junta Local
de Seguretat celebrada dilluns passat conﬁrmen l’informe de fets delinqüencials
que ja va fer públic el Ministeri de l’Interior fa uns dies:
els delictes han augmentat
a Rubí durant el darrer any.
En els darrers mesos, de
març del 2021 a febrer del
2022, els delictes registrats
pels Mossos d’Esquadra
han augmentat un 10% a la
ciutat, tot i que segons ha
explicat el secretari general
del Departament d’Interior,
Oriol Amorós, “durant els
úl�ms sis mesos les dades
han millorat clarament”.
Amorós ha subratllat
que encara que els delictes hagin augmentat, Rubí
“està 10 punts per sota de
la mitjana catalana en fets
delic�us”. En aquest sen�t,
l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, ha aﬁrmat que “Rubí és
una ciutat segura, la realitat
dona dades per contrarestar
les percepcions d’insegure-

El nou cap de Mossos d’Esquadra, Toni Rodríguez, compareixent davant la premsa local per primer cop. / M.C.

tat que poden tenir alguns
ciutadans”. Alhora que han
augmentat els delictes, també ho ha fet el nombre de
detencions prac�cades, que
ha pujat un 12%.
L’estafa és el delicte més
freqüent
Segons ha explicat el cap de
l’Àrea Bàsica de Seguretat
dels Mossos d’Esquadra
a Rubí, Toni Rodríguez, el
delicte d’estafa és el que
més s’ha repetit: “L’estafa és la primera tipologia

El delicte més
repe�t a la ciutat
són les estafes,
seguides dels furts
delictiva i anirà a més”,
especialment totes aquelles
estafes que es produeixen a
través d’internet. Per això,
Rodríguez ha anunciat que
“es dissenyaran plans específics per donar habilitats
als ciutadans i no només a
la gent gran”.
El furt és l’altre delicte

que es repeteix habitualment a la ciutat, així com el
robatori en domicilis, que
l’intendent ha destacat que
en el darrer any ha disminuït
un 40%. També ha destacat
que, en general, els delictes
amb violència s’han reduït
un 24%.
Pel que fa al nombre de
delictes sexuals, el cap de
Mossos d’Esquadra destaca
que de les 9 violacions que
s’han produït, només una ha
estat al carrer, i que han de�ngut un home reincident

2 d’abril | 18.00 h. CASAL POPULAR

HOMENATGE
Parlaments · Fotograﬁes · Cançons

JULI
SÀNCHEZ
Col·laboren:

Alerta per les màﬁes
d’ocupació
Pel que fa a les dades d’ocupacions d’immobles, Toni
Rodríguez ha explicat que
inves�guen si hi ha màﬁes
que operen a la ciutat, ja
que “Rubí és la tretzena
ciutat en el rànquing d’ocupacions i la cinquena de
l’àmbit metropolità”. Durant
el darrer any, s’han registrat
644 ocupacions, el 37% de
les quals han estat dissuadides per l’actuació policial.
També hi ha una alerta
important per l’augment de
grups que es dediquen al
tràﬁc de marihuana. S’han
registrat 13 opera�us contra grups d’aquest tipus i
l’intendent fa una crida a la
col·laboració ciutadana per
detectar-los.
Més conductors beguts
Pel que fa a la feina de la
Policia Local, el cap del cos,
Oriol Sánchez, ha detallat

que s’han detectat més
persones conduint sota els
efectes de l’alcohol o les
drogues per l’augment de
controls, amb un total de
91 persones denunciades.
S’han registrat 510 accidents de trànsit, molts
dels quals causats per les
distraccions per l’ús del telèfon mòbil, i s’han interposat
1.073 denúncies a vehicles
mal estacionats.

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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Rubí subscriu un acord per la millora
de la qualitat de l’aire a Catalunya

FemVallès defensa a Territori la
necessitat d’un intercanviador
a l’estació d’Hospital General
REDACCIÓ

L’Associació FemVallès s’ha
reunit amb el Departament
de Territori per traslladar-li
quines són les necessitats
en qües�ons de mobilitat
de transport públic a les comarques vallesanes. La trobada va tenir lloc a principis
de març entre el president
de l’en�tat, Antoni Abat, i
el conseller de Polí�ques
Digitals i Territori, el santcugatenc Jordi Puigneró.
Segons ha explicat FemVallès, el Departament de
Territori va mostrar el seu
interès en la construcció de
dos intercanviadors entre
FGC i Rodalies Renfe, un
dels quals estaria ubicat a
l’estació d’Hospital General
i l’altre a Vollpelleres.
Puigneró, segons FemVallès, s’ha compromès a
iniciar les gestions oportunes amb Adif per poder
impulsar la construcció i
ges�ó dels intercanviadors,
que afavoririen l’ús de l’R8
a Sant Cugat, però també

ACTUALITAT
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a Rubí per la seva proximitat a l’estació d’Hospital
General. Així, la línia que
va de Terrassa a Barcelona estaria connectada de
forma ràpida a l’R8, que va
de Martorell a Granollers.
L’en�tat també demana la
millora de les freqüències
en aquesta línia, que actualment és d’un tren per
hora.
D’altra banda, l’en�tat
també ha reclamat la posada en marxa del BRCAT, un
projecte de línies d’autobús
que connectin el Vallès.
Inclòs en el Pla Específic
de Mobilitat del Vallès,
el BRCAT preveu establir
línies de bus per cobrir la
gran demanda de mobilitat
interna del Vallès connectant les dues comarques
a través de diferents eixos horitzontals i ver�cals.
Una xarxa interurbana que
també té previst connectar
amb les estacions de tren
i així facilitar el transbordament dins del transport
públic.

que han d’ajudar a reduir la
contaminació de l’aire.

REDACCIÓ

El govern de Catalunya,
representants de municipis
de més de 20.000 habitants,
entre els quals hi havia el
regidor de Mobilitat i Accessibilitat de l’Ajuntament de
Rubí, Rafael Güeto, les diputacions i diverses en�tats i
agents socials han subscrit
un acord per avançar en
la millora de la qualitat de
l’aire a Catalunya. Es tracta
d’un projecte impulsat pel
Departament d’Acció Climà�ca, Alimentació i Agenda
Rural.
El document signat ha
de conformar el full de ruta
per la millora de la qualitat
de l’aire al país, incorporant-se com a principi rector del nou Pla de millora
de la qualitat de l’aire a
Catalunya. De moment,
la iniciativa, que té entre
els seus projectes estrella
impulsar Zones de Baixes
Emissions (ZBE) en totes
les ciutats grans del país,
ha començat amb mal peu,

L’acord pretén reduir un 15% les emissions en els propers tres anys. / Arxiu

ja que la jus�cia ha tombat
aquesta proposta, desplegada a l’àrea metropolitana
de Barcelona des del 2020
i també a Sant Cugat. El
Tribunal Superior de Jus�cia
de Catalunya (TSJC) considera que la regulació no és
adequada, però la sentència
encara no és ferma i, per

tant, de moment, la mesura
con�nua vigent.
De fet, dies abans de
conèixer-se la sentència del
TSJC, el govern català havia
anunciat una partida de
6 milions d’euros en ajuts
als municipis catalans per
posar en marxa aquestes
Zones de Baixes Emissions

Reduir les emissions
L’objectiu global d’aquest
pacte és reduir les emissions de cara al 2025 en
un 15%, especialment en
el cas del nitrogen i les
partícules en suspensió.
Per fer-ho, més enllà del
projecte de ZBE, es preveu
donar con�nuïtat a estratègies relacionades amb la
informació, la sensibilització
i l’educació ambiental, entre
altres mesures.
D’altra banda, el Departament d’Acció Climàtica
s’ha compromès a revisar el
Protocol d’actuació davant
d’episodis ambientals de
contaminació, que afecta
la conurbació de Barcelona
i on està inclòs Rubí. La idea
és ampliar aquestes mesures a la resta del territori i
uniﬁcar la ges�ó. L’execu�u
català també treballarà per
aprovar la Llei de Qualitat
Atmosfèrica durant aquesta
legislatura.

Trobada de l’Associació Arc
Accions de l’Ajuntament per
Metropolità amb M. Eugènia Gay preservar en bon estat els boscos
Representants de l’Associació de Municipis de l’Arc
Metropolità, ens del qual
forma part Rubí, s’han reunit aquesta setmana amb
la nova delegada del govern
espanyol a Catalunya, M.
Eugènia Gay, per presentar-li
l’associació, els seus objec�us i començar a treballar
conjuntament en la resposta
als reptes que té el territori.
Durant la trobada s’han po-

gut comentar, entre altres
aspectes, la necessitat de
potenciar la coordinació en
les qües�ons rela�ves a la
lluita contra el canvi climà�c,
el desenvolupament d’infraestructures a la regió metropolitana o l’impuls d’accions en
matèria d’habitatge, tant pel
que fa a la rehabilitació com a la
construcció de pisos protegits.
L’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, ha destacat la necessitat

d’anar de bracet amb les
ciutats de l’entorn: “Hi ha
temes que són vitals per a
ciutats com nosaltres i l’Arc
ens dona l’oportunitat de
treballar plegats i aprendre els uns dels altres. A
més, junts som més forts
per encarar els reptes i
traslladar a les administracions superiors les nostres
necessitats en àmbits que
són clau”. / DdR

L’Ajuntament disposa d’un
servei extern de manteniment del medi natural amb
l’objec�u de preservar els
entorns naturals ben conservats, eliminar masses de
vegetació i naturalitzar zones amb espècies invasores,
especialment les més freqüentades pels rubinencs.
Les tasques que es realitzen consisteixen a plantar
arbrat autòcton en zones

concretes, plantar vegetació de ribera en torrenteres
recuperades, fer el manteniment de les fonts naturals i
de la vegetació, dels cadenats de la xarxa d’i�neraris i
de les franges de protecció
d’incendis. També es té cura
de la fusta col·locada en
punts que presenten un risc
per a les persones.
Encara que la major part
dels boscos estan ubicats en

terrenys de propietat privada, l’Ajuntament en promou
el seu manteniment a través
d’inicia�ves com els treballs
de prevenció d’incendis mitjançant la ges�ó forestal, en
col·laboració amb l’Associació RUCA.
A Rubí, els boscos són
de �pòloga d’alzinar litoral,
amb predomini al sotabosc
d’arbusts i plantes enﬁladisses. / DdR

