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«Siempre imaginé que el Paraíso seria algun tipo de biblioteca» (Jorge Luis Borges, poeta, narrador i assagista argentí del s.XX).
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Preocupació entre els ciutadans
per la seguretat i la delinqüència
Esquerra utilitza un instrument legal per convocar un Ple sobre
el dispositiu de seguretat organitzat pel Primavera Pop
Pàg. 3 i 7

Tot a punt per tornar a celebrar
la Diada de Sant Jordi al carrer

Localpres-Ajuntament

La ciutat podria
rebre una
tercera línia
d’alta tensió
d’energia eòlica
ACTUALITAT - Pàgina 2

Pàg. 10-11

Rubí es manté
com la ciutat
amb els sous
més baixos
de la comarca
ECONOMIA - Pàgina 9

La Festa dels
Tres Tombs
serà del 29
d’abril ﬁns a
l’1 de maig
CULTURA - Pàgina 13

Mal inici del
play-oﬀ pel títol
de lliga dels
dos equips del
Cent Patins
ESPORTS - Pàgina 15
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Detingudes tres persones
després de robar en un habitatge
a Can Vallhonrat
La Policia Local va detenir
la setmana passada els tres
presumptes autors d’un robatori amb força en un habitatge de Can Vallhonrat. Poc
abans de les 17 h, la policia
va rebre una trucada informant dels fets i de la descripció dels autors. Els agents, un
cop desplaçats a la ubicació,
van iniciar una recerca que
va permetre localitzar les
tres persones i detenir-les.
També es van recuperar els
objectes sostrets.
Redueixen un home que
duia un matxet
D’altra banda, dimecres de la
setmana passada, a les 18.50
h, la Policia Local va rebre
una trucada sobre la presència d’un home a l’estació de
Ferrocarrils que amenaçava

les persones presents amb
una arma blanca. L’individu
es va desplaçar per diferents
llocs de la ciutat i gràcies a
les trucades de la ciutadania
els agents el van localitzar a
la plaça de la Nova Estació.
L’home alçava un matxet de
grans dimensions i amenaçava les persones amb qui
es creuava.
Quan va detectar els
agents, l’home es va desplaçar amb el matxet cap a
l’avinguda de Can Cabanyes.
Diversos agents locals el van
interceptar i van aconseguir
que llancés l’arma a terra
i posteriorment el van immobilitzar. El matxet tenia
una llargada de 67 cm i la
Policia Local creu que l’home
pateix un problema de salut
mental. / DdR

Condemnat a 7 anys de presó
Manuel Murillo per proposar-se
matar Pedro Sánchez
Manuel Murillo, el fill del
darrer alcalde franquista de
Rubí, ha estat condemnat a
7 anys de presó per l’Audiència Nacional. El tribunal
li imposa 2 anys i mig de
presó pel delicte d’homicidi
en grau de proposició i 5
anys de presó per dipòsit
d’armes de guerra. També
el condemna a 8 anys de
privació de tinença d’armes.
La sentència explica que
Manuel Murillo, que treballava de vigilant de seguretat, va publicar el 2018 en
un grup de WhatsApp missatges en els quals explicava
la seva intenció de matar el
president del govern, Pedro
Sánchez, com a represàlia
per traslladar les despulles
de Francisco Franco fora del
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Valle de los Caídos.
Els magistrats consideren provat que l’acusat “va
interioritzar que la solució
per produir un canvi en
la situació política espanyola passava per causar
la mort del president del
govern, motiu pel qual es
va proposar demanar ajut
per portar-ho a terme”. La
sentència també detalla les
13 armes reglamentàries i
les 7 prohibides que Murillo
tenia a casa seva. El jurat
considera que aquest arsenal “és una circumstància de
l’alta perillositat de l’acusat”.
Durant el judici, Manuel Murillo va dir que no recordava
molts d’aquests missatges
i els va atribuir al consum
d’alcohol. / DdR

Forestalia projecta una tercera línia
d’alta tensió des de l’Aragó ﬁns a Rubí
resta de les línies i un cop
superada la ﬁnca, desviar-se
fins a Can Jardí. El segon
seria desplaçant-se més
al nord i ubicant les torres
d’alta tensió just enmig
del nucli urbà del camí de
Campament.

MARTA CABRERA

Un conjunt d’empreses del
grup Forestalia Renovables
vol impulsar un tercer projecte de línies d’alta tensió
amb destí a Rubí. Fa uns mesos va estar en exposició pública un primer projecte per
portar energia de diversos
parcs eòlics de l’Aragó ﬁns
a l’àrea metropolitana de
Barcelona. Una línia de 400
kv que recorreria els prop de
300 km que separen Osca i
Rubí. També hi ha una segona línia projectada, aquesta
de 220 kv, en paral·lel a l’altra i que encara no ha estat
en exposició pública.
Ara, s’ha posat en exposició pública un tercer
projecte que pretén sumar
a aquestes dues línies d’alta
tensió una tercera, que discorreria també ﬁns a Rubí,
però en aquest cas evacuaria 220 kv a la subestació
de Can Jardí, situada més a
l’est, dins el polígon de Can
Jardí. Aquest nou projecte
transportaria l’energia de 14
parcs eòlics situats a Casp i
Alcanyís amb una potència

Els tres projectes d’alta tensió pretenen transportar energia dels parc
eòlics de l’Aragó ﬁns a les subestacions de Rubí. / M.C.

que oscil·la entre els 24 MW
i els 42 MW.
La línia estaria inclosa en
la mateixa infraestructura
de transport que els dos primers projectes, però prendria un traçat independent
passat Can Serrafossà, just
després del torrent de Can
Balasc. Així, si en el cas de
les dues primeres línies està
previst que creuin l’abocador de Can Balasc per

arribar a la subestació anomenada Rubí; aquesta línia
creuaria la part situada més
al nord de l’abocador, i passaria a escassos metres del
nucli urbà situat al voltant
del camí de Campament.
L’empresa promotora
també posa sobre la taula
dos trajectes alternatius
per aquest desviament. El
primer seria creuant l’abocador de Can Balasc com la

L’Ajuntament rebutja
la infraestructura
Els primers projectes impulsats per Forestalia per
transportar energia eòlica a
l’àrea metropolitana de Barcelona van rebre una pluja
d’al·legacions per part dels
ajuntaments afectats, inclòs
el de Rubí, però també per
òrgans supramunicipals i la
Generalitat de Catalunya.
Després d’anunciar-se
aquest tercer projecte, el
regidor de Medi Ambient i
Transició Ecològica, Andrés
Medrano, ja ha avançat
que l’Ajuntament estudiarà
la documentació per tal de
frenar el projecte: “Aproﬁtarem qualsevol possibilitat
de recurs que ens permeti
limitar i si pot ser aturar
aquesta nova línia d’alta
tensió”.

El desallotjament deﬁnitiu dels horts i
barraques del Castell podria ser imminent
La vuitantena de barraques i horts que ocupen la
zona del Castell estan pendents d’un desallotjament
que podria ser imminent.
L’Ajuntament ja els ha informat que des del dilluns
la zona pot ser desallotjada en qualsevol moment
després que la justícia hagi
autoritzat l’ús de la força sí
és necessari.
L’Ajuntament va inten-

Els nostres serveis
Medicina general
Radiologia digital
Ecografia
Traumatologia
Cirurgia
Acupuntura
Teràpia neural
Homeopatia

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

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

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

tar un primer desallotjament el 7 de març, però una
concentració de persones
usuàries ho va impedir.
D’altra banda, el collectiu ha intentat recórrer
als tribunals per aturar el
desallotjament, ja que alguns d’ells són arrendataris
dels terrenys, propietat
d’una empresa en fallida.
De moment, els recursos judicials no estan tenint èxit

tot i que segons ha explicat
darrerament el col·lectiu, la
Fiscalia s’ha pronunciat en
el cas aﬁrmant que els usuaris tenen dret a pronunciar-se en la causa, perquè
l’auto judicial es va produir
sense que ells tinguessin la
possibilitat de defensar-se
judicialment. La jutge considera que cal desallotjar la
zona pel risc d’incendi i que
això preval sobre els drets

dels arrendataris.
Precisament, tres dotacions de Bombers van
haver de treballar la tarda
del 7 d’abril per apagar un
incendi que es va originar
en una de les barraques
d’aquesta zona. Les ﬂames
van cremar prop de 350 m2
de terreny. Diverses fonts
apunten que l’origen del foc
va ser un descuit d’un dels
usuaris. / DdR

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE
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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La meitat de la població de Rubí està
preocupada per la seguretat i la delinqüència
El 42% dels
ciutadans té
alguna o molta
dificultat per
arribar a fi de mes

M. CABRERA

L’Estudi de satisfacció ciutadana publicat per l’Ajuntament de Rubí mostra que la
principal preocupació dels
rubinencs és la seguretat i
la delinqüència. Concretament, la meitat de la població rubinenca està preocupada per aquesta qüestió
(49%), molt per davant de
la segona preocupació, la
neteja i el manteniment de la
ciutat (12%), i el futur, especialment el dels joves (4,7%).
En relació amb aquests
temes que més preocupen, els ciutadans proposen
principalment augmentar la
policia i la vigilància, millorar
els carrers i més ajuts per
fomentar l’ocupació. Pel que
fa a la situació econòmica,
quatre de cada deu persones
afirma que la pandèmia l’ha
afectat econòmicament i
el 42% té moltes o algunes
dificultats per arribar a final
de mes.
En aquesta enquesta,

La meitat de rubinencs també creu que la ciutat està pitjor ara que fa un any. / M.C.

Gairebé el 50%
dels rubinencs
està satisfet de
viure a la ciutat
el 48% dels rubinencs es
mostra satisfet de viure a
Rubí, mentre que el 33%
confessa que ni li agrada ni
li desagrada viure a la ciutat.
La majoria destaquen com a
punt important la ubicació,

les connexions i la proximitat
de Barcelona com l’aspecte
que més els agrada (11%),
mentre que en l’altre extrem
hi ha la zona comercial (1%).
Pel que fa a la valoració
dels serveis que ofereix la
ciutat, el bus urbà repeteix
com el més ben valorat amb
un 6,4. També obtenen bona
nota la senyalització viària
(6,1) i les instal·lacions esportives (6). En canvi, sus-

Neix una nova associació
comercial i veïnal al Progrés
M.C.

