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Aprovat el nou contracte del bus
urbà, que inclou cinc vehicles nous
El govern destinarà més de 3 milions d’euros de romanent a
implementar millores en equipaments municipals i altres projectes
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Uns 3,4 milions del romanent
s’invertiran en manteniment,
escoles, cultura i esports
El plenari de dijous de la explicat Martínez. Es millosetmana passada va aprovar rarà l’enllumenat, els parcs
una modificació de crèdit i la senyalització del medi
per tal d’incorporar al pres- natural, entre altres.
supost municipal 3,4 milions
Per millores a les esde superàvit. L’oposició es coles de Rubí es destinen
va abstenir en bloc després 390.000 euros, que serviran
d’argumentar que mancava per fer millores de pintura,
informació sobre quines renovació de finestres i reaccions es pensen desen- paracions.
volupar amb aquests diners.
Dimecres, el consistori Senyalitzar el refugi antiaeri
va convocar una roda de També hi ha altres inversipremsa per explicar alguns ons previstes, com la senyadels projectes que es finan- lització del refugi antiaeri
çaran amb aquest roma- del carrer Cadmo, que en
nent. El govern ha dividit les un futur es podrà visitar,
inversions en quatre grans la redacció d’alguns dels
blocs: políprojectes del
Dels 3,4 milions Balcó de la
tica esportiva, escoles, d’euros, la partida Riera o procultura i cojectes d’aumés gran està
merç i mantoconsum
destinada al
teniment.
en edificis
“Aquests dimunicipals.
manteniment
ners són molt
Ta m b é e s
útils per millorar la ciutat i farà un parc de Parkour, es
hem prioritzat diverses par- milloraran els accessos a
tides i inversions”, va afirmar les urbanitzacions i es faran
Ana M. Martínez.
millores a les carrosses dels
En l’àmbit esportiu es Reis d’Orient.
destinen 237.000 euros, que
El regidor Andrés Meserviran per millorar equipa- drano ha afirmat que “són
ments, entre els quals hi ha projectes que afecten molla construcció de mòduls de tes àrees de la ciutat i que
vestidors femenins a la pista s’han d’executar durant el
Francesc Calvo i a l’estadi de 2022 i els començarem a
Can Fatjó.
veure al carrer aviat”.
Per comerç i cultura es
Aquest és el segon any
reserven 650.000 euros, que que l’Ajuntament pot utihan de servir per impulsar litzar part del romanent de
el Pla d’Acció i Innovació tresoreria dels anys anteriCultural, l’arranjament del ors, és a dir, els diners del
Mercat Municipal i organit- pressupost que el consistori
zar activitats com per exem- no ha gastat, per fer inversiple la nova Fira del Vi Jove, ons. Abans de la pandèmia,
prevista pel cap de setmana les administracions locals
del 8 i 9 de juliol.
estaven obligades a destinar
654.000 estan reservats aquests diners al pagament
per a manteniment de la del deute, una mesura imciutat, “una obsessió cons- posada arran de la crisi
tant del govern”, segons ha econòmica. / M.C.

L’oposició no està satisfeta amb les explicacions
al Ple sobre la seguretat del Primavera Pop
MARTA CABRERA

El Ple extraordinari forçat
per Esquerra Republicana per tractar el tema del
dispositiu de seguretat es
dijous passat a la nit, però
l’oposició no està satisfeta
amb les explicacions que
va donar el govern sobre la
seguretat durant el festival
Primavera Pop. Cal recordar
que una hora i mitja després
de la finalització del concert,
una dona va ser mortalment
atropellada al voral de la
c-1413, un lloc on hi havia
molts cotxes aparcats tot i
que no està permès.
El plenari va començar
el passat dijous a les 23 h,
un horari insòlit, i a més
l’emissió en línia va tenir
múltiples problemes de so.
De fet, les intervencions de
la regidora socialista Marta
Oliva, el regidor d’Esquerra
Xavier Corbera i la regidora
de l’AUP, Betlem Cañizar,
no es van poder escoltar
correctament.
Va ser un debat molt
tens, en què la regidora de
Seguretat, Marta Oliva, va
tornar a repetir les explicacions que ja havia donat al
Ple ordinari, després que el
govern local intentés sense
èxit anular el Ple extraordinari. Oliva va dir que “no
es va superar l’aforament
màxim” del recinte i que en
cap moment “va perillar la
integritat de la gent”. Sí que
va reconèixer que, en un
moment de la tarda, unes
200 persones van aconseguir
entrar per una zona en què