Els nostres serveis

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

Medicina general
Radiologia digital
Ecografia
Traumatologia
Cirurgia
Acupuntura
Teràpia neural
Homeopatia

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

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

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

ACTUALITAT

L’Ajuntament restringeix el trànsit a
l’hora d’entrada i sortida del JV Foix

Senyalització vertical que s’ha instal·lat per recordar la prohibició. / Arxiu

mitja hora, que és el que
ha anunciat l’Ajuntament.
També volien que la mesura
restrictiva s’ampliés al camí
d’Ullastrell, on hi ha l’escola
Joan Maragall, però de mo·
ment no serà així.
El 15% dels camions supera
la velocitat màxima
En diferents inspeccions i
aforaments de trànsit rea·
litzades al camí de Can Sen·

pere pel Servei de Mobilitat
i Accessibilitat de l’Ajunta·
ment durant el gener i el
febrer, s’ha comprovat que
els vehicles pesants repre·
senten el 17% del trànsit de
la via i que les hores punta
de circulació són de 7 h a 8
h i de 14 h a 15 h. De fet,
durant la franja de 7 h a 9 h
es registra un 24% del total
de pas de camions diaris,
el 15% dels quals circulen

Jovent Republicà critica que el govern
hagi prorrogat el Pla Local de Joventut

Membres del Jovent Republicà. / Arxiu

Jovent Republicà, les joven·
tuts d’Esquerra Republicana
de Catalunya a Rubí, consi·
dera un error que l’executiu
local hagi prorrogat el Pla
Local de Joventut 20182021. Arnau Bonell, porta·
veu de la formació, explica
que la pandèmia ha tingut
una incidència molt elevada
entre la gent jove, especial·
ment en la salut mental, un
aspecte que en el pla actual
no es té prou en compte:
“Creiem que amb aquest
pla no es poden abordar
els problemes que tenen els
joves i que hi ha hagut poca

Ja està obert el termini
d’inscripció pels casals
de Setmana Santa
REDACCIÓ

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí, mit·
jançant un decret d’Alcaldia,
ha decidit prohibir el pas
de vehicles pesants al llarg
del camí de Can Sempere,
on s’ubica l’Institut JV Foix,
entre les 7.30 h i les 8 h i en·
tre les 14.15 h i les 14.45 h.
L’objectiu d’aquesta mesura
és millorar la seguretat en
aquesta zona, principalment
durant les hores de major
afluència d’alumnes amb
motiu de l’entrada o sortida
del centre educatiu.
Aquesta mesura s’ha
pres després que fa unes
setmanes hi hagués un ac·
cident davant de l’institut,
quan un camió va passar per
sobre del peu d’una estudi·
ant. Fa només dues setma·
nes, diversos membres de
la comunitat educativa local
van demanar en una roda
de premsa una limitació del
trànsit d’una hora durant
les entrades i sortides de
les escoles, però finalment
s’hauran de conformar amb
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previsió de l’Ajuntament en
aquest aspecte”.
Precisament, l’Ajunta·
ment va argumentar que el
pla es prorrogava per tal de
no aprovar un document
que majoritàriament havia
estat redactat abans de
la pandèmia i que estava
incomplet. Però els respon·
sables de Jovent Republicà
creuen que hi pot haver un
altre motiu: “La Generalitat
dona uns diners als muni·
cipis que tenen actiu el Pla
Local de Joventut, esperem
que la pròrroga sigui per
escoltar els joves i no no·

més per cobrar els diners”,
ha afirmat Vinyet Martín,
secretaria general de Jovent
Republicà de Rubí.
Consell de Joventut
De cara al nou pla que re·
dactarà l’Ajuntament, l’or·
ganització considera que
cal reactivar el Consell de
Joventut per poder escol·
tar els joves. També hi ha
algunes propostes que con·
templa el pla caducat i que
no s’han posat en marxa ni
s’han pressupostat, segons
explica Bonell, com per
exemple la creació d’una
oficina LGTBI.
D’altra banda, Jovent
Republicà demana que
s’avanci en propostes per
millorar l’ocupació laboral
dels joves i també reclama
millores en el transport
públic, especialment el bus
nocturn. En canvi, la pro·
posta del govern local de
rehabilitar l’antiga fàbrica
de televisors Supersond per
fer un gran centre juvenil els
sembla més aviat un “mal·
baratament dels recursos
públics”, segons el portaveu
de Jovent Republicà. / DdR

a més de 30 km/h els dies
entre setmana, quan hi ha
activitat escolar.
Més enllà de restringir
el pas de vehicles amb una
MMA superior a 3.500 kg a
excepció de vehicles esco·
lars, també s’han col·locat
unes tanques a l’entrada
del JV Foix per tal d’ampliar
el perímetre de seguretat
dels estudiants i augmentar
l’espai d’estada.

L’Ajuntament de Rubí ha
comunicat que ja està obert
el període d’inscripció per
als casals vacacionals de
Setmana Santa, que tenen
com a objectiu facilitar la
conciliació de les famílies
rubinenques que tenen
infants entre els 3 i els 12
anys.
Així, els Casals de Prima·
vera es faran entre l’11 i el
14 d’abril a l’institut escola
Teresa Altet i a l’escola 25 de
Setembre. Com ja es va fer
l’any passat, el casal manté
l’estructura de grups reduïts
amb una desena d’infants.
S’oferiran 20 places a infants
que cursin de P3 a 1r de
Primària i 20 places més per
a estudiants d’entre 2n i 6è
de Primària.
El casal s’estructurarà en
grups bombolla que dispo·
saran d’educadors exclusius
i no es relacionaran entre
ells. Els espais utilitzats per
cada grup també seran d’ús
exclusiu. A més, tant les sor·

tides com les entrades a l’ac·
tivitat seran esglaonades.
L’oferta es divideix en
diferents modalitats segons
l’horari i el servei. Hi haurà
acollida (8 h a 9 h), matí (9
h a 13 h), menjador (13 h a
15 h) i tarda (15 h a 17 h). Els
preus també van en funció
de l’horari i el servei: a partir
dels 20 euros de la franja
de la tarda fins als 140 amb
tots els serveis inclosos. El
número mínim per obrir
una franja horària serà de 12
infants de cada edat.
La presentació de sol·
licituds es pot tramitar fins
al 5 d’abril preferiblement a
través de la Seu Electrònica
de l’Ajuntament. Les famílies
que tinguin dificultats per
fer el tràmit de forma tele·
màtica, poden optar a fer-ho
presencialment a l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania
(OAC) demanant cita prèvia.
Les places s’atorgaran
per rigorós ordre d’arribada
i es trucarà a la família per
confirmar la seva accep·
tació.
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Des�nen una inversió d’1,8 milions
d’euros per millorar l’asfalt dels carrers
REDACCIÓ

L’Ajuntament està treballant per millorar l’estat dels
carrers de la ciutat amb dos
projectes: un pla de manteniment d’asfaltatge dotat
amb 850.000 euros anuals
i un projecte d’inversió per
millorar l’asfalt en diferents
carrers d’1 milió d’euros.
En el primer projecte,
l’objec�u és reparar les incidències a l’asfalt detectades i fer un manteniment
puntual i preventiu en diferents zones del municipi.
De moment, ja s’ha actuat
al Centre, la Plana de Can
Bertran, Ca n’Alzamora, 25
de Setembre, Les Torres,
Can Vallhonrat, Can Fatjó,
Can Serrafossà, Can Ximelis,
Sant Muç, Castellnou, Can
Solà, Can Barceló, Vallespark
i els polígons industrials de
Can Jardí i Molí de la Bas�da.
Properament, s’intervindrà a
Ca n’Oriol i a la Zona Nord.
Per tal de millorar la seva
eﬁciència, l’Ajuntament ha
agrupat les diferents actuaci-

ons incloses al programa de
ges�ó (incidències de l’asfalt
detectades pels tècnics municipals, per les agents del
civisme o comunicades pel
veïnat) i els punts deteriorats
de l’asfaltat que hi ha en el
recorregut entre aquests
punts. El contracte de manteniment té un pressupost
de 850.000 euros anuals i
es va iniciar el juliol de l’any
passat.
D’altra banda, l’Ajuntament està licitant la redacció de diversos projectes
per millorar l’asfaltat dels
carrers del nucli urbà, les
urbanitzacions i els polígons.
La voluntat és començar les
obres el primer trimestre de
l’any vinent i el cost total serà
d’1 milió d’euros.
Al nucli urbà està prevista la millora dels següents
carrers: Berguedà (tram c.
Edison- Penedès), el passeig
Pau Claris (tram BullidorCadmo), els carrers Víctor
Balaguer (tram Lluís RibasMilà i Fontanals), Plana de
Can Bertran (tram Maga-

Els menors de 16 anys poden fer
propostes per millorar la ciutat
Els Pressupostos Par�cipa�us d’Infants i Adolescents
2022 sor�ran al carrer per
recollir propostes i incorporar-les al procés. Aquest
dissabte entre les 17 h i les
19 h, s’instal·larà un punt
de par�cipació en la plaça
de la Nova Estació. Serà un
espai on els membres del
Consell dels Infants de Rubí
recolliran idees dels infants
i adolescents que hi vulguin
par�cipar. Qualsevol rubinenc menor de 16 anys pot
fer la seva aportació.
Les propostes han d’entrar dins les categories
d’inversió, és a dir, queden
fora del procés aquelles
que estan encaminades a
contractacions o qües�ons
rela�ves al manteniment de
la ciutat. Hi ha un total de
50.000 euros del pressupost
municipal per des�nar a les
propostes especíﬁques dels
infants i adolescents.
El procés de Pressupostos Par�cipa�us infan�ls va
arrencar el febrer amb la
presentació del projecte,
l’elecció dels membres del
Consell d’Infants i d’Adolescents i les primeres sessions

per recollir propostes a les
aules dels centres educa�us.
Ara, el procés surt al carrer
amb l’ac�vitat d’aquest dissabte que busca ampliar
la participació d’infants i
adolescents.
La següent fase, que �ndrà lloc a l’abril, es dedicarà
a ﬁltrar i ajustar les propostes i el seu desenvolupament. El següent pas serà
validar aquestes idees amb
la participació de tècnics
municipals que avaluaran el
seu cost i la seva viabilitat.
Això serà al maig. Al juny
es procedirà a classificar
les propostes per prioritats.
El procés s’allargarà ﬁns a
ﬁnals d’any amb l’execució
i seguiment dels projectes
aprovats.
La proposta resultant
dels Pressupostos Participa�u Infan�ls i Adolescents
de l’any anterior, que incloïa
la millora de l’entorn de la
riera i la seva connexió amb
el nucli urbà, ha estat incorporada al projecte el balcó
de la Riera, un projecte que
el govern vol posar en marxa
a través dels fons europeus
Next Genera�on. / DdR

llanes-Camí de Ca n’Oriol),
Pastora (tram Madrid-Lleó),
el passeig de la Riera (tram
pont Cadmo-pont c. Sant
Joan), i els carrers Lumière
(tram Miguel de CervantesRambla del Ferrocarril) i
Edison (Rambla FerrocarrilBerguedà).
A les urbanitzacions, es
preveu el reasfaltatge de
la calçada de la carretera d’Ullastrell, al tram del

carrer Encantats, l’arranjament puntual de la calçada
d’un altre tram d’aquesta
carretera i un pas elevat al
carrer Banyoles. Pel que
fa als polígons, s’han previst actuacions als carrers
Bach, Schubert, Londres,
Leonardo da Vinci a la cruïlla
amb l’avinguda Europa i als
carrers Chopin, Beethoven,
Wagner i a l’avinguda Can
Sucarrats.

