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Argimon tanca la porta a fer un 
hospital a Rubí en els propers anys
MARTA CABRERA

Rubí continuarà sense hos-
pital de proximitat com a 
mínim uns quants anys. 
La construcció de l’Hospi-
tal Vicente Ferrer a Rubí, 
projectada fa prop de 15 
anys i aparcada per tots els 
governs que han passat per 
la Generalitat, tampoc està 
ara “en el mapa”, segons 
ha explicat el conseller de 
Salut, Josep M. Argimon, 
durant una visita al CUAP 
de Rubí. “L’Hospital Vicen-
te Ferrer haurà d’esperar, 
sé que les necessitats són 
moltes, però els recursos 
són molt limitats. Jo faig 
una crida per destinar més 
recursos, no perquè sí, sinó 
perquè necessitem invertir 
més”, ha explicat, afegint 
que les inversions en Salut 
només representen el 2% 
del pressupost.

Tampoc existeix ja la 
possibilitat de transfor-
mar l’Hospital General de 
Catalunya en l’hospital de 

migdia. El dirigent de Salut 
ha pogut fer una visita a les 
instal·lacions, juntament 
amb l’alcaldessa i acompa-
nyats pel director del CUAP 
Mútua, Xavier Pañart. 

El director ha explicat 
que la valoració de la po-
sada en marxa del CUAP, 
ubicat al mateix CAP Mútua 
de Terrassa, “és molt bona”, 
ja que “dona resposta a 
la necessitat urgent de la 
ciutadania les 24 hores 
durant tot l’any, resolent 
problemes de salut urgents 
de mitjana i baixa comple-
xitat”. 

A més, segons ha de-
clarat, el seguiment que 
es pot fer ara als malalts 
crònics i fràgils és molt mi-
llor, evitant desplaçaments 
incòmodes a l’hospital. 

D’altra banda, també 
cal destacar que el centre 
sanitari ara està equipat 
per atendre persones en 
risc vital important, esta-
bilitzant la seva situació 
abans d’arribar a l’hospital.

Mor un treballador després 
de caure al buit en una 
nau del polígon Rubí Sud
Els Mossos d’Esquadra han 
informat de la mort d’un 
treballador dimarts a la tar-
da en una nau industrial de 
l’avinguda Gaudí, al polígon 
Rubí Sud. Poc abans de les 
15.30 h, la policia ha rebut 
un avís sobre un home que 
s’ha precipitat al buit i que 
ha mort. La víctima tenia 
51 anys i era de nacionalitat 
espanyola.

L’accident ha succeït 
quan el treballador es tro-
bava col·locant una línia 
de vida i per motius que 
encara es desconeixen s’ha 
precipitat al buit i ha mort. 
Al lloc dels fets, s’han tras-

lladat diverses patrulles de 
Mossos d’Esquadra, de la 
Policia Local, efectius de 
la Unitat d’Investigació de 
la comissaria de Mossos 
de Rubí, unitats del Servei 
d’Emergències Mèdiques 
(SEM) i la Unitat de Suport 
Psicològic del SEM.

Els agents han posat els 
fets en coneixement del jut-
jat d’instrucció en funcions 
de guàrdia de Rubí i del De-
partament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, d’acord 
amb els procediments ha-
bituals en cas d’accidents 
laborals amb víctimes mor-
tals. / DdR

El conseller, Josep M. Argimon, i l’alcaldessa, Ana M. Martínez, amb el director del CUAP, Xavier Pañart. / M.C.

referència de proximitat 
per a Rubí, Sant Cugat i 
Castellbisbal, com es va 
dir fa uns anys. En aquest 
cas, Argimon ha dit que 
l’Hospital General va estar 
molt a prop de transfor-
mar-se en aquest centre 
de referència, però que al 
final no va poder ser, tot 
i que no ha especificat els 
motius: “Va ser una opció 

real, però ara ja no ho és, 
per diverses raons”.

Sense pediatres d’urgència
En relació a les urgències 
pediàtriques, una altra de 
les grans demandes ciuta-
danes, Josep M. Argimon 
ha dit que “el 40% de les 
atencions pediàtriques del 
país la fan metges de famí-
lia que només fan pediatria, 
ara i des de fa 25 anys”. 
Tot i això, el conseller s’ha 
compromès a treballar per 
millorar en aquest aspecte.

Abans que el responsa-
ble de Salut fes aquestes 
declaracions, l’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, havia 
tornat a reivindicar la cons-
trucció de l’hospital i la 
demanda de tenir pediatra 
d’urgències les 24 h del dia.

Inauguració del CUAP
El conseller ha fet aquestes 
declaracions en el marc de 
la visita d’inauguració del 
CUAP Mútua de Terrassa 
a Rubí, aquest dimecres al 

Els Mossos busquen 
un home desaparegut 
a Rubí el 23 de març

Els Mossos d’Esquadra han 
emès una alerta ciutadana 
per buscar Danilo Salva-
dor, un home desaparegut 
a Rubí el 23 de març. Es 
tracta d’un home d’1,81 m 
d’alçada, complexió nor-
mal, cabell curt, llis i negre. 

Anava vestit amb una ja-
queta negra i texans.

La policia demana a 
qualsevol persona que 
l’hagi pogut veure que 
truqui al 112 per donar 
informació i ajudar a tro-
bar-lo. / DdR

L’home va desapareixer el 23 de març i anava vestit amb una jaqueta 
negra i uns texans. / Mossos d’Esquadra

Josep M. Argimon, durant la compareixença al CUAP Mútua. / M.C.
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Rubí s’estanca en la recollida selec� va 
de residus i segueix a la cua del Vallès
M. CABRERA

El Consell Comarcal del 
Vallès Occidental ha fet 
públiques les dades provi-
sionals sobre la recollida 
i la selecció de residus i 
aquestes no són bones per 
Rubí. La ciutat en el darrer 
any no ha incrementat el 
percentatge de la fracció de 
recollida selec� va, que con-
� nua sent del 38%, mentre 
que la fracció resta, el que 
es recull al contenidor gris, 
representa el 61%. Aquest 
estancament suposa allu-
nyar-se molt de l’objectiu 
de la Unió Europea d’arribar 
al 50% de la recollida se-
lec� va, que estava marcat 
pel 2020. Rubí, ni tan sols 
ha estat capaç d’arribar a 
l’propòsit que es va marcar 
el Consorci de Residus del 
Vallès per al 2021, que era 
arribar al 43%.

A més, aquest balanç 
negatiu tampoc serveix a 
Rubí per sortir de la cua 
dels municipis que menys 
reciclen a la comarca. És el 

segon que menys recollida 
selec� va té, només superat 
per Sabadell, el municipi 
que menys recicla del Vallès 
Occidental. Matadepera, 
Ullastrell, Vacarisses i Palau 
Solità i Plegamans són els 
municipis que més reciclen.

El que sí que s’ha pro-
duït és una reducció de 
residus, tant en la fracció 

OBRA NOVA AL CENTRE 
SITUADA AL CARRER PRIM.

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

�nca. Plantes baixes i pisos 
amb terrasses. 

Acabats de qualitat.

Ref. 12683

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

190.000 �

VENDA DE 
PISOS DES DE

incrementat el reciclatge de 
la fracció orgànica (0,32%), 
els envasos (0,69%), la frac-
ció vegetal (6,73%), altres 
residus de la deixalleria 
(24,76%) i els residus tèx� ls 
(8,6%). En canvi, ha dismi-
nuït el nombre de residus 
reciclats de vidre (0,57%), 
de paper i cartró (7,4%) i 
voluminosos (14,7%).

resta com en la recollida 
selec� va, però molt pe� ta, 
de 471 tones. Durant el 
2021, la ciutat va generar 
un total de 34.548,37 tones 
d’escombraries, de les quals 
13.334,87 corresponen al 
reciclatge i 21.213,50 a la 
fracció resta.

Pel que fa a la natu-
ralesa dels residus, s’ha 

Restriccions d’aparcament a 
l’Escardívol pel Primavera Pop

L’aparcament de l’Escardí-
vol està tancat aquests des 
d’aquest dimecres fins al 
dissabte pel muntatge previ 
al festival Primavera Pop. 
A més, de cara al dissabte, 
quan � ndrà lloc el concert, 
no es podrà estacionar tam-
poc a par� r de les 14 h al 
tram fi nal del passeig de la 
Riera, ja que la zona estarà 
reservada per a persones 
amb mobilitat reduïda. 

A par� r de les 14 h del 
mateix dia tampoc es podrà 
deixar al cotxe al tram del 
carrer Terrassa, just davant 
de la comissaria de la Policia 
Nacional. / DdR

L’Ajuntament de Rubí, a 
través del Servei de Comerç, 
ha decidit reprogramar la 
jornada comercial R-Outlet 
aquest dissabte, després 
que la setmana passada se 
suspengués per culpa de 
la pluja. 

L’activitat tindrà lloc a 
par� r de les 10 h del dissab-
te i fi ns a les 20 h i comptarà 
amb la participació d’una 

quarantena de comerciants. 
Els bo� guers sor� ran al car-
rer davant dels seus comer-
ços a l’illa de vianants per 
mostrar els seus productes 
i trobar-se amb la ciutadania

En el cas dels comerços 
situats fora de la zona de vi-
anants, el servei de Comerç 
els ha facilitat una ubicació 
dins de l’illa. 

D’altra banda, la R-Out-

let també té previst oferir 
activitats de dinamització 
adreçades a la ciutadania. Al 
ma�  s’han programat tallers 
infan� ls que es faran al car-
rer Maximí Fornés. També 
està previst que durant tot 
el dia hi hagi una banda de 
música i� nerant que ambi-
en�  els diversos carrers per 
on se celebrarà la jornada 
comercial. / DdR

Reprogramada la R-Outlet 
per aquest dissabte

L’aparcament de l’Escardívol està tancat. / C.B.



Divendres, 1 d’abril de 2022 ACTUALITAT4
La ciutat omple 18 
camions amb material 
per ajudar Ucraïna
Entre el 7 i l’11 de març, 
Rubí ha recollit 18 camions 
de material per Ucraïna 
dels dos punts de distri-
bució de l’Ajuntament ha-
bilitats al Rubí Forma i al 
mateix edifi ci municipal. El 
material s’ha triat i classifi -
cat gràcies a una vintena de 
persones voluntàries inscri-
tes a la borsa de la xarxa de 
voluntariat de Rubí que han 
preparat les donacions per 
al seu enviament a Ucraïna.  