Un grup de ciutadans que
viuen o treballen al barri
del Progrés han impulsat
l’Associació de Comerciants
i Veïns del Progrés. Es tracta
d’una entitat que neix amb
la intenció de revaloritzar el
barri, estimular el comerç
de proximitat i organitzar
activitats per la gent que
hi viu.
Antigament, hi havia
una associació en aquest
cèntric barri rubinenc, però
amb el temps va acabar
desapareixent. Ara, volen
recuperar aquell esperit
associatiu i de barri a través
d’una nova entitat, que està
presidida per Francisco Gómez. El secretari és Pere Pagès, el tresorer, Sidy Sagna i
els vocals són Miguel Ángel
Martínez i David Osuna.
“Volem ajudar la gent,
muntar activitats, millorar
el barri i potenciar el comerç d’aquí”, ha explicat
el president de l’Associació
de Comerciants i Veïns del
Progrés. Precisament un

Membres de l’associació, durant una entrevista a Ràdio Rubí. / Cedida

dels problemes que té el
comerç en aquesta zona és
que la majoria de persones
que hi viuen opten per anar
a comprar fora de Rubí o
al centre de la ciutat. “La
gent no coneix bé el barri,
aquí hi ha de tot perquè hi
ha molts comerços. Volem
que la gent es quedi aquí a
comprar, que els comerços
no tanquin i tornar a fer un
barri bonic, que ara mateix
està bastant enfonsat”, ha
explicat Gómez. Una de
les primeres mesures per
estimular el comerç és la

creació d’una targeta de
fidelitat a través de la qual
els clients podran obtenir
descomptes.
D’altra banda, l’entitat
ja s’ha reunit amb l’Ajuntament per demanar algunes
millores en l’espai públic,
especialment pel que fa a
l’estat de les voreres. Els
membres de l’entitat es
van reunir amb el regidor
de Relacions Ciutadanes i
Proximitat, Miguel Ángel
Romero, que va fer una
visita al barri per recollir les
seves inquietuds.

penen les activitats juvenils
(3,7), l’aparcament (3,8) i les
activitats infantils (4,9).
L’alcaldessa i el govern freguen l’aprovat
Sobre l’estat de la ciutat,
només l’11% considera que
està millor que fa un any,
mentre que el 39% considera que està igual i el 48,5%
creu que està pitjor o molt
pitjor. Els rubinencs puntuen

l’alcaldessa i el seu equip de
govern amb un 4,9, fregant
l’aprovat. Pel que fa al coneixement de l’alcaldessa,
Ana M. Martínez, el 59%
sap dir el seu nom. Sobre la
valoració del consistori, el
41% considera que té una
actuació correcta, mentre
que el 35,5% creu que és
dolenta o molt dolenta. La
mostra també reflecteix que
el 49% de la població considera que l’Ajuntament no és
transparent.
Diari de Rubí, el mitjà líder
Pel que fa als hàbits dels
rubinencs per informar-se
de l’actualitat a la ciutat,
Diari de Rubí continua sent
el mitjà de comunicació preferit dels rubinencs amb una
quota del 14%. La mostra

indica que un 16% dels rubinencs trien xarxes socials no
municipals per informar-se i
que el 13,5% s’informa a través del web de l’Ajuntament.
A l’enquesta, han participat 400 persones amb
entrevistes a domicili entre
el 15 de novembre i el 21
de desembre i té un error
mostral de ± 4,9.
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Iniciativa de la Biblioteca
per ajudar els migrants
joves no acompanyats
REDACCIÓ

La Biblioteca s’ha incorporat
al projecte WelcomeBIB,
que impulsa la Direcció General de Promoció Cultural
i Biblioteques del Departament de Cultura amb la
col·laboració de la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA),
la Diputació de Barcelona,
la Diputació de Girona i el
Consorci de Biblioteques de
Barcelona.
Es tracta d’una iniciativa
d’inclusió i integració social
iniciada el 2019 amb l’objectiu que les biblioteques
públiques esdevinguin espais de benvinguda a la comunitat local i disposin d’un
marc d’actuació i de recursos
adreçats a les persones joves
migrades soles que es troben en centres de protecció
de la DGAIA. WelcomeBIB
vol donar a conèixer les biblioteques públiques i els seus
serveis, fomentar l’hàbit
lector, augmentar l’interès
per l’aprenentatge, així com
incrementar el vincle amb
la comunitat local a través
d’aquests equipaments.

En el marc d’aquest
projecte, es facilita a les
biblioteques participants
l’adquisició de lots de llibres destinats als centres
de menors de primera acollida, l’elaboració d’una guia
informativa en lectura fàcil
sobre els serveis de les biblioteques en cinc llengües
—català, castellà, francès,
anglès i àrab— i un taller formatiu per als professionals
dels equipaments.
En el cas de la Biblioteca
Mestre Martí Tauler, ja hi ha
disponible material informatiu sobre els serveis que s’hi
ofereixen en diferents idiomes, així com una selecció
de llibres de llengües, còmics
i publicacions sobre drets i
cultura local, entre d’altres,
que han estat donats per al
seu ús als dispositius d’acollida de menors. Properament,
també s’activarà un fons
d’acollida en préstec amb
títols similars.
D’altra banda, la Biblioteca organitza trobades amb
grups de joves per tal de
donar-los a conèixer l’equipament i atendre les seves
necessitats.

Rubí celebra l’acte institucional per
commemorar la Segona República
MARTA CABRERA

La ciutat ha commemorat
aquest dimecres el 91è
aniversari de la proclamació
de la Segona República, una
activitat que se celebra des
de fa molts anys a Rubí i que
per segon any consecutiu
es fa de forma institucional. “Donem per consolidat
l’acte institucional, tot i que
aquest any ens amenaçava
pluja i no hem pogut fer
tot el que teníem previst.
El més important és que
estem aquí i hem volgut
commemorar el Dia de la
República”, ha explicat Ana
M. Martínez, alcaldessa de
Rubí.
En l’acte, estava prevista la participació d’una
orquestra, però ﬁnalment
s’ha suspès la seva actuació perquè es preveia mal
temps. Finalment, no ha
calgut obrir el paraigües i
l’acte ha consistit en l’ofrena
ﬂoral al monòlit que hi ha a
la plaça de la República.
Primer ha fet l’ofrena
una representació de l’Ajuntament, amb l’alcaldessa,
regidors del PSC, En Comú

Regidors, partits polítics i entitats locals van participar en la commemoració de la Segona República. / M.C.

Acte de reconeixement a Juan
Martínez i Paqui Cruz dilluns al Castell
L’Ajuntament de Rubí i una comissió formada per familiars i amics de Juan Martínez han organitzat un homenatge de reconeixement als rubinencs Juan Martínez i
Paqui Cruz. Tant Martínez com Cruz, que va morir fa uns
mesos, han dedicat tota la seva vida a la defensa dels
valors republicans i democràtics. L’acte serà el dilluns a
les 18.30 h al Castell i servirà per presentar el llibre de
memòries de Juan Martínez, titulat ‘70 años de lucha, coraje y compromiso’, editat per la Fundació Torre de Palau.
Podem, ERC i l’AUP. Posteriorment, han fet la seva
ofrena el PSC, ERC, En Comú
Podem, Òmnium Rubí i
l’Associació de la Gent Gran.

Per ﬁnalitzar l’acte, tots els
participants s’han fet una
fotograﬁa al monòlit.
El 14 d’abril del 1931
es va proclamar a Espanya

la Segona República, un
període que va significar
una obertura d’un país que
estava socialment i cultural
molt endarrerit respecte a
la resta del continent. Iniciatives com la reforma agrària,
el vot femení, les millores
en l’educació o l’aprovació
del divorci van suposar un
important salt endavant pel
conjunt de la població.
La Segona República va
finalitzar l’abril de 1939,
quan l’exèrcit lleial va ser
ﬁnalment derrotat per les
tropes insurrectes i es va
imposar una dictadura que
va durar ﬁns al 1975.

Una entitat connectarà els rubinencs que L’OAC posa en marxa un nou sistema per
expedir el certiﬁcat d’empadronament
volen acollir amb persones refugiades
L’organització Refugees Wellcome començarà a treballar
a Rubí per connectar els
rubinencs que volen acollir
persones refugiades amb les
persones desplaçades que
arriben al territori. Durant
el pròxim mes, tècnics de
l’entitat es trobaran amb la
desena de veïns de la ciutat
que ﬁns ara han ofert casa
seva com a llars d’acollida

amb motiu del conflicte
d’Ucraïna. L’equip de Refugees Wellcome es reunirà
amb cada unitat familiar i
els guiarà en el procés per
acollir una persona refugiada
o vehiculant la seva voluntat
d’ajuda de la millor manera
possible. La ciutadania que
vulgui obrir casa seva a la
possibilitat de conviure amb
persones refugiades que

arriben a Rubí poden omplir
el formulari de la Borsa de
Voluntariat. El consistori
traslladarà els oferiments a
l’entitat i hi col·laborarà per
facilitar l’acollida al municipi.
L’entitat Refugees Welcome treballa per connectar
la ciutadania que decideix
acollir amb les persones
desplaçades que arriben al
territori. / DdR

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

L’Oﬁcina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) s’ha equipat
amb un dispositiu expenedor de certiﬁcats d’empadronament, que arriba
després que el setembre
del 2021, l’OAC ja posés en
marxa el servei d’assistència
a través de vídeo.
La iniciativa està encaminada a facilitar aquest
tràmit administratiu a les

persones que no tenen
mitjans per dur a terme
les gestions de forma telemàtica. Per obtenir el certificat d’empadronament,
només caldrà el document
d’identitat amb el qual la
persona està empadronada.
El sistema guia l’usuari a
través de la pantalla amb
instruccions senzilles que
permeten realitzar la gestió

en pocs minuts i aconseguir
el document sol·licitat. El
nou terminal permet accedir també al tauler d’edictes
electrònic i gestionar cites
prèvies per a l’OAC.
La voluntat de l’Ajuntament és estendre aquests
terminals en altres equipaments municipals i també
ampliar els serveis que ofereixen. / DdR

Carrer Méndez Núñez, 10 08191 Rubí
T. 93 699 01 35
agrorosell@telefonica.net
HORARI
De dilluns a divendres de 8 a 13.30 h
i de 16.30 a 20 h
Dissabtes de 8 a 14 h
DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI
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Rubí dedicarà la celebració del
Dia de la Terra a la flora i fauna local
REDACCIÓ

El Dia de la Terra se cele·
brarà a Rubí del 22 al 30
d’abril amb una trentena
de propostes dedicades a la
fauna i la flora de Rubí. La
programació, que ha estat
confeccionada gràcies a la
iniciativa de diferents col·
laboradors, inclou activitats
com la Fira de la Terra, tallers
de temàtiques diverses i
activitats de descoberta de
l’entorn, entre d’altres.
Enguany, la temàtica
d’aquesta celebració és
la flora i fauna local, amb
l’objectiu que la ciutadania
pugui “aprendre a obser·
var, identifica i valorar les
espècies vegetals i animals
i descobrir la biodiversitat
àmplia que hi ha a la ciutat”,
ha explicat l’alcaldessa, Ana
M. Martínez, durant la pre·
sentació de la programació.
La celebració permet
donar a conèixer totes les
entitats i col·lectius de Rubí
que actuen per preservar
l’entorn natural de la ciu·
tat i promouen accions de
respecte i cura del medi
ambient. Enguany, un total
de 36 col·laboradors ─entre
entitats, comerços, pagesos,
masies, persones a títol indi·
vidual i els diferents serveis
municipals─, que sumen
més de 120 persones, s’han
implicat en l’organització de
les diferents propostes que
integren el programa.
Activitats
Entre les propostes més
destacades hi ha la Fira de la
Terra, que tindrà lloc el matí
del dissabte 30 d’abril a la
plaça Pearson. Durant la fira
hi haurà diverses paradetes
de venda de producte local,
ecològic i de plantes de la
Font del Ferro, així com ac·
tivitats infantils, una mostra
d’animals de granja, danses
i tallers relacionats amb
l’horticultura, entre d’altres.
Totes elles a càrrec d’entitats
com l’Agrupament Escolta
Guspira, l’Esbart Dansaire de
Rubí o Ecoasa, entre d’altres.
Del 22 d’abril a l’1 de
maig, els rubinencs i les
rubinenques poden gaudir
d’un Passeig poètic pels
arbres centenaris de Can
Xercavins, un recorregut que
es realitza de forma autòno·
ma, amb la col·laboració de
la Masia de Can Xercavins.

