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Afectacions als centres
educatius per la vaga
Les escoles, els instituts i les
escoles bressol de la ciutat
estan afectats aquests dies
per la vaga convocada per
tots els sindicats del col·lectiu
de professors i personal dels
centres educatius. La mobilització va començar el dimarts
i va durar fins al dijous i també està prevista pels dies 29
i 30 de març.
Segons el Departament
d’Educació, el seguiment de
la vaga ha estat del 33% en
els centres públics i del 8%
en els concertats, mentre
que segons les dades dels
sindicats, el seguiment ha
estat del 70% en l’educació
primària i del 75%, a la se-
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cundària.
La mobilització es fa contra la modificació del calendari escolar, que avança
l’inici de curs, per demanar
més inversió en educació,
per revertir les retallades
i contra el nou currículum
que vol imposar Educació pel
curs vinent. A més, també
es demana la dimissió del
conseller d’Educació, Josep
González Cambray.
De moment, el conseller
ha dit que els centres que ho
vulguin poden ajornar durant
un any el canvi de currículum
i insta els sindicats a seure
per negociar amb el Departament d’Educació. / DdR

Les escoles i els instituts estan registrant afectacions degut a la vaga
convocada pel professorat durant aquests dies. / C.B.

L’Ajuntament tornarà a celebrar la Color
Week amb una trentena d’activitats
REDACCIÓ

Una trentena d’activitats
al voltant de la cultura i el
coneixement, les relacions
comunitàries i l’espai urbà
conformen la segona edició
de la Color Week, una iniciativa de l’Ajuntament de Rubí
que es va posar en marxa el
2021 i que busca celebrar la
diversitat.
Segons l’alcaldessa, Ana
M. Martínez, la Color Week
d’aquest any aposta per una
“programació que aprofundeix en el concepte mateix
de color i en la seva importància a l’hora de definit la
identitat de la ciutat; i que
planteja la creació d’espais
de coneixement, d’intercanvi i de diàleg”.
Intervencions al carrer
Es faran intervencions artístiques al carrer, entre les
quals hi haurà quatre activitats que es duran a terme
amb la col·laboració de l’Escola d’Art i Disseny (edRa):
un nou mural del projecte
AraArt amb l’escola Mon-

Joves pintant un mural durant la Color Week 2021. / Arxiu

El Mercat se suma a la campanya i oferirà
enviaments gratuïts a partir de 20 euros
El Mercat Municipal se
suma a la Color Week amb
la campanya ‘Et portem els
colors del Mercat a casa’.
Així, entre el 21 i el 27 de
març, el Mercat Municipal
ofereix enviaments gratuïts
amb una compra mínima
de 20 euros. Durant aquests
dies, la compra en línia a través de www.mercatderubi.
cat, la compra presencial al
Mercat amb servei a domicili i el servei Click & Collect no
tindran costos d’enviament

si la compra sigui superior
als 20 euros. A partir del
28 de març, els costos es
reduiran 3 euros en totes les
zones i l’enviament a Rubí
tindrà un cost de 3,95 euros.
Des de fa mig any, es pot
comprar presencialment al
Mercat i contractar l’enviament a domicili a través
del servei de Distribució
d’Última Milla de Font del
Ferro, que també distribueix
les comandes de la botiga
en línia. / DdR

tessori i l’institut Duc de
Montblanc; un mural a prop
de l’estació dels Ferrocarrils;
un altre mural davant l’estació, que serà efímer, i un
quart mural a l’aparcament
del Rubí Forma.
D’altra banda, Urih i
Petados Crew renovaran
el grafit ubicat sota el pont
del carrer Lourdes. Elena
Capdevila pintarà una de
les parets de la sala annexa
del Celler i el grup Reskate
Studio crearà un mural als
jardins de l’Ateneu. A més,
Erb Mon portarà les formes
geomètriques a la plaça Pep
Rovira.
Altres activitats
Més enllà de l’actuació a
l’espai públic, hi haurà també diverses xerrades sobre
perspectiva de gènere, la
projecció del documental
‘Medianeras’ i una tala rodona sota el títol ‘Color, art
urbà i espai públic’. També
està programat un taller
contra els estereotips i l’activitat ‘Trenquem els murs’
a la plaça de l’Estació.

ACTUALITAT

Rubí ha acollit a una quinzena d’adults
i 10 infants procedents d’Ucraïna
REDACCIÓ

El Punt d’Informació i Orientació per a persones refugiades o sol·licitants d’asil
de Rubí i els Serveis Socials
ja han atès 14 adults i 10
infants d’origen ucraïnès
que han arribat a la ciutat,
segons ha explicat l’Ajuntament de Rubí. Dels infants
que han arribat, dos ja han
estat escolaritzats a centres
educa�us del municipi. Es
tracta dels primers refugiats
que han arribat a la ciutat,
procedents de la guerra
d’Ucraïna.
D’altra banda, la borsa
de voluntariat d’acollida ja
ha rebut una quarantena
d’oferiments de persones
disposades a col·laborar
en l’acollida de persones
refugiades o en campanyes
relacionades.
Ja no es recull material
humanitari, només diners
D’altra banda, l’Ajuntament
ha coordinat l’enviament
d’una desena de camions
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Una desena de camions van sor�r de Rubí amb material humanitari. / Ajuntament

amb ajut humanitari a través del consolat ucraïnès a
Barcelona. Els veïns de Rubí
han donat roba, aliments,
ar�cles d’higiene i medicaments que es faran arribar a
la població ucraïnesa.
Tant el consolat com
les entitats que treballen
sobre el terreny demanen a
la gent que faci una aportació econòmica en comptes

Rubí ha enviat
una desena de
camions amb ajut
humanitari al país
de lliurar material, per la
dificultat que comporta
el transport, i perquè les
aportacions econòmiques
agilitzen la distribució i
inversió dels ajuts. És per

aquest mo�u que l’Ajuntament ha deixat de recollir
material humanitari.
Les aportacions econòmiques es coordinen a
través del Fons Català de
Cooperació. Els comptes
d’aquesta entitat que fan
arribar ajuts econòmics
a Ucraïna són ES91 0182
6035 4102 0160 8531 i ES79
2100 3200 9625 0002 9627.

A l’ingrés s’ha de fer constar la paraula Campanya
3699-Crisi Ucraïna-Rubí.
Els diners es des�naran
a subvencionar projectes
d’assistència en les rutes
de fugida, cobertura de
les necessitats bàsiques,
desplegament d’un disposi�u sanitari o humanitari
ampli en territori ucraïnès
o accions de suport a municipis afectats dels països de
primera acollida. Seran projectes executats per en�tats
humanitàries i solidàries.
La ciutadania també
es pot inscriure a la borsa
de voluntariat de Rubí. En
aquest cas, si vol col·laborar
en cas d’arribada de persones refugiades a la ciutat
o bé per donar un cop de
mà en campanyes i accions
vinculades al conﬂicte que
estan impulsant en�tats de
la ciutat. També es pot contactar amb el servei a través
de l’adreça xarxavoluntariat@ajrubi.cat i també al
telèfon 669 62 18 48.

recollir 437,80 euros a través de la venda de plantes
de Finca Font del Ferro. Els
manifestants es van endur a
casa una planta a canvi de
fer una aportació econòmica per ajudar les persones
refugiades.
Rubí Solidari, que va
convocar la manifestació,
va recollir els diners i va fer
una aportació pròpia ﬁns als
2.000 euros, que s’han lliurat a la Comissió Catalana
d’Ajuda als Refugiats. Rubí
Solidari ha volgut donar les
gràcies a tota la gent que va
par�cipar en la campanya
per recaptar fons.

Rubí Solidari lliura 2.000
euros a un fons solidari
D’altra banda, en la manifestació que va tenir lloc el
4 de març contra la guerra
a Ucraïna a Rubí, es van

190.000 �

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

Ref. 12683

93 588 54 99

www.finquesvallhonrat.es
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Dos rubinencs es
proclamen campions
d’Espanya de robòtica

Dos integrants de l’equip R2G en el Campionat d’Espanya de robòtica,
que va tenir lloc a les instal·lacions de l’UPC. / Cedida

REDACCIÓ

L’equip R2G, format per vuit
alumnes de l’escola Vedrunavall de Terrassa, s’ha proclamat campió d’Espanya de
robòtica VEX en la categoria
‘High’, d’entre 16 i 18 anys.
Dins d’aquest equip hi ha
dos rubinencs, Unai Ramón
i Gerard Lupión.
El triomf al Campionat
d’Espanya, que es va celebrar a ﬁnals de febrer a les
instal·lacions de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC), els permet participar
en el Campionat del Món,
que se celebrarà a Dallas, als
Estats Units, entre el 2 i el 7
de maig. Serà la primera vegada que Espanya classiﬁca
un equip amb representació
femenina, ja que dels vuit
integrants, dues són noies.