Aquesta setmana, un 
camió, genti lesa de l’em-
presa local Sircat, ha tras-
lladat tot el material recollit 
fi ns al magatzem de la Zona 
Franca que ha habilitat el 
Consolat General d’Ucra-
ïna a Barcelona. En total, 
les aportacions dels rubi-
nencs han omplert 12 pa-
lets industrials amb arti cles 
d’alimentació, alimentació 
per nadons, medicaments, 
material sanitari, mantes i 
arti cles d’higiene personal 
i de primera necessitat, 
entre altres. El material 
lliurat s’ha emmagatzemat 

en diversos punts de la 
ciutat amb la col·laboració 
d’enti tats com l’Associació 
de Veïns de Ca n’Oriol, els 
Castellers de Rubí, la Peña 
Cultural Calixto Sánchez o 
la Coordinadora d’Enti tats 
Andaluses de Rubí.

Ara, el personal del 
Consolat General d’Ucra-
ïna a Barcelona coordina-
rà l’enviament al territori 
ucraïnès. Les donacions 
de roba les ha recollit la 
Fundació Solidança d’Eco-
nomia Social i Solidària.

Rubí ha acollit una quaran-
tena de refugiats
Fins al moment, el servei 
d’Acollida i el Punt d’Infor-
mació i Orientació (PiO) ha 
atès a 24 persones adultes 
d’origen ucraïnès que han 
arribat a la ciutat i 18  me-
nors.

S’han rebut 60 oferi-
ments de veïns, dues em-
preses locals i dues enti tats 
de Rubí  per donar suport 
a la campanya en el que 
calgui. / DdR

Rubí inicia un projecte per oferir un 
sostre a cinc refugiats de forma temporal
REDACCIÓ

Rubí ha posat en marxa un 
nou recurs habitacional per 
acollir persones refugiades, 
gestionat per la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat 
(CCAR) en col·laboració amb 
l’Ajuntament i la societat 
municipal Proursa.

El nou recurs fa possible 
oferir un lloc on viure a cinc 
persones refugiades que 
arribin a Rubí i no puguin 
accedir al Programa Esta-
tal de Refugi, facilitant el 
seu procés d’integració i 
acollida. 

L’accés a aquestes places 
s’estableix en una comissió 
mixta formada per mem-
bres de la CCAR i l’Ajunta-
ment de Rubí i té en compte 
la valoració social de cada 
cas i el pla de treball que 
s’esti gui realitzant des del 
Punt d’Informació i Orienta-
ció en Protecció Internacio-
nal (PiO). “Rubí dona un pas 
més per dotar-se d’eines per 
acollir persones refugiades 
que arribin a la nostra ciutat. 
Som una ciutat d’acollida i 

acollidora i això és el que 
volem conti nuar sent”, ha 
explicat l’alcaldessa Ana M. 
Martí nez.

Les persones refugiades 
que arriben a Rubí es poden 
dirigir al PiO, que els ofereix 
assessorament especialitzat 
en matèria d’asil i contribu-
eix a identificar i orientar 
les persones que potencial-
ment puguin ser sol·licitants 
de protecció internacional. 
El PiO atén homes o dones 

de Refugi. 
L’edifici on s’ubica el 

servei es troba a les ofi ci-
nes del carrer Prim, 33-35, 
a la segona planta. Els dies 
d’atenció són els dimarts i 
dimecres de 16 h a 19 h.

La posada en marxa del 
nou recurs habitacional 
suposa un pas més en la 
col·laboració entre l’Ajunta-
ment de Rubí i la CCAR, que 
va començar el novembre 
del 2019.

susceptibles de sol·licitud 
d’asil o refugi que es troben 
a Rubí i que no han pogut 
accedir al Programa Estatal 

Rubí ofereix cinc places d’acollida per a refugiats fi ns que aquests puguin regularitzar la seva situació. / Ajuntament

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

· 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.
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Convocada una manifestació 
en suport al Sàhara Occidental
L’entitat Rubí Solidari ha 
convocat una manifestació 
aquest divendres a parti r de 
les 18.30 h a la plaça de Pere 
Aguilera per donar suport al 
Sàhara Occidental. El país es 
troba ocupat des de fa dèca-
des pel Marroc després que 
Espanya marxés del territori, 
que va ser colònia espanyola 
entre el 1958 i el 1975.

Fa uns dies, el govern 
de Pedro Sánchez va anun-
ciar que donava suport a 

la proposta marroquí de 
donar autonomia a la zona, 
una posició contrària a la 
qual manté l’ONU per a 
l’únic territori africà no des-
colonitzat oficialment: la 
celebració d’un referèndum 
d’autodeterminació al Sàha-
ra Occidental.

Per Rubí Solidari, el canvi 
d’acti tud del govern espa-
nyol suposa “un abandona-
ment del dret internacional 
i la renúncia completa de 

l’estat a les seves obligacions 
com a potència responsable 
del procés de descolonit-
zació”.

L’enti tat també conside-
ra l’acció “una nova traïció 
del govern de Pedro Sánchez 
cap al poble saharaui i els 
seus legíti ms representats” 
i una “una puntada fl agrant 
als drets humans”, a més 
d’un incompliment de les 
promeses electorals del 
PSOE. / DdR

El nou recurs 
servirà per fer una 
primera acollida a 
persones pendents  

d’accedir al 
programa estatal 

de refugiats

Dia Mundial de l’Auti sme amb un 
cap de setmana ple d’acti vitats
L’entitat RubíTEA, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Rubí, ha preparat diversos 
actes per commemorar el Dia 
Mundial de l’Auti sme, que se 
celebra el 2 d’abril.

Les acti vitats comença-
ran dissabte amb la instal-
lació d’una parada informa-
ti va i venda de productes de 
l’enti tat a la zona esporti va 
de Can Rosés entre les 9 h 
i les 14 h. Es lliuraran llaços 
i globus blaus i l’equip de 

RubíTEA jugarà un parti t de 
futbol.

El 3 d’abril, l’acti vitat es 
trasllada al Centre Cívic de 
Castellnou, al carrer Colera, 
s/n. A les 11.30 h començarà 
la festa de l’auti sme, oberta a 
familiars i amics de l’enti tat, 
amb tallers infanti ls i algunes 
sorpreses. A les 13 h hi haurà 
el manifest i la intervenció de 
les autoritats i posteriorment 
es farà una barbacoa. Per 
assistir a l’activitat, caldrà 

inscriure’s a través del correu 
electrònic info@rubitea.org.

Finalment, per tancar 
els actes del Dia de l’Auti s-
me, l’entitat ha organitzat 
una xerrada el 4 d’abril a 
les 17.30 h a la Biblioteca a 
càrrec de la psicòloga clínica 
Olga Gisbert que explicarà 
com comprendre i tractar 
l’ansietat en l’auti sme. Per 
assisti r, cal inscriure’s a través 
del correu electrònic oadf@
ajrubi.cat. / DdR
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L’Ajuntament obrirà una nova 
convocatòria de subvencions esportives
REDACCIÓ

La ciutadania podrà acce-
dir en els propers dies a 
la nova convocatòria de 
subvencions per a la pràc-
tica de l’esport federat, 
les activitats esportives 
d’inclusió i les extraes-
colars vinculades als Jocs 
Esportius Escolars corres-
ponents a la temporada 
2021-2022. Aquests ajuts 
estan adreçats a infants i 
joves de 4 a 18 anys de la 
ciutat que realitzen acti-
vitats esportives a través 
d’entitats o d’associacions 
de famílies d’alumnes de 
Rubí o d’altres ciutats, en 
cas que no hi hagi oferta 
esportiva d’aquella disci-
plina concreta al municipi.

Enguany es manté el 
topall de 525 euros per 
sol·licitud, amb l’objectiu 
que no hi hagi desequi-
libris entre disciplines. A 
la convocatòria s’especifi-
quen els diferents concep-
tes subvencionables: les 
quotes d’inscripció i les 
quotes mensuals o anuals 

de participació, la llicència 
esportiva, la revisió mèdica 
i les despeses de roba es-
portiva, aquestes últimes 
subvencionables fins a un 
màxim de 125 euros. Els 
ajuts d’aquesta temporada 
estan dotats amb 120.000 
euros.

Com en les tempora-
des anteriors, la concessió 
dels ajuts es farà segons 
la renda anual de la unitat 

Els ajuts estan destinats a infants i joves fins a 18 anys que fan esport. / Arxiu

els propers dies i s’haurà 
de fer a través de la Seu 
Electrònica de l’Ajunta-
ment de Rubí o excepcio-
nalment, de forma presen-
cial, a les Oficines d’Atenció 
a la Ciutadania (OAC) amb 
cita prèvia. 

A la darrera convocatò-
ria de les subvencions, es 
van concedir 249 ajuts per 
un valor total de 83.367,86 
euros.

familiar. La quantia concre-
ta dependrà d’un sistema 
de gradació. En funció del 
nivell de renda, s’establirà 
el percentatge d’ajut que 
li correspondrà a la família 
sol·licitant. En el cas de 
les activitats d’inclusió, els 
percentatges de la subven-
ció s’incrementen un 5% en 
cada tram.

El termini per presentar 
les sol·licituds s’obrirà en 

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

atender personas mayores

Llámenos al 699 356 464
www.diariderubi.com

Truca’ns al
 609 03 22 89 

Vols anunciar-te?

S’inicien les obres de renovació de la 
xarxa d’abastament del carrer Marconi
Aquesta setmana han ar-
rencat les obres de reno-
vació de la xarxa d’abas-
tament d’aigua del carrer 
Marconi, entre la plaça del 
Progrés i el carrer Edison. 
Segons el consistori, els 
treballs permetran millorar 
la qualitat del servei que 
es presta a les persones 
usuàries.

La xarxa existent en 
aquesta zona és de fibroci-

ment i es troba molt enve-
llida, fet que provoca ava-
ries recurrents que afecten 
notablement la prestació 
del servei i generen molès-
ties a les persones usuàries. 
D’altra banda, la xarxa no 
està mallada, limitant la 
circulació de l’aigua i la ma-
niobrabilitat de la mateixa 
xarxa.

Les obres que es du-
ran a terme consistiran en 

la renovació de la xarxa 
d’aquest tram del carrer 
de Marconi. Això suposa 
un total aproximat de 240 
metres de canonada de 
250 mm de diàmetre de 
fosa i 125 metres de cano-
nada de 100 mm. També 
s’instal·laran 11 vàlvules de 
seccionament noves, es re-
novaran 12 escomeses i es 
col·locarà una ventosa, una 
descàrrega i un hidrant. La 

nova xarxa tindrà una con-
figuració mallada, fet que 
fomentarà la recirculació 
de l’aigua i, per tant, millo-
rarà la qualitat del servei.