La nit del Primavera Pop va ócorrer l’atropellament mortal. / Arxiu

no es podia, però que això
no va suposar cap problema
de seguretat perquè estava
garantida l’evacuació de
18.000 persones.
El portaveu d’Esquerra,
la força política impulsora

El govern diu que
l’atropellament
mortal no té res
a veure amb el
dispositiu de
seguretat
del Ple, va ser molt crític i va
posar en dubte que la ciutat
estigués preparada per acollir aquest esdeveniment:
“Va haver-hi un descontrol
absolut, la seguretat va quedar desbordada per milers
de persones”. També va dir,
abans que l’alcaldessa, Ana
M. Martínez, li tanqués el
micròfon per haver esgotat
el temps d’intervenció, que
no es creu la versió del go-

vern i que només els han fet
arribar un document relatiu
a la seguretat, el Pla d’Autoprotecció, obligatori per
llei, que no té ni signatura
electrònica.
El portaveu de Ciutadans, Roberto Martín, va
preguntar per què en el Pla
d’Autoprotecció no es fa cap
referència a la concurrència
que hi ha a la via c-1413, un
fet que es repeteix cada any
per Festa Major, i recorda
que, encara que la via és de
la Generalitat, l’Ajuntament
mai ha demanat restringir
l’accés. “La competència
és de la Generalitat i dels
Mossos, però l’Ajuntament
mai ha sol·licitat tallar la via
sabent de la perillositat que
els vianants circulin per aquí.
Crec que hem sobreestimat
la capacitat de Rubí per
assumir aquest tipus d’espectacles”, va dir.
Per la seva banda, el
regidor de Veïns per Rubí,
Toni García, va anar en la

mateixa línia que Cs, interrogant el govern sobre per
què no es va valorar cap risc
a la c-1413. “Tots sabem
què passa durant la Festa
Major i altres moments”, va
apuntar, afegint que quan
s’organitzen grans esdeveniments cal “habilitar zones
d’aparcament”.
L’AUP va posar l’èmfasi
en la necessitat de fer una
bona gestió relacionada
amb la mobilitat i va posar
en dubte la necessitat de
fer activitats d’aquesta magnitud. També va demanar
aque l’Ajuntament contestés
algunes de les preguntes que
s’havien llençat i que havien
quedat en l’aire.
Ana M. Martínez va recollir la petició per explicar que estan preparant
un monogràfic en què “es
passarà tota la informació
que han demanat” i també
es recolliran propostes de
millora de cara a la Festa
Major. Martínez també va
avançar alguna d’aquestes
propostes, com ara habilitar
aparcaments en altres punts
de la ciutat amb bus llançadora. Finalment, va mostrar
la seva incomprensió en
relació amb la posició dels
altres grups municipals i va
desvincular l’atropellament
del dispositiu de seguretat:
“No sé què més volen. És
ridícul pensar que el dispositiu es va fer malament.
El concert no va generar
cap incident excepcional.
Lamentablement, el que va
passar després hauria pogut
passar en qualsevol lloc”.