En aquesta competició mundial, per la qual
l’equip busca patrocinadors,
hi participen anualment
més de 20.000 estudiants
d’una setantena de països
i té una àmplia repercussió
mediàtica, perquè compta
amb el patrocini d’empreses
tecnològiques com Google,
Tesla o la NASA.
En el Campionat del Món
de robòtica VEX, l’equip de
Terrassa haurà de participar
en dues proves. En la primera, el robot fa les tasques
de forma autònoma per les
quals ha estat programat
per l’equip competidor. En
la segona prova, els robots
són controlats pels membres de l’equip, cadascú des
del seu rol de pilot, copilot,
programador, dissenyador,
mecànic, estratega, etc.

Posaran en marxa un projecte contra la
solitud no volguda de les persones grans
REDACCIÓ

El Consell Consultiu de la
Gent Gran i l’Ajuntament
han acordat engegar aquest
any un projecte d’acció comunitària per a la detecció i actuació de casos de
persones en situacions de
solitud no volguda. Així ho
han decidit en una trobada
que han mantingut aquest
dilluns els membres del
consell amb l’alcaldessa, Ana
M. Martínez, i la regidora del
servei de Gent Gran Activa,
M. Carmen Cebrián.
En la reunió, els representants de les persones
grans de la ciutat també
han traslladat a l’alcaldessa
la seva preocupació per
la bretxa digital, que els
dificulta l’accés a tràmits
quotidians, especialment
amb les entitats bancàries. El
consell, que ja va fer públic
un manifest denunciant els
perjudicis que comporta la
bretxa digital per a les persones grans, ha demanat el
suport del consistori.
Des de l’Ajuntament han

Els membres del Consell amb l’alcaldessa i la regidora. / Ajuntament - Localpres

recordat que, a Rubí, tothom
qui ho necessiti té a la seva
disposició dos punts de suport a tràmits telemàtics.
Els punts de suport atenen
el públic dimarts i dijous de
9 h a 11 h a La Cruïlla-Centre
Cívic del Pinar i dimecres i
divendres de 9 h a 11 h a l’Associació Veïnal de Les Torres.
Els consellers també han
denunciat les llistes d’espera
de l’atenció primària i han

demanat que l’Ajuntament
cedeixi espais públics en cas
d’una nova tanda de vacunacions. A més, el Consell
de la Gent Gran també s’ha
organitzat recentment en
comissions per treballar de
manera més àgil i eﬁcient.
Les comissions de treball
que han deﬁnit els consellers
són Bretxa digital i banca;
Serveis socials; Projecte acció comunitària –solitud no

volguda; Salut i Espai públic,
seguretat i mobilitat.
La trobada d’aquest dilluns també ha servit per
donar la benvinguda als 9
consellers i conselleres que
s’han incorporat a l’òrgan:
Xavier Aguilá, Josep Cahís,
Antoni Ruiz, Ramón Berber,
Francisco Domínguez, Maria
Dolors Álvarez, Ricard Gràcia, Isabel Vilaseca i Sagrario
Martínez.

Els majors de 65 anys ja poden
demanar ajuts per pagar el lloguer
Les persones de 65 anys
o més ja poden sol·licitar
els ajuts al pagament al lloguer que ofereix l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya.
Les subvencions es poden
demanar fins al 29 d’abril
de manera telemàtica o bé
presencialment a l’Oficina
Local d’Habitatge, al carrer
de General Prim, 33-35, 4a
planta.
Els ajuts tenen com a

objectiu facilitar l’accés i la
permanència en un habitatge
de lloguer a persones grans
nascudes abans de l’1 de
gener de 1958 que paguin
una renda màxima mensual
de 800 euros. Per a unitats de
convivència on hi hagi algun
membre amb discapacitat reconeguda oﬁcialment, aquest
límit mensual se situa en els
900 euros. L’import mensual
dels ajuts serà d’un mínim

de 20 euros i d’un màxim de
200 euros, i signiﬁcarà entre
un 20% i un 40% de la renda
de lloguer.
Les persones que necessitin ampliar la informació
sobre aquestes subvencions
poden adreçar-se a l’Oﬁcina
Local d’Habitatge de l’Ajuntament a través del telèfon
93 588 66 93 o del correu
electrònic ajuts@proursa.
cat. També s’atén de forma

presencial en horari d’atenció
al públic: matins de dilluns
a divendres de 9 h a 14 h i
tardes de dilluns de 16 h a
18.30 h.
L’any passat, 102 famílies van ser beneficiàries
d’aquests ajuts a Rubí, majoritàriament dones que viuen soles. Les sol·licituds
acceptades van suposar una
aportació total de 211.848
euros. / DdR

´
· Instalación y reparación de todo tipo de toldos, persianas, mosquiteras,
cortinas y aluminio.
· Especialistas en protección solar, más de 20 años en el sector.
· Automatizamos su toldo y persiana con las mejores marcas del mercado.
· Ya tenemos a su disposición las pérgolas Gibus, visítenos sin compromiso.

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

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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Ajuntament i Incasòl treballen per definir com serà el
manteniment i la gestió del camp de golf de Can Sant Joan
La voluntat del
consistori és
que l’espai es
renaturalitzi i les
construccions
del camp de golf
desapareguin

REDACCIÓ

L’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Martínez, el regidor de
Planificació Urbana, Rafael
Güeto, i el regidor de Medi
Ambient i Transició Ecològica, Andrés Medrano,
es van reunir la setmana
passada amb representants
de l’Institut Català del Sòl
(Incasòl) per abordar el
futur del camp de golf de
Can Sant Joan. Durant la
trobada, totes dues administracions han manifestat
la seva voluntat de procedir
a gestionar la cessió d’ús
públic d’aquest espai, que
abans era un camp de golf
i que ara està en desús, pel
gaudi de la ciutadania.
El setembre de l’any
passat, l’Incasòl ja es va
comprometre que aquest
terreny es transformaria en
un espai obert a la ciutadania, en el marc d’una reunió
celebrada amb els Ajuntaments de Rubí i Sant Cugat.
Concretament, l’Incasòl es
va comprometre a cedir la

golf al parc de Ca n’Oriol,
el consistori pretén que el
primer passi a incorporar-se
a aquesta gran zona verda
de la ciutat.
L’antic camp de golf de
Can Sant Joan és un espai de

El camp de golf es troba en situació d’abandonament. / Arxiu

major part per fer un parc
urbà, però no tot, ja que
hi ha una zona que es vol
reservar per a ús esportiu o
industrial
A la darrera trobada,
el consistori ha mostrat la
seva voluntat i conformitat
perquè aquest tràmit s’acabi
fent realitat i ha obert un
espai de diàleg amb aquest

òrgan del govern català per
materialitzar-ho. Així, s’ha
començat a treballar per
definir com es realitzarà
el manteniment i la gestió
d’aquest espai.
“La nostra voluntat, una
demanda històrica compartida amb la ciutadania,
és que aquest espai es renaturalitzi i que totes les

Comencen les obres d’ampliació i
millora del Parc Municipal de Neteja
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha impulsat
les obres d’ampliació i millora del Parc Municipal de
Neteja per tal de dotar-lo
de la capacitat necessària
per prestar un millor servei
de recollida dels residus
municipals i de neteja viària.
L’actual instal·lació, ubicada
al carrer Collita, 24, al polígon Molí de la Bastida, va
ser construïda l’any 2006.
L’empresa Fomento

prop de 80 hectàrees situat
entre Rubí i Sant Cugat que
actualment està en desús.
L’Ajuntament ja havia alertat en successives ocasions
de l’estat d’abandonament
d’aquest espai. El consistori
rubinenc va presentar una
moció al Ple per a la recuperació d’aquest enclavament
estratègic.El camp de golf
es va inaugurar el 1994 i va
ser el primer camp de golf
públic de Catalunya. L’abril
de 2018 va ser clausurat per
ordre judicial després que
l’empresa fes fallida.

de Construcciones y Contratas, SA (FCC) va ser
l’encarregada d’executar
les obres de construcció,
dins del contracte del servei
de la recollida dels residus
municipals i la neteja viària.
Al llarg dels darrers anys,
s’han anat observant algunes mancances funcionals i de capacitat de les
instal·lacions. Malgrat això,
s’han cercat contínuament
solucions provisionals per
poder continuar prestant