Aquestes obres estan 
incloses al pla d’inversions 
del servei d’abastament 
i tenen un pressupost de 
211.342 euros. L’actuació 
es preveu que s’allargui uns 
dos mesos i no contempla 
cap tall de trànsit. / DdR

Un segon premi de 
la Loteria Nacional deixa 
6.000 euros a Rubí

La butlleta premiada s’ha venut en aquest bar. / C.B.

L’administració de loteria del 
carrer Cervantes, la número 
12.875, situada dins del Bar 
Sport, ha venut una butlleta 
del segon premi de la Loteria 
Nacional del 24 de març. El 
número agraciat ha estat el 
49.057 i a Rubí se n’ha venut 

una única butlleta, amb un 
premi de 6.000 euros.

La resta de butlletes 
premiades s’han venut en 
administracions d’Alacant, 
Biscaia, Albacete, Cadis, 
Madrid, Múrcia, Toledo i 
Zamora. / DdR

Les obres del carrer Marconi ja han començat. / C.B.
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growing together!

ESPLAI  DE SETMANA SANTA EN ANGLÈS!

Cursos intensius de tots els idiomes en tornar de Setmana Santa. 
Apunta’t ara i aprofi ta un descompte de 50 euros en la teva inscripció!

Visita les nostres escoles amb 
aquests tours virtuals 360º!
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Bri� sh House al costat dels rubinencs 
L’escola d’idiomes col·labora amb el Club Natació Rubí i parti cipa al R-Outlet

Bri� sh House té les seves 
arrels a la nostra ciutat i 
sempre ha apostat per a 
ajudar als rubinencs a assolir 
els seus objec� us en idiomes. 
Aquesta setmana ens porten 
dues novetats d’allò més 
interessants i obertes a 
tothom.
Amb l’objec� u de promoure no 
només la millora acadèmica, 
sinó també de l’estat � sic, 
aquesta setmana han signat 
un acord de col·laboració 
amb el Club Natació Rubí 
mitjançant el qual tots els 
socis del CNR que s’apun� n 
a un curs d’idiomes, � ndran 
el primer mes i la matrícula 
gra� s. 
A més, aquest dissabte 
tothom està convidat a gaudir 
d’ac� vitats en anglès pels més 

pe� ts a l’illa de vianants de 
Rubí en el marc del R-Outlet, 
un dia de bo� gues al carrer on 
l’anglès us farà cantar, ballar, 
descobrir contes com mai 
els havíeu vist i passar-vos-
ho genial en família. No us 
ho perdeu! Bri� sh House us 
espera davant la seva escola 
infan� l davant del Pannus de 
10 a 13 h.
Us recordem que Bri� sh 
House ofereix classes 
presencials i online de tots els 
idiomes amb una gran varietat 
d’horaris. 
Alguns dels cursos que podeu 
iniciar en tornar de Setmana 
Santa són japonès nivell inicial 
per a nens,  i alemany i francès 
nivells inicial i intermedi per a 
joves i adults, cursos intensius 
de tots els nivells dels idiomes: 

anglès, francès, alemany, 
italià, portuguès, rus, xinès, 
japonès, i català i castellà per 
a estrangers.  
A més, durant la Setmana 
Santa, Bri� sh House ofereix 
l’esplai en anglès més diver� t 
de les vacances de Pasqua, 
de l’11 al 14 d’abril pels 
ma� ns. Informeu-vos-en ara!
Us podeu posar en contacte 
amb Bri� sh House trucant 
al 935860825 o enviant un 
WhatsApp al 635901918, 
on l’Úrsula o la Vanesa us 
atendran encantades, també 
els podeu visitar a l’escola 
central (Av. Barcelona 21, 1a 
planta) o entrar al web: 
www.bri� shhouse.es
Aquest dissabte, Briti sh 
House us espera al carrer per 
a gaudir plegats de l’anglès!

El CNR i Briti sh House signen acord de col·laboració Jocs i acti vitats en anglès al carrer aquest dissabte!

songs * tallers * cinema i teatre *  crafts * contes * 
* receptes de Pasqua... i tot en anglès! T’hi esperem!!! :)

Aquesta Setmana Santa gaudeix com mai ho has fet i aprèn molt d’anglès! 

Ens ho passarem súper bé i farem nous amics aprenent :) 

KIDS 
ZONE

L’ar� sta Elisa Capdevila fa un 
grafi t sobre la verema al Celler

En el marc de la Color Week, 
la setmana dedicada al color 
impulsada per l’Ajuntament 
de Rubí,  s’ha redecorat una 
de les parets de l’edifi ci del 

Celler. Es tracta d’un mural 
dedicat a la verema realitzat 
per l’ar� sta Elisa Capdevila, 
una obra en blanc i negre on 
es veuen unes dones par� ci-

pant en la collita del raïm. El 
grafi t, de grans dimensions, 
s’ha fet en la paret que an-
teriorment  era un jardí ver-
� cal sense vegetació. / DdR

El Celler llueix una obra protagonitzada per dones que par� cipen en la collita. / M.C.

L’alumnat interessat a acce-
dir a beques i ajuts per cur-
sar estudis postobligatoris 
tornarà a comptar aquest 
any amb l’espai d’orientació 
i acompanyament de Rubí 
Jove. El servei fi nalitza el 12 
de maig, coincidint amb la 
data d’inici i fi  del termini de 
presentació de sol·licituds 
per a les beques d’estudis 
postobligatoris.

La principal novetat de 
la convocatòria 2022-2023 
és l’avançament dels ter-
minis de sol·licitud i comu-
nicació de les beques, que 
permetrà que els estudiants 
puguin saber abans del 
període de matriculació si 
compleixen amb els requi-
sits econòmics. A més, se 
centralitza a la mateixa pla-
taforma web la sol·licitud de 

Assessorament per demanar beques per 
estudis postobligatoris a la Torre Bassas

beques per a tots els estudis 
postobligatoris: PFI, PTT, 
Escola d’Adults, Batxillerat, 
d’Ensenyaments artístics 
i esportius, Universitats, 
Màster, etc.

Les professionals de 
Rubí Jove donaran suport 

a les persones joves que 
vulguin sol·licitar la beca a 
través del Ministeri d’Educa-
ció i Formació Professional 
(MEFP). Per fer ús del servei, 
cal demanar cita a través del 
web de Rubí Jove o trucant 
al 93 699 16 63. / DdR

El servei s’ofereix a la Torre Bassas amb cita prèvia. / Arxiu

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 serveis

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) 

Ctra. Sant Cugat 5, 



El Tuit de la setmana        29 de març

AFA Insti tut JV Foix Rubí
@AFAJVFoixRubi

Cada dia som testi monis de com 
els camions que van als abocadors 
fan cas omís de les restriccions 
que prohibeixen la seva circulació 
en horari d’entrada i sorti da de 
l’insti tut amb total impunitat i 
sense cap control policial
#proucamions #camiUllastrell 
#rubicity @Ajrubi
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El Consell Comarcal del Vallès Occi-
dental ha fet públiques les dades de 
reciclatge i recollida selecti va de 15 

municipis i Rubí està el penúlti m per la cua 
en aquest àmbit. Són males notí cies per la 
ciutat, que torna a suspendre en reciclatge 
i que únicament ho fa una mica millor que 
Sabadell, el municipi que menys recicla de 
tota la comarca.

El percentatge de reciclatge a Rubí és 
del 38%, exactament el mateix que el 2020, 
i està per sota de gairebé totes les mitjanes 
de reciclatge: la del Vallès Occidental (43%), 
la de Catalunya (46%) i la de la Unió Europea 
(48%). L’única mitjana que supera és l’espa-
nyola i per molt poc (35%).

Suspens en reciclatge
EDITORIAL

El govern de Rubí ha apostat molt en els 
darrers anys a fer un discurs alineat amb els 
Objecti us de Densenvolupament Sostenible 
(ODS) marcats per les Nacions Unides, però 
amb les paraules no n’hi haurà prou, ni de 
bon tros, per crear una societat més sos-
tenible. L’Ajuntament es va marcar el 2020 
l’objecti u de reciclar el 60% dels residus el 
2025, però aquest horitzó és impossible si 
només s’aposta per campanyes de sensibi-

lització i màrqueti ng. L’impuls del porta a 
porta comercial als comerços de l’illa de vi-
anants que s’ha iniciat el 2021 és un primer 
pas, així i tot sembla clarament insufi cient.

El marge per créixer en el reciclatge i la 
recollida selecti va sense un canvi de model 
radical és peti t i sembla impossible aconse-
guir els objecti us sense mesures dràsti ques 
que impliquin un canvi en el funcionament 
de la recollida de la brossa.

És cert que en les grans ciutats la im-
plantació del porta a porta suposa un repte 
i no és gens fàcil, però cal trobar solucions. 
Rubí té el gran avantatge de tenir una gran 
extensió d’urbanitzacions, on la implantació 
és molt més fàcil i efecti va. Ciutats com 
Terrassa, per exemple, s’han compromès a 
desplegar aquest model a les urbanitzacions 
abans de la fi  del mandat l’any vinent.

Si Rubí vol de debò abanderar la causa 
de la transició energèti ca, la retòrica dels 
ODS ha d’anar acompanyada de projectes 
de transformació reals, valents i efecti us 
amb el propòsit de transformar la ciutat en 
un entorn molt més sostenible que el que 
tenim ara.

CARTES DE LA CIUTADANIA

A los responsables de nuestro sistema sanitario (Rubí, Terrassa).
Con la capacidad sufi ciente para valorar, estudiar y si lo creen oportuno tomar las medidas 
necesarias para que ninguna persona más tenga que pasar el calvario vivido por mi mujer.

A los facultati vos
Si creen que actuaron correctamente, déjenlo.

Si creen que podrían mejorar, háganlo.
Si no les importa, en su conciencia quedará.

Nada busco y nada quiero
Porque lo que quiero es imposible, (que vuelva mi mujer).

Lo que busco es descansar.
Lo que me gustaría... que no vuelva a pasar ningún caso similar.

Te quiero pedir perdón. 
Por haber consentido que 
después de 156 días espe-
rando un tac, 14/07/2021 
hasta el 15 de diciembre de 
2021 y reclamado en varias 
ocasiones, en el ambulatorio 
Antón de Borja, sin conseguir 
fecha, y con la certeza que de 
haberlo hecho seguramente 
podría haber cambiado tu 
futuro. 