Aquests dies també es
pot fer un cop d’ull a l’Espiell
de la fauna nocturna de Rubí,
un recull de vídeos nocturns
on es pot veure l’activitat de
diferents animals, a través
de les gravacions d’@en·
xampatsalbosc i als textos de
Rafel Bosch de Rubí d’Arrel.
“Gràcies a unes càmeres
espia col·locades als espais
naturals de Rubí, podrem
observar senglars, guineus
i esquirols, però també po·
drem veure l’activitat de
cabirols i toixons, animals
que potser hi ha gent que no
espera que formint part de la
fauna rubinenca”, ha explicat
el regidor de Medi Ambient,
Andrés Medrano.
El diumenge 24 d’abril
s’han organitzat diferents
propostes: una visita guia·
da per a la identificació de
diferents espècies d’abelles
i abellots, de la mà del na·
turalista Jose Luis Romero;
una jornada de voluntariat
ambiental per recuperar el
patrimoni rural de Can Pò·
lit, a càrrec de Rubí d’Arrel
i el Centre Excursionista de
Rubí; i una activitat per co·
nèixer els ratpenats i una

Una de les
activitats més
destacades és
l’observació de la
fauna nocturna
sortida de camp, gràcies a
la col·laboració de Jorge de
Pedro, de l’Institut Català
d’Ornitologia.
També s’ha preparat una
sessió sobre plantes oblida·
des i un tast de cuina (29
d’abril), una sortida fotogrà·
fica sobre flors i fauna a Can
Xercavins (30 d’abril, a càrrec
del Grup Fotogràfic El Gra), i
un Ecotaller de farmaciola de
natura (30 d’abril).
D’altra banda, i coinci·
dint amb la diada de Sant
Jordi, s’ha programat una
gran jornada d’activitats
relacionades amb la poesia
i els arbres monumentals
de Can Xercavins. Aquesta
jornada s’iniciarà amb un
parell de visites guiades a
la masia de Can Xercavins
i, tot seguit, es farà un re·
corregut poètic pels arbres
monumentals de la masia de
la mà del grup escènic Casal
Popular, i finalitzarà amb una
exposició fotogràfica amb

l’amenització del Quartet
Stamiz, de l’Escola Municipal
de Música Pere Burés.
Durant la setmana, tam·
bé s’ha programat un cicle
de tallers sobre estalvi en la
factura de l’aigua (25 d’abril),
elèctrica (26 d’abril) i de
gas (27 d’abril) a càrrec del
servei municipal Rubí Brilla.
Activitats per a l’alumnat
Les escoles també participen

d’aquesta celebració amb
una activitat específica vin·
culada a l’exposició Respira
Rubí, realitzada pel CIRC.
Les il·lustracions d’aquest
col·lectiu, que es tornaran
a ubicar a les portes dels
centres educatius del muni·
cipi com a l’edició passada,
conviden l’alumnat a explo·
rar la zona natural que els
pertoca per descobrir la seva
biodiversitat.

Andrés Medrano i Ana M. Martínez durant la presentació del Dia de la
Terra. / M.C.
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Font del Ferro incorpora
Una científica rubinenca publica un estudi que
14 treballadors amb
podria millorar la prevenció d’un tipus de càncer
discapacitat durant el 2021 MARTA CABRERA

En el darrer any s’han incorporat a l’empresa gairebé una quinzena de
treballadors. / Localpres-Ajuntament

L’empresa municipal Font
del Ferro va consolidar el
2021 la seva tasca d’inte·
gració laboral de les perso·
nes amb discapacitat intel·
lectual amb la contractació
de 14 nous peons destinats
a la línia forestal i de zones
verdes del Centre Especial
de Treball (CET). Amb aques·
tes incorporacions, la socie·
tat dedicada a la jardineria
suma ja 34 treballadors amb
diversitat funcional.
Les persones contracta·
des l’any passat són homes
i dones molt joves, que en
molts casos han accedit
d’aquesta manera a la seva
primera experiència laboral.
La majoria tenen formació
en jardineria i la resta estan
aprenent amb monitors de
l’empresa municipal.
La incorporació
d’aquests nous peons ha
anat lligada a la contractació
de vuit nous professionals:
una educadora, un respon·
sable tècnic i sis monitors.
Aquest personal dona su·
port a la producció i vet·
lla perquè els treballadors
amb discapacitat s’adaptin a
l’àmbit laboral i tinguin ben
ateses les seves necessitats.
L’alcaldessa, Ana M.
Martínez, ha expressat la
seva satisfacció pel creixe·
ment gradual de l’equip de
Font del Ferro: “La diversifi·
cació de tasques del Centre
Especial de Treball, per la
qual vam apostar ara fa uns
anys, està donant els seus
fruits. Ens està permetent
col·locar laboralment nous
treballadors i treballado·
res amb discapacitat intel·
lectual i oferir-los d’aquesta
manera una possibilitat
d’integració social i laboral”.

Font del Ferro s’encarre·
ga de mantenir les jardine·
res del centre i altres zones
enjardinades, de la neteja
d’alguns espais forestals, de
les zones verdes de polígons
i urbanitzacions i de la zona
de l’arborètum del Castell.
També fa el servei de distri·
bució de productes del Mer·
cat i feines de paqueteria de
comerç electrònic.
L’Atenció Diürna torna a fer
treball comunitari
Els Serveis d’Atenció Diürna
de Font del Ferro han reprès
recentment el treball co·
munitari que va quedar in·
terromput per la pandèmia
i l’han ampliat amb noves
activitats que busquen mi·
llorar les competències dels
seus usuaris i potenciar el
seu vincle amb la ciutadania
rubinenca.
Durant l’hivern, les per·
sones del Servei Ocupaci·
onal d’Inserció (SOI) han
estat treballant a l’Associa·
ció de Veïns de Ca n’Oriol.
Des d’allà s’han encarregat
d’elaborar tot el guarniment
nadalenc del local i de man·
tenir un espai amb plantes.
El Servei Ocupacional
d’Inserció també realitza
des del setembre un taller
setmanal de cuina al Centre
Cívic del Pinar-La Cruïlla. El
mateix grup del SOI assisteix
un cop per setmana a la
Biblioteca per fer cerques
d’interès, escoltar música o
mirar documentals, i tam·
bé fa sortides mensuals.
Tant les persones usuàries
d’aquest servei com del Ser·
vei de Teràpia Ocupacional
(STO) col·laboren en l’orga·
nització d’activitats socials a
l’exterior de la finca. / DdR

La científica rubinenca
Francesca Mateo ha pu·
blicat un estudi en què
identifica els mecanismes
moleculars i cel·lulars pels
quals dues dones amb la
mateixa mutació BRCA1
presenten riscos diferents
de tenir càncer. Fa anys que
se sap que les dones amb
una mutació al gen BRCA1
tenen una probabilitat molt
elevada, per sobre del 50%,
de desenvolupar càncer de
mama i ovari abans dels
80 anys. Es tracta d’una
mutació genètica heredità·
ria i es calcula que una de
cada mil persones en són
portadores.
Ara, després d’analitzar
les mostres de 130.000
dones conjuntament amb
estudis amb models de
ratolins, s’ha demostrat
que les dones amb aquesta
mutació i una sobreexpres·
sió del gen HMMR tenen
entre un 72% i un 80% de
probabilitats de tenir càn·
cer de mama. Això succeeix
perquè s’ha observat que
quan hi ha la mutació del
gen BRCA1 i la sobreexposi·
ció de l’HMMR “les cèl·lules
es divideixen malament
i apareixen senyals que
desencadenen una reacció
inflamatòria que finalment
genera un microambient
determinat que fa que el

La doctora en Biologia Francesca Mateo, autora de l’article, envoltada del seu equip, que treballa a l’Institut
Català d’Oncologia i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. / Cedida

tumor es desenvolupi més
fàcilment”, ha explicat Fran·
cesca Mateo.
L’únic tractament preventiu ara és la mastectomia
Trobar els motius pels quals
es produeix el tumor signifi·
ca obrir la porta a introduir
tractaments preventius
més adequats segons el
tipus de mutació que té
cada pacient. Ara mateix,
l’única forma de prevenir
l’aparició del tumor en les
dones que presenten la
mutació en el gen BRCA1
és la mastectomia, que pot
anar acompanyada de la re·
tirada dels ovaris. Es tracta
d’una mesura molt dràstica
que pot resultar traumàtica
per les pacients. A més, el

L’estudi obre
la porta a trobar
un tractament
preventiu menys
agressiu per
aquest tipus de
càncer de mama
tumor associat a la mutació
BRCA1 és especialment
agressiu.
Segons detalla la in·
vestigadora, la descoberta
científica podria permetre
“focalitzar l’atenció en el
gen HMMR amb tracta·
ments preventius contra els
senyals que desencadenen
la inflamació” i que provoca
el naixement del tumor.
Actualment, existeixen ja

alguns fàrmacs per altres
malalties que actuen sobre
aquests senyals detectats.
Francesca Mateo, doc·
tora en Biologia i especialis·
ta en mecanismes cel·lulars
metastàtics de les cèl·lules
tumorals, és la coautora
d’aquest treball juntament
amb Zhengcheng He i Lin
Mei. L’equip que ha realitzat
aquest estudi forma part
de l’Institut d’Investigació
Biomèdica de Bellvitge (IDI·
BELL), de l’Institut Català
d’Oncologia (ICO) i de la
Universitat British Columbia
del Canadà.
L’article, titulat ‘Modifi·
cation of BRCA1-associated
breast cancer risk by HMMR
overexpression’, s’ha pu·
blicat a la revista científica
Nature Communications.