L’Ajuntament donarà suport als joves
que vulguin demanar el bo lloguer jove
Els serveis d’Habitatge i
Joventut de l’Ajuntament
de Rubí han informat que
donaran suport a tots els
joves que necessitin acompanyament per fer la sol·
licitud del bo lloguer jove,
un nou ajut de 250 euros
mensuals que impulsa el
govern espanyol per a les
persones entre els 18 i els
35 anys.
La subvenció s’haurà de
demanar preferentment
de forma telemàtica, però
també serà possible fer-ho
presencialment a l’Oficina
Local d’Habitatge, al carrer

General Prim, 33-35, 4a
planta. El ministeri encara
no ha fet pública la data en
què s’obrirà la convocatòria
per sol·licitar el bo, però
serà aquest mes i en un
règim de concurrència no
competitiva, el que significa
que les sol·licituds s’avaluaran per ordre d’entrada fins
a exhaurir el pressupost.
“Sabem que l’increment
dels preus, especialment del
lloguer, és un problema per
ells [els joves]. I també sabem, segons dades de l’INE,
que a la província de Barcelona les taxes d’emancipació

han disminuït considerablement. Fins als 24 anys,
només 1 de cada 100 joves
aconsegueix emancipar-se,
i entre els 25 i els 34 anys,
el 56% dels joves continuen
vivint al domicili familiar”,
ha explicat la regidora d’Habitatge, Ànnia García.
Per poder accedir a
aquest ajut social, cal que
el lloguer sigui d’un màxim
de 800 euros o de 450 euros
si és només una habitació,
i que els ingressos de les
persones sol·licitants siguin com a màxim de 2,83
vegades l’IRSC, al voltant

de 1.600 euros mensuals.
La principal via d’assessorament serà l’Oficina Local
d’Habitatge, amb la qual es
pot contactar a través del
telèfon 93 588 66 93 i del
correu bojove@proursa.
cat, o bé presencialment de
dilluns a divendres de 9 h a
14 h i els dilluns, també de
16 h a 18.30 h.
La informació estarà
disponible igualment al
web municipal i l’Espai Jove
Torre Bassas també oferirà
orientació als rubinencs que
s’hi adrecin en relació amb
aquest tema. / DdR
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Adjudicat el nou contracte del servei
de bus urbà per 50 milions d’euros
El Ple d’abril va aprovar dijous de la setmana passada
l’adjudicació del servei de
bus urbà, un dels contractes
més importants de la ciutat,
ja que preveu una inversió
de 50 milions d’euros ﬁns
al 2031. L’actual contracte
ja fa cinc anys que està caducat i després de treure la
licitació a concurs l’empresa
guanyadora ha estat Avanza
Movilidad Integral, l’empresa que ja va guanyar l’anterior contracte. El regidor
de Mobilitat, Rafael Güeto,
va explicar que el contracte
suposarà “un increment
de freqüències” i que el
nou servei es desplegarà a
l’es�u. A més, va assegurar
que s’està treballant en un
acord de gratuïtat de tot el
bus urbà, una de les propostes estrella del PSC durant
la campanya electoral, i que
ha dit que es concretarà
aviat.
La formació més crí�ca
amb aquest nou contracte
va ser Esquerra Republica-

Rubí, Castellbisbal i Sant Cugat
fan una proposta conjunta de
millora del bus cap a l’hospital
M. C.

M. CABRERA

Avanza Movilidad Integral renova l’adjudicació del servei de bus. / Arxiu

na, que considera que la
millora és insuficient. “El
contracte an�c es va signar
fa quinze anys i la flota
només augmenta en cinc
vehicles, és a dir, que cada
línia �ndrà un vehicle més.
La veritat és que esperàvem alguna cosa més”, va
declarar el regidor Xavier
Cots, que va demanar que
se solucionin els problemes
de massiﬁcació dels busos
que van als instituts i la
ubicació d’algunes parades

com la de l’Escardívol, a
més d’un augment de les
freqüències. L’aprovació del
contracte va �rar endavant
amb el suport del PSC i En
Comú Podem. La resta de
grups es van abstenir.
També va ser protagonista del Ple el Balcó de la
Riera, amb l’aprovació deﬁni�va de l’avantprojecte. En
aquest punt, també va ser
Esquerra el par�t més crí�c, ja que considera que el
projecte en cap cas és una

renaturalització de l’espai.
“Renaturalitzar és guanyar
espai verd re�rant formigó,
no pintar de verd el que ja
és verd”, va apuntar Xavier
Cots, que considera que
el projecte és “par�dista”
i que només serveix per
“tapar la mala gestió del
govern amb un projecte
faraònic”. ERC va votar en
contra, Cs i l’AUP es van
abstenir i el PSC, En Comú
Podem i Veïns per Rubí van
votar a favor.