Te quiero pedir perdón.
Por no haber hecho nada más 
después de más de 18 visitas 
a urgencias, 7 al CAP de Borja, 
4 al CAP Rubí, 6 al Hospital de 
Terrassa, 4 visitas telefónicas 
al CAP Antón de Borja, y que 
ningún médico se esforzase 
lo más mínimo, en saber 
algo más del dolor intenso 
inhumano y permanente que 
padecías. 

Te quiero pedir perdón. 
Por las horas de espera en 
urgencias del hospital de 
Terrassa en algunos casos 
más de 2,30h, sin haber nadie 
esperando, el trato vejatorio 
y contradictorio que recibiste 

En recuerdo de Trinidad Terrado Requena (TRINI) 
que falleció el 15 de diciembre de 2021 a los 58 años

por parte de algunos de los 
facultati vos de urgencias del 
Hospital. 

Te quiero pedir perdón.
Por dejar que te administra-
sen diariamente más de 21 
pasti llas sin aliviar el dolor lo 
más mínimo, lo que te provocó 
vómitos diarios que te hicieron 
perder 15 kg.

Quiero agradecer, Al Dr. Cañe-
llas (Cap Anton de Borja), por el 

trato recibido y su preocupa-
ción por el estado de Trini, a 
la Dra. Mauri del Hospital de 
Tarrasa, por ser la primera en 
valorar en ingresarla, por el 
trato Humano y profesional, 
cuando por desgracia ya era 
tarde, y a todo el equipo de 
profesionales de la planta 9, 
que durante las 3 semanas 
que le quedaron de vida, 
demostraron una profesio-
nalidad, cariño y empatía, 
en especial a la Dra. Pérez, 
Dr. Iglesias, psicóloga Do-
lors Mateo, Sanitarios, Kike, 
Adrián, Carola, lo que hizo 
que dentro de las circunstan-
cias Trini, estuviese atendida 
lo mejor posible. 

A los responsables de nues-
tro sistema sanitario (Rubí, 
Terrassa). Con la capacidad 
sufi ciente para valorar, estu-
diar y si lo creen oportuno 
tomar las medidas necesa-
rias para que ninguna per-
sona más tenga que pasar el 
calvario vivido por mi mujer.

Javier Lafuente Morales

Lo siento cariño, 
ya has dejado de sufrir, 

descansa en Paz. 

(DIARI DE RUBÍ no comparteix necessàriament les opinions signades 
i inserides en les seves pàgines. 

La direcció tampoc es fa responsable de la qualitat, procedència 
o origen dels anuncis i dels continguts dels mateixos).

Amb la col·laboració:
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L’actual pont del carrer de 
Cadmo, que antigament 
era anomenat popularment 
“pont de la Pelleria” (en al·
lusió a les naus actuals de 
l’Escardívol) o “pont del ma·
tadero” (per la proximitat 
de l’escorxador, desapare·
gut quan la rierada) té una 
llarga història que arrenca 
del 1860.

Va ser a iniciativa de 
la poderosa marquesa de 
Moja, propietària del cas·
tell i de moltes terres a la 
part nord de l’actual nu·
cli urbà de Rubí. Després 
d’expropiar diversos ter·
renys i d’haver modificat 
uns anys abans el curs de 
la riera, aquell any de 1860 
es va construir el primer 
pont de pedra a Rubí per 
salvar aquest aqüífer i per 
connectar el poble amb 
les terres de conreu i les 
masies situades als camps 
de l’altra banda de la riera 
(can Claverí, can Ramoneda, 
can Roig...) així com amb el 
camí que menava a l’ermita 
de Sant Muç. També anava 
directament al molí del cas·
tell, cosa que interessava a 
la marquesa.

Abans de fer·se el pont, 
que constava de tres ulls, les 
persones havien de creuar 
la riera pel seu llit, amb les 
dificultats que comportava, 
sobretot els dies de pluja.

Més tard a partir de 
1892, quan es va instal·lar la 
fàbrica de “la Seda” (de Pich 
Aguilera), serviria perquè el 

El ‘pont del matadero’ 
o del carrer Cadmo

El Rubí d’abans

Jordi Vilalta
Llicenciat en Història

El pont del carrer Cadmo. / Autor desconegut
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personal que hi treballava 
s’hi pogués desplaçar des 
del centre de Rubí. Ja hem 
dit que era l’únic pont fins 
que el 1897, per iniciativa 
dels germans Ribas, es cons·
truí el pont penjant, també 
perquè els obrers i obreres 
poguessin dirigir·se a la seva 
indústria de velluts.

Ja s’ha explicat que la 
nit del 25 de setembre de 
1962 el pont del carrer de 
Cadmo, amb un ull i mig ob·
turats per les escombraries 
i vegetació que arrossegava 
l’aigua de la riera, va actuar 
com a una enorme pressa 
juntament amb les naus de 
la Pelleria i acabà cedint a 
l’enorme fúria de l’aigua 
que venia de les Arenes i 
del Palau, amb una força de 
1750 m³/s. Un pont amable 
que havia facilitat l’anada 
i vinguda de persones per 
sobre el curs de la riera es 
va transformar en la causa 
de la mort de més de 250 
habitants de l’Escardívol.

Una vegada passada la 
tragèdia, dies després, es va 
habilitar una passarel·la de 
fusta que també seria afec·
tada per una altra avinguda 
d’aigua el mateix any 1962.

Dos anys després, en 
ocasió de les festes de ce·
lebració dels 25 anys de la 
“Liberación” de Rubí per les 
tropes franquistes, el 25 de 
gener de 1964, s’inaugura·
ria l’actual pont, com també 
el monument de Subirachs 
a les víctimes de l’aiguat, 
amb la presència del bis·
be de Barcelona (Gregorio 
Modrego), l’alcalde Manuel 

Murillo, el governador civil 
(Ibáñez Freire) el capità 
general de la Regió Militar 
(Luis de Lamo) i moltes 
altres autoritats. Seria ba·
tejat com “Puente del 25 de 
Septiembre”, encara que en 
l’actualitat és el “pont del 
carrer de Cadmo”.

El pont penjant, amb el pont del carrer Cadmo, darrere. / Autor des-
conegut

VI Jornada
sobre Formació
Professional
a Rubí

El Celler
Pintor Coello, 17-25
08191 Rubí

Dia 6 de 9 a 19 h
Dia 7 de 9 a 14 h

6 i 7 d’abril
de 2022 
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La inseguretat a Rubí

‘La tercera juventud’, de Justo 
Molinero y Los Descastaos, 
dissabte a La Sala
El popular locutor Justo Mo-
linero continua complint el 
seu somni de pujar a un es-
cenari. Molinero reuneix de 
nou un grup variat d’amics 
i professionals de Radio 
TeleTaxi en una companyia 
de teatre molt peculiar que 
té un objectiu: acostar-se 
als oients de la ràdio oferint 
grans dosis d’humor direc-
te, quotidià i costumista.

Aquesta insòlita com-
panyia que ha reunit Justo 
Molinero porta per nom 
Los Descastaos, un grup 
de locutors i amics de la 
ràdio que s’uneixen de nou 
i tornen al teatre amb un 
nou espectacle: ‘La tercera 
juventud’. 

El muntatge gira entorn 
una residència on els resi-
dents no són de la tercera 
edat, sinó que estan vivint 
la seva tercera joventut. El 
públic podrà gaudir de la 
comicitat de l’obra i de les 
ocurrències dels residents 

en el seu dia a dia, mentre 
busquen parella. A més, 
comptarà amb la participa-
ció de Leo Rubio com artista 
convidat. 

El text és de José Cede-
na i l’espectacle està dirigit 
per Justo Molinero i Juan 
Carlos Gil. L’espectacle, que 
és en castellà, té una durada 
de dues hores i el preu de 
les entrades és de 30 euros 
i 20 euros amb descompte. 

La funció tindrà lloc a 
les 17.30 h i les entrades 
ja es poden adquirir al web 
https://radioteletaxi.koo-
bin.com. / DdR

ESPECTACLES

Els gegantons del Club 
Amics de Rubí es van des-
plaçar diumenge passat fins 
a La Llagosta per participar 
en la XI Trobada Gegantera 
en el marc dins de les Festes 
de Sant Josep de la localitat 
vallesana.

Allà van coincidir amb 
les colles de Caldes de 
Montbui, Canovelles, Pa-
llejà, Sant Cugat del Vallès, 
Santa Eulàlia de Ronçana i 
La Llagosta.

La plantada va tenir lloc 

a l’avinguda de l’Onze de 
Setembre i la cercavila s’ha 
iniciat al migdia. El recorre-
gut ha finalitzat a la plaça 
d’Antoni Baqué, on s’ha fet 
el lliurament d’obsequis 
a les colles participants i 
entitats col·laboradores i el 
ball de final de festa.

La propera sortida pro-
gramada serà a la Trobada 
Gegantera de Vilafranca 
de Conflent, a la Catalunya 
del Nord, el diumenge 17 
d’abril. / DdR

El grup artístic CasalXou 
va actuar dissabte passat 
al Casal Popular amb un 
espectacle en benefici 
a La Marató de TV3, en-
guany destinada a la salut 
mental. 

El teatre es va omplir 
i  el públic assistent va 
poder gaudir de la nova 
posada en escena d’aquest 
espectacle, molt aplaudit. 
En total, s’han aconseguit 
recaptar 1.150 euros, que 
es donaran a La Marató.

El CasalXou és un grup 
vocal de l’Associació de 
la Gent Gran de Rubí que 

El CasalXou recapta més de 1.000 euros per La Marató 

interpreta a través de 
playback cançons clàssi-
ques de forma teatralit-

zada, amena i divertida. 
Es tracta d’un projecte 
socialitzador i solidari que 

potencia la creativitat dels 
integrants i les dinàmiques 
del grup. / DdR

CULTURA POPULAR

El Club Amics de Rubí, a la
Trobada Gegantera de La Llagosta

Klé, un espectacle familiar 
sobre l’artista suís Paul Klee
La Sala acollirà aquest diu-
menge 3 d’abril a les 18 h 
la posada en escena de l’es-
pectacle Klé, una proposta 
familiar que ens endinsa 
en el món de l’artista suís 
Paul Klee. 

Segons Klee, “un dibuix 
és una línia que surt a pas-
sejar”. A partir d’aquesta 
frase, la companyia Ad-
daura Teatre Visual explora 
l’obra i figura de Klee. Ho 
fa a través de la dansa, 

la màgia, la manipulació 
d’objectes, els titelles, la 
tecnologia i el teatre amb 
llum negre. A més, la pro-
posta escènica compta amb 
l’actuació en directe deVas-
sil Lambrinov, violinista de 
Blaumut. 