Una de les actuacions s’ha realitzat al c. Edison. / Ajuntament de Rubí
– Localpres

Ajuts al pagament del lloguer
per a persones grans
Convocatòria específica
per a persones més grans de 65 anys
Import màxim del lloguer:
800 euros mensuals
Sol·licituds fins al 29 d’abril de 2022
Més informació:
www.rubi.cat/lloguergentgran
Telèfon: 93 588 66 93
Correu electrònic: ajuts@proursa.cat
Oficina Local d’Habitatge
Carrer Prim, 33-35, 4a planta
Matins de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Tardes de dilluns de 16 a 18.30 h
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ubí ha signat, juntament amb la resta
de ciutats catalanes, un acord per
avançar cap a la millora de la qualitat de l’aire. Es tracta d’un projecte que
contempla diverses mesures per reduir la
contaminació atmosfèrica, que es calcula
que cada any causa centenars de morts
prematures només a Rubí, segons les dades
de l’Ajuntament.
Una de les mesures més destacades
que es vol impulsar en aquest àmbit és la
implantació de Zones de Baixes Emissions
(ZBE) en els municipis més grans, entre els
quals hi ha Rubí. Es tracta d’unes zones on
estaria restringida la circulació dels vehicles
més contaminants, com ja passa a part de

EDITORIAL

Zones de Baixes Emissions?
l’àrea metropolitana de Barcelona i també
a Sant Cugat.
La mesura s’ha topat amb un impediment imprevist després que el Tribunal Superior de Jus�cia de Catalunya hagi suspès
la mesura. I encara que la sentència no és
ferma, probablement caldrà introduir canvis
i millores en aquesta norma per tal de fer-la
aplicable.
Més enllà d’això i de les opinions contrà-

ries a la implantació de les ZBE, que n’hi ha
i moltes, cal aturar-se a pensar si realment
són ú�ls per l’objec�u que s’han proposat,
que és la millora de la qualitat de l’aire.
Segons les dades més recents publicades
per l’Agència de la Salut Pública, i que
corresponen al 2020, aquesta zona d’exclusió dels vehicles més contaminants no
va indicar un canvi apreciable en els nivells
de diòxid de nitrogen durant la tardor del

2020 i considera que calen més dades a llarg
termini per avaluar l’impacte de la mesura.
Al mateix temps, assegura que la davallada
de contaminants a l’aire que es va produir
durant la primera meitat del 2020 va ser
dràs�ca i que va ser deguda exclusivament
a la reducció de la mobilitat de la pandèmia.
Els nous vehicles de combus�ó fòssil
poden ser menys contaminants que els de
fa 15 anys, però el gran volum de desplaçaments fa que sigui impercep�ble aquest
canvi. I això sense tenir en compte la contaminació que genera l’aeroport i el port.
Tot sembla indicar que amb les ZBE no n’hi
haurà prou per reduir la contaminació i, per
tant, cal pensar ja en propostes alterna�ves.

CARTES DE LA CIUTADANIA
Felicitar al Mercat
Vull felicitar al nostre Mercat Municipal per
les moltes i variades ac�vitats que ofereixen,
més enllà del bon producte fresc i l’excel·lent
atenció dels seus paradistes. L’ànim que tenen
per organitzar altres coses i animar l’ambient
és un goig per la clientela com jo. Un goig
veure’ls disfressats per Carnaval, ballant, o
fent teatre com quan van presentar aquella
obra. I els sortejos al llarg de l’any, ac�vitats
pels peques... Es�c molt orgullosa del Mercat
Municipal de Rubí.
Dolores Sánchez
Noves escoles
Hi ha escoles a Rubí on és un autèn�c repte
veure com encabir als alumnes. Una tasca
complicada que mestres i directors han estat fent possible després d’aquesta inusual
tornada postcovid i amb grups bombolles.
Desconec si l’administració pública mira
cap a Europa a l’hora de construir noves escoles i prenen nota de les inicia�ves que ja

funcionen o con�nuen ediﬁcant com ﬁns ara.
Construir una escola amb menys pressupost, amb tot el que ara sabem quant a
ediﬁcis passius, per exemple, que poguessin
obrir-se a l’aire lliure quan fes falta, és a dir
una arquitectura oberta ja hauria de poder
ser una realitat. O bé ediﬁcacions més sostenibles, amb materials alterna�us, amb més
fusta o prefabricats amb cara i ulls són algunes alterna�ves que ja funcionen a Europa.
Vivim al país del sol i gairebé ni l’aprofitem. Podríem avançar-nos una mica i
establir unes pautes més diferenciadores
per adaptar-nos al que ja tenim a sobre, un
món canviant i necessitat d’estructures més
funcionals i sostenibles.
Si a això li afegim, la falta de pressupost o
interès a poder millorar les aules, seria lògic
pensar que estem cada cop més lluny a l’hora
de construir noves escoles. Aquí a Rubí, sense
anar més lluny encara està pendent des de fa
dotze anys la construcció de l’Escola del Bosc,
que sí, que està aprovada i que va avançant…

El Tuit de la setmana

18 de març

AUP Rubí #Essencials
@AUP_Rubi

Dipòsit legal: B 35129-1993

En Cayo, pare del nostre company
Ivan, referent per a molts i moltes
de nosaltres, ens ha deixat. Tot el
que ha ofert, resta amb nosaltres.
Qui ha ensenyat perdura en cada
aprenentatge. Qui ha lluitat perviu
en cada utopia. La seva sembra es
converteix en llavor #rubicity
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Amb la col·laboració:

però de moment, ni un totxo.
Bé, des del desconeixement del qual
parteixo i vist des de la perspec�va ciutadana,
és com si la inversió en Educació anés una
mica justa oi?
Tenim a la ciutat ediﬁcis grans i abandonats, que són propietat de l’Ajuntament.
Malgrat que els pressupostos manen, em
pregunto si es poden tenir en compte les necessitats més immediates per a una educació
de qualitat on l’entorn és una clau important,
la comoditat de les aules, l’espai vital perquè
els nens puguin esplaiar-se. Només dic que
seria fabulós veure una mica més d’esforç,
inversió i crea�vitat.
Cris�na Gómez
Centrem y su proyecto
Toma cuerpo un nuevo proyecto político
catalán, y ya van unos cuantos después de la
huella dejada por el pujolismo convergente.
Ese proyecto ya tiene nombre, Centrem.
Este espacio polí�co aglu�na a formaciones

post CiU como son Lliga Democrà�ca, Lliures,
PDECat y Convergents, y su cabeza visible será
Àngels Chacón, que hace unos días hizo una
primera presentación. Dijo que uno de sus
obje�vos es acabar con la polarización cons�tucionalismo versus independen�smo que
surgió con el ex president Carles Puigdemont.
La intención no es mala, pero la división social
arrastra heridas muy profundas di�ciles de
curar. Dice Chacón que en Centrem �enen
cabida independen�stas, catalanistas y federalistas. ¡Vaya riesgo! Creo que un espacio
polí�co con esa mezcla ideológica no puede
llegar a buen puerto aunque la intención
�ene su sen�do. Y otro punto preocupante
es que los aﬁliados a Centrem podrán tener
doble militancia. La doble militancia, y siempre bajo mi criterio, no es buena, y con ella se
producirán las llamadas malinterpretaciones
polí�cas ideológicas. Por todo ello pienso
que Centrem se quedará ahí, sólo será una
buena intención.
José Antonio Avila López

OPINIÓ

La nova redacció
del POUM que no arriba
urbanístic a la nostra ciutat i
de la distribució i condicions
per a la creació o modificació del sòl per habitatges,
espais verds, equipaments,
indústria, etc. Tot això fa
que la nostra ciutat no sigui
competitiva en relació amb
altres municipis que anys
enrere ja van aprovar els
seus nous planejaments
urbanístics.
I no podem obviar les
responsabilitats polítiques

l’aprovació del text refós
del POUM l’any 2019, hagin
passat tres anys sense iniciar
la redacció del nou Pla: El
Hem pogut explicar en difegovern de PSC i En Comú
rents ocasions, per desgràPodem està quedant en
cia, el fracàs de la redacció
evidència respecte a la seva
del nou Pla d’Ordenació Urincapacitat per gestionar
banística Municipal (POUM)
una qüestió cabdal pel futur
que es va iniciar l’any 2006,
del nostre municipi.
i que va acabar l’any 2019
Una mostra més
amb el desistiment del prod’aquesta incapacitat és que
cés d’aprovació definitiva. Ja
l’any 2020 es va llogar la que
han passat 16 anys, i el Pla
serà nova oficina del POUM,
General que
amb un lloguer
tenim, amb
de 1.694 euros
“Una ciutat com Rubí no es pot
les modifii on
permetre tenir un Pla General de fa mensuals,
cacions que
es faran unes
32 anys, perquè això suposa que en obres de remos’han pogut
fe r, é s d e l’àmbit urbanístic portem un retard de delació presl’any 1986.
supostades en
com a mínim 20 anys”
Una ciu316.290.87 eutat com Rubí,
ros, que encara
amb uns 78.000 habitants, en aquesta qüestió d’aquells està tancada. Després de 43
no es pot permetre tenir un que han format part de anys de democràcia, creiem
Pla General de fa 32 anys, governs municipals des de fermament que Rubí necesperquè això suposa que en l’any 1986 o els hi han donat sita un canvi liderat per un
l’àmbit urbanístic portem suport extern: PSUC, ICV, projecte polític que no hagi
un retard de com a mínim PSC, ERC, CiU, Cs, PP o ara format part dels governs i
20 anys, amb el consegüent En Comú Podem.
dels suports polítics que han
problema de falta de plaTampoc és admissible portat a la nostra ciutat a
nificació del creixement que des del desistiment de fracassos com el del POUM.
Toni García
Regidor de
Veïns per Rubí
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L’espai que ens correspon
Yolanda Ferrer
Regidora
d’Igualtat
Fins no fa gaires anys es considerava que l’urbanisme
era una disciplina neutra de
gènere. Com en tantes altres disciplines científiques,
es creia que la definició, la
planificació i l’ordenació de
l’espai públic no tenia a veure amb el gènere. Aquesta
creença és una altra de les
constatacions que les feministes de la dècada dels anys
70 van qüestionar, primer, i
desmuntar, després.
Les desigualtats entre
dones i homes no són mai
una conseqüència natural
de les nostres diferències
biològiques, sinó que són
fruit d’una realitat que ha
estat socialment construïda
i imposada: el gènere. I és el
gènere el que condiciona la
divisió entre família i treball
o entre l’esfera pública i l’esfera privada de la societat.
Així, també són els homes
els que han definit l’espai
públic mentre que a les
dones se’ns ha relegat a de-