El Parc Municipal de Neteja es troba ubicat al polígon del Molí de la
Bastida. / Ajuntament

els serveis, però per poder
donar una solució definitiva, es va incloure l’obra
d’ampliació i millora del Parc
de Neteja com a part de les
obligacions del contracte de
neteja viària i recollida de
residus adjudicat el 2020.
Les obres permetran
donar cabuda a l’increment
del nombre de vehicles i de
personal adscrit als serveis
de recollida de residus i
neteja viària —per exemple,
s’equipararan els espais
de vestidors femenins i
masculins, tenint en compte l’augment de personal
femení que s’ha anat incorporant al servei els darrers
anys—, en relació amb les
instal·lacions del 2006.
En les actuacions previstes, s’ha projectat un
nou edifici i la reordenació
de l’existent. La nova construcció se situarà al costat
de l’actual. Els treballs van
començar la setmana passada i tenen un termini
d’execució previst d’entre
6 i 8 mesos. El pressupost
ascendeix a 1.795.307,04
euros.

construccions derivades del
camp de golf desapareguin”,
ha assegurat l’alcaldessa.
Martínez ha insistit que
“la voluntat és que aquest
terreny torni a ser un espai
natural de qualitat, que puguin utilitzar els rubinencs i
les rubinenques” i ha avançat que, tenint en compte
la proximitat del camp de

L’alcaldessa i els regidors, durant la reunió amb l’Incasòl. / Ajuntament
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Minut de silenci per les Vist per sentència el judici
víctimes del terrorisme contra Manuel Murillo, acusat
L’Ajuntament de Rubí va
convocar divendres passat un minut de silenci en
record a les víctimes del
terrorisme amb motiu de
la commemoració del Dia
Europeu en memòria de
les víctimes del terrorisme.
A l’acte hi van participar
una trentena de persones i
diversos regidors de l’Ajuntament de Rubí, entre els
quals l’alcaldessa, Ana M.

Martínez, i una representació dels cossos policials de
la Policia Local, els Mossos
d’Esquadra i la Guàrdia Civil.
Aquesta és la segona vegada
que el consistori organitza un minut de silenci per
aquest motiu. Durant l’acte
ha estat molt present el record dels dos rubinencs que
van morir durant l’atemptat
de Les Rambles a Barcelona
el 2017. / DdR

de voler matar Pedro Sánchez

Manuel Murillo, durant la seva intervenció al judici. / Cedida

L’Ajuntament de Rubí va fer un minut de silenci en homenatge a les
víctimes del terrorisme. / Localpres-Ajuntament

Manuel Murillo, el fill del
darrer alcalde franquista
de la ciutat, Manuel Murillo Iglesias, ha estat jutjat
per un presumpte intent
d’assassinat del president
del govern espanyol, Pedro
Sánchez.
El judici ha tingut lloc
aquest dimarts i dimecres
a l’Audiència Nacional i el
ﬁscal ha demanat 18 anys
i mig de presó: 11 i mig per
haver proposat l’homicidi

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

i 7 per les armes i munició
de guerra que van trobar a
casa seva.
Manuel Murillo, que
quan van passar els fets vivia
a Terrassa, va ser detingut
després que el 2018 en un
grup de WhatsApp manifestés la seva intenció de
matar Pedro Sánchez com
a revenja pel trasllat del cos
de Francisco Franco fora del
Valle de los Caídos.
Durant el seu torn de

paraula en el judici, Murillo,
que treballava de vigilant,
ha dit que no recordava els
missatges i que probablement estava sota els efectes
de l’alcohol: “Hi ha coses
que vaig dir o diuen que vaig
dir que em semblen d’un
boig. Crec que estaria begut,
perquè jo no soc capaç de
fer això, soc molt sentimental i mai m’he pegat amb
ningú”. També ha dit que en
aquella època “bevia molt vi
i orujo” perquè estava molt
cansat de la feina i que se
sentia com una mena “d’heroi o de Rambo i deia coses
així per salvar Espanya”.
Entre altres missatges,
Murillo va dir al grup: “Al
Sánchez cal anar a caçar-lo
com un cérvol i posar-ne
el cap a la xemeneia”. En
el registre al seu domicili,
la policia hi va trobar tres
pistoles, un seguit d’armes
llargues, molta munició i
també un artefacte explosiu
casolà. / DdR

Entra en vigor la
prohibició de fer
fosc al bosc ﬁns
al 15 d’octubre
Entre el 15 de març i el
15 d’octubre està prohibit
fer foc en terreny forestal.
Tot i les pluges dels últims
dies, els índexs de sequera
continuen sent molt alts.
Especialment, no es poden
cremar restes de poda i
d’aprofitaments forestals,
agrícoles o de jardineria,
ni marges pròxims a zones
forestals sense l’autorització
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació. Tampoc no
es poden fer focs d’esbarjo
ni altres relacionats amb
l’apicultura. Dins de les àrees
recreatives i en parcel·les de
les urbanitzacions, es podrà
fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mata guspires. També queda prohibit
llençar objectes encesos,
abocar escombraries i restes
vegetals i industrials que
puguin ser la causa de l’inici
d’un foc, llançar coets, focs
d’artiﬁci o altres artefactes
amb foc i fer servir bufadors
o similars en obres properes
a terrenys forestals. / DdR

POLÍTICA

ACR abandona l’AUP per discrepàncies
sobre el funcionament de l’assemblea
ble, el que volem ara és reivindicar
la feina que hem fet tots aquests
anys i incidir en els temes importants de la ciutat, com el POUM, el
Pla d’Equipaments, la participació
ciutadana, etc. Ens veiem més
com un lobby ciutadà”, ha afirmat
Mireia Gascón.

MARTA CABRERA

Alternativa Ciutadana de Rubí
(ACR) ha decidit desmarcar-se de
l’assemblea de l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP), de la qual formava part des del 2015 juntament
amb altres formacions polítiques
(la CUP, EUiA i el Partit Pirata) i
altres persones a títol individual.
ACR va ser un dels membres
fundadors d’aquesta assemblea,
però ara no se sent representada
i creu que el funcionament actual
de l’AUP no segueix els objectius
que Alternativa Ciutadana es va
marcar als seus inicis. “El sentit
del moviment assembleari és
que hi hagi molts individus amb
opinions i que entre tots junts es
marqui una línia a seguir. Ara, la
línia ja hi és i si no hi estàs d’acord,
sembla que és millor no anar-hi”,
ha explicat Núria Mulé, una de les
integrants d’ACR.
Aquest sembla ser el motiu
principal de la discòrdia, segons
apunten des d’ACR, que creuen
que a l’assemblea és difícil plantejar crítiques i que funciona com
ho faria qualsevol partit polític,
segons explica Jordi Muntan, regi-
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Membres d’Alternativa Ciutadana de Rubí, durant la roda de premsa. / M.C.

dor de l’AUP en el darrer mandat.
“L’AUP se sembla molt a un partit
polític normal i corrent. Nosaltres
som diferents i volem continuar
sent-ho”, apunta.
La decisió d’Alternativa Ciutadana es va produir a principis de
mes, però no s’ha fet públic fins
ara, segons ACR, perquè la idea
era fer un comunicat conjunt,
un fet que finalment no ha estat
possible. Tot i això, Mireia Gascón,
regidora de l’AUP entre el 2015 i el

2018, ha insistit que “la separació
ha estat cordial i tranquil·la” i que
donaran suport a l’AUP fins que
conclogui el mandat.
Actuar com a “lobby ciutadà”
D’altra banda, sobre el futur d’ACR,
que va ser fundada fa vint anys
com a moviment assembleari
municipalista, els seus membres
pràcticament han descartat l’opció
de presentar-se a les eleccions
municipals del 2023. “És improba-

La regidora de l’AUP no s’ha sorprès de la decisió
Pel que fa a la reacció de l’AUP en
aquesta ruptura, la seva portaveu
i regidora a l’Ajuntament, Betlem
Cañizar, ha insistit que l’AUP “és un
projecte polític assembleari que
va més enllà dels partits que la
van fundar i que li donen suport”,
i també ha afegit que hi ha “algunes persones d’ACR que continuen
dins de l’AUP”.
Sobre la decisió que ha pres Alternativa Ciutadana, la regidora ha
explicat que tampoc ha estat una
sorpresa. Segons Cañizar, “no ens
ha sorprès, perquè ja veiem que
tenien alguna incomoditat, però
ens sap greu”. També ha ressaltat
que, en aquests darrers dos anys
i mig, “l’assemblea ha crescut” i
que ara “és molt forta i amb molta
gent activa”.