La funció, programada 
per La Xarxa, té una durada 
de 50 minuts. El preu és de 
6 euros i de 5 euros amb 
descompte per als socis de 
La Xarxa. / DdR

La colla rubinenca a la trobada de La Llagosta. / Cedida

Imatge promocional de l’especta-
cle.  / Cedida Un moment de la posada en escena. / Cedida

El Casal Popular es va omplir per assistir a l’actuació del grup. / Cedida

La teteria Més que te, si-
tuada a Sant Jordi Parc, 
continua oferint una variada 
programació d’activitats cul-
turals com ara exposicions, 
tallers o un club de lectura 
de poesia, a banda del servei 
de restauració i pastisseria.

Actualment, l’establi-
ment acull una exposició 
de quadres de l’artista plàs-
tica rubinenca Mai. Entre 
els tallers programats, s’ha 
ofert un relacionat amb la 

fotografia amb l’objectiu 
d’aprendre a treure el mà-
xim partit a una càmera fo-
togràfica i, en l’actualitat, els 
dimarts a la tarda, s’ofereix 
un taller de ganxet.

A més, de forma men-
sual, es duen a terme les 
trobades del club de lectura 
de poesia. Aquest està con-
duït per Sònia Moya, poeta 
i docent i guanyadora, entre 
altres guardons, del Premi 
de poesia Amadeu Oller 

2010, amb l’obra ‘Gramàtica 
de l’equilibri’ o el premi de 
poesia Narcís Lunes i Boloix 
el 2018 amb ‘Silur’. Des del 
mes de novembre del 2021 
quan es van iniciar les tro-
bades, el club ha treballat 
diferents poetes com Gem-
ma Gorga, Eduard Sanahuja 
o Perejaume. La pròxima 
trobada serà el 8 d’abril a 
les 18.30 h i  la sessió girarà 
sobre ‘Nua Cendra’, de Joan 
Duran. / DdR

Exposicions, tallers i un club de lectura de poesia, 
algunes de les propostes culturals a Més que te

ACTIVITATS
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GRADUADO SOCIAL
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C/ VÍCTOR CATALÀ S/N 
08191 RUBÍ

TELÉFONO 93 697 89 61

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí

L’Escardívol tornarà a vibrar 
amb el festi val Primavera Pop

REDACCIÓ

Rubí es prepara per viure 
una festa aquest dissab-
te amb el festival musical 
Primavera Pop, organitzat 
per Los 40 Principales. Es 
tracta del primer gran es-
deveniment multitudinari 

que acollirà la ciutat des 
que va arribar la pandèmia. 
El concert serà de lliure ac-
cés i començarà a parti r de 
les 19 h, quan els primers 
arti stes convidats pujaran a 
l’escenari. 

El cartell de l’espectacle 
inclou artistes de renom 

El festi val musical tornarà a l’Escardívol. / Arxiu - Carla Abril

MÚSICA AGENDAAGENDA    
DIVENDRES 1 D’ ABRIL

- P r e s e n t a c i ó  d e l  l l i -
bre ‘L’horitzó del mar 
Buchenwald’. A càrrec de 
l’autor, Enric Garriga. A les 
18 h a la Sala Neus Català.

DISSABTE 2 D’ABRIL

-Mercat de la numismàti-
ca i el col·leccionisme. A 
partir de les 8 h a la pl. del 
Mercat. Org.: Associació 
Numismàtica Rubí.

-La Trocalleria. Espai d’in-
tercanvi d’objectes de se-
gona mà. A les 10.30 h a la 
pl. Dr. Pearson.

-Visita guiada: ‘L’església 
mil·lenària’.  A les 11 h a 
la pl. del Dr. Guardiet. Org.: 
Rubí Guiem. Preu: 9€.

-Música per a nadons. A 
les 11 h a la Biblioteca. A 
càrrec d’Aina Camp.

-Visita guiada a Ca n’Oriol, 
de vila a masia. A les 17 h 
a la masia de Ca n’Oriol. 
Org.: Rubí Guiem. Preu: 
9€.

-Teatre: ‘La tercera ju-
ventud’. A càrrec de Justo 
Molinero i Los Descastaos. 

A les 17.30 h a La Sala. 
Preu: 30€|25€.

DIUMENGE 3 D’ABRIL

-Concert de blues: ‘Willy 
Buck & Tota Blues Band 
ft. JL Pardo. A les 12.20 h a 
la masia de Ca Ramoneda. 
Org.: Societat del Blues de 
Rubí. Preu: 7€ amb con-
sumició.

-Espectacle familiar: ‘Klé’. 
A càrrec de la Cia. Addaura 
Teatre Visual. A les 18 h a 
La Sala. Preu: 6€|5€. Org.: 
La Xarxa.

DILLUNS 4 D’ABRIL

-Conferència: ‘El futur de 
les residències de la gent 
gran’. A càrrec de Míriam 
Casaramona. A les 12 h a 
la Biblioteca. Org.: Aula 
d’Extensió Universitària.

DIMARTS 5 D’ABRIL

-Presentació de l’àlbum 
‘Un cirerer’. A càrrec d’Ale-
jandro Palomas i Albert 
Arrayás. A les 19 h a l’espai 
de llibres Lectors, al tren.

DIMECRES 6 D’ ABRIL

-Dimecres manetes. Servei 

d’autoreparació de petits 
aparells elèctrics i electrò-
nics. A les 10 h a l’Ateneu.

-Club de Lectura sobre el 
llibre ‘Reunió’. A les 19 h a 
la llibreria l’Ombra.

EXPOSICIONS

Sant Llorenç del Munt des 
de la terrassa. Fotografies 
de Gerard Bosch. A la Bibli-
oteca fins al 23 d’abril. 

Mostra homenatge Juli 
Sànchez. A l’Auditori del 
Museu Vallhonrat fins al 
7 d’abril.

Mostra homenatge Pepa 
de Haro. A l’Escola d’Art i 
Disseny fins al 20 de maig.

Escenes oceàniques. Mos-
tra de pintura de l’arstista 
rubinenca Núria S. Lacam-
bra. Al Celler fins a l’1 de 
maig.

Àmbit i senderes. 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.

com Ana Mena, Nil Moliner, 
Miki Núñez, Suu, Marlon, 
Álvaro de Luna, Justi n Quiles 
o Lost Frequencies. 

El cartell el completen 
els arti stes Mau i Ricky, Dvi-
cio, Tiago PZK, Bombai i 
David Otero, Marc Seguí, 
Lérica, Ainoa Buitrago, Ago-
ney, Leo Rizzi, Walls, The 
Tyets, Bounce Twice, Júlia 
Blum i Sara Roy.

L’actuació té un cost per 
a l’Ajuntament de Rubí de 
120.000 euros i serà un re-
clam sobretot per al públic 
més jove. Està previst que 
milers de persones assis-
teixin al festival, de Rubí, 
però també d’altres ciutats 
i pobles propers. 

El Primavera Pop fa sis 
anys que se celebra a Rubí, 
amb l’excepció del 2020, 
quan la pandèmia va impe-
dir fer l’espectacle. L’any pas-
sat, el festi val es va haver de 
fer a l’amfi teatre del Castell 
amb accés restringit per les 
mesures vigents en aquell 
moment contra la covid. 
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MARTA CABRERA

Josep Milà i Albà ha presen-
tat aquest dilluns a Rubí el 
seu debut literari: ‘L’hort 
dels bous’, la novel·la gua-
nyadora de la primera edició 
del Premi Lletres de Mercat. 
El llibre ha estat editat per 
Viena Edicions i es pot trobar 
ja a qualsevol llibreria. ‘L’hort 
dels bous’ s’ha presentat en 
un lloc insòlit: el Mercat Mu-
nicipal de Rubí, que a més de 
ser l’entitat organitzadora 
del certamen és també el 
lloc on treballa una de les 
protagonistes d’aquesta his-
tòria creada per Milà. Entre 
un parell de parades, una 
trentena de persones han 
assisti t  aquest dilluns a la 
presentació, que ha comptat 
amb la parti cipació de l’autor 
i del president d’Òmnium, 
Martí  Pujol. 

-Com és el llibre?
-És una novel·la curta, per-
què era un dels requisits del 
premi i ja em va anar bé que 
em limitessin el nombre de 

JOSEP MILÀ I ALBÀ. PREMI LLETRES DE MERCAT

“No estem en cap dictadura, però hi ha 
ti cs d’ara que em recorden als anys 60”

pàgines. També vol ser una 
novel·la d’aventures, amb 
tres personatges principals 
que són aprenents d’acti-
vista, quan l’any 68 això era 
una cosa altament perillosa. 
Alhora, també intento retra-
tar el Rubí d’aquell any, que 
en realitat podria ser similar 
en qualsevol altre poble del 

Vallès. També introdueixo, 
canviant d’esti l, i això és un 
fet poc ortodox, una des-
cripció de qui hi ha al poder 
en aquell moment a l’estat i 
intento ser el més cruel que 
puc amb el personatge.
-Per què vas triar els anys 60 
per ambientar la novel·la?
-El que passa ara em recorda 

molt aquell moment, salvant 
les distàncies. Òbviament, 
ara no estem en cap dic-
tadura, però sí que hi ha 
alguns tics que recorden 
aquella època. D’altra banda, 
a mi personalment sempre 
m’han interessat els anys 
60 perquè va ser la meva 
adolescència i vaig aprendre 

Josep Milà i Albà, amb un exemplar del seu llibre, durant la presentació. / M.C.

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

     LLÁMENOS SIN COMPROMISO Y LE DAREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN.

PIDA UNA VISITA SIN COMPROMISO, TELF. 93 588 40 08  
C/ VALLESPIR, Nº 19, 2ª PLANTA, 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS,   

    ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

P

moltes coses.
-Hi té alguna importància la 
llengua catalana?
-Sí, perquè aquest és un 
dels tics que vull reflectir. 
Del català en parlo bastant 
al llibre. El paper subversiu 
de la protagonista és al Front 
Nacional de Catalunya, que   
era un grup que entre altres 
reivindicacions defensava el 
català. Per mi és important 
refl ecti r que hi ha gent que 
en aquell moment se l’estava 
jugant i que ara hi tornem 
a ser.
-Quina és la importància del 
Mercat en el llibre?
-Bé, en primer lloc era una 
de les condicions del premi, 
però jo coneixia bé el Mer-
cat, perquè als 12 anys vaig 
començar a treballar-hi en 
una parada venent monge-
tes i cigrons. El coneixement 
que tenia d’aquell moment 
em va animar i vaig fer que  
formés part del paisatge del 
llibre. 
-Quines expectati ves tens 
amb aquest llibre? Hi haurà 
més històries?
-Conti nuaré escrivint, no sé 
si el llibre es vendrà molt 
o no, serà una sorpresa. La 
veritat és que el premi em ve 
de nou, perquè no me l’espe-
rava ni tampoc esperava que 
el publiquessin.