Es reprèn el cicle de sortides a caminar per la
natura impulsat pel Consorci Sanitari de Terrassa
Un grup d’una vintena de persones va
participar el 6 d’abril en la sortida del cicle
‘Camina per la teva salut’, que organitza el
Consorci Sanitari de Terrassa (CST). Aquesta
va ser la darrera sortida d’una activitat que
impulsa dues caminades de forma setmanal
obertes a tota la ciutadania i que s’ha reprès
aquest 2022 més tard del previst per culpa
de la covid.
Les passejades van a càrrec de professi·
onals de Salut Comunitària del CST i surten
cada dimarts a partir de les 10 h des del CAP
Anton Borja o bé els dimecres a partir de
les 9.30 h des del CAP Sant Genís. L’activitat
acostuma a tenir una durada aproximada
d’una hora.
Les rutes programades són aptes per a
totes les edats i tenen com a objectiu mi·
llorar la salut dels participants a través de
la pràctica esportiva. Caminar pot ajudar
a combatre malalties com la diabetis, el
colesterol o l’obesitat, entre altres. A més,
l’activitat també serveix perquè els partici·
pants puguin conèixer els espais naturals
que hi ha a Rubí. / DdR

Les sortides a caminar per l’entorn es fan els dimarts al matí des del CAP Anton Borja i el
dimecres al matí des del CAP Sant Genís. / Cedida
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Una seixantena de persones es
manifesten per defensar el català
M. CABRERA
Al voltant d’una seixantena
de persones es van concentrar dimecres al vespre
per defensar la llengua
catalana davant les darreres
sentències judicials contra
el català a l’escola. Fa unes
setmanes, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
va dictaminar que el 25% de
les classes s’han de fer en
llengua castellana.
La manifestació va estar
convocada per l’Assemblea
Nacional Catalana, Òmnium, el CDR i el Consell
Local per la República, que
de forma mensual convoquen manifestacions per
defensar la independència.
Aquesta vegada la temàtica
central ha estat la defensa de la llengua i la concentració ha comptat amb

la participació de l’actriu
Carme Sansa i l’escriptor i
il·lustrador local Enric Larreula.
Martí Pujol, d’Òmnium
Rubí, ha explicat que cal
“bandejar el pessimisme”
que traspuen els estudis al
voltant de l’ús social del català: “Que el català continuï
viu depèn de nosaltres i de
ningú més. Vindran persones d’altres països i seran
benvinguts, com ho van
ser els ciutadans que van
arribar d’Espanya, però la
nostra llengua pròpia és el
català i cal que el fem servir
sempre i arreu”.
Carme Sansa ha explicat
que els catalans cal que
comencin a conscienciar-se
sobre la importància d’adreçar-se en català a tothom,
independentment del seu
aspecte o origen: “En part,

ERC força un Ple perquè el
govern expliqui el dispositiu de
seguretat del Primavera Pop
Esquerra Republicana de totes aquestes qüestions i
Catalunya (ERC) ha presentat com considera que no ho
una sol·licitud formal per ha fet, el grup municipal ha
celebrar un Ple extraordinari decidit forçar l’Ajuntament
per tal que el govern doni a convocar un Ple extraorexplicacions a la ciutadania dinari. Una eina legal que
sobre el dispositiu de se- pot fer servir perquè els 7
guretat que hi va haver el 2 regidors republicans sumen
d’abril durant la celebració més d’un quart del Ple. “És
del festival Primavera Pop.
imprescindible saber si la ciuDurant l’esdeveniment, tat estava preparada i tenia
l’Escardívol va arribar a aco- tots els dispositius necessaris
llir 20.000 persones, segons per minimitzar el risc de les
els organitzadors, tot i que persones que van assistir”,
l’aforament
ha explicat el
d e l re c i nte Durant el concert portaveu.
és de 17.000
Esquerra
hi va haver
persones. A
vol que la ciuproblemes amb tadania sàpiga
més, durant la
tarda hi va haquins disposil’aforament
ver moments
tius de segui després
que es va resretat hi havia
l’atropellament durant la nit
tringir l’accés,
precisament
del concert,
mortal
perquè hi haaixí com les
via massa públic al concert. accions previstes i quines es
D’altra banda, també cal van dur a terme.
recordar que una hora i mitja
La formació republicana
després d’acabar el festival, recorda que durant tota la
es va produir un atropella- tarda i la nit hi va haver cotment mortal molt a prop de xes mal aparcats a la c-1413
la zona, a la c-1413, un espai i moltes persones caminant
on és habitual aparcar en per la carretera i creuant per
grans esdeveniments tot i punts no habilitats mentre la
que no està permès.
circulació continuava oberta.
Fa uns dies, el portaveu
Ara, l’Ajuntament té 15
d’Esquerra, Xavier Corbera, dies per convocar aquest ple
va demanar en una roda de extraordinari o bé incloure el
premsa al govern que donés punt en l’ordre del dia del Ple
explicacions públiques sobre ordinari del mes d’abril. / DdR

la situació actual també és
culpa nostra, perquè de
seguida ens passem al castellà quan veiem que una
persona no és d’aquí o que
el parla amb cert accent”.
L’actriu catalana també
defensa que el què cal és
utilitzar més el català com
a llengua social: “El truc
està en no deixar de parlar
la nostra llengua i conscienciar molt a la ciutadania”.

Una seixantena de manifestants van participar en la concentració en defensa del català. / M.C.
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D

esprés de dos anys molt difícils,
sembla que a poc a poc les clarianes
van obrint-se i comencem a veure la
llum del sol, ni que sigui metafòricament,
en els grans actes multitudinaris. El festival
Primavera Pop va ser el primer acte amb
una gran concentració de persones a Rubí
i aquest dissabte es preveu que els carrers
es tornin a omplir per celebrar la Diada de
Sant Jordi.
Encreuem els dits i esperem que el
temps acompanyi perquè la ciutadania
pugui gaudir d’aquesta festa tan especial.
La gent arriba amb moltes ganes després

EDITORIAL
Adéu mascareta, benvingut Sant Jordi
de dos anys de contenció i els llibreters
i el gremi de ﬂoristes volen recuperar el
protagonisme. Serà a més, la primera gran
festa que podrem fer ja sense mascaretes,
ni als carrers de la ciutat ni a l’interior de
les botigues. Un retrobament de les nostres
cares que tampoc cal passar per alt, perquè
veure’s i reconèixer-se és també molt im-

portant, especialment en el comerç local i
de proximitat.
Sant Jordi serà aquest any el tret de sortida de les festes populars al carrer, perquè
després seguirem al maig amb la festa dels
Tres Tombs, que es va ajornar del gener a
la primavera precisament per poder-la celebrar com es mereix: amb els carrers plens

de gent i centenars de carruatges desﬁlant
i amb les activitats paral·leles tradicionals,
com ara un espectacle musical o l’esmorzar
dels traginers. Aquestes dues activitats serviran per prendre el pols del que podria ser
la Festa Major de Rubí, si la situació sanitària
continua estable. Després de dos anys amb
la festa molt continguda s’espera i tenint en
compte que és la darrera Festa Major abans
de les eleccions municipals, s’espera que
l’Ajuntament programi un Sant Pere espectacular. De moment, ja han anunciat que les
festes duraran pràcticament una setmana,
des del 28 de juny ﬁns al 3 de juliol.

CARTES DE LA CIUTADANIA
Les pensions són deﬁcitàries?
Tot un seguit de mitjans de comunicació,
empreses d’assegurances, els bancs, fons
d’inversió i altres estan fent, des de temps
immemorial, una campanya per convèncer a
la ciutadania que les pensions són deﬁcitàries
i plantejant que en el futur les pensions no
es cobraran o seran molt minses Aquesta
campanya no és nova, el primer intent seriós
es va fer l’any 1994 i producte d’aquell debat
es va generar el que es coneix com el Pacte
de Toledo, que no és més que una comissió
parlamentària. Cada cert temps, aquesta comissió genera informes que, en molts casos,
tenen el suport de sectors concrets de l’arc
parlamentari, però sense que hi hagi hagut
en aquest període un consens implícit clar
de tots els partits.
Altres informes ens diuen que en els
onze primers mesos del 2021 els fons de la
Seguretat Social van registrar un superàvit de
1.222 milions, enfront del dèﬁcit de 18.443
milions aconseguit en el mateix període de
2020, sense oblidar que aquest era el primer
any de la pandèmia de Covid-19.
En termes de PIB, el superàvit de la Segu-

retat Social 2021 se situa en el 0,1%, mentre
que en el mateix període de l’any anterior es
va assolir un dèﬁcit que suposava l’1,64%.
Aquest millor comportament és conseqüència d’un creixement dels ingressos del 6,4%
(destaca la bona evolució de les cotitzacions
amb un creixement del 5,1%) enfront del
descens registrat en les despeses d’un 4,3%.
Si es descompta tant en 2020 com en
2021, l’impacte associat a la Covid-19, el subsector dels fons de la Seguretat Social hauria
obtingut un superàvit d’11.487 milions el novembre de 2021, i de 8.332 milions de 2020.
Aquestes dades de la comptabilitat nacional demostren una vegada més que la
Seguretat Social i les pensions en concret és
perfectament sostenible. Si no ho ha estat en
el passat és perquè se li han carregat a les pensions despeses que no li corresponien i al fet
que, intencionadament, es va esgotar el fons,
la guardiola, de les pensions. I diem intencionadament, perquè amb això, es perseguia
que l’Estat no assumís les seves obligacions
traspassant-les a la Seguretat Social, encara
que no li corresponguessin.
Continuem esperant que es compleixi

El Tuit de la setmana

20 d’abril

UNIÓ ESPORTIVA RUBÍ
@UERubi
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Homenatge “Moro” - Sr. Ubach
Emotiu homenatge a aquestes dos
LLEGENDES del club.
“Ells també han fet història”
Gràcies a tots els que vau venir a
aquest acte commemoratiu i tan
merescut.
Foto: Antonio Carranza
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Amb la col·laboració:

l’acord del Congrés, i que es realitzi l’auditoria de les despeses de la Seguretat Social
que es van desviar a altres ﬁns al llarg dels
últims quaranta anys. Aquest és un tema, el
de l’auditoria, que sembla que el PSOE s’està
tirant enrere i es nega a tirar endavant. Aquest
fet és una mostra més de no voler que se
sàpiga la veritat del superàvit de les pensions
i continua volent fer creure a la ciutadania la
inviabilitat de les pensions tal com avui estant
concebudes.
Hi ha una altra segona intenció mantinguda des de fa més de quaranta anys,
convèncer a la població espanyola que el
Sistema Públic de Pensions no és sostenible.
Les pensions són una partida molt llaminera,
uns 140.000 milions d’euros anuals, de la
qual estan tractant d’apropiar-se els bancs i
fons d’inversió, i companyies d’assegurances,
per a això, tracten de convèncer-nos que no
són sostenibles i que, si no invertim en plans
privats, no tindrem pensions públiques quan
ens jubilem.
Per al poder ﬁnancer i els diferents governs, és molt important que la Seguretat
Social continuï en dèﬁcit ara que té superàvit

en fer-se evidents les despeses impròpies que
li carregaven i gràcies a un major control dels
abusos laborals, ara arriba el pròxim atac a la
seva solvència. Els Plans privats de pensions
allà a on s’ha posat a la pràctica, Alemanya,
o Xile entre altres, han signiﬁcat un fracàs
que ha comportat que l’aportació que ha fet
el treballador i l’empresa no hagi tingut cap
revalorització i en molts casos la seva pèrdua
absoluta.
En un sistema de repartiment de les
pensions com és el de l’Estat espanyol, el fet
de reduir les cotitzacions de les empreses i
dels treballadors a la Seguretat Social és una
pèrdua d’ingressos a la caixa comuna de la
seguretat social, pels pensionistes d’ara i de
demà. Aquest és l’immediat projecte del govern espanyol i enfront d’això, el Moviment en
Defensa de les Pensions Públiques dignes, juntament amb els sindicats i els partits polítics
d’esquerra, haurien de centrar la seva batalla.
Per unes pensions públiques dignes i per
la lluita contra els plans privats de pensions.
Aquest ha de ser el nostre objectiu i la nostra
aposta per al 2022.
Josep M. Pijuan Utges
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Rubí es manté com la ciutat del Vallès
Occidental amb els salaris més baixos
MARTA CABRERA