EUiA vol que s’anul·li
el procés judicial del
desallotjament dels
horts del Castell
Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)
ha demanat a l’Ajuntament que
aturi el procés judicial que va
iniciar fa mesos per desallotjar els
horts i les barraques del Castell. El
7 de març es va produir un primer
intent de desallotjament, però una
concentració dels afectats ho va
impedir. Algunes de les persones
afectades tenien contracte d’arrendament vigent fins fa molt poc,
ja que l’administració concursal,
que gestiona Ceramicas Egara,
propietària del terreny, ha enviat
una carta per la finalització dels
contractes.
Després de la mobilització,
l’alcaldessa, Ana M. Martínez, va
anunciar que el desallotjament es
faria amb la policia i l’Ajuntament
va fer una petició judicial. El comunicat d’EUiA considera aquestes
pràctiques “predemocràtiques”,
carrega contra “el caciquisme” de
l’alcaldessa i demana “aturar la
força repressiva contra la gent gran
i les persones humils afectades” i
“no criminalitzar” el moviment.
EUiA també lamenta que el consistori hagi denegat o no hagi ni
contestat cap de les propostes del
col·lectiu. / DdR

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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PUBLICITAT

Per què diem NO a la nova
línia de Molt Alta Tensió?
FORESTALIA Renovables, una empresa privada, vol
fer arribar una nova línia de Molt Alta Tensió (MAT)
des d'Osca a la nostra ciutat, trinxant mig país.
Creuarà gairebé 5km del terme de Rubí,
afectant més de 100.000m2 del territori.

Per la salut
Informes científics relacionen els camps electromagnètics de les línies
elèctriques amb afeccions a la salut: per això a Can Vallhonrat o a Can Fatjó,
el veïnat fa anys que reclama treure les línies. La nova línia també afectarà
les urbanitzacions de Can Serrafossà i de la Perla del Vallès

Per la natura i el món rural
Afectarà el connector ecològic de les Serres de l'Oleguera i de Can Riquer,
que connecta els parcs naturals de Sant Llorenç del Munt i Collserola. A més,
genera mortalitat d'aus i perjudica enormement el sector primari.

Per falta de transparència
Es faran amb subvencions europees (els famosos fons NextGeneration):
diners de tothom que s'embutxacaran grans companyies a qui no els importa
el territori ni la gent que hi viu.
No busca el bé comú. No millora la distribució de l'energia, ni la generació i,
per primer cop, privatitza la xarxa de transport elèctric.

Per enterrar un model energètic caduc
Transportar energia a grans distàncies no és eficient: es perd el 20% de
l'energia generada durant el transport.

PUBLICITAT
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"L'ecologisme sense
lluita de classes és jardineria"

#essencials

Hi ha alternatives? Sí!
Per a aturar el canvi climàtic, cal canviar el model energètic:
així ho diu la pròpia Unió Europea

1

Macro-infraestructures elèctriques? No gràcies. No beneficien la
comunitat, ni el territori.

2

Apostem per generar l'energia més a prop dels llocs on la consumim!
Reduïm la ineficiència del transport i l'impacte ambiental, beneficiem la
petita i mitjana economia.

3

Generem-la en múltiples centrals distribuïdes de mig i petit format (solar,
eòlica, biomassa, geotèrmia, etc.)

Nova sortida Rubí Trinxat!
Diumenge, 27 de març
9:30h a l'INS JV Foix
Nova sortida per conèixer els impactes dels
abocadors de Can Carreres i Can Canyadell, i de les
noves extractives i línies de molt alta tensió al Camí
Ral i les Serres de l'Oleguera i de Can Riquer

NO A LA MAT
Ni a Rubí ni a enlloc!
www.auprubi.cat
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D

urant els darrers dies, han estat centenars, si no milers, les persones de Rubí
que han col·laborat en la recollida de
material que es va organitzar de seguida que
l’esclat de la guerra d’Ucraïna va provocar un
èxode massiu cap a les fronteres. Diverses
entitats van ser les primeres a fer aquesta
crida, que posteriorment va acabar vehiculant
l’Ajuntament de forma homogènia per millorar
l’efec�vitat. El resultat d’aquesta campanya ha
estat que el consistori, amb l’ajut del consolat
ucraïnès, ha aconseguit enviar una desena de
camions a la fontera amb Polònia per repar�r
tones d’ajut humanitari, com ara roba, aliments
de primera necessitat, productes d’higiene, etc.

EDITORIAL

Rubí, ciutat solidària
La ciutat ha demostrat una vegada més
el seu esperit solidari per ajudar les persones
que més ho necessiten en moments molt
concrets. La recollida de material ja s’ha
suspès, perquè les en�tats que treballen
sobre el terreny han fet una crida a les
donacions econòmiques per tal de comprar
en el moment el que més es necessi� i per
esquivar els problemes que es deriven

del transport del material a kilòmetres de
distància.
Ara, els ajuts es demanen a través d’ingressos al Fons Català de Cooperació, que és l’en�tat
encarregada de fer les donacions a les en�tats
sobre el terreny. També ha fet una donació Rubí
Solidari, amb part dels diners recaptats durant
la manifestació de fa dues setmanes, en aquest
cas a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat.

Però aquesta no és l’única forma d’ajudar, ja hi ha desenes de famílies que s’han
apuntat a una borsa de voluntaris d’acollida per l’arribada de refugiats, molts dels
quals són infants. Aquesta borsa també
serveix per posar en contacte persones
que volen ajudar en campanyes d’acollida
i altres projectes relacionats amb l’ajuda
humanitària.
A Rubí, ja han arribat 25 persones
d’Ucraïna, una desena de les quals són infants. Esperem que durant els propers dies,
mesos o anys, si ﬁnalment s’hi queden, es
puguin sen�r a gust a la ciutat i tots els
rubinencs els ajudin a sen�r-se ben acollits.

CARTES DE LA CIUTADANIA
Manifest contra la guerra a Ucraïna
Davant les terribles no�cies que ens impacten aquests dies per la guerra d’Ucraïna,
des de la Junta direc�va de l’Associació de la
Gent Gran de Rubí hem consensuat aquest
manifest i volem difondre’l el màxim que
puguem.
Nosaltres som d’una generació que hem
viscut de forma molt propera els ﬁnals d’una
guerra civil i una altra de mundial i d’una
postguerra pel qual no volem que les nostres
famílies, ﬁlls i nets visquin una altra vegada
situacions similars.
Només podem dir que la guerra mai
genera cap bé per ningú i produeix crisis
humanitàries, socials i econòmiques.
La nostra essència és el respecte a les
persones i això ens porta a treballar pel desenvolupament d’una societat amb dignitat
que ens perme� assolir el benestar sobretot
de la Gent Gran.
Fem una crida en favor de la PAU, ens
sumen a les declaracions de l’ONU i estem
en contra d’accions que ens por�n a l’abis-

me del desastre i de l’horror i en contra
d’accions que por�n a violència, pa�ment i
a descrèdit del dret internacional.
La guerra és el fracàs de la diplomàcia.
Estem per l’entesa i la negociació i estem
per al progrés social i mesurat. Podem comprendre la complexitat d’algunes situacions.
Però la negociació intel·ligent ha de poder
aconseguir el beneﬁci de tots, és per això
que donem suport a la força de la paraula, de
la generositat i de l’ enteniment del bé comú.
Les persones grans sabem del valor de
les famílies i les persones, de l’amistat i la
convivència. D’aquí deriva el nostre posicionament i exigència a favor de la PAU.
Junta de l’Associació
de la Gent Gran de Rubí
Conciliación laboral ¿y eso qué es?
Soy madre, trabajadora y estudiante, sí todo
a la vez.
En ningún momento se me había pasado
por la cabeza cómo mis padres se habían organizado para poder educarnos y “conciliar”

El Tuit de la setmana

12 de març

AFA Escola Montessori Rubí
@afamontessori

Dipòsit legal: B 35129-1993

Avui la pluja no ha aturat a l’Escola
Montessori i famílies i comunitat
educa�va han fet una Jornada de
Bricolatge. Millores al gimnàs, hotels
d’insectes, taules d’experimentació,
cartells per l’hort..
Gràcies a totes per la vostre implicació
i la feina feta!!!
#rubicity
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Amb la col·laboració:

su vida con el trabajo, pero lo que si tengo
presente es la imagen de mis abuelos.
Por lo que, digo a los cuatro vientos: “NO
EXISTE LA CONCILIACIÓN LABORAL, EXISTEN
LOS ABUELOS”.
Lo tengo muy claro, sin ellos, sería imposible trabajar para vivir, o mejor dicho,
trabajar para pagar la guardería, para así
tener tiempo para trabajar. Es decir, un
círculo vicioso.
Esta sociedad aún no se ha actualizado
y sigue teniendo la mentalidad patriarcal en
la cual, la madre es la que se ha de encargar
de los hijos y el cuidado de la casa, por eso
aún sigue siendo di�cil que las empresas
se amolden a nuestro actual ritmo de vida.
No está bien visto que un padre se coja la
reducción de jornada, ni que una madre se
sienta mal por no poder disfrutar de sus
hijos al no poder permi�rse, ya no digo ni
querer, sino permi�rse económicamente
una reducción laboral.
Porque la conciliación es eso, una reducción de la jornada laboral, que seamos claros

que doy las gracias a que lo tenemos, pero
aún así no es suﬁciente.
En mi caso, en un trabajo que adoro pero
eventual, en el cual, por el momento no me
puedo permi�r solicitar una reducción por
conciliación, por lo tanto, sin los abuelos…
no sé cómo lo haríamos.
Además de todo esto, estoy estudiando
a distancia, pero ¡que loca estás! me dicen
muchos, ¿de dónde sacas el �empo? Me
dicen otros… de la conciliación, ya te digo
yo que no.
Ser madre es algo que te supera en todos
los aspectos, ser trabajadora es algo que te
llena profesionalmente y que te frustra al
dedicarle tanto �empo, ser estudiante… eso
ya es otra cosa a mi edad. Pero ser madre
y encima trabajadora, en esta sociedad…
sigue siendo un juego de tetris donde hay
que ir encajando cada pieza para que todo
salga bien, pero en el momento que una
no encaja, ya se te hace todo cuesta arriba.
Alba Hernando García.
En Comú Podem Rubí