finir, amb sort, l’espai privat.
L’Iria Marañon Goyeneche
ho va explicar molt bé a les
passades Jornades Feministes de Rubí fent servir el pati
de qualsevol escola com a
metàfora de l’espai públic:
ells ocupen la centralitat
del pati amb una activitat
física esportiva, que sovint
implica un cert grau de vi-

“El patriarcat ens
situa sempre a
l’espai privat, ens
responsabilitza
de les cures,
de l’atenció als
infants i a les
persones grans”
olència, el futbol; elles, en
canvi, ocupen la perifèria de
l’espai fent activitats que,
sovint, tenen a veure amb
la conversa.
El patriarcat ens situa
sempre a l’espai privat, ens
responsabilitza de les cures, de l’atenció als infants
i a les persones grans i ens

converteix en expertes per
obligació de l’esfera domèstica de la vida. Però ja
fa uns anys que les dones
hem començat a reivindicar
l’espai que ens correspon i
exigim que se’ns incorpori
en totes i cadascuna de les
àrees que formen part de la
construcció de la societat.
Una ciutat feminista
posa la vida de les persones
al centre de les decisions
urbanes i inclou en aquestes decisions les diferents
realitats de la ciutadania:
l’edat, la diversitat funcional, l’origen, el sexe... per
aconseguir espais que donin
resposta a les necessitats
de totes i cadascuna de les
persones que hi viuen. La
mirada feminista de l’urbanisme preveu espais de
relació intergeneracionals
i interculturals, facilita que
les persones amb diversitat
funcional puguin moure’s
per la ciutat; que les persones grans tinguin accés als
serveis bàsics, que les famílies trobin espais de relació
i les persones joves tinguin
espais d’oci i de lleure.

Obrim al
migdia

Ulleres amb
vidres graduats*
antireflectants o solars
Esplugues Can Vidalet
Maladeta, 31-33
93 384 85 95
PROMOCIÓ VÀLIDA DE L’1 DE MARÇ AL 30 D’ABRIL DE 2022 O FINS QUE SE N’EXHAUREIXIN LES EXISTÈNCIES.
*Lents monofocals orgàniques 1,5 amb antireflectant en D.65 per a lents positives i D.70 per a lents negatives.
Límit de graduació subjecte al quadre de fabricació del proveïdor.
Lents monofocals 1,5 solars d’estoc en D.65 per a lents positives i D.70 per a lents negatives.
Límit de graduació subjecte al quadre de fabricació del proveïdor.

Ulleres amb
vidres
graduats
opticauniversitaria.com
antireflectants
o solars

45€

Rubíí - Av. de Barcelona, 23 - T. 93 586 12 10
Finestrelles
Calle Laurea Miro, 4, Local
P-1-27
opticauniversitaria.com
93 689 94 93
PROMOCIÓ VÀLIDA DE L’1 DE MARÇ AL 30 D’ABRIL DE 2022
O FINS QUE SE N’EXHAUREIXIN LES EXISTÈNCIES.
Lents monofocals orgàniques 1,5 amb antireflectant en D.65
per a lents positives i D.70 per a lents negatives. Límit de
graduació subjecte al quadre de fabricació del proveïdor. Lents
monofocals 1,5 solars d’estoc en D.65 per a lents positives i
D.70 per a lents negatives. Límit de graduació subjecte al
quadre de fabricació del proveïdor.
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Rubí par�cipa a la
presentació del Digital
Impulse Hub
REDACCIÓ

Les en�tats fundadores del
Digital Impulse Hub (DIH)
han exposat la proposta de
hub, un espai on els emprenedors poden trobar-se i
compar�r experiències de
transformació digital, presentada a la Unió Europea
com a candidata a formar
part de la xarxa European Digital Innova�on Hubs
(EDIHs) del Digital Europe
Programme, com a hub a
Catalunya.
El DIH és una inicia�va
de col·laboració publicoprivada, sense ànim de lucre,
que té l’objec�u d’impulsar
la transformació digital, la
digitalització de la indústria
i el comerç, l’administració
local, la formació, el creixement d’start-ups digitals, la
innovació i la compe��vitat
internacional de les pimes.
Tot això, en una aliança
publicoprivada sense precedents, entre la Universitat
Politècnica de Catalunya
(UPC) i el Centre de la Imatge i la Tecnologia Mul�mèdia, la Universitat Oberta
de Catalunya, el Consorci
Localret, els Ajuntaments de
Terrassa, Rubí i Sant Cugat
del Vallès, el Consell General
de Cambres de Catalunya i la
Cambra de Terrassa. L’acte
va comptar amb la presència del regidor de Serveis a
l’Empresa de l’Ajuntament
de Rubí, Rafael Güeto.
El director gerent de la
Cambra de Terrassa, Josep
Prats, i la responsable de
Projectes Internacionals de
la Cambra de Terrassa, Anna
Pajarón, van presentar les
característiques del DIH,
com a aliança constituïda
com a centre d’innovació
digital que engloba les quàdruple hèlix: ciutadans, empreses, administració local
i centres de competència.
“La capil·laritat del DIH pot
arribar a més de 630.000
empreses, representades
pel Consell General de Cam-
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bres i la Cambra de Terrassa,
més de 850 municipis i entitats municipalistes, amb
la incorporació de Localret i
els Ajuntaments de Terrassa,
Rubí i Sant Cugat del Vallès
i 263 centres de competència, 211 de la Universitat
Politècnica de Catalunya i
52 de la Universitat Oberta
de Catalunya”, ha expressat
Anna Pajarón, i es farà a
par�r d’una estructura sòlida de serveis orientats a la
digitalització.
Entre les línies estratègiques del Digital Impulse
Hub, hi ha la formació i
orientació a les pimes i als
municipis catalans en la
transformació digital, la
demostració de les noves
tecnologies i les solucions
digitals, l’experimentació
i adopció de noves tecnologies digitals del sector
audiovisual i la indústria
creativa. la digitalització
en la internacionalització
i la formació avançada en
digitalització i foment del
talent digital.
Durant la seva intervenció, Jaume Oliveras, president de Localret, consorci
format per les administracions locals de Catalunya per
actuar davant el desenvolupament de les xarxes, telecomunicacions i l’aplicació
de les TIC en la millora dels
governs locals, amb més
de 850 municipis adherits,
va remarcar que una de les
claus d’aquest projecte és la
col·laboració entre administració, universitat i empresa
“amb l’objec�u de promoure
la innovació i la transferència de coneixement a la
pe�ta i mitjana empresa i
als ajuntaments”. A més, ha
destacat la necessitat que el
teixit empresarial conﬁï en el
món local en aquest objec�u ja que “la transformació
digital de les empreses i de
les administracions públiques és un dels reptes més
importants i urgents que
enfrontem com a societat”.

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona
Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com

La jornada anual sobre Formació
Professional se celebrarà el 6 i 7 d’abril
REDACCIÓ

Tota l’oferta formativa de
Formació Professional (FP)
de Rubí es mostrarà a la
ciutadania a través d’una
mostra especialitzada els
dies 6 i 7 d’abril al Celler.
L’Ajuntament va posposar
la jornada, prevista inicialment pel 15 i 16 de març,
perquè coincidia amb la
convocatòria de vaga del
sector de l’educació. La
sisena edició de la jornada,
oberta a tota la ciutadania que vulgui millorar o
ampliar la seva formació,
man�ndrà l’edició en línia
de l’esdeveniment al web

municipal.
La mostra oferirà informació de tota l’oferta
formativa de Formació
Professional integrada de
Rubí, amb demostracions
d’oﬁcis, organitzat per sectors professionals, i amb la
col·laboració de diverses
empreses. A més, inclourà
xerrades, una exposició i
altres ac�vitats paral·leles.
La jornada arrencarà el
6 d’abril a les 9 h amb la
benvinguda a les persones
assistents a càrrec de l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, i tot
seguit (10 h) s’oferirà la xerrada ‘Per què m’he de seguir
formant?’, a càrrec de M.

Cris�na Caldas, responsable
de projectes i orientadora
acadèmica i professional de
D’EP Ins�tut.
Al migdia, Yolanda Ordóñez, tècnica de Formació
pel Treball del Consell Comarcal del Vallès Occidental, farà una xerrada �tulada
‘Descobreix l’FP industrial
i tecnològica’. A la tarda
(15.30 h), Fabian Mohedano, president execu�u de
l’Agència FPCAT, i Pili Carballo, assessora tècnica de
l’Agència FPCAT, facilitaran
informació i orientació per
a la construcció de l’i�nerari
forma�u en el marc del Sistema FPCAT. Després (16.45

Durant les jornades, hi haurà mostres d’oﬁcis, a càrrec de diversos sectors professionals. / Arxiu

h), Josep Pons, inspector
d’Educació, referent d’FP al
Vallès Occidental, parlarà
d’orientació cap a la post
obligatòria. El primer dia
de ﬁra es tancarà (17.30 h)
amb la xerrada ‘Principals
canvis en el món industrial.
Com afrontar-los’, a càrrec
de nou de Yolanda Ordóñez.
El dijous 7 d’abril, s’han
programat dues xerrades:
‘Quins i�neraris educa�us
hi ha després de l’ESO?’ (10
h), a càrrec Marta Vallespín,
orientadora, i ‘Si ets professional, fes-ho oﬁcial!’ (12 h),
a càrrec de Ramón Pérez,
tècnic d’orientació de Rubí
Forma i Yolanda Ordóñez.
Totes les xerrades de la
jornada �ndran traducció al
llenguatge de signes.
A més de les xerrades,
la jornada incorpora l’exposició ‘A la indústria, on
són les dones?’ i l’Escape
Truck Posa en joc les teves
competències!. Ràdio Rubí
també tindrà presència a
la jornada i proposa Viu
en viu, l’experiència de fer
ràdio. L’emissora municipal
farà part de la seva programació des del Celler i hi
oferirà actuacions musicals
en directe.
Les persones interessades es poden inscriure a
les jornades a través de la
pàgina web de l’Ajuntament
de Rubí.