El municipi de Rubí continua
sent la ciutat de la comarca on els salaris són més
baixos, segons les darreres
dades publicades a l’Observatori del Vallès Occidental
corresponents al 2020. De
les 22.061 persones assalariades registrades a la ciutat,
la mitjana del salari brut és
de 24.591 euros. Això vol dir
que el salari mitjà al municipi
està per darrere de Terrassa
(25.258), Sabadell (26.711),
Cerdanyola (27.605) i Sant
Cugat (45.315). També està
per sota del salari mitjà del
conjunt del Vallès Occidental (28.597) i de Catalunya
(26.716), però no d’Espanya
(24.411).
La bretxa salarial continua
sent molt elevada
A Rubí, com a la resta de
ciutats de la comarca, els
homes continuen cobrant
més que les dones. Concretament, un 20,5% més.
Tot i que en els darrers anys

La indústria i la construcció són els sectors amb millors sous. / Arxiu

aquesta discriminació salarial s’ha anat reduint, en el
darrer any només ho ha fet
en un 0,5%, ja que el 2019 la
bretxa era del 21%.
Pel que fa als salaris segons l’edat, els menors de 35
anys guanyen 17.982 euros
anuals, els que tenen entre
35 i 54 anys guanyen 26.383
euros i els majors de 55
anys, 27.370. Les persones
que tenen la nacionalitat
espanyola tenen de mitjana
un sou de 25.512 euros,
mentre que els estrangers

cobren molt menys, 16.143.
També hi ha molta diferència salarial segons el tipus de
contracte. Les persones amb
un contracte indefinit tenen
una retribució de 25.495 i
les que tenen un contracte temporal, 18.455. Així
podem deduir que el perfil
més precari de la ciutat és el
d’una dona estrangera i jove
amb un contracte temporal.
A l’altra banda, els homes
espanyols d’entre 35 i 55
anys amb contracte indefinit
són els que més cobren.

Millors sous a la indústria i
la construcció
Els sous en relació amb el
nivell formatiu indiquen
que els que més guanyen
són les persones amb ensenyaments universitaris de
segon cicle, amb un sou brut
de 35.465 euros. En canvi,
els que menys guanyen són
els que no tenen estudis
o només han cursat la primera etapa de secundària,
amb un sou mitjà de 20.026
euros.
Per sectors, els sous més
elevats són la indústria amb
28.307 euros, seguit de la
construcció (28.325) i el
sector de la informació,
finances i immobiliàries
(27.431). En canvi, on menys
es guanya és en les activitats
professionals i administratives (20.671), en el comerç (21.251) i el transport
i l’hostaleria (22.017). En els
sectors de l’administració
pública, sanitat i serveis
socials i sociosanitaris el sou
mitjà se situa en els 23.455
euros.
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Tres persones troben feina gràcies al
Programa MAIS, dirigit a persones
que cobren la renda mínima garantida
El consistori impulsa des
del 2020 el Programa MAIS
(Mesures activitats d’inserció
per a persones destinatàries
de la renda garantida de
ciutadania) amb l’objectiu
d’incrementar l’ocupabilitat
d’aquest sector vulnerable
de la població. La iniciativa,
que gestiona la Fundación
Grupo Hada, està subvencionada per la Generalitat i
cofinançada pel Fons Social
Europeu.
L’objectiu del Programa
MAIS és oferir a les persones
perceptores de la renda mínima garantida de ciutadania
recursos que les posicioni
millor en el seu procés de
recerca de feina i ajudar-les
a sortir d’una situació de risc
d’exclusió social. Entre les
accions del programa, hi ha
una diagnosi per conèixer les
motivacions i la disponibilitat
de les persones participants;
l’acompanyament en el disseny d’un projecte professional que fomenti la millora
de les seves competències i
l’elaboració d’un pla individual d’inserció.

Rubí finalitzarà aquest
mes la segona edició del Programa MAIS. La primera, que
es va dur a terme entre l’1 de
maig de 2020 i el 30 d’abril
de 2021, va comptar amb la
participació de 38 persones,
19 homes i 19 dones d’edats
diverses: tres entre els 25 i
els 34 anys, onze entre els 35
i els 44, vuit entre els 45 i els
54, i 16 de més de 55 anys.
De totes aquestes persones,
tres van aconseguir trobar
feina a través del programa i
dues més van poder accedir
a pràctiques en empresa. I
és que a banda de la inserció
immediata, el MAIS també promou les pràctiques
laborals com una acció de
capacitació professional. En
tots els casos s’ofereix una
atenció personalitzada, ajustada a les necessitats de cada
persona, per garantir-ne un
bon aprofitament.
Les persones participants
en el programa són derivades des dels Serveis Socials
i es corresponen amb perfils
amb especials dificultats
d’inserció sociolaboral. / DdR
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Especial Sant Jordi

CULTURA

NOVETATS AUTORS LOCALS SANT JORDI 2022
L’HORT
DELS BOUS
Josep Milà i Albà

PROCESO DE ENVASADO
Imanol Fernández
Salvatierra

14 HISTÒRIES DE RUBÍ
Núria Julià Fosas
Elena Boixader Baraut

Narrativa. Premi Lletres
del Mercat
Una noia que treballa al
Mercat a finals dels 60
troba uns paper subsersius
i inicia una investigació.

Narrativa. Humor
Quan un home gran es
queda cec pren la determinació de no marxar del
seu pis, encara que l’ediﬁci
sigui un perill.

Infantil. Relats
Petits relats amb il·lustracions que recorren la
història de Rubí amb activitats destinades als infants.

QUAN
LA MORT ARRIBA
Anna Gallart Lombarte

COM S’HA FET
‘LA RESTA ÉS FICCIÓ’
Lluís Martí Aguilera

Narrativa. Relats
Una quinzena de relats independents amb un nexe
comú: la mort explicada
des del punt de vista de
dones diferents.

Relats
Comentaris, relats, poesies i una selecció d’escrits i artícles. També hi
ha fotograﬁes i receptes
originals.

EL MILLOR
GERMÀ DEL MÓN
José Ignacio Valenzuela
Max Saladrigas

UN LUGAR
LLAMADO WANDA
Carmen Moreno Herrero

EL CASAL POPULAR. 100
ANYS DE CULTURA A RUBÍ
Enric Escofet i Xercavins

Narrativa
Una dona que travessa la
crisi dels 30 explica les seves pors i inseguretats en
un intent per trencar amb
els cànons.

Divulgació
Història del centenari del
Casal Popular de Rubí des
del naixement de l’entitat
als anys 20 ﬁns a l’acualitat.

DOE
Jorge Portela Giner

100 IDEES PER
EDUCAR ELS FILLS
Daniel Ruiz-Trillo

EL CANT DEL CIGNE
Núria Pradas Andreu

Narrativa
Un pagès que pateix un
accident a l’Anglaterra del
segle XII és el protagonista
d’aquesta aventura de secrets, amistat i venjança.

Assaig
Guia per educar els fills
amb amor, respecte i illusió, ajudant-los a créixer com a persones, amb
valors, afecte i conﬁança.

Narrativa juvenil
Una noia troba el cos de
la seva millor amiga sense vida després d’haver
discutit amb ella la nit
anterior.

Narrativa Infantil
En Maurici és el mà gran
del Max, a qui tracta com
un servent, però una nit es
queda sol amb ell.
CATALANS I CATALANES
QUE VAN CANVIAR EL MÓN
Sergi Rodríguez Ibarra
Cuchu
Divulgació Il·lustrada
Un llibre que repassa totes les persones nascudes
a Catalunya que han fet
història.
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Especial Sant Jordi

Rubí es prepara pel Sant Jordi del
retrobament mirant el temps de reüll
MARTA CABRERA

La diada de Sant Jordi arriba aquest any amb moltes
ganes i il·lusió per part del
gremi de llibreters i dels
floristes, que volen celebrar
el primer Sant Jordi amb
normalitat després de dos
anys de dificultats. Un Sant
Jordi que la ciutadania també està desitjant celebrar,
però que pot tenir un contratemps inesperat, ja que
les previsions meteorològiques no són favorables per
dissabte.
I encara que són prediccions i, per tant, es poden
equivocar, els llibreters volen curar-se en salut i han
demanat poder sortir al
carrer ja el divendres a la
tarda per escalfar motors,
atraure aquells que marxen
de cap de setmana i aquells
que, per si l’endemà plou,
voldran tenir la feina feta.
L’Ajuntament està treballant per poder fer aquest
avançament, però el gruix
de les activitats previstes
serà el dissabte, 23 d’abril.
Entre les 10 h i les 21 h,
s’instal·laran a la plaça Doctor Guardiet les parades de
libreries com el Racó del Llibre, L’Ombra o Kame Kame
Comics. La llibreria Lectors,
al tren instal·larà la seva
parada davant de la botiga,
al carrer Magí Raméntol.
Acompanyant els llibreters hi haurà mitja dotzena de parades d’entitats i
partits polítics, que també
s’instal·laran a la plaça.
D’altra banda, repartides per tota la ciutat, s’han
autoritzat 16 punts de venda de roses. També hi haurà
les parades habituals d’escoles i entitats que aprofi-

Ana M. Martínez i Moisés Rodríguez amb el cartell de Sant Jordi./ Localpres-Ajuntament

ten la diada per fer venda
solidària de flors.
Sant Jordi amb perspectiva
feminista
Pel que fa a les activitats,
l’Ajuntament ha volgut donar-li al Sant Jordi 2022 un
toc feminista, difonent el
personatge de Santa Jordina: “Serà una diada que
manté i celebra les nostres tradicions, però volem incorporar i construir
una mirada feminista”, ha
apuntat l’alcaldessa, Ana
M. Martínez. El personatge
de Santa Jordina estarà a la
plaça Doctor Guardiet, explicant una adaptació de la
llegenda de Sant Jordi, més
igualitària.
A més, entre les 10 h i les
14 h, hi haurà un servei de
canguratge per als infants
fins als 12 anys i un punt de
recomanació de lectures feministes a càrrec del Servei
d’Igualtat, on també es farà
difusió d’un punt de llibre
creat per Jorge Vicente,
amb Santa Jordina com a

protagonista.
Durant aquest Sant Jordi, l’Ajuntament ha fet dues
recomanacions lectores a
les escoles i instituts de la
ciutat. A Primària es recomana la lectura ‘Les nenes
seran el que vulguin ser’,
de Raquel Díaz Reguera,
mentre que a Secundària
la lectura recomanada és
‘Diario de una adolescente’,
d’Agustina Guerrero.
Contes, lectures, sardanes
i espectacles
Per aquest Sant Jordi s’han
pogut recuperar les visites
al campanar i el rellotge de
l’església de Sant Pere, una
de les activitats que més
agrada als rubinencs. Per als
més petits, hi haurà diverses
activitats de contacontes,
espectacles, tallers i música.
Al matí, es farà una lectura dels relats guanyadors
del concurs Veu de Dones;
mentre que a la tarda hi
haurà la clàssica audició de
sardanes, que serà a les 18 h
a la plaça Salvador Allende.