CULTURA
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FOTOGRAFIA

Una mostra i un acte al Casal Popular,
eixos de l’homenatge a Juli Sánchez
Va ser un dels impulsors
de la reactivació del Grup
Fotogràﬁc ‘El Gra’, entitat
de la qual encara n’era
membre. Va treballar molt
per l’HCR Cent Patins i pertanyia al Casal d’Amistat
Catalano-Cubà José Martí
de Rubí, a l’Associació de
Veïns del Carrer Sant Miquel i a l’Assemblea Nacional Catalana, entre altres.
En Juli Sánchez, qui ens
va deixar al juliol de l’any
passat, va ser un lluitador
incansable, compromès
amb la seva ciutat i amb el
teixit associatiu.
Amb la voluntat de retre-li l’homenatge que es
mereix, poc després de la
seva mort, es va crear una
comissió, formada per familiars, amics i representants
d’entitats, per organitzar-lo.
I ja el tenen a punt.
El proper divendres 25
de març a les 19 h s’inaugurarà al Museu Etnogràﬁc

LITERATURA

Surt a la venda, ‘L’hort dels
bous’, obra guanyadora
del I Premi Lletres del Mercat
El libre guanyador del primer
Premi Lletres del Mercat ha
sortit a la venda aquest
dijous. Es tracta de l’obra
‘L’hort dels bous’, escrit pel
rubinenc Josep Milà i Albà,
i editat per Viena Edicions.
El llibre 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

REDACCIÓ
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protagonista una jove dependenta del Mercat que a
les tardes estudia i que comença a vincular-se al món
de la política. Segons 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”. La
presentació del llibre tindrà
lloc el dilluns 28 de març a
les 18.30 h. / DdR

TEATRE

En Juli Sánchez va ser un rubinenc compromès amb la ciutat i el teixit associatiu local. / Jaume Roura

Vallhonrat una exposició
fotogràfica amb part de
la seva obra dividida en
dues temàtiques. Per una
banda, una trentena de
retrats que serviran per
veure l’evolució d’en Juli
en aquest gènere, un dels
que més l’apassionava i

del qual era un mestre.
Per l’altra banda, 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.
L’acte d’homenatge com
a tal arribarà 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 temàtica. També hi haurà diverses
actuacions d’artistes locals.

Si... desea personal...
para limpieza o para
atender personas mayores
Llámenos al 699 356 464

Actuació del CasalXou
al Casal Popular en beneﬁci
de La Marató de TV3
El grup escènic CasalXou
té prevista una actuació
solidària que tindrà lloc el
proper 26 de març a les 18
h al Casal Popular. Es tracta
d’un espectacle que s’havia
de fer a ﬁnals de gener que
es va haver d’ajornar per
culpa de la pandèmia i que
ara s’ha reprogramat. L’ac-

tuació musical servirà per
recaptar fons per La Marató
de TV3, enguany destinada
a la salut mental. El preu de
l’entrada és de 5 euros i es
pot comprar al Centre Cívic
del Casal de la Gent Gran.
També es podrà comprar
minuts abans de l’inici de
l’espectacle. / DdR

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

www.diariderubi.com
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CINEMA

FÒRUM

La pel·lícula ‘El último tren
del rock’n’roll’ arriba a
Filmin i Amazon Prime

Entitats, artistes i ciutadania en general
participen en el Fòrum per la Cultura a Rubí

El primer llargmetratge de
la Lombarda Film, una productora de Rubí i Terrassa,
ja es pot veure a diverses
plataformes audiovisuals,
concretament a Amazon Prime Video, Filmin i Flix Olé.
Fa molt poc que l’equip de
La Lombarda ha finalitzat la
gira de presentació del film
‘El último tren al rock’n’roll’,
que els ha dut per ciutats
com Barcelona, Bilbao, Madrid o Saragossa.
Ara, la pel·lícula dirigida
per Ignacio Malagón fa el
salt a les plataformes audiovisuals, on es pot veure
des de l’11 de març. ‘El
último tren al rock’n’roll’
és una aventura gamberra

que es va preestrenar l’estiu de l’any passat i que ha
estat seleccionada en més
d’una vintena de festivals,
entre els quals el Festival
de Sitges, l’Ibisa Ibicine, el
Canarias Isla Calavera o al
Cine no Visto de Linares, on
va guanyar els premis al millor muntatge i millor banda
sonora original. A més, va
obtenir el reconeixement a
millor llargmetratge internacional al festival FICIME.
A la tardor del 2021, la
productora va tancar un
acord de distribució amb la
distribuïdora independent
Con un pack i ara comença
el recorregut per les plataformes audiovisuals. / DdR

La Sala projecta el film
guanyador del Premi
Gaudí: ‘Sis dies corrents’
‘Sis dies corrents’ és el títol
de la segona pel·lícula de
Neús Ballús, un film en què
explica la vida quotidiana de
tres lampistes, que també
ho són a la vida real i que
són actors amateurs: el
Moha, el Pep i el Valero. La
pel·lícula ha estat la gran
guanyadora dels Premis
Gaudí, ja que es va endur el
premi a la millor pel·lícula,
a la millor direcció, al millor

actor protagonista, Mohamed Mellali, millor actor de
repartiment, Valero Escolar,
i millor muntatge. ‘Sis dies
corrents’, molt ben acollida
també per la crítica, és una
comèdia tendra amb el racisme com a rerefons.
La projecció, inclosa dins
del Cicle Gaudí, serà aquest
divendres a les 20 h i el preu
de l’entrada és de 4,50 euros
i de 3 amb descompte. / DdR

REDACCIÓ

Una vuitantena de persones
van participar dissabte en el
Fòrum per la cultura a Rubí,
organitzat per l’Ajuntament
dins el procés d’elaboració
del Pla d’acció i innovació
cultural (PAIC). La sessió,
celebrada a la Biblioteca
Municipal, va permetre als
assistents reflexionar, debatre i formular propostes
sobre diversos àmbits de
l’acció cultural.
El Fòrum va comptar
amb la implicació de representants d’entitats culturals,
artistes i empreses locals del
sector, però també de particulars i de col·lectius d’altres
camps. La participació es va
organitzar a través de grups
sectorials i transversals. Els
grups sectorials van girar
entorn arts escèniques;
música i audiovisuals; arts
visuals; literatura, creació
literària i promoció de la lectura; patrimoni i memòria;
expressions festives i populars; i altres sectors. Pel que
fa als grups transversals, van
tractar la relació de la cultura amb diferents aspectes
vinculats als Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS), com l’educació,
el creixement econòmic, la
innovació, la reducció de
les desigualtats, la ciutat
sostenible, i la producció

AGENDA
DIVENDRES 18 DE MARÇ
-Concert Dones compositores
A les 19.30 h a l’Ateneu Municipal
-Cicle Cine Gaudí: ‘Sis dies corrents’
A les 20 h al Teatre La Sala. Preu 4,50 € / 3 €
DISSABTE 19 DE MARÇ
-Festival multidisciplinari No Woman No Fest.
Vol IV. Exposicions, taula rodona, dinar i concerts
A partir de les 12 h al Celler. Org. La Sonik
-Mercat de la numismàtica i el col·leccionisme
A la plaça del mercat de 8 a 14 h. Org Associació
Numismàtica de Rubí
-La Trocalleria. Espai d’intercanvi d’objectes
A les 10.30 h a la Rambla del Ferrocarril
-La Biblioteca en lila. Visita pel fons amb una
mirada de gènere
A les 11 h a la Biblioteca. Inscripció prèvia a b.rubi.
mmt@diba.cat
-Espai efímer literari: Com peixos a l’aigua. Com-

memoració Dia Mundial de l’Aigua.
A càrrec de La Maleta de Lili.
A les 11h a la sala Petits Lectors de la Biblioteca
-L’arbre de sucre. Espectacle familiar a càrrec de
la Cia. Ada Cusidó. Cal inscripció prèvia a través
del web de l’Ajuntament. A les 12 h a l’Ateneu
-Visita guiada ‘Rivo Rubeo, Rubí medieval’
A les 17 h. Punt de trobada pl. Doctor Guardiet.
Preu 9 € / persona adulta. Inscripcions a www.
rubiguiem.com, info@rubiguiem.com o al 620
56 53 21 Org. Rubí Guiem
-Visita guiada ‘El barri del padró’
A les 17 h. Punt de trobada pl. Catalunya Preu 9 €
/ persona adulta. Inscripcions a www.rubiguiem.
com, info@rubiguiem.com o al 620 56 53 21 Org.
Rubí Guiem
-Concert Betta Berodia Blues Quartet
A les 20.30 h a la Sala 14/13 al Pinar. Org. Societat
de Blues de Rubí.
DIUMENGE 20 DE MARÇ
- Cantamusícos. El musical