El Rubí Forma ajuda a més de 300
persones a trobar feina durant el 2021
Durant el 2021, 318 persones, de les quals 172 són
dones, han trobat feina
gràcies a diversos programes d’inserció laboral del
Rubí Forma. 17 persones
han aconseguit un lloc de
feina a través del taller de
recerca de feina, mentre
que 39 ho han aconseguit gràcies al Programa
UBICAT i 13 amb plans
d’ocupació. El Dispositiu
d’Inserció Sociolaboral
del Pinar ha possibilitat
inserir 26 persones i el
programa Treball Tecnologia Talent, un usuari.
L’Oficina de Formació
de Rubí Forma ha facilitat
la inserció laboral d’una
setantena de persones,
mentre que 12 han tro-

bat feina a través de la
Formació Professional
Ocupacional i 40 ho han
fet amb el programa 30
Plus. El Programa SEFED
ha ajudat a la inserció
laboral de 30 persones i
el Programa de Formació
i Inserció ha permès que
una dona s’incorporés al
món laboral. Per la seva
banda, el programa Innovadors, ha servit perquè
8 rubinencs sortissin de
l’atur.
A través de la Borsa de
Treball de l’Oficina d’Inserció, han aconseguit feina 55 dones i 38 homes.
L’Oficina Tècnica Laboral
ha facilitat la inserció
laboral de 24 ciutadans
i el programa Construint

Una de les ac�vitats del Rubí Forma d’inclusió laboral. / Ajuntament

vies per l’ocupació ha
permès que 29 persones
s’incorporessin a una vida
laboral activa. Finalment,

la iniciativa Adequant noves vies per l’ocupació ha
facilitat la inserció laboral
de dos rubinencs. / DdR
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TEATRE

Arriba a Rubí l’emotiu espectacle
escènic ‘Les històries de l’avi Josep’
REDACCIÓ

Creat per Mar Puig i Mateu
Peramiquel, ‘Les històries
de l’avi Josep’ és un dels
muntatges teatrals més
emotius que s’han produït
darrerament a Catalunya
i els rubinencs el podran
gaudir al teatre municipal La
Sala el 26 de març a les 20 h.
Es tracta d’un espectacle escènic inspirat en les
converses reals que una
de les seves creadores,
Mar Puig, va mantenir amb
el seu avi. Un conjunt de
quatre històries narrades
i també musicades amb
cançons originals cantades
en directe.
L’objectiu del muntatge
és divulgar aquestes històries i posar sobre la taula
temes que no sempre són
d’actualitat, però que són
necessaris per reflexionar
sobre el món actual. Així,
aquestes petites històries
giren al voltant de qüestions
com la superació, les xarxes

Un moment de la posada en escena del muntatge. / Cedida

socials, l’amor, les malalties,
les pors, els tabús familiars,
l’assetjament, etc.
‘Les històries del meu
avi Josep’ comença amb un
punt de partida clar: com
l’avi de la Mar va arribar a
Ullastrell i com va formar
una família després de so-

breviure i viure una guerra
i una llarga postguerra.
A partir d’aquí, la resta
de temes es van desgranant
a través de diàlegs i cançons
que formen un espectacle
màgic que fascina i emociona a parts iguals. A més,
l’obra es desenvolupa amb

el públic damunt de l’escenari, fet que ajuda a crear
una atmosfera íntima.
El repartiment està format pels dos directors i per
l’intèrpret Eduard Mauri.
Les entrades es poden comprar per 10 euros o per 7,50
euros amb descompte.

11

ENTITATS

L’Esbart culpa el consistori de
la cancel·lació del Tastet de
Primavera previst per dissabte
L’Esbart Dansaire de Rubí
tenia previst celebrar el
Tastet de Primavera aquest
dissabte a la plaça Doctor
Guardiet, però finalment
no ho podrà fer. Segons ha
explicat l’entitat, l’Ajuntament li ha comunicat que en
aquesta ubicació ja hi ha una
activitat programada i que
tampoc és possible cedir
aquest dia la infraestructura
d’escenaris i tanques, un
material que habitualment
aporta el consistori en activitats d’aquest tipus.
L’entitat lamenta que
aquesta comunicació no
s’hagi fet fins 10 dies abans
de l’espectacle i que les
alternatives que han posat
sobre la taula no són viables
per l’objectiu del Tastet de
Primavera, que és fer una
mosta de dansa per a la
ciutadania. Segons l’Esbart,
l’alternativa del consistori
ha estat modificar la data
o canviar la ubicació, en
un espai interior o allunyat
del centre de la ciutat, una

solució que l’entitat de cultura popular i tradicional
ha rebutjat. A més, afirma
que tampoc estava previst
donar el suport en infraestructura necessari per a
l’actuació. L’Esbart lamenta
aquesta situació, ja que estava previst que hi participés
tot l’alumnat de l’escola
de l’esbart, amb dansaires
d’entre 3 i 18 anys, i ha
decidit finalment cancel·lar
l’activitat. Davant d’aquesta
situació, l’entitat reclama
comptar amb espais oberts
i propers a la ciutadania per
fer arribar la cultura popular
als rubinencs.
Aquesta no és la primera vegada que l’Esbart es
queixa del poc suport institucional que rep per part de
l’Ajuntament, ja que el 2019
va anunciar que deixava de
fer el Rubifolk, entre altres
motius, pel retard en el
pagament de les subvencions que feien inviable la
contractació dels grups de
dansa internacionals. / DdR

12
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ART

CINEMA

El Mercat Municipal torna Rubí acull els propers dies projeccions de cinema
a organitzar un Ma� d’Art social, infan�l, de comèdia i documental
L’Associació d’Adjudicataris
del Mercat Municipal, en
col·laboració amb l’Escola
d’Art i Disseny edRa, tornarà
a organitzar aquest dissabte
26 de març l’activitat un
Ma� d’Art.
Es tracta d’una proposta
que ja van realitzar el 2019,
amb molt bona acollida, que
va aplegar una quarantena
d’Urban Sketchers, és a
dir, ar�stes especialitzats a
dibuixar al natural que van
captar al moment les diferents parades i espais del
Mercat. Unes obres que des-

prés es van exposar perquè
tothom pogués gaudir-ne.
Enguany, el Mercat recupera la inicia�va i convida a
tothom a qui li agradi fer dibuix al natural, il·lustradors,
dibuixants i ar�stes, a passar-se per l’equipament
comercial dissabte d’11 h a
13 h. A l’entrada de la plaça,
hi haurà la taula d’inscripció
per par�cipar.
D’altra banda, pels més
pe�ts, organitzaran un taller
de dibuix ‘Dibuixa el Mercat’, que �ndrà lloc a la zona
del peix. / DdR

Alumnes d’edRa pinten
un mur sobre la diversitat
El mur de l’aparcament del
Rubí Forma, ubicat a la rambleta Joan Miró, ja llueix un
nou disseny gràcies al treball dels alumnes de l’Escola
d’Art i Disseny, en el marc
de la Color Week. L’obra,
que ha estat desenvolupada
amb el suport del Servei de
Ciutadania de l’Ajuntament,
duu per �tol ‘Rubí integra
totes les diversitats’ i reivindica, a través de diverses
imatges simbòliques, la
convivència i el respecte a
totes les persones i realitats
que hi ha a la ciutat.

El mural s’emmarca en
l’activitat d’aprenentatge
‘Derruïm murs, construïm
pau: murs externs i interns’,
a través de la qual els alumnes d’edRa han après sobre
els murs que separen les comunitats al món i sobre els
prejudicis i els estereo�ps
que promouen la discriminació i l’exclusió. Després
de dues sessions a l’aula, els
estudiants tenien el repte
de dissenyar i executar una
pintura que contribuís a la
sensibilització sobre aquesta qües�ó. / DdR

es marquen com a objec�u
pujar el Kilimanjaro i desaﬁar les convencions socials
sobre les capacitats de les
persones que no tenen un
cos norma�u. Per assis�r al
ﬁlm, dirigit per Ida Joglar, cal
inscriure’s de forma prèvia.

REDACCIÓ

Quatre llargmetratges, ‘14
Kilómetros’, ‘Curvy Crew’,
‘Medianeras’ i ‘La revolta
del contes’, es projectaran
a Rubí en els propers dies
en el marc de diverses ac�vitats, els tres primers el
mateix dia, el 25 de març.
Totes quatre projeccions són
d’accés gratuït.
L’en�tat local Rubí Acull
ha organitzat un cinefòrum
al voltant del ﬁlm ‘14 Kilómetros’ aquest divendres a
les 18.15 h a la Biblioteca.
Es tracta d’una pel·lícula de
Gerardo Oliveras, a cavall
entre la realitat i la ﬁcció,
que explica la història d’una
dona que fuig de Mali després de saber que la seva
família ha concertat un matrimoni amb un ancià que
abusava d’ella quan era
pe�ta. Durant el viatge, es
troba amb dos germans de
Níger que volen arribar a

Fotograma del ﬁlm ‘14 Kilómetros’.