El concert anirà a càrrec de
la cobla Montgrins.
Com sempre, no hi faltaran les signatures de llibres a
la plaça Doctor Guardiet. De
moment, estan confirmats
els autors Núria Julià i Elena
Boixader, Mercè Alegria,
Giselle Amorós, Mireia de
No Honrubia, Núria Pradas,
Josep Milà, Carmen Moreno
i Francisco Hernaiz.
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Diversos autors signaran
a les llibreries locals
La llibreria El Racó del Llibre
començarà les activitats de
Sant Jordi aquest divendres
amb la signatura de llibres
a la parada que ubicarà just
davant del seu establiment,
al carrer Doctor Robert. A
les 18 h, Josep Milà signarà
‘L’hort dels bous’, la novel·la
guanyadora del Premi Lletres
del Marcat; i Enric Escofet
farà el mateix amb els seus
llibres ‘El Casal Popular. 100
anys de cultura a Rubí’ i ‘Rubí
desaparegut’.
A les 19 h serà el torn de
l’escriptora Tània Juste, que
ha publicat ‘Amor a l’art’,
premi Prudenci Bertrana.
Compartirà espai amb Jordi
Magrià, que signarà el seu
llibre ‘Homenatge a Lluís
Llach’.
El 23 d’abril, també davant la llibreria, estarà signant a les 12 h la il·lustradora
rubinenca Cuchu, que recentment ha il·lustrat dos
llibres: ‘Catalans i catalanes
que van canviar el món’ i ‘El
vuitè nan’. A la mateixa hora,
hi seran Núria Julià i Elena
Boixader, que firmaran el
llibre ‘14 històries de Rubí’.

A partir de les 18 h serà el
torn de dos escriptors locals
més. Núria Pradas estarà
amb el seu llibre ‘Tota una
vida per recordar’ i Enric
Larreula signarà exemplars
de ‘La vida promesa’.
També hi haurà signatura
de llibres a la parada de Lectors al tren, que s’instal·larà
davant de l’establiment, al
carrer Magí Raméntol.
D’11 h a 14 h, estaran
signant exemplars dels seus
llibres els il·lustradors Noemí
Villamuza, Roser Capdevila,
Enric Larreula, Ricardo Alcántara, Núria Pradas i Glòria
Sabaté. A la tarda, de 18 h a
20 h, serà el torn dels també
dibuixants Seta Gimeno, Max
Saladrigas, Cuchu, Marta
Montañá i Jordi Fenosa.
Taller d’enquadernació
D’altra banda, la teteria Més
que te ha organitzat un taller
d’enquadernació copta per
aprendre a enquadernar una
llibreta. El curs té un preu de
35 euros i anirà a càrrec d’Isabel Rodríguez. Per apuntar-se
cal posar-se en contacte amb
l’establiment. / DdR
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EXPOSICIONS

TEATRE

Gran acollida de públic de la mostra ‘Rastres,
Rostres i Retrats’, de Miquel Mas, a Terrassa

T de Teatre torna a La Sala amb la comèdia
desesperada ‘Canción para volver a casa’
REDACCIÓ

Imatge de la inauguració de la mostra a la Factoria Cultural. / Cedida

L’artista rubinenc Miquel Mas està
exposant l’exposició ‘Rastres, Rostres i Retrats’ a la Factoria Cultural
de Terrassa (rambla d’Ègara, 340).
La mostra està registrant una molt
bona acollida entre el públic visitant d’aquests primers dies.
‘Rastres, Rostres i Retrats’ és
una recull d’una vuitantena de
retrats que Miquel Mas ha fet al
llarg de la seva dilatada trajectòria
com a artista. Retrats que van des
del llenguatge hiperrealista fins a
l’expressionisme, utilitzant amb
la destresa que el caracteritza
tècniques com el llapis, acrílic o
collage. Algunes de les obres són

fàcilment identificables, en altres
l’espectador ha d’interactuar per
aconseguir connectar-hi. I en tots
els casos no deixen indiferent
l’espectador.
L’exposició es pot visitar fins
al 16 de juliol i l’horari d’obertura
al públic en general és de dilluns
a dissabte, de 16 h a 21 h i diumenges i festius els dies de funció.
Amb aquesta exposició, l’artista
rubinenc arrenca un cicle expositiu
per commemorar el 60è aniversari
de la seva primera exposició, que
va ser quan només tenia 13 anys,
al Casal Popular per les Festes de
Sant Roc. / DdR

‘En el camí’, imatges de Sud-amèrica del
rubinenc Xavi Oller, a l’Antiga Estació

El fotògraf rubinenc, durant la inauguració de l’exposició. / Cedida

El rubinenc Xavi Oller exposa a
l’Antiga Estació ‘En el camí’, una
selecció d’una trentena de fotografies realitzades en dos viatges per
diversos països sud-americans. Durant la inauguració, Ollé va explicar
que va ser el fotògraf local Joan
Díez qui el va animar a mostrar
al públic el seu treball i va apuntar que ‘En el camí’ és fruit d’un
procés de canvi personal a partir
d’un viatge inesperat a Xile en un
moment de la seva vida complicat.
Va ser en aquest primer viatge
a Xile durant quinze dies, quan el
rubinenc va reflexionar sobre el
que volia a fer en el seu dia a dia i el
van portar a un gran canvi interior.
Així, va demanar una excedència
de la feina i va fer un segon viatge.

Xile, Argentina, Uruguai i Brasil van
ser alguns dels països que va visitar
en aquest segon viatge de tres mesos. “Amb aquesta exposició el que
vull és mostrar els llocs que em van
acompanyar durant la meva reflexió”, va apuntar. Entre les imatges
seleccionades per la mostra, l’Illa
de Pasqua, el desert d’Atacama o
les cataractes de l’Iguazú.
La mostra es podrà visitar fins
al 29 de maig, en horari de dijous,
divendres i dissabtes d’11 a 14 h i
de 17 a 20 h, i diumenges i festius,
d’11 a 14 h. L’artista ofereix visites
guiades per la mostra els dijous
a la tarda per a grups d’escoles,
instituts o ciutadans en general. Els
interessats poden contactar a xavierollerfuentes@gmail.com. / DdR

T de Teatre es va unir a l’autora
i directora Denise Despeyroux
per protagonitzar ‘Canción para
volver a casa’, una fantasiosa
proposta amb humor i pinzellades
de drama. Una comèdia desesperada que la companyia posarà en
escena aquest divendres a La Sala.
Renata, en plena crisi existencial, enreda la Rita i la Greta
perquè la vagin a veure al vell
casalot heretat de la seva mare
en un remot poble català. Vint-isis anys enrere, totes tres van ser
responsables del primer gran èxit
del dramaturg escocès Malcolm
Logan; ara no són res. Però el
destí vol que, mentre es produeix
aquest retrobament, coincideixin
dos fets més. D’una banda, el
dramaturg es retira a viure al bosc.
D’altra banda, Jonás, hipnotitzador expert, acaba de viure, amb la
seva ajudant Valentina, un succés
tràgic que el manté pendent d’un
judici. Quan les tres amigues i els

La companyia pujarà de nou a l’escenari de La Sala. / Cedida

dos fugitius coincideixin a la taverna del poble, Renata no tindrà
cap mena de dubte: aquest home
de semblant turmentat és en Malcolm Logan i cal convèncer-lo que
escrigui per a elles el seu últim i
definitiu èxit. Per la seva banda,
Jonás no deixarà passar aquesta
oportunitat de convertir-se en el
cèlebre geni.

Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla, Albert Ribalta i Àgata Roca
interpreten l’obra, dirigida per la
mateixa Despeyroux, que ha comptat amb la col·laboració del Festival
Grec 2019 i amb el suport de l’Institut
Català de les Empreses Culturals. La
funció tindrà lloc el 22 d’abril a les 20
h i el preu de les entrades és de 21 €
i 16 € amb descomptes.

MÚSICA

Els cantautors Sergi Estella i Roger Margarit
oferiran un concert al Casal Popular
Els cantautors rubinencs Sergi
Estella i Roger Margarit oferiran
el pròxim dissabte 30 d’abril una
actuació al Casal Popular, un concert que s’emmarca en els actes
del centenari del Casal.
Estella és el one man band
(home orquestra) de Rubí, que
toca la bateria amb els peus mentre rasca instruments fets per ell
mateix, com ara una escombra
elèctrica o una guitarra que raja
vi. La seva música beu d’estils com
els blues i el folk, riffs estripats i ritmes pantanosos interpretats amb

instruments casolans, aconseguint
un llenguatge autèntic i únic.
Després de la gran rebuda del
seu primer treball ‘Ho superes i
et fots’ (2017), un disc impregnat d’un humor àcid i a vegades
absurd, actualment Sergi Estella
està presentant el seu segon
àlbum ‘Blood Like Wine’ (2021),
deu cançons també a les acaballes
del blues i el folk, aquest cop sí,
en anglès.
Per la seva banda, Roger Margarit presenta el seu últim disc
‘Blau’. Es tracta d’un àlbum con-

ceptual sorprenent i ple de contrastos, amb sonoritats pop però
amb referències a la psicodèlia i al
rock progressiu dels 70.
Les lletres, poètiques i melancòliques, volen mostrar l’univers
interior del compositor i, al mateix
temps, crear imatges i espais que
permeten als oients fer volar la
imaginació i ser partícips d’un
veritable viatge emocional.
El concert tindrà lloc a les 20 h
i les entrades, que tenen un preu
de 8 euros, ja es poden adquirir al
web del Casal Popular. / DdR

CINEMA

La història de Neus Català arribarà a la gran
pantalla amb el film ‘Comando gandules’
Durant aquests dies s’està rodant
a Terrassa el film ‘Comando gandules’, que rememorarà la vida de
Neus Català, qui després de sobreviure als camps de concentració
i viure a França, es va establir a
Rubí, i va continuar lluitant per
explicar la seva història.
El film és el primer llargmetratge dirigit per Miquel Romans, que
fins ara ha rodat documentals, i
Nausicaa Bonnín serà qui donarà
vida a la pantalla a Neus Català.
El guió de la pel·lícula és obra de

Lydia Zimmermann. ‘Comando
gandules’ està basada en el llibre
‘Un cel de plom’, escrit per Carme
Martí després de mantenir múltiples entrevistes amb la protagonista de la història en els darrers anys
de la seva vida. També apareixen
a la pel·lícula les actrius Núria
Adrian Campbell, Natasha Wiese,
Kit Picamolas, Iria del Río o Natàlia Barrientos, entre altres. Neus
Català va sobreviure als camps de
concentració nazis després de fugir a l’exili a França quan va acabar

la Guerra Civil, on va ser capturada
i enviada al centre d’Europa. La
pel·lícula se centra a explicar com
la protagonista del film i les seves
companyes van boicotejar la fabricació de bales en una fàbrica
del règim nazi, on havien de fer
treballs forçats, un fet que els va
fer guanyar entre els capatassos el
sobrenom de ‘comando gandules’.
La pel·lícula és una producció
de Principal Segona i compta amb
el suport de Televisió de Catalunya
i l’ICEC. / DdR
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FESTES POPULARS