L’activitat es va celebrar el dissabte a la Biblioteca Mestre Martí Tauler. / Localpres-Ajuntament

sostenible i l’acció pel clima.
El debat a les diferents
taules va ser molt ric i va
donar com a resultat un
gran nombre de reflexions
i propostes que, segons el
consistori, es tindran en
compte en l’elaboració del
PAIC.
L’alcaldessa, Ana M.
Martínez, va obrir el Fòrum
per la cultura a Rubí. Durant la seva intervenció, va
destacar la importància de
disposar d’un Pla d’acció
i innovació cultural que
orienti l’acció cultural durant els pròxims cinc anys:
“Actuar sobre la cultura és
actuar sobre l’ànima de la
nostra ciutat. La cultura
defineix la nostra identitat,
és una via d’expressió però

també d’educació, un valor
intangible capaç de cohesionar comunitats senceres”.
El regidor de Promoció i Dinamització Cultural, Moisés
Rodríguez, va agrair la participació i gran implicació de
totes les persones assistents
a la jornada.
La ciutadania assistent
al Fòrum també va fer una
bona valoració de la jornada, per la possibilitat que li
va brindar de trobar-se amb
altres persones, entitats i
el mateix Ajuntament, i de
generar un espai de reflexió
conjunta al voltant de la
cultura.
Participació en línia
Les persones que no van
poder assistir al Fòrum tin-

Teatre La Sala. Dos passis: a les 12.30 h i a les
17 h. Venda d’entrades a Crisma i Launnamar.
Anticipades 12 € i el mateix dia 15 €
-Visita guiada ‘L’arqueologia a Rubí’
A les 17 h. Punt de trobada pl. Doctor Guardiet
Preu 9 € / persona adulta. Inscripcions a www.
rubiguiem.com, info@rubiguiem.com o al 620
5653 21 Org. Rubí Guiem
DILLUNS 21 DE MARÇ
-Conferència ‘Secrets del pontificat del Papa
Francesc’ A càrrec de Vicenç Lozano, redactor
d’Internacional de TV3. A les 18 h a la Biblioteca
Municipal. Org. Aula d’Extensió Universitària
de Rubí
DIMECRES 23DE MARÇ
-Dimecres manetes. Servei d’autoreparació de
petits aparells elèctrics i electrònics.
A les 17 h a l’Ateneu.
DIJOUS 24 DE MARÇ
-Taller de factura elèctrica
A les 18 h a l’auditori del Rubi Forma. Org. Rubí
Brilla
-Visita guiada per la mostra ‘El farcell de la

dran també la possibilitat de
fer les seves aportacions a
través de la plataforma Participa Rubí. Des de dilluns i
durant un mínim de dues
setmanes, podran accedir
a un qüestionari que toca
diferents qüestions d’interès sobre la cultura, com ara
el grau de coneixement i ús
dels equipaments culturals
de la ciutat, la valoració de
les activitats que s’organitzen, les millores que voldrien fer en diferents àmbits
o les seves propostes en
relació amb la comunicació
de l’acció cultural. Aquesta
via de participació també
està oberta a persones que
hagin pres part al Fòrum,
però que vulguin ampliar
les seves opinions.

postguerra. Quan la gana aguditza l’enginy’. A
càrrec del comissari de la mostra, Sergi Freixes.
A les 19 h al Castell

EXPOSICIONS
Escenes oceàniques. Mostra de pintura de l’arstista rubinenca Núria S. Lacambra. Al Celler.
Inauguració 18 de març a les 18.30 h
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 la postguerra. Mostra del Museu
d’Història de Catalunya. Al Castell fins al 27 de
març.

CULTURA
MÚSICA

Els artistes Miki Núñez, Ana Mena, Nil Moliner
i Suu participaran al Primavera Pop de Rubí

FESTIVAL

Música, exposicions i mercat
d’art al No Woman No Fest
REDACCIÓ

L’entitat local La SoniK organitza un any més el festival
No Woman No Fest dins
del marc del 8M. De nou,
el grup juvenil ha preparat
un festival multidisciplinari
amb actuacions musicals,
exposicions i un mercat
d’art.
El No Woman No Fest
tindrà lloc al Celler els dies
19 i 20 de març i donarà el
tret de sortida les 12 h amb
l’inici de l’exposició. A les

Miki Núñez, al festival del 2021. / Los40

REDACCIÓ

L’emissora radiofònica Los
40 Principales ja ha fet públic el cartell del festival
Primavera Pop que es farà
el 2 d’abril a l’aparcament
de l’Escardívol, a Rubí. Entre els artistes convidats,
destaquen noms com Ana
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Mena, Nil Moliner, Miki
Núñez, Suu, Marlon, Álvaro
de Luna, Justin Quiles o Lost
Frequencies.
L’actuació musical començarà a les 19 h i acabarà
a les 23 h i serà d’accés
lliure, segons ha explicat
l’Ajuntament. L’any passat,
l’esdeveniment es va fer a

Ana Mena, en una actuació l’any passat a Rubí. / Localpres-Ajuntament

l’amfiteatre del Castell amb
accés restringit i el 2020 es
va haver de suspendre per
culpa de la pandèmia de
covid.
El concert té un cost
per l’Ajuntament de Rubí
de 120.000 euros, el més
elevat des que la ciutat acull,
des de fa sis anys, el festival

musical.
El cartell del Primavera
Pop a Rubí es completa
amb els artistes Mau i Ricky,
Dvicio, Tiago PZK, Bombai
i David Otero, Marc Seguí,
Lérica, Ainoa Buitrago, Agoney, Leo Rizzi, Walls, The
Tyets, Bounce Twice, Júlia
Blum i Sara Roy.

El grup musical Angeladorrrm actuarà al festival. / Enderrock

LITERATURA

MÚSICA

La llibreria El Racó del Llibre
organitza el 20 de març a les
12 h la presentació del llibre
‘Benvinguda’, de l’escriptora
Empar Moliner.
En aquesta obra, l’autora
exhibeix el seu talent literari
en un relat commovedor i
inoblidable sobre l’amistat,
el pas del temps, el perdó i
la cruesa secreta de la me-

La Societat de Blues de Rubí
ha organitzat un espectacle
musical de blues a la Sala
14/13 de La Cruïlla-Centre
Cívic del Pinar el 19 de març
a partir de les 20.30 h.
El concert anirà a càrrec de Betta Berodia Blues
Quartet, un grup liderat per
la madrilenya Betta Berodia
i que té moltes influències
de Chicago, on Berodia
va viure part de la seva

Empar Moliner presenta al Racó del
Llibre ‘Benvinguda’, Premi Ramon Llull
nopausa.
El llibre li ha valgut a Empar Moliner per guanyar el
Premi Ramon Llull. No és
l’únic premi que ha guanyat
l’escriptora, que té gairebé
mitja dotzena de publicacions. El 2005 va guanyar
el Premi Lletra d’Or per la
novel·la ‘T’estimo si he begut’
i el 200 va endur-se el Premi

13.30 h hi haurà un dinar
popular i a les 16 h està
prevista una taula rodona,
que anirà a càrrec del col·
lectiu feminista de Rubí Les
Aloges. A partir de les 16 h
començaran els concerts,
que aniran a càrrec d’Angeladorrrm, Filles Europees,
Laura Lázaro i DJ Natura.
L’endemà 20 de març, a
partir de les 12 h s’instal·larà
el marcat d’art i es tornarà a
fer un dinar popular. El festival acabarà amb l’actuació
musical de PD Frida.