Europa per buscar una vida
millor, i tots tres intentaran
creuar el desert del Sàhara.
El mateix dia a les 18.30
h, la Sala Tremuja del Celler
projectarà la comèdia romàn�ca ‘Medianeras’, amb
la col·laboració de l’escola
Elisava. La pel·lícula, de
Gustavo Tare�o, explica la
història d’un home i d’una
dona que semblen des�nats
a estar junts i que viuen en

AGENDA
DIVENDRES 25 DE MARÇ
-Taula rodona: ‘Espai públic amb visió
de gènere’. Amb Raquel Miralles. A les
18 h a l’Ateneu.
-Cercle de dones. A les 18 h a la Biblioteca. A càrrec de Silvia Mota i Maribel
Gordillo.
-Cinefòrum: ‘14 kilómetros’. A les 18.15
h a la Biblioteca. Org.: Rubí Acull.
-Cinema: ‘Medianeras’. A les 18.30 h al
Celler. Col.: ELISAVA.
-Documental del mes: ‘Curvy Crew’. A
les 19 h a l’Ateneu.

Estudiants d’edRa decorant el mur. / Localpres-Ajuntament

-Presentació del llibre ‘A pas de zebra’.
A les 19 h a la llibreria Lectors al tren. A
càrrec de diverses il·lustradores.
DISSABTE 26 DE MARÇ
-La Trocalleria. A les 10.30 h a la pl.
Catalunya.

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

www.diariderubi.com

el mateix ediﬁci d’una gran
ciutat, però que no arriben a
conèixer-se. Es tracta d’una
ac�vitat organitzada en el
marc de la Color Week.
Per úl�m, a les 19 h es
projectarà a l’Ateneu el documental ‘Curvy Crew. Caminant per trencar estereo�ps’
dins del cicle Documental
del mes. Es tracta d’un llargmetratge que segueix un
grup de dones grasses que

Cinema infan�l en català
D’altra banda, el 28 de març
es projecta una nova pellícula dins del cicle de cinema infantil en català.
Aquesta vegada el ﬁlm és
‘La revolta dels contes’, de
Jakob Schuh i Jan Lachauer.
La història és una adaptació d’un best-seller de
l’escriptor Roald Dahl, amb
personatges i relats clàssics
i populars. La pel·lícula, una
revisió moderna i polí�cament incorrecta d’un clàssic
infantil, es projectarà a la
Biblioteca a les 18 h. Per
assis�r a la projecció, impulsada per Òmnium Rubí, cal
inscriure’s de forma prèvia.

-Ma� d’Art al Mercat Municipal Ma�nal
de dibuix al natural oberta a tothom i
taller infan�l. D’11 a 13 h al Mercat
-Hora del conte en anglès: ‘The story of
the li�le mole who knew it was none of
his business’. A càrrec d’Espai d’Idiomes
de Rubí. A les 11 h a la Biblioteca.
-Taller de música en família: ‘Et presentem... Tu� fan piu’. A càrrec de Musicològics. A les 11 h a l’Ateneu.
-Ruta d’art urbà. Visita guiada a les obres
d’art urbà. A les 11 h a la pl. Josep Tarradellas. A càrrec de Rubí Guiem.
-Taula rodona: ‘Colors, art urbà i espai

públic’. A les 11 h al Celler. Amb la par�cipació d’Alex Giménez, Júlia Ramírez i
Elisa Capdevila.
-Visita guiada a l’exposició ‘Àmbits i
senderes’. A càrrec de Sergi Marcos. A
les 12 h a l’Aula Cultural.
-Taller gastronòmic: ‘Preparem amanides de temporada!’. A càrrec de L’Or�ga.
A les 12 h al Celler.
-Gimcana contra els rumors i estereo�ps. A les 17 h a la pl. Nova Estació. Col.:
Xarxa An�rumors.
-Actuació del CasalXou. En solidaritat
amb la Marató de TV3. A les 18 h al Casal
Popular. Dona�u: 5€.
-Teatre: ‘Les històries de l’avi Josep’.
A les 20 h a La Sala. A càrrec de la cia.
WeColorMusic. Preu: 10€|7,5€.
DIUMENGE 27 DE MARÇ
-Intervenció ar�s�ca al Pinar. A les 10
h al parc infan�l del Pinar. A càrrec de
Kaligraﬁcs i edRa.
-Concert: ‘Tranquila. Celeste canta
Chavela. A càrrec de Celeste Alías, San�
Careta i Oriol Roca. A les 18.30 h a La
Sala. Preu: 10€|7,5€.

DIMARTS 29 DE MARÇ
-Hora del conte: ‘Encanteris’. A les 18 h
a la Biblioteca. A càrrec de La Maleta de
Lili. Per a infants d’1 a 4 anys.
DIMECRES 30 DE MARÇ
-Dimecres manetes. Servei d’autoreparació de petits aparells elèctrics i
electrònics. A les 17 h a l’Ateneu.
-Conferència: ‘Diversitat de gènere.
Observatori contra l’homofòbia’. A les
19 h a la Biblioteca. A càrrec de Diego
Marchante. Org.: Amics de la UAB.
-Presentació del llibre ‘Rastellera de
colors’. A càrrec de Pep Molist, Mar
González, Agus� Lleyda i Montse Peláez.
A les 19 h a la llibreria Lectors, al tren.
-Presentació del llibre ‘L’Alquímia de la
vida’, de Coia Valls. A càrrec de l’escriptora Núria Pradas. Al Racó del Llibre a
les 19.30 h.
EXPOSICIONS
Pepa de Haro. A l’Escola d’Art i Disseny
ﬁns al 20 de maig.
Escenes oceàniques. Mostra de pintura
de l’ars�sta rubinenca Núria S. Lacambra.
Al Celler ﬁns a l’1 de maig.

-Concert ‘Rubí a tot cor’. A les 19 h a l’església de Sant Pere. Org. Obrador Coral

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

DILLUNS 28 DE MARÇ
-Presentació del llibre ‘L’hort dels Bous’.
A càrrec de Josep Milà i Mar� Pujol. A
les 18.30 h al Mercat. Entrada per la
porta lateral de l’accés principal de la
pl. Mercat.

Yo soy. Mostra de Mujeres Crea�vas del
Vallès. Fins al 3 d’abril a l’An�ga Estació.
El farcell de la postguerra. Mostra del
Museu d’Història de Catalunya. Al Castell
ﬁns al 27 de març.
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EXPOSICIONS

S’inaugura aquest divendres al Museu Vallhonrat
la mostra en homenatge a Juli Sánchez
REDACCIÓ

El Museu Etnogràfic Vallhonrat acull aquest divendres 25 de març a les 19 h la
inauguració d’una exposició
fotogràfica en homenatge al
fotògraf rubinenc Juli Sánchez, un dels impulsors de
la reactivació del Grup Fotogràfic ‘El Gra’, entitat de la
qual encara n’era membre.
Sánchez, qui ens va deixar
al juliol de l’any passat, va
ser un lluitador incansable,
compromès amb la seva ciutat i amb teixit associatiu.
A la mostra es podrà
veure part de la seva obra.
Per una banda, hi haurà
una trentena de retrats que
serviran per veure l’evolució

de Juli Sánchez en aquest
gènere, un dels que més
l’apassionava. Per l’altra,
hi haurà una selecció de
fotografies sobre Cuba, una
altra de les seves passions,
on es podrà veure una pinzellada dels seus viatges
a l’illa.
A més de la mostra, la
comissió que es va crear per
organitzar aquest reconeixement també ha preparat
un acte d’homenatge, que
tindrà lloc el dissabte 2
d’abril al Casal Popular a
les 18 h i comptarà amb
diversos parlaments de
familiars, amics i membres
d’entitats, acompanyats de
la projecció de fotografies
relacionades amb la temàti-

El fotògraf rubinenc Juli Sánchez. / Jaume Roura

ca. També hi haurà diverses
actuacions d’artistes locals.
A més de ser integrant
del Gra, Juli Sánchez va treballar molt per l’HCR Cent

Patins i pertanyia al Casal
d’Amistat Catalano-Cubà
José Martí de Rubí i a l’Associació de Veïns del carrer
Sant Miquel, entre altres.

L’Escola d’Art i Disseny dedica una exposició
i una sala a l’artista local Pepa de Haro
REDACCIÓ

Pepa de Haro, amb part de la seva obra. / Cedida

L’Escola d’Art i Disseny de
Rubí (edRa) ha inaugurat
una mostra dedicada a l’artista rubinenca Pepa de
Haro i ha rebatejat l’espai
expositiu del centre com
a Espai Expositiu Pepa de
Haro. Un acte d’homenatge amb motiu del desè
aniversari de la mort de la
rubinenca.
L’exposició està centrada especialment en l’obra
de gravat que va fer De
Haro, a disciplina en què
l’artista va ser més prolífica,
i s’ha pogut confeccionar
gràcies a la col·laboració de
la família, amics i ciutadans
que han cedit les creacions

de l’artista. La mostra es podrà visitar fins al 20 de maig.
Més enllà dels gravats,
l’exposició també recull
algunes peces de pintura
acrílica i escultures de fusta
i alabastre.
Pepa de Haro es va diplomar en pintura i gravat a
l’Escola Massana de Barcelona i va ser titulada oficial
per l’Escola d’Arts i Oficis
de la Llotja. Originària de
Cartagena, va arribar a Rubí
l’any 1978 i entre el 1991 i
el 2003 va ser regidora de
l’Ajuntament de Rubí.
D’entre totes les seves
obres potser la més coneguda és ‘Dempeus’, l’escultura
que presideix la plaça d’Onze de Setembre.
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Presentació del llibre ‘L’hort dels
bous’, de Josep Milà, guanyador
del I Premi Lletres del Mercat
La presentació pública del
llibre ‘L’hort dels bous’,
de Josep Milà i Albà, serà
aquest dilluns 28 de març
al Mercat. L’obra ha estat la
guanyadora del primer Premi Lletres del Mercat i publicada per Viena Edicions.
La presentació de la
novel·la anirà a càrrec del
mateix autor i de Martí
Pujol. L’accés a l’acte serà
per la porta lateral de l’accés principal de la plaça. El
llibre ja es pot adquirir a les
llibreries El Racó del Llibre,

L’Ombra i Lectors al tren!
‘L’Hort dels Bous’ és
una novel·la ambientada
als anys 60 i que té com a
protagonista una jove dependenta del Mercat que
a les tardes estudia i que
comença a vincular-se al
món de la política.
Segons ha avançat l’autor, “és una novel·la d’aventures, amb trames i confabulacions on parlo d’un
poble que no anomeno,
però que tothom sabrà quin
és”. / DdR