La 163a edició de la festa dels Tres Tombs
tindrà lloc del 29 d’abril a l’1 de maig
REDACCIÓ

La festa de Sant Antoni se
celebrarà enguany del 29
d’abril a l’1 de maig i, després de dos anys de pandèmia, recupera els actes
multitudinaris al carrer. La
festa, organitzada per la Societat Sant Antoni Abat amb
el suport de l’Ajuntament,
s’ha fet tradicionalment a
finals de gener, per la celebració de Sant Antoni, però
donat que hi havia encara
restriccions pel coronavirus
es va decidir ajornar-la.
Els Tres Tombs tornaran
amb tots els actes tradicionals, però amb alguns petits
canvis respecte a edicions
anteriors, com ara que genets i carruatges es concentraran i sortiran des de
l’aparcament del Rubí Forma
o que la benedicció dels
animals es farà a l’avinguda
de Barcelona, a l’alçada de
la plaça del Doctor Pearson.
Enguany, la banderera de la
festa serà Montserrat Comellas Roura, i els cordonistes,
Oriol i Sergi Cortés Comellas.
Els actes s’iniciaran el
divendres 29 d’abril, a les 20
h, amb la missa solemne en
honor de Sant Antoni Abat a
l’església de Sant Pere.
La jornada de dissabte 30 d’abril arrencarà a
les 8.45 h amb la tradicio-

La popular rua tindrà lloc el proper cap de setmana. / El Gra

nal plantada de bandera a
l’Ajuntament en presència
de les autoritats municipals.
A les 18 h, tindrà lloc la
concentració a la plaça del
Doctor Guardiet, la rebuda
a la banderera i als cordonistes i la baixada de bandera
i, posteriorment, la cercavila
amb acompanyament musical pel centre. El recorregut
finalitzarà a l’Ajuntament, on
es farà la recepció d’autori-

tats. El dia acabarà el gran
concert i ball de societat a la
carpa de la plaça del Doctor
Guardiet a càrrec de l’Orquestra Maravella (22.45 h).
El diumenge 1 de maig
arrenarà a les 8 h amb l’esmorzar del traginer al Club
Petanca Les Torres, on per
primer cop hi haurà barbacoes, es repartiran les
racions i cadascú es farà el
seu propi esmorzar. Poste-

L’Escola de Sardanes Flor de Neu enceta aquest
diumenge a Cabrils la nova temporada
L’Escola de Sardanes Flor de
Neu comença aquest diumenge la nova temporada
amb una sortida a la ciutat
de Cabrils, al Maresme.
La presidenta de l’escola,
Raquel Turu, ha manifestat
que “confiem que aquesta
torni a ser una temporada
normal pel que fa a les
sortides”.
En el concurs del Maresme hi participaran les dues
colles de l’escola sardanista
rubinenca, la gran (Galzeran) i la petita (Petits Galzeran). Després de l’actuació
de diumenge, el 8 de maig
visitaran Sabadell en el marc
de l’Aplec de la Salut.
Durant la temporada
visitaran fins al novembre
poblacions com Sitges, Balaguer o Terrassa. Al juliol l’es-

Les dues colles participaran en el concurs del Maresme. / Cedida

cola organitzarà el concurs
tradicional de sardanes de
Festa Major. Paral·lelament,
l’entitat organitza una caminada a peu des de Rubí fins
a Montserrat i uns campa-

ments al juny.
D’altra banda, aquesta
Diada de Sant Jordi, l’entitat muntarà una parada de
roses i llibres a la plaça Onze
de Setembre. / DdR

riorment, tindrà lloc una
cercavila musical pel centre, amb parades per casa
de la família Risto Gómez,
que obsequiarà amb cafès
i gotes, i per la casa Bamala
Royo, que obsequiarà amb
coca. A les 12.30 h arribarà el
moment més esperat: la rua
dels Tres Tombs, que tindrà
nou itinerari.
Genets i carruatges sortiran des de l’aparcament
del Rubí Forma, que passarà
per Les Torres, El Progrés,
la Zona Mercat i de nou al
centre fins a l’avinguda de
Barcelona, on tindrà lloc la
tradicional benedicció dels
animals cap a les 13.30 h,
amenitzada per la Banda
Musical Rubí . XXI. Seguint el
protocol de benestar animal,
només hi haurà dues bandes
a la rua.
La festa acabarà a les
19 h a la carpa de Doctor
Guardiet amb un espectacle musical amb la Cobla
Contemporània i l’Escola de
Sardanes Flor de Neu.

Rubí celebrarà la Festa Major
del 28 de juny al 3 de juliol
REDACCIÓ

La Festa Major de Sant Pere
tindrà lloc del 28 de juny al
3 de juliol, segons ha confirmat l’Ajuntament, que
planteja la celebració amb
paràmetres de plena normalitat, davant la millora dels
indicadors sanitaris, i amb
les entitats locals recuperant
el seu paper principal a la
festa. “L’any passat, la pandèmia va dificultar la implicació del teixit associatiu a
la Festa Major, ja fos perquè
no els va permetre preparar-se a temps o perquè les
restriccions sanitàries eren
incompatibles amb la seva
activitat”, ha explicat l’alcaldessa Ana M. Martínez,
qui ha afegit que enguany
les entitats tornaran a ser
“l’ànima de la nostra festa”.
Per tal de garantir una
celebració tan participativa
com sigui possible, l’Ajuntament ja ha començat a
contactar amb el teixit associatiu local per convidar-lo a proposar activitats
pròpies. Totes les entitats

que vulguin implicar-se en
la programació de Sant Pere
hauran de lliurar les seves
propostes fins al dilluns 25
d’abril a través del Registre
General de l’Ajuntament de
Rubí. Un cop rebudes totes
les peticions, els serveis
municipals treballaran per
dissenyar una graella d’activitats conjunta i preparar
tota la logística necessària
per al seu bon funcionament.
El 2021, la programació
de la Festa Major va incloure
més d’una vuitantena de
propostes, lluny de les prop
de 200 de les celebracions
prepandèmia. Les activitats
es van veure condicionades
per la restriccions sanitàries
i es van haver de suspendre
propostes multitudinàries
com els concerts de l’Escardívol, la ballada de Gitanes
al Carrer o la festa Holi. A
canvi, es van conquerir nous
espais per a la celebració,
com el pati de l’Escola Montessori o l’Espai ARTBORETUM, que va convertir-se en
un gran èxit de públic.
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Els geganters del Club Amics de Rubí,
de visita cultural al Llenguadoc francès
Els geganters del Club Amics de
Rubí van visitar el passat cap de
setmana la zona del Llenguadoc
francès. A més de visitar destinacions turístiques com Cotlliure, Elna,
Argelers o Perpinyà, la delegació
gegantera rubinenca va participar
diumenge en la Trobada Gegantera
de Vilafranca de Conflent, amb
motiu de les Festes de la Pasqua.
Els gegantons de la colla rubinenca
van estar acompanyats per la Follia Band de Tàrrega. A la Trobada
també hi van participar les colles
de Sant Celoni, Castellbisbal, la Seu
d’Urgell, Sant Hipòlit de Salanca,

Tuïr i Montblanc, a més de la colla
amfitriona i la rubinenca.
Els carrers de la vila es van
omplir de públic, que va gaudir
amb dues acolorides cercaviles
animades per les melodies dels
músics targarins que van fer dansar a figures i espectadors.
Durant la celebració, es va presentar el nou capgròs de l’entitat
rubinenca, l’Avi. La trobada va finalitzar amb un dinar de germanor.
La propera sortida serà el 30
d’abril a Lliçà de Vall per participar
en una Trobada Gegantera contra
el càncer infantil. / DdR

Membres de la colla rubinenca, amb la banda de Tàrrega, durant la visita a
Vilafranca de Conflent. / Cedida

DIVENDRES 22 D’ABRIL
-Esmorzars i berenars saludables.
A les 10.30h a la Biblioteca.
-Taller de fabricació digital. A les
17h a l’Escola d’Art i Disseny. Per
a infants de 8 a 10 anys.
-Encistella i recicla. A les 17h a la
pl. Dr. Guardiet.

la natura de Can Xercavins. A les
12h a la masia de Can Xercavins.
-Teatre: ‘Sant Jordi mata el drac’.
A les 12h a l’Ateneu. Per a infants
majors de 4 anys.
-Taller: ‘Un viatge per la història
de la pagesia’. A les 12h al Celler.
Per a infants a partir de 6 anys.

-Teatre: ‘Canción para volver a
casa. A les 20h a La Sala. Preu:
21€|16€.

-Ballada de sardanes. A les 18h a
la pl. Salvador Allende. A càrrec de
la cobla Montgrins. Org.: Foment
de la Sardana de Rubí.

DISSABTE 23 D’ABRIL

DIUMENGE 24 D’ABRIL

-Sant Jordi al CRAC. De 10h a 14h
i de 16h a 20h parades d’entitats.
De 12h a 15h vermut musical amb
Muddy Wine. De 20h a 00h TMR
Random Fighters. Org.: CRAC

-Voluntariat ambiental: ‘Recuperem el patrimoni rural de Can
Pòlit’. A les 9.30h a Can Pòlit. Org.:
Rubí d’Arrel i el Centre Excursionista de Rubí.

-Visita a la masia de Can Xercavins. A les 10h i les 11h a la masia
de Can Xercavins.

-Flora de l’Arborètum. A les 10h
a l’Arborètum del Castell.

-La Trocalleria de llibres. A les 10h
a la pl. Dr. Guardiet.
-Poesia i música passejant per

-Coneguem els ratpenats. A les 10
h als Horts de Cova Solera.
-Identificació de diferents espècies d’abelles i abellots. A les 11h

Els Geganters de Rubí arrenca la temporada
amb una sortida a Olesa de Bonesvalls
REDACCIÓ

La Colla de Geganters de Rubí
comença aquest proper cap de
setmana les activitats geganteres
d’aquest any 2022, després de
dos anys de poca presència al
carrer a causa de la pandèmia de
coronavirus.
La primera activitat serà aquest
dissabte 23 d’abril, Diada de Sant
Jordi, on l’entitat gegantera muntarà una paradeta de venda de
roses a la plaça Pearson, entre Cal
Gori i el BBVA. La paradeta estarà
oberta a partir de les 8 h del matí,
fins al migdia o fins a exhaurir les
roses.
La següent activitat serà l’endemà, diumenge 24, quan els
gegants de la ciutat, en Roc, la
Paula, la Laia, el Galderic i l’Orelletes) aniran a la població d’Olesa
de Bonesvalls, a la comarca de
l’Alt Penedès, per participar en la
Trobada Gegantera de la ciutat, on
l’entitat organitzadora celebrarà
els seus 35 anys d’història i on
s’espera l’assistència de vint-i-cinc
colles geganteres. Entre aquestes,
les de Sant Just Desvern, Calafell,
Sant Joan Despí, Cervelló, Esparreguera, Teià, Viladecans, Sant
Llorenç Savall, Masllorenç o Rubí,
entre altres colles convidades

AGENDA
als Horts de Cova Solera.
-Espectacle de màgia amb Òscar
Sanjuan. A les 12h al Castell.
-Visita de camp per conèixer els
ratpenats. A les 16h a la bassa
dels Alous.
-Teatre: ‘Soul’. A les 18.30h a La
Sala. A càrrec del grup de teatre
de Ca n’Alzamora. Obra benèfica
amb Ucraïna. Preu: 5€.