Josep Pla amb el llibre ‘Feli,
esthéticienne’.
D’altra banda, el Racó
del Llibre té programada una
sessió del club de lectura en
la qual assistirà Joan-Lluís
Lluís, recent Premi Òmnium a
la Millor Novel·la de l’Any pel
llibre ‘Junil a les terres dels
bàrbars’. La trobada serà el 23
de març a les 19.30 h i l’autor

signarà llibres.
També té prevista una
trobada del club de lectura la
llibreria L’Ombra, el 6 d’abril
a les 19 h. En aquest cas, el
llibre protagonista serà la
novel·la ‘Reunió’, de Natasha
Brown, una història que explica la situació equívoca a què
es veu abocada una dona fora
del seu àmbit social. / DdR

Concert a la Sala 14/13 amb
Betta Berodia Blues Quartet
experiència musical. Betta
Bordia estarà acompanyada del gran guitarrista Pablo Sanpa i tot el quartet
ofereix un espectacle ple
de música afroamericana
i amb un exquisit repertori
de música negra amb molt
groove.
L’accés a l’espectacle
tindrà un cost de 5 euros
amb consumició obligatòria. / DdR
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Bona jornada pel Cent
Patins que manté opcions
per disputar els play-off
Jornada quasi perfecta pel
HCR Cent Patins: tant l’equip
masculí com el femení van
aconseguir la victòria davant
el potent CPL Valladolid. Només l’equip femení va deixa
escapar un punt. Va ser el primer partit de la jornada, molt
igualat i sense oportunitats
clares. L’equip de Valladolid
es va posar endavant a cinc
minuts pel descans. I no va ser
fins al minut 14 de la segona
part quan va arribar un de gol
de picaresca de la rubinenca
Lucia Moreno, que suposava
l’empat del partit.
El marcador ja no es mouria i així va arribar a la pròrroga amb gol d’or, que aquest
cop va ser favorable al Cent
Patins, amb un gol d’Alejandra Vallejo als 26 segons de
la represa. Dos punts molt
importants que deixa el sènior femení del Cent patins
a la segona plaça de la lliga,
però amb un partit menys.
Les jugadores de Fajardo poden ser primeres abans dels
play-offs si guanyen els tres
partits que resten. Els dos
primers seran aquest cap de
setmana a terres valencianes:

ESPORTS

Divendres, 18 de març de 2022

el primer contra el CPC Vila
Real i diumenge contra Skulls
Almàssera.
Per la seva banda, el sènior masculí va fer la feina a
la primera, encara que amb
esforç i patiment tot i anar
sempre pel davant al marcador. El conjunt de Valladolid
va disposar d’una clara ocasió
a la primera part, amb el Rubí
amb dos jugadors menys,
però una gran actuació del
porter Arnau ho va evitar. A
la segona part, van arribar els
gols del Cent Patins, per part
de Genís i Coronas, contrarestats pels locals amb gols de
Marcos Pérez. La insistència
dels rubinencs va donar fruits
amb gols de l’Ian Alarcón i de
Thomas.
Gran partit i bones sensacions en aquesta segona volta
i tot i haver perdut dos partits
encara tenen oportunitats per
classificar-se pels play-offs.
La clau és guanyar els partits
que tenen la setmana vinent
davant Castelló, Oropesa i
més endavant amb el Castellbisbal, partits assequibles,
però s’han de jugar i guanyar.
/ Cent Patins

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

El Rubí empata amb el Sabadell Nord

El Sabadell Nord i la Unió
Esportiva Rubí, rivals directes,
van empatar 1-1 en la darrera
jornada de lliga, un empat
que no satisfà ningú.
El partit va ser molt igualat des del principi, tot i que
la iniciativa a l’inici va ser del
Sabadell Nord, dirigit per
Carlos López, exmíster del
Rubí. Un llançament de falta
de Luque va poder avançar als
locals, però el porter rubinenc
Guitart va fer una gran intervenció. La rèplica del Rubí va
arribar per part d’Ivan Méndez, però el seu xut va sortir
per sobre del pal.
El domini va passar a ser
per al Rubí, tot i que en el minut 41 els locals s’avançaven
al marcador amb un gol de
Vega. Quan tot feia pensar
que arribaria el descans amb
l’1 a 0, en el minut 45, Ortega va aconseguir empatar
després d’un centre d’Aitor
Torres a l’àrea.
La segona part va ser
més monòtona. El Rubí va

controlar les arribades del
Sabadell Nord i Juan Romero
va encertar els canvis de la
banqueta blanc-i-vermella.
Roger Gorrea va saltar al
camp i es va convertir en
el jugador més perillós del
Rubí. Tot i això, el marcador
ja no es mouria. Gorrea va
disposar d’una ocasió molt
clara i l’àrbitre va anul·lar un
joc de Sidi Be, mentre que els
locals van reclamar un penal
sobre Carlos Silva, que el col·
legiat va assenyalar com a
lliure directe. Ja en temps de
descompte, el Rubí encara va
disposar d’alguna clara oportunitat, sense encert.
Empat i repartiment de
punts que no satisfà ningú.
El Rubí rebrà aquest cap de
setmana a Can Rosés, el Sant
Ildefons, altre rival directe.
Maneta del filial
El filial del Rubí va endossar
un 5-0 al Llorençà en un gran
partit dels blanc-i-vermells,
dirigits per Jose Quereda

Contundent victòria del
Veinti que se situa segon

Primera derrota del primer equip
del CE Horitzó a la Lliga Catalana

El Veinti va dominar el partit. / Cedida

del seu equip que van poder
presenciar les partides finals.
Per una altra banda, diumenge les pistes de CovaSolera van acollir una nova
jornada del Campionat de Catalunya Individual Masculí on
van aconseguir la classificació
per la fase final 7 jugadors
masculins i 1 jugadora.
Finalment, la directiva de
la UP Las Torres-Rubí informa
que ha convocat l’assemblea
ordinària per dimecres 23 de
març a les 19:00. / Luis Julián

Marcos Sinobas feia el tercer.
En el minut 82 va arribar el gol
de Babacar Samba i Sinobas,
de nou, tancava el resultat del
5-0 en el minut 88. / UE Rubí

BÀSQUET ADAPTAT | LLIGA CATALANA

Èxit de participació a l’Open
femení de la UP Las Torres-Rubí

El passat dissabte es va celebrar a les instal·lacions de
la UP Las Torres-Rubí l’Open
Femení. Va comptar amb la
participació de 30 dobletes
que tot i la pluja van poder
disputar aquest torneig gràcies a la coberta que hi ha sobre
les 10 pistes centrals.
Aquest torneig va tenir un
caire molt festiu, ja que es va
aprofitar per celebrar el Dia
Internacional de la Dona. Per
aquest motiu va fer acte de
presència l’alcaldessa i part

‘Pirri’. Ja en el minut 6, Aiman
Behehimda ‘Jacky’ feia el
primer pel Rubí. El segons va
arribar en el 46, obra d’Hasni,
mentre que en el minut 65,

FUTBOL | TERCERA CATALANA

PETANCA | TORNEIG

La pluja no va deslluir un torneig que va ser molt festiu. / Cedida

Àlex Ortega va marcar l’empat pel Rubí. / Éric Sales

No va tenir gaire història el
partit que va disputar el CF
Juventud 25 de Septiembre
contra la UE Planadeu Roureda, corresponent a la 20a
jornada del grup 6 de la Tercera Catalana.
L’equip de Sabadell es va
presentar al Municipal 25 de
setembre sense canvis a la
banqueta i amb només 10
jugadors disponibles sobre
la gespa. Tot i això, el Veinti
es va prendre el partit molt
seriosament i el va controlar
des de l’inici fins al final. A la
mitja hora, ja guanyava 3-0
i el descans va arribar quan
el marcador reflectia un 4-0
favorable al Veinti.
A la represa, l’equip dirigit

per Richard Giménez va baixar
la intensitat de joc, però, tot i
això, i fruit del cansament de
l’equip visitant, va aconseguir
augmentar la diferència fins
al 8-0 final. Óscar Hidalgo
amb un “hat-trick”, Roli amb
doblet, Younes, Miki i Àlex van
ser els golejadors del partit.
Amb aquesta victòria, el
Juventud 25 de Septiembre
torna a col·locar-se en la
segona posició de la taula
classificatòria a 9 punts del
líder, el San Lorenzo.
El pròxim dissabte, el primer equip del club jugarà
contra Fundació Terrassa FC,
al Municipal de les Fonts, a
partir de les 18 hores. / J.
González

El primer equip de bàsquet
del C.E. Horitzó va caure
derrotat 27-33 per l’Specials
de Montornès, segurament
el conjunt més sòlid de la 1a.
Divisió de la Lliga Catalana.
El partit va començar molt
igualat i amb constants alternatives en el marcador.
A la mitja part, el resultat
era favorable als nois de Sara
Zabalgo per 12 a 10. El tercer
període va ser determinant
pel resultat, ja que Specials
va anotar 9 punts per 4 de
l’Horitzó. I en el darrer quart,
amb els dos equips desbocats
de cara a la cistella contrària,
els de Montornès encara

van esgarrapar 3 punts més
d’avantatge, per acabar guanyant de sis.
Pel C.E. Horitzó van jugar:
Toni Torres (10), Pablo Plaza
(7), José Roldan (6), Isaac
Garcia (4), Alex Fortià, Efrain
Escalona i Helena Corbella.
Per la seva banda, l’equip
B va aconseguir una clara victòria per 44-5 en la 6a jornada
de la Lliga Catalana de 4a Divisió davant els Unics Cerdanya
B. Pel C. E. Horitzó van jugar:
Darek Vera (14), Jordi Cuevas
(10), Albert Almirall (6), Fidel
Peña (6), Alberto Torralbo (6),
Daniel Latre (2) i Enric Largo.
/ CE Horitzó