Núria Pradas presentarà dimecres
el llibre ‘L’Alquímia de la vida’ de
Coia Valls al Racó del Llibre
El Racó del Llibre acollirà el
proper dimecres 30 de març
a les 19.30 la presentació del
llibre ‘L’aquímia de la vida’,
de l’escriptora Coia Valls,
editat per Columna. La presentació anirà a càrrec de la
també autora Núria Pradas.
‘L’alquímia de la vida’ és
una novel·la històrica que
transcorre entre Vallbona

de les Monges, Barcelona i
Llívia en el segle XV, i és un
homenatge a les persones
de tots els temps que han
apostat per la humanitat i
el seu benestar, alguns dels
quals van ser considerar
bojos o bruixots. Es pot
reservar plaça per assistir
a la presentació a enric@
racodelllibre.cat. / DdR

Lectors al tren! acull una xerrada
sobre el llibre ‘A pas de zebra’, un
àlbum il·lustrat a deu mans
L’espai Lectors al tren” acull
aquest divendres la presentació del llibre ‘A pas de zebra’, del col·lectiu Peste Alta,
editat per Pagès Editors.
Dins aquest col·lectiu hi
ha deu il·lustradors: Anna
Font, Blanca Caminal, Elena
Val, Esther Osuna, Esther
Voltà, Maria Palet, M. Josep
Figueroa, Montse Alacuart, Montse Soldevila i la
rubinenca Montsino. Elles

parlaran sobre aquest àlbum i sobre com es fa per
construir un relat a 10 mans.
D’altra banda, dimecres
30 de març a les 19 h, la mateixa llibreria serà l’escenari
de la presentació del llibre
Rastellera de colors, de Pep
Molist, il·lustrat per Alicia
Varela, editat per Babulinka.
Es tracta d’un poemari subtil
i bonic inspirat en una capsa
de colors. / DdR

Homenatge a Chavela Vargas amb la cantant Celeste Alías Concert de primavera ‘Rubí a tot
El teatre municipal La Sala
acull el 27 de març a les
18.30 h un espectacle musical en homenatge a la gran
Chavela Vargas sota el títol
‘Tranquila. Celeste canta a
Chavela’. El concert és un
cant de llibertat i d’amor,
una festa pels difunts i una
celebració de la vida i de la
mort que homenatja la gran
figura de la música popular
que va ser la mexicana Chavela Vargas.
La cantant Celeste Alías
estarà acompanyada sobre

l’escenari pel guitarrista
Santi Careta i el bateria
Oriol Roca i a més de cantar
també explica passatges
biogràfics de la, reflexions
i confessions sobre el que
va ser i va significar la seva
vida. Vargas, que va ser una
dona transgressora en una
societat molt masclista, va
arribar a publicar prop d’una
trentena de discos.
Les entrades per veure
l’espectacle tenen un preu
de 10 euros i de 7,50 euros
amb descompte. / DdR

Cor’, aquest pròxim diumenge a
l’església de Sant Pere

Celeste Alías, durant un espectacle. / Cedida

Sota el títol de ‘Rubí a tot
Cor’, l’Obrador Coral tornarà a oferir el tradicional
concert de primavera, que
tindrà lloc aquest pròxim
diumenge 27 de març a
l’església de Sant Pere a les
19 hores.
L’Obrador ha apostat
per recuperar el format que
ja va fer servir fa uns anys,
amb un concert amb tres

corals. Així, a més de l’entitat organitzadora, també
hi participaran l’Agrupació
Musical de Cerdanyola i
l’agrupació Dones de Cor.
Entre les tres, per separat i
també en alguns temes de
forma conjunta, oferiran
un concert molt atractiu i
divers amb molta varietat
d’estils. L’actuació serà a les
19 hores. / DdR
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FUTBOL | TERCERA CATALANA

Triomf brillant i golejada del
Juventud 25 de Septiembre
Gran partit el que va disputar
el CF Juventud 25 de Septiembre davant del Fundació
Terrassa FC dissabte passat
al Municipal de Les Fonts.
Abans de l’inici del matx, es
va guardar un minut emotiu
de silenci en memòria d’Artur
Travesa, president de l’UD
Les Fonts.
Els jugadors de Richard
Giménez van jugar un partit
molt complet i amb molta
efectivitat de cara a porta.
Així, Marçal va avançar el
Veinti 8 minuts després de
l’inici del partit. La primera
part va ser molt equilibrada i
amb arribades i ocasions per
als dos equips.
A la represa, la sortida
en tromba dels de Rubí es va
transformar en l’arribada del
0-2 al marcador en només
16 segons de joc, amb gol
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d’Óscar Hidalgo. Deu minuts
després va ser Roli qui feia
el tercer pel Veinti. A partir
d’aquí, el conjunt rubinenc
es va relaxar i el Terrassa va
aconseguir retallar distàncies
amb l’1-3 i crear un parell
d’ocasions més de perill.
Tot i això, va ser el Veinti
qui va sentenciar el partit
amb uns deu darrers minuts
frenètics amb tres gols més,
2 de Roli que va signar un
‘hat-trick’ i és el màxim realitzador de l’equip amb 14 gols, i
l’últim obra de Marc Caparrós.
El CF Juventud 25 de Septiembre continua a la segona
posició del grup 6 de la Tercera Catalana, a 9 punts del
líder, que és el San Lorenzo.
A la propera jornada rebrà el
CS Juan XXIII al Municipal 25
de setembre. Serà diumenge
a les 12 hores. / J. González

ESCACS | CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS

Catorze infants de la Rubinenca
passen a la final del Campionat
de Catalunya d’edats

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

Victòria treballada del Rubí davant
un Sant Ildelfons molt necessitat de punts

La Unió Esportiva Rubí va
treballar i patir per aconseguir la victòria davant un
Sant Ildefons molt necessitat
i que va posar les coses difícils fins al final (3-2). El Rubí
va comptar amb el fitxatge
d’hivern Mamadou Sidi Be,
que va estrenar titularitat, i
amb Ruy Gama, que tornava
després de la lesió i que va
ser providencial per a l’equip,
ja que va anotar el tercer gol
de la temporada.
El Sant Ildelfons, rival directe del Rubí, es va veure
sorprès per Álex Ortega, qui va
marcar de cap rematant una
bona centrada d’Ivan Méndez
en el minut 16. Els visitants es
van queixar que hi havia hagut
mans, però l’àrbitre el va donar per bo. El Rubí, després
d’avançar-se en el marcador,
va dur la iniciativa del partit,
però la primera part va oferir
poques ocasions per tots dos
conjunts i es va arribar al descans amb l’1-0 al marcador.
Ja a la segona part, Ruy
Gama va desfer-se de dos
defenses i d’un fort xut va fer
el 2-0 pel Rubí en el minut 61.
Els visitants van abocar-se a
l’atac i en un contracop local,
Masip va aconseguir fer el 3-0
amb un gran xut des de fora
de l’àrea.

Els jugadors rubinencs van celebrar la victòria al vestuari. / Cedida

Quan faltaven 15 minuts
pel final, el Rubí es va relaxar
i el Sant Ildefons va continuar
buscant el gol de l’honor,
que va arribar després d’una
errada defensiva dels locals
que va aprofitar Pozzo. En
el minut 89, en una jugada
aïllada, el conjunt visitant va
aconseguir fer el 3-2, alertant
a l’equip rubinenc. Finalment,
el marcador ja no es va moure
i els tres punts es van quedar
a Can Rosés. Dissabte vinent
a les 18 h, els homes de Juan
Romero vistaran el camp del
Santfeliuenc, un dels aspirants
a l’ascens, però que està fent

una temporada irregular.
Triomf del filial
Quarta victòria del Rubí B (1-2)
en un dels camps més difícils
de la categoria, el Pueblo
Nuevo 2002, que lluita per la
permanència. El primer gol
va arribar en un xut de Marc
Vinuesa a porteria buida,
després d’una gran jugada
conjunta entre Sergio Ayaña,
Babacar i Aiman Benmehimda
‘Jacky’. El conjunt egarenc
va poder empatar abans del
descans i Sinobas també va
tenir l’oportunitat d’ampliar
la distància, però el marcador

no es va moure.
Ja a la segona, Marcos
Sinobas sí que va aconseguir
el segon per al Rubí, que podia
haver fet el tercer de penal,
però el xut fluix de Babacar
va ser aturat pel porter rival.
El Pueblo Nuevo va retallar
distàncies en un greu error
defensiu (1-2). En la recta
final, Marcos Sinobas va ser
expulsat per doble groga. El
Rubí va patir, però va saber
aguantar el resultat i tres
punts d’or que el mantenen a
la part alta de la classificació.
El proper partit rebrà a casa
al San Cristobal B. / UE Rubí

FUTBOL | SEGONA CATALANA

Juan López, regidor d’Esports, i Emilio Serrano, membre de la
junta, fent entrega dels trofeus a alguns jugadors. / Cedida

L’Olímpic Can Fatjó cau davant el Levante
i es complica la situació a la classificació

La fase classificatòria del
Vallès Occidental pel Campionat de Catalunya d’edats va
finalitzar dissabte passat amb
molt bons resultats per la
Rubinenca, ja que 14 infants
del club disputaran la fase
final. Dins de la categoria S8,
Martina Vela, Carlos Andrés,
Gonzalo i Javier Gaspar de
Valenzuela van ser els classificats, mentre que, en la
categoria S10, van passar Abel
Santos, Daniel Pascuas i Diego
Andrés.
En la categoria S12, Jan
Fernàndez i Gerard Vela van
obtenir el passi a la final,
mentre que en S14 i S16,
Martina Lora, Joan Vilarasau,
Daniel Serrano, Diego Alameda i René Laplace també es
van classificar. Rubí ha estat
seu de la fase classificatòria
per a les categories S8, S10 i
S12, en la qual han pres part
una norantena d’infants. La
competició va finalitzar amb

L’Olímpic Can Fatjó va estavellar fins a tres xuts al pal
sense aconseguir fer gol una
jornada més. Dolorosa derrota dels de Can Fatjó davant
el Levante Las Planas 4-0. Va
arrencar fort l’equip local que
en els primers deu minuts
va avassallar a un Olímpic
que va aguantar bé i que
fins i tot va disposar d’alguna
ocasió per avançar-se en el
marcador, com un parell de
rematades de Mauri, que el
pal va rebutjar.
En el minut 31, Eduardo
va obrir el marcador per al
Levante. De nou, Mauri va
tenir una nova oportunitat
en un duel sol amb el porter
que va finalitzar en una vaselina del davanter aturada pel
meta. En el minut 44, va ser
expulsat Donovan per doble
groga, fet que obria una esperança a les files de l’Olímpic.
Ja en la segona part, i tot
i la superioritat numèrica, va

un acte festiu, amb la presència del regidor d’Esports,
Juan López.
Lliga Catalana i tornejos
D’altra banda, diumenge es
va disputar la darrera jornada de la Lliga Catalana, que
va portar quatre victòries i
dos empats pels equips de la
Rubinenca. El primer equip
va guanyar al Balaguer (7-1)
i el segon a les Franqueses B
(1,5-2,5). El C va guanyar 0-4
al Caldes, i el D al Peona i Peó
F, també per 0-4. Finalment,
l’equip E va empatar 2-2 amb
el Vallromanes B i l’equip
S12 va empatar 2-2 contra el
Peona i Peó.
D’altra banda, bons resultats dels representants del
club a l’Obert d’Hivern del
Barcelona i a l’Obert de la SCC
Sabadell, amb victòries de Josep M. Fortes, Gerardo Palacios, Albert i Rafael Martínez
Ferrer i Álvaro Capilla. / AER

El Levante Las Planas es va imposar a un Olímpic sense fortuna de cara a porteria. / Cedida

ser l’equip local el que en dos
minuts va fer dos gols, obra
de Ramírez, que va fer pujar
el 3 a 0 al marcador.
El conjunt rubinenc va
disposar d’una nova oportunitat que va anar al pal i en
el 70, l’expulsió de Santi Peña
per doble groga va deixar els
dos equips amb deu jugadors.