-I quan l’has tingut a les 
mans, què has pensat?
-És un somni, fa temps que 
escric, però mai he publicat, 
en part perquè no m’ho he 
proposat, però també per-
què ho he considerat impos-
sible. He escrit per mi, no per 
publicar, i he escrit arti cles. 
He de dir que he descobert 
que també és estressant, fi ns 
i tot més que la meva feina 
d’arquitecte.
- D’on sorgeix aquest interès 
per la literatura? 
-L’interès l’he ti ngut sempre, 
sempre ha sigut una inqui-
etud. M’agrada fer còmics 
també i n’he publicat alguns  
amb pseudònim. També he 
fet alguns cursos d’escriptura 
a l’Ateneu Barcelonès. Per 
mi, escriure és una necessi-
tat gairebé natural, explicar 
coses. 
-Al llibre detalles com és 
aquell Rubí. I el d’ara? Qui-
nes similituds li veus?
-Alguna persona que ha llegit 
el llibre m’ha dit: això passa 
ara al meu poble! I amb això 
jo ja he aconseguit el que 
em proposava, perquè és 
cert que alguns ti cs d’aquella 
època s’han recuperat. Les 
analogies, hi haurà qui no les 
vegi, n’hi haurà qui en vegi 
algunes i altres, fi ns i tot les 
veuran on no n’hi ha!

Les obres del 19è Concurs de Poesia i Narrati va 
Francesc Alujas es poden presentar fi ns al 18 d’abril
L’Associació Casal de la Gent 
Gran de Rubí organitza la 19a 
edició del Concurs de Poesia 
i Narrati va, que està dedicat 
a l’escriptor i poeta rubinenc 
Francesc Alujas.

Poden participar en 
aquest certamen les perso-
nes majors de 15 anys i els au-
tors podran presentar un mà-
xim de dues obres. El tema és 
lliure i pot ser en català o en 
castellà, però haurà de ser un 

text inèdit. L’extensió de les 
poesies serà de com a màxim 
60 versos, mentre que per la 
narrati va, l’extensió serà de 
2.000 paraules.

Els treballs s’han d’enviar 
a l’atenció de Pilar Ansó, al 
correu electrònic pilar.anso-
gomez@gmail.com o bé a 
aggrubi@casalgentgranrubi.
cat. Les obres han d’anar 
sense signar. A banda, s’han 
d’enviar les dades completes 

de l’autor i els tí tols de les 
obres presentades, a la ma-
teixa adreça de correu. En 
cas de difi cultat, les obres es 
poden fer arribar a través de 
correu postal a l’adreça carrer 
Magallanes, 60 (08191) Rubí, 
a l’atenció de l’Associació de 
la Gent Gran de Rubí.

El termini de presentació 
de les obres finalitza el 18 
d’abril. El jurat estarà format 
per Roser Tutusaus, Carme 

Pomareda, Albert Bové i 
Adrià Martí n. Hi ha quatre 
categories: poesia en català, 
poesia en castellà, narrati-
va en català i narrativa en 
castellà.

El nom dels guanyadors, 
que rebran un obsequi, es 
faran públics el 4 de maig 
en un acte al Casal Cívic del 
carrer Magallanes a les 18 h, 
durant el qual actuarà la Coral 
del Casal Josep Rusiñol. / DdR

Presentació del llibre ‘L’horitzó 
del mar de Buchenwald’
La Sala Neus Català organitza 
aquest divendres a les 18 h la 
presentació del llibre ‘L’horit-
zó del mar de Buchenwald’, 
de l’escriptor Enric Garriga.

Es tracta d’un llibre pu-
blicat pel fill de Marcel·lí 
Garriga, que va ser un de-
portat. Enric Garriga, que 
és president de l’Amical de 
Mauthausen, pretén a través 
d’aquesta història explicar la 
vida del seu pare, marcada 

per les crueltats del segle 
passat. El llibre aporta do-
cumentació i informació de 
primera mà d’un deportat 
català que va mantenir el 
seu compromís amb la lluita 
anti feixista i vol conscienciar 
les generacions futures en la 
lluita contra el totalitarisme. 

L’acte comptarà amb la 
presència de l’autor, Enric 
Garriga, i estarà moderat per 
Marta Bernabé. / DdR

LITERATURA
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Emotiva inauguració de la mostra 
d’homenatge a Juli Sánchez 

REDACCIÓ

L’Auditori Vallhonrat va aco-
llir el 25 de març la inau-
guració d’una exposició de 
fotografia dedicada a Juli 
Sànchez, que va morir l’any 
passat. De fet, no només es 
tracta d’una exposició, sinó 
que pretén ser un homenat-
ge a una figura molt estima-
da a Rubí i que va participar 
activament en diverses en-
titats de caràcter esportiu, 
cultural i associatiu.

La Comissió Juli Sànchez, 
creada per amics, familiars 
i companys de les diverses 
entitats de les quals forma-
va part, ha creat aquesta 
mostra, que es pot visitar 
fins al dijous 7 d’abril. A la 
inauguració de divendres, 
molt emotiva, hi va assistir 
l’alcaldessa, Ana M. Martí-

La mostra en homenatge a Juli Sànchez es pot visitar fins al 7 d’abril. / Localpres-Ajuntament

EXPOSICIONS

EdRa homenatja Pepa de Haro en 
el 10è aniversari de la seva mort

LARA LÓPEZ

El rebatejat Espai Expositiu 
Pepa de Haro, ubicat a l’Es-
cola d’Art i Disseny (edRa), 
es va omplir de gom a gom 
dijous de la setmana pas-
sada durant la inauguració 
de l’exposició d’homenatge 
a l’artista rubinenca, en el 
desè aniversari de la seva 
mort. L’escola d’art on va 
estudiar De Haro va preparar 
un homenatge molt especial 
amb un recull d’obres de l’ar-
tista en diverses disciplines: 
pintura, gravat amb planxes 
de fusta i cartró i escultures 
de fusta i alabastre.

A la mostra, es van re-
crear tres tallers artístics 
delimitats per cercles per 
cadascuna de les disciplines 
que va treballar Pepa de 
Haro: gravat -àmbit en què 
va ser més prolífica- pin-
tura i escultura. Durant la 
seva trajectòria artística, la 
rubinenca va desenvolupar 
obres abstractes i altres de 
més figuratives, a més de 

representar temàtiques com 
els animals, objectes inani-
mats i crítica social.

A més, l’exposició sobre 
Pepa de Haro compta amb 
unes zones dedicades a 
retalls de premsa vinculats 
a l’artista, quadres d’estil 
cubista i un audiovisual amb 
testimonis que parlen de 
Pepa de Haro com a persona 
i artista. La mostra està ober-
ta a tothom i es pot visitar 
fins al 20 de maig.

A la inauguració hi va 
participar l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, el director 
d’edRa, Candi Casadevall, i la 
família de l’artista. L’alcaldes-
sa va ressaltar la figura de 
Pepa de Haro i va destacar 
que “mantenir viu el seu lle-
gat és un deure i un privilegi 
per a Rubí”. Per la seva ban-
da, Casadevall va apuntar 
que, en el centre educatiu, 
tenen molt bon record d’ella, 
que en l’àmbit personal “era 
molt activa, com un terratrè-
mol, i molt prolífica produint 
art, que era la seva passió” 

i que “sempre ha estat un 
referent dins de la comunitat 
d’artistes de Rubí”.

A més, l’Escola edRa 
aprofitarà el tòrcul -una 
premsa utilitzada per la cre-
ació de gravats- cedit per la 
família per donar el tret de 
sortida a un cicle dedicat al 
gravat. L’homenatge va ser 
possible gràcies a la cessió 
de diverses obres tant de la 
família Margarit i De Haro 
com de diversos amics i ins-
titucions com l’escola Torre 
de la Llebre, o el Museu 
Municipal Castell.

Pepa de Haro, nascuda a 
Cartagena, va arribar a Rubí 
el 1973. Militant al PSUC 
i posteriorment a Conver-
gència i Unió, amb aquest 
últim partit va ser regidora 
d’ensenyament i de dona del 
1999 al 2003. L’artista es va 
diplomar en pintura i gravat 
a Barcelona i entre totes les 
seves obres, la més conegu-
da és ‘Dempeus’, l’escultura 
que presideix la plaça d’Onze 
de Setembre.

L’alcaldessa i la família de l’artista Pepa de Haro. / Localpres-Ajuntament

Una de les fotografies que es poden veure a l’exposició. / Cedida

L’exposició es 
pot visitar fins al 
proper dijous 7 

d’abril a l’Auditori 
Vallhonrat 

La mostra fotogràfica ‘Sant Llorenç del Munt des de 
la terrassa’, del rubinenc Gerard Bosch, a la Biblioteca
REDACCIÓ

L’exposició fotogràfica ‘Sant 
Llorenç del Munt des de 
la terrassa’ s’inaugurarà 
divendres vinent 1 d’abril a 
les 18 h a la Biblioteca Muni-
cipal. La mostra, del músic i 
compositor rubinenc Gerard 
Bosch, ara resident a Terras-
sa, consta d’una selecció de 
12 fotografies a color.

En aquestes, l’artista ha 
volgut copsar les diferèn-
cies de llum i color que es 
poden observar a partir de 

diverses fotografies dirigi-
des a la muntanya de Sant 
Llorenç del Munt, preses a 
la mateixa hora (10 h) amb la 
mateixa òptica i enquadra-
ment des de la terrassa de 
casa seva, al barri de Poble 
Nou de Terrassa.

Aquestes fotos són el 
resultat d’un recull de més 
de cent que l’autor ha anat 
realitzant des del mes d’abril 
de 2021 fins al mes de març 
del 2022.

Es tracta d’una exposició 
de caràcter netament docu-

mental, on les fotografies no 
han tingut cap mena d’alte-
ració ni retoc.