BOCCIA | LLIGA CATALANA

Una de freda i una de calenta per al
CE Horitzó a la jornada de boccia

En la 4a Jornada de la Lliga
Catalana de Boccia, disputada
el 13 de març a Santa Coloma
de Cervelló, van participar-hi
dos jugadors del Club Esportiu
Horitzó: José Antonio García i
Ángel Pérez. García només va
disputar un partit, ja que el
segon li van donar per guanyat
davant la no presentació del rival. En el partit davant Malena
Escartin, de l’A.E. Catalònia, el
jugador de l’Horitzó va perdre
el primer parcial per 0-1, però
es va refer en els altres tres,
endossant a la seva rival uns

tantejos d’1-0, 5-0 i 2-0, per
un total de 8 a 1 favorable
a l’egarenc. Per la seva part,
Ángel Pérez no va tenir el seu
millor dia. Davant Ma Dolores
Hidalgo, de l’A.E. Catalònia, va
perdre per un total de 4 a 2.
Després, va jugar contra Josep
Jolonch, del C. E. Esbonat, amb
qui també va perdre, aquest
cop per 5 a 2. Els dos partits
van anar molt ajustats i s’espera que Pérez, que en aquesta
jornada no es trobava massa
bé de salut, remunti en els
pròxims partits. / CE Horitzó

ESPORTS
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ATLETISME | COMPETICIONS

WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

El 42è Cros Escolar i La 1a Cursa
El Masculí del CN Rubí guanya el
de la Dona es disputaran diumenge Tenerife i s’assegura la permanència
La 42a edició del Cros Escolar
de Rubí i la 1a Cursa de la
Dona es disputaran aquest
diumenge 20 de març al
bosc de Ca n’Oriol. Després
de dos anys d’aturada per
la pandèmia, les dues competicions organitzades per
la Unió Atlètica Rubí (UAR)
i l’Ajuntament tornaran a
convocar atletes de totes les
edats. Les inscripcions per a
les diferents curses es podran
fer fins al 17 de març a través
de les pàgines web www.inscripcions.cat/crosderubi2022
i www.inscripcions.cat/cursadonarubi2022.
El Cros Escolar és un dels
esdeveniments esportius
més participatius de l’any,
com ho demostren els prop
de 900 corredors i corredores de la seva última edició,
celebrada el 2019. La competició consistirà en 13 curses,
corresponents a les diferents
categories d’edat, que tindran lloc durant tot el matí als
circuits habilitats per a l’ocasió. La primera, corresponent
a la categoria open ─a la qual
hi poden participar dones i
homes esportistes de totes
les edats fora de les categories escolars─, s’iniciarà a les
9.15 h mentre que l’última,
la de les atletes nascudes els
anys 2012-2013, està prevista
cap a les 13.15 h.
L’organització lliurarà un
trofeu acreditatiu als infants
i joves que quedin als tres
primers llocs de la classificació general i de la classificació

El Cros Escolar és una de les activitats esportives més participatives a
Rubí. / Ajuntament - Localpres

local de les curses escolars. A
més, s’entregarà una motxilla
als tres primers de la general,
i una cantimplora metàl·lica
i una bossa de cordes als
classificats del quart al desè
lloc. La resta de participants
rebrà una medalla. En el cas
de la cursa open, les tres primeres persones classificades
rebran també un trofeu i una
motxilla, i les que quedin entre el quart i el desè lloc una
cantimplora metàl·lica i una
bossa de cordes.
Cursa de la Dona
La gran novetat d’aquesta matinal d’atletisme serà
l’organització de la primera
Cursa de la Dona, inclosa a

la programació del Dia Internacional de les Dones. La
prova està pensada perquè hi
puguin participar tant dones
com homes, com una manera
d’evidenciar el suport de tothom a l’esport femení.
La Cursa de la Dona es
disputarà a les 11.50 h i consistirà en un recorregut de
3.300 metres. Les persones
que quedin entre els primers
tres llocs rebran un trofeu i
una motxilla, i aquelles que
quedin entre el quart i el desè
lloc, una cantimplora metàl·
lica i una bossa de cordes.
A més, les primeres 500
inscrites rebran una samarreta de regal amb el lema
‘Campiones’.

Gran paper d’Aketza Sumell (UAR)
en el Campionat d’Espanya Sub-18
Aketza Sumell i Alba Rodríguez, integrants de la Unió
Atlètica Rubí (UAR), van
participar a principis de
març en el 42è Campionat
d’Espanya Sub-18, disputat
a València.
Aketza Sumell va competir en la prova d’alçada,
on va quedar en la quarta
posició, amb una millor
marca personal d’1,94 m
i en una prova de molt alt
nivell. Sumell es va haver
de retirar per lesió, fet que
el va deixar sense possibilitat d’optar a les medalles.
Tot i això, l’atleta rubinenc,
entrenat per Marc Tusset,
va fer un gran paper.
A la prova de 60 m llisos,
Alba Rodríguez, després
d’un espectacular escalfa-

Aketza Sumell, en la prova d’alçada. / Miguelez Team.

ment on es va poder veure
que arribava en un gran
moment de forma, no va
poder competir per una
errada tècnica. Tot i això, el

club ha animat Rodríguez,
entrenada per Arantza Barroeta, i ha felicitat els dos
atletes pel seu compromís i
esforç. / UAR

El Sènior Masculí del CN Rubí
va aconseguir a casa, a la
piscina del CN Molins de Rei,
assegurar la permanència a
Divisió d’Honor després de
superar clarament el Tenerife Echeyde. Va ser un partit
molt bo per al conjunt local
que de seguida va marcar
distàncies amb l’equip canari
i en què va destacar l’actuació d’Uros Vasic, autor de
set gols.
D’altra banda, la jugadora del Femení del CN Dana
Gerschcovsky, que ha disputat amb l’Argentina la FINA
Waterpolo World League,
ha quedat en cinquena posició en aquesta competició, disputada al Perú. Amb
aquest resultat, la selecció
‘albiceleste’ ha aconseguit
classificar-se per disputar el

Mundial, que tindrà lloc a
Budapest, a Hongria, a partir
del 18 de juny.
Finalment, la waterpolista rubinenca Elena Ruiz,
medalla de plata olímpica,

és protagonista, juntament
amb una cinquantena de
dones, del reportatge ‘Generación Next 2022’, publicat
a la revista Mujer Hoy amb
motiu del 8M. / CNR

ALTRES RESULTATS
MÀSTERS

C.N. CATALUNYA

10-10

ALEVÍ A

C.N. PREMIÀ

10-6

C.N. TERRASSA B

ALEVÍ B

15-0

CADET MASCULÍ

C.N. TERRASSA

8-14

CADET FEMENÍ

A.E. SANTA EULÀLIA - CN
MONTJUIC

14-3

INFANTIL FEMENÍ

C.N. SANT ANDREU

8-18

C.N. TERRASSA

JUVENIL FEMENÍ

14-5

C.N. BARCELONA

JUVENIL MASCULÍ

20-6

U.E. D’HORTA

INFANTIL MASCULÍ

12-19

CN POBLE NOU

BENJAMÍ B

0-6

CN BADIA

BENJAMÍ B

02/04/22

TAEWONDO | CAMPIONAT DE CATALUNYA SUB-21

El rubinenc Aleix Berengueras, medalla
d’or en el Campionat de Catalunya Sub-21
Diversos taekwondistes del
Club Balmes Rubí van participar el 13 de març en el
Campionat de Catalunya Cadet i Sub-21 i entre tots van
sumar quatre medalles. La
participació més destacada
va ser la d’Aleix Berengueras,
que va aconseguir penjar-se
la medalla d’or a la categoria
Sub-21.
En aquesta mateixa categoria, Unai Flores, que va fer
uns combats espectaculars,
va aconseguir el bronze i
Alan Moral va caure a quarts
de final després d’haver
guanyat el primer combat.
La bona actuació dels esportistes locals va permetre
a l’equip proclamar-se segon
classificat en la categoria
femenina.

Representants del Balmes Rubí al campionat català. / Cedida

Pel que fa a la participació
femenina, Sandra Gázquez va
aconseguir la medalla de
bronze i Elba Silva va caure
a quarts de final després de
guanyar el primer combat.

En relació a la categoria cadet, Ekaitz Aguirre va sumar
una plata després de quatre
combats magnífics i Hodefa
Aaidoun va caure eliminat a
quarts de final. / Club Balmes