Amb un Olímpic abocat a la
porteria contrària, però sense
aconseguir diana, va arribar
un contracop del Levante
que va materialitzar de nou
Ramírez, el millor jugador del
partit, amb un ‘hat-trick’ en
els 45 minuts que va jugar. Era
el 4-0 que ja seria definitiu.
Es complica la situació

l’Olímpic que no troba el camí
del gol i, malgrat que la distància de punts per la salvació
no és complicada, la manca
de victòries és preocupant.
Diumenge vinent a les 12
h, nou examen pels de Can
Fatjó que reben la visita de
l’Atlètic Junior de Sant Cugat.
/ José Verde
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ATLETISME | CURSES

PETANCA | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Més de 800 participants en el 42è Triplet històric de la UP Las Torres
Cros Escolar i la I Cursa de la Dona al podi del Campionat de Catalunya

El Cros Escolar ha reunit gairebé 500 corredors. / Ajuntament - Localpres

El 42è Cros Escolar de Rubí
i la 1a Cursa de la Dona, organitzats per la Unió Atletica
Rubí (UAR) i l’Ajuntament
van aplegar diumenge 801
participants entre les dues
proves disputades al bosc de
Ca n’Oriol. Un total de 481
esportistes han competit
en alguna de les 14 curses
programades dins del Cros,
mentre que 320 persones no
s’han volgut perdre l’estrena
de la Cursa de la Dona.
El Cros Escolar de Rubí va
arrencar amb la cursa de la
categoria open ─a la qual hi
podien participar dones i homes esportistes de totes les
edats fora de les categories
escolars. Sergi Ariaca (Ironwill
BCN), Albert Costa (CA Baix
Montseny) i Alexis Berbel, de

Rubí, van completar el podi
masculí en categoria Open,
mentre que Núria Segura
(UAR), Edith Sumell (UAR) i
Juana Mari Martínez (Rubí)
ho van fer en categoria Open
femenina.
Tots sis van rebre un trofeu i una motxilla, i els que
van quedar entre el quart i
el desè lloc una cantimplora
metàl·lica i una bossa de cordes. El cros va continuar amb
les curses per a infants i joves
i l’única que no es va disputar
és la juvenil femenina per
manca de noies inscrites.
L’organització va lliurar un
trofeu acreditatiu als infants
i joves que van quedar en els
tres primers llocs de la classificació general i de cada cursa
escolars. Tots els participants

BÒCCIA | LLIGA

HOQUEI LINIA | LLIGA ÈLIT

Doble derrota de
José Antonio García,
del CE Horitzó
La 5a jornada de la Lliga Catalana de Boccia es va disputar
dissabte passat, amb la participació del jugador del CE
Horitzó José Antonio García,
que no va tenir el seu millor
dia i va acabar la jornada amb
dues derrotes. En el primer
partit davant Jordi Pascual
del CE Esbonat, un rival amb
el qual es coneixen molt bé,
García va caure derrotat per
7 a 0, després d’una penalització per trepitjar les línies
del seu assistent. Els parcials
van ser de: 1-0, 1-0, 1-0 i 4-0.
En el segon partit, davant
Ferran Navarro del CE SL i BC
Terres de l’Ebre, García no va
millorar tampoc el seu joc, tot
i que va començar guanyant
per 0 a 2 el primer parcial.
En els altres tres Navarro va
remuntar el partit per acabar
guanyant per 8 a 2, amb els
següents parcials: 0-2, 4-0,
3-0 i 1-0. / DdR

a partir del quart lloc van
rebre una medalla.
Pel que fa a la Cursa de la
Dona, que era la gran novetat
d’aquest any, es va disputar
a mig matí i va comptar amb
una nodrida presència de
dones i homes, que tenien
ganes de reivindicar l’esport
femení en un ambient festiu.
Entre les participants hi havia
l’alcaldessa, Ana M. Martínez.
Totes les persones participants van rebre una samarreta de regal amb el lema
Campiones. El podi masculí
va estar format per Gerard
Bosch (Natació Terrassa),
Juan Millán i Juan López,
mentre que Judith Borrella,
Anna Gueto Martínez i Ana
de la Llave van completar el
femení. / DdR

El Masculí del Cent Patins té
molt difícil anar al play-off
L’equip masculí del Cent Patins va jugar divendres a Oropesa el primer partit contra
l’Orcas. Va ser un partit incòmode pels rubinencs, però no
van perdre el fil del matx tot
i anar sempre per darrere al
marcador. A la segona part,
van capgirar el resultat fins
al 2-4 final. Els gols van ser
de Triviño, Medina, Alarcón i
Godano. Dissabte van disputar el segon partit, contra l’HC
Castelló. Era un partit important per mantenir les aspiracions als play-offs. Els de Rubí
podien ser molt superiors,
però no ho van demostrar i
van anar al descans perdent
per 4-0. Sense encert de cara
a porteria, el resultat final va
ser de 4-2. Els gols rubinencs
van ser de Genís Mas i Ian
Alarcón. La derrota els situa
cinquens i els deixa fora de
la lluita per la lliga. Encara
falta un partit i una remota

oportunitat i passa perquè
guanyin al Castellbisbal i que
el Tres Cantos o l’Espanya de
Mallorca perdin, cosa molt
complicada.
L’equip femení també
es jugava molt aquest cap
de setmana, també a terres
valencianes. Dissabte contra
l’Skulls, en un partit fàcil
amb un rival jove però molt
lluitador. Les locals no van ser
un obstacle i el Cent Patins va
controlar el partit, guanyant
per 1-3 amb gols de J. Puigpinos, J. Pareja i L. Moreno.
Diumenge es desplaçaven
a Vila Real, un equip en hores
baixes tot i els bons últims resultats. Les rubinenques van
fer el seu joc i van guanyar 0-5
amb gols de Júlia, L. Moreno,
Juliana, Alejandra i Rosa. Tot
i que ja tenen els play-off
assegurats, ara es juguen el
primer lloc davant les Tucans
de Barcelona. / Cent Patins

Les instal·lacions de la Unió
Petanca Las Torres-Rubí van
acollir diumenge passat el
Campionat de Catalunya individual de petanca, amb un
gran èxit dels jugadors locals.
L’UP Las Torres-Rubí va omplir
el podi amb tres jugadors i, en
total, van ser cinc els esportistes de l’entitat local entre
els sis primers classificats,
un èxit sense precedents en
la petanca catalana.
El guanyador de la competició va ser Josele Delgado, que va superar el seu
company Ignacio Egea en
una final molt disputada. El
podi el va completar Nito
Rodríguez, que després de
perdre la semifinal amb Delgado, es va imposar a Santi
Tabera, jugador de La Pobla
de Montornès. José Manuel
Ruiz ha aconseguit el cinquè
lloc i Carlos Martínez, el sisè.

Els cinc s’han classificat per
disputar ara el Campionat
d’Espanya.
D’altra banda, l’única
representant en categoria
femenina del club, Judit Renau, es va quedar a un pas
de les semifinals després de

perdre contra Rosa Perancho,
del Gran Via. Tot i això, va
aconseguir finament una
meritòria cinquena plaça.
La competició també es va
disputar a Rubí, a les pistes
del club Santa Rosa. / UP Las
Torres-Rubí

De dreta a esquerra: Josel Delgado, Carlos Martínez, Ignacio Egea, José
Cubero (president), Nito Rodríguez i José Manuel Ruiz. / Cedida

WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

Gran temporada dels equips absoluts
de waterpolo del Club Natació Rubí

Els equips absoluts de waterpolo del Club Natació
Rubí han firmat una gran
temporada. L’equip masculí
va finalitzar la setmana passada la competició, assolint
el principal objectiu marcat
a principi de temporada, la
permanència. Els nois de
Tiago han protagonitzat un
retorn a la màxima categoria
del waterpolo estatal molt
bo, assolint la desena posició
a la classificació.
Per la seva banda, el Sènior Femení, dirigit pel Manel
Llobregat, es va imposar per
la mínima (6-7) a l’EW Zaragoza, en el seu desplaçament
a la capital aragonesa dissabte passat. Va ser un partit

molt igualat i emocionant,
on les rubinenques van saber
aguantar la pressió de les aragoneses i l’avantatge mínim
assolit al tercer quart, tal com
demostren els parcials (1-1,
2-1, 1-3 i 2-2).
Aquest dissabte, l’equip

disputarà a les instal·lacions
de Can Rosés l’últim partit
de la competició contra el
CN Atlètic Barceloneta, a les
19.45 h, amb l’objectiu d’assolir una altra victòria i tancar
una magnífica temporada en
la sisena posició final. / CNR

ALTRES RESULTATS
CW SANT ADRIÀ

MÀSTERS

9-14

ALEVÍ B

CE MEDITERRANI B

0-11

JUVENIL FEMENÍ

CN SABADELL

7-17

CN SANT ANDREU

INFANTIL MASCULÍ

3-17

BENJAMÍ A

CE MEDITERRANI

2-6

CN MATARÓ

INFANTIL FEMENÍ

9-10

UE HORTA

BENJAMÍ A

4-3