El Ple va aprovar dijous passat per unanimitat una moció de l’AUP que demanava
millorar el transport públic
des de Rubí ﬁns als hospitals
de referència, especialment
l’Hospital de Terrassa, una
demanda històrica de la
ciutadania el municipi.
El text proposava l’aplicació de preus reduïts per
la població rubinenca que
va als hospitals ubicats a
Terrassa i valorar la possibilitat de posar alguna mena
de transport nocturn.
En aquest sen�t, el regidor socialista Rafael Güeto
va avançar que s’ha arribat
a un acord amb els ajuntaments de Sant Cugat i Castellbisbal per fer arribar a
la Generalitat una proposta
de millora de la comunicació
dels tres municipis amb els
dos hospitals: “Redueix i
racionalitza el recorregut,
millora les freqüències i redueix el temps de trajecte”,
ha apuntat Güeto.
D’altra banda, es va

Aprovat un protocol contra la violència
masclista i LGTBI als espais d’oci
Un altre dels temes importants del plenari de la setmana passada va ser l’aprovació del protocol juvenil
contra la violència masclista
i LGTBIfòbica. La regidora de
Joventut, Annabel Cuesta,
va explicar que es tracta
d’un “instrument compar�t
i consensuat amb el jovent
per treballar contra l’assetjament d’aquest �pus de violències, especialment en els
espais d’oci”. La proposta es

va aprovar per unanimitat.
A més, el Ple també ha
votat per unanimitat adherir-se a la Declaració per uns
Municipis i Ciutats Cuidadores i va aprovar donar per
ﬁnalitzada l’expropiació de
la darrera tercera part de la
ﬁnca de la Torre Massana.
Després d’un intens debat, també va prosperar una
proposta del PSC i En Comú
Podem per demanar que
els ajuntaments no paguin

l’educació dels 0-3 anys i
que aquesta sigui gratuïta
per tothom.
Finalment, la moció per
exigir al govern espanyol
responsabilitats pel Catalangate, el cas d’espionatge
contra líders independen�stes amb el programa Pegasus, no ha prosperat. El PSC
i Cs hi van votar en contra
i ERC, ECP i l’AUP, a favor.
Veïns per Rubí es va abstenir.
/ M.C.

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE
ASESORÍA LABORAL
TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA
GRADUADO SOCIAL
C/ VÍCTOR CATALÀ S/N
08191 RUBÍ
TELÉFONO 93 697 89 61
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I MOLT MÉS…

aprovar una proposta d’Esquerra, amb l’abstenció
de Ciutadans, per tal de
dedicar un carrer a Na�vitat
Yarza, qui va ser la primera
alcaldessa de l’estat espanyol per l’Ajuntament de
Bellprat el 1934. El Ple també va aprovar una moció
per garan�r que les dones
poden avortar sense assetjament i en condicions de
privacitat i in�mitat.
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L’AUP fa unes jornades sobre El
seguretat i comunitat
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PSC avança que farà bandera de
la reclamació de l’hospital de Rubí
MARTA CABRERA

L’AUP organitza unes jornades sobre la seguretat des del punt de vista
comunitari. / M.C.