El dia de la inauguració,  
l’exposició es complemen-
tarà amb la projecció de 5 
reportatges visuals d’una 
selecció de 40 fotografi-
es, de 2 minuts de duració 
aproximada, seguint l’ordre 
cronològic en què s’han dut 
a terme. 

Aquests reportatges 
aniran acompanyats d’un 
suport sonor-musical de 
diferents característiques 

estilístiques (documental 
clàssic, quartet de corda 
minimalista, arranjament 
per piano sol del tema ‘Color 
Esperanza’ de Coti, enregis-
trament analògic de saxo i 
bateria, un acompanyament 
sonor basat en sons de la 
natura). D’aquesta forma, 
el públic assistent podrà 
comprovar les diferents 
percepcions d’un mateix 
reportatge visual però amb 
una banda sonora diferent. 
La mostra es podrà visitar 
fins al 23 d’abril. 

El Casal Popular acollirà aquest dissabte a les 18 h un
acte de record, pel qual les entrades ja estan exhaurides

nez, acompanyada d’altres 
regidors i representants de 
la Fundació Museu Vallhon-
rat. També van participar en 
l’homenatge les seves filles, 
Pili i Aurora, que van cantar 
una cançó en el seu record. 
Per tancar l’acte, es va oferir 
un ‘mojito’ als assistents, 
una beguda típica cubana.

El fotògraf, que a més de 
col·laborar amb el Gra, era 
també membre del Cent Pa-
tins, del Casal Catalanocubà 
José Martí i de l’Associació 
de Veïns del Carrer Sant 
Jaume, entre altres, era una 

persona molt estimada, com 
demostra el fet que la inau-
guració va comptar amb una 
gran participació.

La mostra que es pot 
veure a l’Auditori Vallhonrat 
es divideix en dues grans 
àrees: els retrats que va fer 
durant tota la seva vida i 
les fotografies que va fer a 
Cuba, país del qual era un 
autèntic enamorat.

Més enllà de la inaugura-
ció, la comissió ha preparat 
un homenatge a Juli Sánchez 
aquest dissabte al Casal 
Popular, que començarà a 
les 18 h, una activitat per la 
qual les invitacions ja estan 
exhaurides. Hi participaran 
representants de les diver-
ses entitats de les quals for-
mava part i també hi haurà 
diversos passis d’imatges i 
actuacions musicals.
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Derrota ‘in extremis’ de la Unió Esportiva 
Rubí al camp del Santfeliuenc (3-2) 
Nova derrota de la Unió Esportiva Rubí en els 
últims minuts del partit en el camp del Santfe-
liuenc. L’equip local li va donar la volta al partit 
quan només faltaven cinc minuts va capgirar 
el partit, tot i que els homes de Juan Romero 
semblava que tenien l’encontre i el marcador 
controlat. Dues arribades del Santfeliuenc en els 
minuts finals van fer possible que els tres punts 
es quedessin a casa i els d’Andrés González as-
seguressin pràcticament la permanència, tot i 
que el més just hagués estat un empat.

El Rubí va arrencar amb domini de l’esfèric i 
del joc, davant un local que gairebé no s’apropa-
va a la porteria defensada per Guitart. El veterà 
Ruy Gama va fer un bon xut que finalment va 
sortir fregant el pal. En el minut 25, Maldonado, 
el jugador més inspirat dels locals, va sorpren-
dre Guitart i va avançar el Santfeliuenc.

El gol no va espantar el Rubí que va disposar 
fins a quatre ocasions clares abans del descans, 
però aquest va arribar amb l’1-0 al marcador.

En el segon temps, Juanjo i Villegas van 
substituir un desaparegut Sidi Be i un intermi-
tent Gorrea. Els canvis van donar més consis-
tència al Rubí, que va fer el gol de l’empat. Va 
ser una jugada de Padillo que es va plantar sol 
davant el porter local i amb sang freda i qualitat 
va enviar la pilota al fons de la xarxa.

El gol va deixar tocat Santfeliuenc i amb 
l’equip a la deriva, va arribar el segon pel 
Rubí. Miraash es va inventar una jugada, que 
va rematar Ruy Gama a l’àrea petita de forma 
incontestable.

Amb l’1-2 al marcador, el tècnic local va 
treure tota l’artilleria i li va sortir bé. En el minut 
86, Linares va aprofitar un rebuig en una mala 
acció de la defensa rubinenca per empatar el 
partit.

Tot feia pensar que el final arribaria amb 
l’empat al marcador, però Joan Inés va aprofitar 
un mal entès de la defensa del Rubí per senten-
ciar el partit en el minut 93. Era el 3-2 definitiu.

L’equip rubinenc necessita guanyar diu-
menge al cuer Vic Riuprimer, un partit que, 
depenent d’altres resultats, pot certificar la 
permanència a Primera Catalana. / UE Rubí

L’Olímpic Can Fatjó va tren-
car diumenge la mala ratxa 
de les últimes jornades i es 
va retrobar amb la victòria 
en el partit davant l’Atlètic 
Júnior, un rival directe a la 
zona baixa de la classificació. 
Després d’enllaçar cinc derro-
tes consecutives, l’Olímpic va 
treballar de valent per fer-se 
amb els tres punts davant un 
Júnior que no li va posar fàcil.

La primera part va ser 
equilibrada, però l’Olímpic va 
aconseguir fer el primer gol 
a través de Marc Alfonso, en 
el minut 20, qui va rematar 
l’esfèrica després d’una gran 
jugada personal d’Aitor Vives. 
No va ser senzill mantenir 
l’avantatge, ja que els visitants 
empenyien i tots dos conjunts 
van disposar d’oportunitats. 
Així va arribar el descans, 
amb el mínim avantatge dels 
de Can Fatjó.

A l’inici de la segona part, 
a les files de l’Olímpic Isaac va 
substituir Cortés, mentre que 
per part visitant, Negredo i 

Oriol van sortir del camp per 
donar pas a Pardo i Lolo. Va 
ser interessant el període 
perquè tots dos conjunts 
buscaven el gol. Un gol que 
va arribar en el minut 68 i 
que va desfermar l’eufòria 
en el Municipal de Can Fatjó. 
Aitor, que es converteix en el 
màxim golejador de l’Olímpic, 
va rematar en planxa enviant 
la pilota al fons de la porteria. 
Era el 2-0 per l’Olímpic. Tots 
dos entrenadors van tornar 
a moure la banqueta i en el 
tram final del partit es va 
veure nerviosisme en els dos 
equips, però el marcador ja 
no es mouria.

Amb els tres punts a la 
butxaca, els de Can Fatjó surt 
de la zona de descens directe 
i cedeix el seu lloc al Júnior. 
Esperem que les victòries es 
mantinguin perquè l’equip 
necessita els punts. Dissabte 
a les 18 h jugarà al Municipal 
Les Grases de Sant Feliu on 
s’enfrontarà al FC Santfeli-
uenc. / José Verde

Onze inicial del Rubí B. / Cedida

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Tercera victòria consecutiva del Veinti
Bon moment de forma el que 
travessa el CF Juventud 25 de 
Septiembre que diumenge 
va signar una nova victòria, 
la tercera consecutiva. Era 
la jornada 22 del grup 6 de 
la Tercera Catalana la que va 
enfrontar al Veinti i al CS Juan 
XXIII, equip que arribava amb 
una ratxa de sis partits sense 
perdre i que va finalitzar 3-0 
per al conjunt rubinenc.

Primera part molt dispu-
tada pels dos conjunts amb 
un Juan XXIII molt ben plantat 
al camp i un Veinti portant 
el control del joc. 24 minuts 
després de l’inici del partit, 
Marçal avançava l’equip local 
en una bona jugada de com-
binació. Els homes de Richard 
Giménez van disposar d’un 
parell d’oportunitats clares 
abans que Younes posés el 

FUTBOL | SEGONA CATALANA

L’Olímpic Can Fatjó es 
retroba amb la victòria 
davant l’Atlètic Júnior (2-0)

Empat agredolç i amb polèmica pel 
filial del Rubí contra el CP San Cris-
tóbal B en un trepidant partit on la 
balança podia haver-se decantat per 
qualsevol equip. A més, l’empat va 
arribar amb polèmica per un penal 
que només l’àrbitre va veure. El 
conjunt rubinenc va sortir a buscar 
la cinquena victòria consecutiva i 
l’equip local, molt ben estructurat, 
va començar dominant i creant les 
primeres oportunitats. A punt d’ar-
ribar el descans, Ayman Hasni es va 
plantar davant Fernández i d’un xut 
ras i ajustat va enviar l’esfèric al fons 
de les xarxes. Era l’1-0. 

Ja en el segon temps, en el minut 
49, un contracop local va permetre 
Manel López fer el segon pel Rubí, 
que va passar a dominar el joc i va 
tenir oportunitats d’ampliar l’avan-
tatge. En el minut 75, en una erra-
da del Rubí, que tenia un jugador 
menys en el camp que estava sent 
atès a la banda, el San Cristóbal 
va aprofitar per fer el 2-1. Només 
faltava un quart d’hora pel final. El 

Rubí B va comptar amb ocasions 
de Babacar i de Maillo, que no es 
van transformar. I en el minut 85 
va arribar la jugada polèmica, una 
pilota llarga des de la defensa ega-
renca que controla Adama Ndoye 
d’esquena a la porteria i quan es 
disposa a girar fora de l’àrea, rellisca 
i cau. L’àrbitre va xiular penal davant 
les protestes i la sorpresa dels locals. 
El col·legiat va expulsar Pol González 
i Abdel Gafhour per protestar i va 
amonestar el tècnic rubinenc ‘Pirri’. 
Carmona va transformar el penal i 
el 2-2 pujava al marcador, que ja no 
es mouria. 

L’empat va satisfer més als visi-
tants que als locals. El míster rubi-
nenc es va mostrar molt emprenyat 
per l’actuació de l’àrbitre al llarg 
del partit per considerar que havia 
afavorit clarament els e Terrassa i 
també amb l’entrenador del San 
Cristobal perquè creu que provoca 
i vacil·la els jugadors rivals. 

La propera jornada el Rubí B visi-
tarà el camp del Planadeu. / UE Rubí

Empat amb polèmica del Rubí B

Aitor va marcar els dos gols de l’Olímpic. / Cedida

2-0 a punt d’arribar el des-
cans. A la represa, el Veinti 
es va dedicar a controlar la 
pilota i el Juan XXIII amb 
prou feines va crear perill. A 
3 minuts del final Marçal, de 
nou, posava el definitiu 3-0.