Els Gegants de Rubí, al centre, en una sortida recent al Tibidabo. / Marc Albert
Lopez Extremera

La Trobada començarà amb la
plantada de gegants a les 9.30 h a
les places de la Vila i de la Creu i
ja a les 11 h del matí arrencarà la
passejada de gegants pels carrers
i places de la ciutat penedenca.
La festa finalitzarà a la plaça de
la Vila amb el ball de lluïment de
totes les colles i el ball final de les
colles geganteres presents, així
com el lliurament dels recordatoris
de la Trobada.

-Taller d’estalvi de la factura
elèctrica. A les 18h al Rubí Forma.

EXPOSICIONS

-Portes obertes al consum conscient. A les 19h al local de TocaTerra, al c. Sant Francesc, 11.

La Catalunya de 1920-1930. Memòria retrobada.
Fotografies del fons Roisin. Fins al
22 de maig al Castell.

-De l’hort de Can Ramoneda a
taula. A les 18h a la masia de Can
Ramoneda.
DIMECRES 27 D’ABRIL

DILLUNS 25 D’ABRIL

-Taller d’estalvi a la factura del
gas. A les 18h al Rubí Forma.

-Presentació del llibre de memòries de Juan Martínez. A les
18.30h al Castell.

-Visita a la masia de Ca n’Alzamora. A les 18h a la masia de Ca
n’Alzamora.

-Taller d’estalvi de la factura de
l’aigua. A les 19h al Rubí Forma.

-Hora del conte: ‘El Bagul Solidari’. A les 18h a la Biblioteca. A
càrrec de Roger Pera. Org. ASAV.

DIMARTS 26 D’ABRIL
-Taller de compostatge casolà. A
les 18h a l’escola Rivo Rubeo.
-Hora del conte per a menuts:
‘Sant Jordi cantat’. Per a infants
d’1 a 4 anys. A càrrec de la Maleta
de la Lili. A les 18h a la Biblioteca.

Les següents sortides dels
gegants rubinencs seran dissabte
dia 30 al matí a Lliçà de Vall per
participar en la festa per lluitar
contra el càncer infantil; diumenge
dia 15 de maig al barri Casablanca de Sant Boi de Llobregat per
participar en la Ciutat gegantera
i diumenge 22 de maig a Montornès del Vallès en la 26a Trobada
de gegants del Vallès (Occidental
i Oriental).

DIJOUS 28 D’ABRIL
-Visita cultural a la Biblioteca de
Catalunya. A les 9.45 h a l’Escardívol.
-Autoconsum fotovoltaic compartit. A les 19h al Rubí Forma.

Sant Llorenç del Munt des de la
terrassa.
Fotografies de Gerard Bosch. A la
Biblioteca fins al 23 d’abril.
Àmbit i senderes.
Pintures de Sergi Marcos. Fins al
30 d’abril a l’Aula Cultural.
Escenes oceàniques.
Mostra de pintura de l’artista
rubinenca Núria S. Lacambra. Al
Celler fins a l’1 de maig.
Mostra en homenatge a l’artista
Pepa de Haro.
A l’Escola d’Art i Disseny fins al 20
de maig.
‘En el camí’.
Exposició fotogràfica de Xavier
Oller de paisatges de Sud-amèrica. Fins al 29 de maig a l’Antiga
Estació.

ESPORTS
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HOQUEI LÍNIA | LLIGA

CICLISME | CIUTADANIA

Els dos sèniors del Cent Patins inicien
el play-off de lliga amb derrota

Un rubinenc i el seu pare de 70 anys faran
el camí de Santiago des de Rubí en bicicleta

Ni l’equip femení ni el masculí del Cent Patins han
pogut avançar-se en l’eliminatòria del play-off pel títol
de la Lliga Elit. El conjunt
femení va perdre a Sant
Adrià contra l’Asme Tucans
per 5-2 i haurà de guanyar
aquesta setmana per forçar
un tercer partit i accedir a la
final. El masculí, per la seva
banda, va jugar a casa i tot
i empatar contra el Molina
Sport, el conjunt canari es va
endur el partit a la pròrroga i
ara els rubinencs hauran de
guanyar els dos partits a domicili si volen classificar-se.
El Femení va arribar al
partit com a favorit, però
questa vegada, el Cent Patins no va poder ser superior
al seu rival en cap tram del
partit. Ni tan sols les grans
actuacions de la portera Ana
Munevar van impedir una
derrota decebedora. Ariadna i Aina van avançar l’equip
local en una primera meitat
sense encert de gol. Al segon temps, el Cent Patins va
tenir moltes més ocasions,
però quan més atacaven, el
Tucans va fer el 3-0. Judit va

El sènior femení va caure davant l’Asme Tucans. / Cedida

retallar distàncies i va obrir
l’esperança, però una errada
defensiva va propiciar un
altre gol del Tucans, que encara va tenir temps per fer el
cinquè. Lucia va fer el segon
gol visitant per maquillar el
marcador.
Pel que fa al conjunt
masculí, en un partit molt
intens, va plantar cara al
Molina Sport, principal candidat al títol. L’equip canari
es va avançar amb un gol
del txec Andrysek, però en
una superioritat numèrica
al final de la primera meitat,
el francès Gonado i Coronas

van posar el 2-1 al marcador.
A la segona part, el duel va
continuar molt tens fins
que de nou Andrysek va fer
l’empat. En una inferioritat
numèrica pels de Rubí, el
txec va fer el tercer, però a
quatre minuts pel final el
Cent Patins va recórrer a l’orgull i Fajardo va fer el 3-3 per
fer embogir la graderia local
plena a vessar. A la pròrroga,
els rubinencs només van poder aguantar quatre minuts
i l’equip de Gran Canària es
va endur el triomf amb un
gol de l’americà Mooney. /
Cent Patins

El rubinenc Jordi Alba, informàtic de professió i de
36 anys, i el seu pare, Escolástico Alba, de 70 anys,
s’han proposat dur a terme
una aventura en bicicleta:
fer el camí de Santiago des
de Rubí.
Alba fill explica que és
aficionat a la bici des de petit
i que va arribar a competir i a
participar en curses i pedalades de llarga distància, però
que un dia va plantejar-se
dur a terme alguna cosa més
a l’aventura. A més, assenyala que va sentir la necessitat
de compartir més temps
amb el seu pare, que ja es
feia gran. D’aquí va sorgir el
projecte de fer tots dos el
camí a Santiago des de Rubí.
Pare i fill fa temps que entre-

Els dos rubinencs, en una pujada a la Mola. / Cedida

nen i, de fet, tenien previst
fer la ruta el 2020, però la
pandèmia i una lesió els van
obligar a ajornar-la.
La ruta ciclista arrencarà
aquest diumenge des de
la porta de casa seva i han
planejat 18 etapes fins a
arribar al seu destí, a través

FUTBOL | TORNEIG

MUNTANYA | CURSA

L’Infantil A de l’Olímpic, a
la Villareal Yellow Cup Easter

La Cursa de
Muntanya arriba
la 20a edició

L’equip infantil de l’Olímpic. / Cedida

Després de dos anys sense
poder celebrar la Cursa
de Muntanya, el Centre
Excursionista ha organitzat
la vintena edició d’aquesta
prova, que tindrà un recorregut exigent d’11,7 km. La
cursa tindrà lloc el 8 de maig
a les 9.30 h i la sortida serà
des del pavelló de La Llana.
La primera edició de la
cursa es va fer l’any 2000
i les primeres edicions van
transcórrer pels voltants
de Ca n’Oriol. El 2012, es
va traslladar al voltant de
la zona de Can Roig, amb
el pavelló de la Llana com a
punt de sortida i de meta.
Per participar en la Cursa
de Muntanya s’ha de fer la
inscripció a través del web
www.rubicer.cat. / DdR

WATERPOLO | TORNEIG

Bon paper del Club Natació Rubí en
el Torneig Internacional HaBaWaBa

L’Infantil A de l’Olímpic Can Fatjó va participar el passat
cap de setmana en la Villareal Yellow Cup Easter. L’equip
va competir en la fase de grups davant el Villareal CF, el
Móstoles i l’Edo Sports Japón, passant a la segona fase, els
quarts de final. Allà, van quedar eliminats en la tanda de
penals. Tant els jugadors com l’equip tècnic i les famílies van
gaudir d’una extraordinària experiència a les instal·lacions
del Villareal, des de la recepció de benvinguda fins a la
cerimònia de clausura. Pel que fa al primer equip del club,
aquesta setmana descansa. / J. Verde
Els waterpolistes benjamins i alevins del Natació Rubí, al torneig HaBaWaba. / Cedida

Els benjamins, benjamines,
alevins i alevines del Club
Natació Rubí (CNR) van
competir durant la setmana
passada en el tradicional
torneig internacional HaBaWaba, que es va disputar
a Tarragona. HaBaWaBa és
un acrònim anglès que fa
referència a l’alegria d’un
nen practicant “l’esport que
es juga amb la pilota a l’aigua”. Es tracta d’un festival
creat per Waterpolo Development per promocionar
el waterpolo i fomentar els
valors de l’esport i la convi-

vència.
El CN Rubí va participar
amb dos equips a cada
una de les dues categories,
benjamina i alevina. En categoria benjamina, l’equip
vermell del CNR va assolir
la 2a posició a la fase de
grups i la 5a a la Final Gold,
mentre que l’equip blanc, va
ser quart a la fase de grups
i 5è a la posició Final Silver.
En categoria alevina,
l’equip blanc del CNR va ser
quart en la fase de grups
i cinquè a la Final Bronze,
mentre que el conjunt ver-

mell va quedar primer a la
fase de grups i segon a la
Final Diamant.
El Natació Rubí també va
participar en el “BCN-WP”
en categoria benjamina,
disputat a les instal·lacions
del CN Barcelona. L’equip
rubinenc va quedar en la
catorzena posició.
D’altra banda, cal destacar que la waterpolista rubinenca, Elena Ruiz, ha estat
convocada per disputar la
final de la fase europea de
la “World League” amb la
selecció absoluta. / CNR

del camí de Sant Jaume, el
camí de l’Ebre i allà enllaçar
amb el camí tradicional cap
a Santiago.
Alba explica que té un
blog (asantiagoenbici.com),
des d’on explicarà com els
està anant cada etapa i dades
interessants del viatge. / DdR