Tercera victòria consecu-
tiva i vuitè partit sense perdre 
per al CF Juventud 25 de Sep-

tiembre, que es manté segon 
a la classificació, a 9 punts 
d’un San Lorenzo que segueix 
sense punxar. La propera 
jornada  visitarà el líder al 
Municipal de Sant Llorenç de 
Terrassa, diumenge a les 12 
h, en un partit que es preveu 
apassionant i que pot ser clau 
a la lliga. / J. González

El conjunt rubinenc es manté segon a la lliga. / Cedida

FUTBOL 7 ADAPTAT | WELEAGUE7

Excel·lent victòria de l’Horitzó Can Mir
El diumenge 27 de març es va 
disputar el partit ajornat cor-
responent a la 6a jornada de 
la 2a. divisió de la Weleague7 
de futbol 7 adaptat entre 
l’Horitzó Can Mir i l’ADIAM de 
Pineda. Tot i que el conjunt 
del Maresme va començar 
avançant-se en el marcador, 
ben aviat els rubinencs van 
ser capaços de capgirar-lo 
amb gols de Santi Marín, 
Juan Girón i un molt especial 
de José Manual María, que 
representava el seu primer 
gol en competició oficial.

A partir d’aquí, l’ADIAM, 
i sobre tot el seu home de 
referència Buba, van mostrar 
constantment el seu bon 
joc i la seva perillositat de 
cara a la porteria de Sergio 
González. El partit es va anar 
igualant en el joc tot i que 

el marcador sempre va ser 
favorable als nois dirigits per 
Xavier Mas. El 3 a 2 de Buba 
va ser replicat per una bona 
jugada d’Ayoub que va fer el 4 
a 2. Més tard, un altre gol de 
Buba va tenir resposta amb 
un de Rubén Martín. Encara 
quedaria temps per maquillar 
el marcador amb el 5 a 4 final 
gràcies a un altre gol d’Aleix 

Brugat de l’ADIAM.
Per l’Horitzó Can Mir van 

jugar: Sergio González, José 
Luis Giron, Juan Giron (1), 
Jesús Ramos, Xavier López, 
Rosario Crispin, Sergio Fuen-
tes, Santi Marin (1), Rubén 
Martin (1), Armand Cone-
jero, José Manuel Maria 
(1) i Ayoub El Kassah (1). / 
Horitzó-Can Mir

Els dos equips abans de l’inici del partit. / Cedida
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L’equip de Natació del CNR va fer un bon paper. / Cedida

ATLETISME | CAMPIONAT D’ESPANYA

L’atleta de la Unió Atlèti-
ca Rubí (UAR) Iván García 
Román s’ha penjat dues me-
dalles al coll en el Campionat 
d’Espanya Sub-16, que es 
va disputar el passat cap de 
setmana a Sabadell. García 
Román s’ha proclamat cam-
pió en la prova dels 60 m 
llisos amb un temps de 7,05 
i ha aconseguit la medalla de 
plata en el salt de longitud, 
amb una marca de 6,67.

També va participar en 
aquesta competició, Ian Mar-
tínez Ventura, que va classi-
ficar-se per la final dels 60 m 
llisos, on va quedar en setè 
lloc. El corredor de la UAR va 
registrar un temps de 7,37, 
fent un molt bon paper, ja 

Iván García Román, campió dels 60 m 
llisos al Campionat d’Espanya Sub-16

AUTOMOBILISME | CAMPIONAT DE VELOCITAT 

El rubinenc Juan Carlos Arias remunta 
fins a la segona posició al Campionat 
de la Comunitat Valenciana

El pilot rubinenc Juan Carlos Arias iniciava la temporada aquest 
cap de setmana al circuit Ricardo Tormo, a Xest, on s’ha dis-
putat la primera cita del campionat regional d’automobilisme.
El pilot, que estrenava un nou cotxe, va haver de remuntar 
des de la 28a posició de la graella, ja que un problema logístic 
li va impedir disputar la sessió de classificació. Demostrant 
un ritme molt superior al dels rivals sobre una pista amb 
condicions humides, en poques voltes va arribar fins a la 8a 
posició de la general i segona de la seva categoria, sumant un 
nou podi. / DdR

García Román va pujar al podi com a campió en la prova dels 60 m llisos 
i com a segon en el salt de longitud. / Miquel Merino

BÀSQUET ADAP. | LLIGA 

Victòries pels equips 
del CE Horitzó 

L’Horitzó A va guanyar 21-19 
al Fedamar Valldemia Mataró 
A, en partit corresponent a la 
1a divisió de la Lliga Catalana 
de la Federació ACELL. L’equip 
vallesà va anar pel darrere en 
el marcador durant quasi tot 
el partit i només una reacció 
espectacular en el darrer 
quart, quan pitjor estaven les 
coses, va permetre remuntar 
i aconseguir una victòria que 
semblava impossible.

Per la seva banda, l’equip 
B també va guanyar per 26 a 
23 al Joventut de Badalona 
B, encontre de la 4a divisió. 
Els vallesans van començar 
dominant el marcador per 
8 a 2 al primer quart, però 
els verd-i-negres van anar 
remuntat i al tercer quart 
guanyaven per dos punts. El 
darrer quart, plè d’emoció, 
va donar la victòria al conjunt 
de Ruth Vinuesa per només 
tres punts de diferència. / 
CE Horitzó

WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

L’equip sènior de waterpolo 
femení del Club Natació 
Rubí (CNR) va f inal itzar 
dissabte passat la compe-
tició a la lliga de Divisió 
d’Honor, assolint una més 
que meritòria sisena posi-
ció final, la tercera millor 
posició des que van tor-
nar a la màxima categoria. 
L’últim partit disputat el 
va tancar amb una victòria 
molt ajustada contra el CN 
Atl. Barceloneta (11-10). Les 
noies del CN Rubí es van en-
dur els tres punts davant un 
combatiu Barceloneta, que 
perdia 8-6 al final del tercer 
quart, però que, al final, va 
tenir opcions de poder treure 
un punt. Les rubinenques van 
saber mantenir la calma en 
els últims instants del partit, 
on la internacional del Rubí, 
Elena Ruiz, va ser l’autora de 
7 gols i la màxima anotadora 
de l’enfrontament. 

Natació
D’altra banda, l’equip de na-
tació va competir dissabte a 
Sant Esteve Sesrovires, en el 
marc de la 5a jornada de la 
lliga infantil i la corresponent 
al circuit de trofeus absoluts. 
Les nedadores i nedadors 
dirigits per Marta Mallafré 
i Jesús Brisa, van tenir una 
bona actuació. Els alevins 
Pol Ramos i Nil Monleon van 
participar en el trofeu, tots 

Meritòria sisena posició pel sènior 
femení del CNR a Divisió d’Honor

dos van experimentar per 
primer cop una competició 
amb altres nedadors més 
grans que ells. Ambdós van 
fer una actuació excel·lent 
millorant marques personals.

Ja diumenge, i a les ma-
teixes instal·lacions, els ben-
jamins tenien un prova molt 
esperada: la prova de nivell, 
una avaluació on cada nada-
dor demostra haver adqui-

rit els habilitats i destreses 
aquàtiques suficients per 
seguir en el procés d’un neda-
dor complet. Aquesta prova 
penalitza les errades sumant 
temps als temps d’altres 
proves, dificultant així l’opció 
de classificar-se pels campio-
nats. Tot i no tenir resultats 
oficials, els representants 
del CNR van fer unes proves 
impecables. / CNR

ALTRES RESULTATS

MÀSTER CN. PREMIÀ 7-8

CE. MEDITERRANI CADET MASCULÍ 12-9

INFANTIL MASCULÍ CN. MONTJUIC 18-6

JUVENIL FEMENÍ CN. TERRASSA 8-11

que fa poc temps que està en 
el món de l’atletisme.

El club ha ressaltat la 

bona feina dels dos atletes i 
dels seus entrenadors, Ferran 
i Gerard Merino. / UAR

HOQUEI LINIA | LLIGA ELIT

El Sènior Femení i el Sènior 
Masculí del Cent Patins s’han 
classificat entre els quatre 
millors de la Lliga Elit i han 
aconseguit el bitllet per dis-
putar les semifinals del títol 
de lliga. El Femení ho tenia 
millor per classificar-se, tot 
i que havia de jugar contra 
un equip incòmode, l’ASME 
Tucans. Les jugadores de Sant 
Andreu volien guanyar l’úl-
tim partit de la fase regular, 
però el conjunt rubinenc va 
endur-se la victòria per 3-1. 
Júlia va avançar el conjunt 
local, però l’alegria només va 
durar dos minuts, perquè les 
barcelonines van empatar. 

Les jugadores coman-
dades per Jana van tenir 
moltes ocasions, però no 
va ser fins que faltaven poc 
més de 10 minuts per acabar 
el partit quan Judit va posar 
per davant el Cent Patins. A 

Els dos sèniors del Cent Patins es
classifiquen per disputar els play-off

les acaballes del partit, en 
una gran jugada col·lectiva, 
Alejandra va fer el tercer gol.

Amb el triomf, el Femení 
assoleix el passi a la semifinal 
de la lliga, que serà precisa-
ment contra l’ASME Tucans 
al millor de tres partits. L’altra 
semifinal serà entre el CPL 
Valladolid i el Tres Cantos.

Pel que fa al Sènior Mas-
culí, ho tenia molt més difícil 
per classificar-se perquè ha-
via de guanyar el seu partit 
i esperar que l’Espanya HC 
perdés el seu partit, però els 
dos factors es van complir. 

Primer, el conjunt rubinenc 
va imposar-se al derbi vallesà 
contra el Hornets Castellbis-
bal en un duel molt igualat. 
Van començar marcant els 
visitants, però Genís va acon-
seguir empatar pels de Rubí. 
A la represa de la segona mei-
tat, el Cent Patins, a través de 
Marcus, va avançar-se i sense 
gairebé temps de reaccionar, 
el conjunt del Baix Llobregat 
va encaixar el tercer gol, obra 
de Coronas. Els visitants van 
retallar distàncies, però David 
Pérez va fer el 4-2 definitiu. 

L’endemà es va produir el 
miracle i Las Rozas va impo-
sar-se 3-2 a l’Espanya, deixant 
el conjunt illenc fora de la 
semifinal.

El Cent Patins disputarà 
el play-off contra un dels 
favorits per guanyar el títol, 
el Molina Sport. / HCR Cent 
Patins

El Femení 
s’enfrontarà a 
l’ASME Tucans 

i el Masculí
 jugarà contra 

el Molina Sport

El cotxe del rubinenc Juan Carlos Arias. / Cedida
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