L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) ha organitzat pels
dies 12, 13 i 14 de maig unes
jornades relacionades amb
la seguretat i la comunitat,
que tindran lloc al Centre
Rubinenc d’Alternatives Culturals (CRAC).
La primera activitat serà
un debat amb el títol ‘Seguretat: la ruptura amb la
comunitat’, que tindrà lloc el
12 de maig a les 19.30 h amb
la participació del diputat
de la CUP i membre d’Alerta
Solidària, Xavier Pellicer, el
coordinador de BaladreAsdecoba, una associació
argentina de desenvolupament comunitari, Emiliano

Tapia, i la regidora de l’AUP,
Betlem Cañizar.
El 13 de maig hi haurà,
a les 18 h, una benvinguda
i presentació del grup Baladre i, més tard, a les 20.30
h, està prevista una activitat
amb titelles a càrrec de Fil
de Gua.
Finalment, a les 16 h
del 14 de maig, hi haurà un
debat entre activistes sobre
com treballar la ruptura de
la comunitat als barris amb
l’exposició d’experiències i
treball en grups. Per tancar
les jornades, a les 22 h hi
haurà una actuació musical
de LaCallen2oido RadioParty. / DdR

La construcció de l’hospital
Vicente Ferrer tornarà a
centrar les reivindicacions
del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC) durant
els pròxims mesos a la comarca. Fa unes setmanes el
conseller de Salut, Josep M.
Argimon, va conﬁrmar que
aquest projecte, que ha de
donar cobertura sanitària
de proximitat a Rubí, Sant
Cugat i Castellbisbal, no està
a l’agenda.
Davant d’aquesta situació, els socialistes volen fer
bandera d’aquest projecte,
que consideren necessari
i inajornable. “Creiem que
no hi ha cap situació com
la nostra arreu del país
que sumi gairebé 200.000
habitants i no tingui un
dispositiu de referència i
de proximitat”, ha explicat
l’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Martínez, que també ha
afegit que “la Generalitat
s’ha descuidat que aquest
municipi existeix”, en referència a la manca d’altres
infraestructures com la segona estació de Ferrocarrils
o l’ampliació dels jutjats.
L’alcaldessa ha fet aquestes declaracions en el marc
d’una trobada executiva del
partit en què hi ha participat
la diputada de la Diputació
de Barcelona i alcaldessa

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

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,
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Ana M. Martínez, acompanyada per diversos membres del PSC durant
la roda de premsa. / M.C.

L’alcaldessa
carrega contra
la Generalitat:
“S’ha descuidat
que aquest
municipi existeix”
de Sant Boi, Lluïsa Moret,
que reclama al conseller de
Salut que “reconsideri el no
explícit al projecte, perquè
és absolutament necessari.
Com a partit farem bandera
de l’hospital de Rubí a les
institucions on puguem
fer viable i possible aquesta demanda”. També s’ha
mostrat partidari d’aquest
projecte el regidor del PSC a

l’Ajuntament de Sant Cugat,
Pere Soler: “No pot quedar
en l’oblit i ni molt menys es
pot dir que no es farà l’hospital, quan és una demanda
del territori”.
L’hospital de Rubí,
un projecte abandonat
La construcció d’un hospital
de referència per a les ciutats de Rubí i Sant Cugat i el
municipi de Castellbisbal,
que es va batejar com a Vicente Ferrer, es va projectar
fa aproximadament 15 anys,
però va quedar enterrat
amb l’arribada de la crisi
econòmica.
El mateix va passar amb
l’hospital de Montcada i

Reixac, un projecte molt
similar al de Rubí i amb una
ràtio de població semblant.
En aquest cas, la Generalitat va anunciar fa dos anys
que reprenia el projecte i
es preveu que pugui entrar
en funcionament el 2025.
A Rubí, en canvi, durant els
darrers anys l’única opció
factible de tenir un equipament sanitari proper ha estat el projecte de conversió
de l’Hospital General en un
hospital públic. Però aquesta idea també ha quedat
descartada i els rubinencs
hauran de continuar marxant a Terrassa per acudir
a l’hospital, com a mínim,
durant el propers propers
cinc anys.
Ampliació del CAP Anton
Borja
Pel que fa a l’ampliació
del CAP Anton Borja, la
situació es va desbloquejar
després que fa uns mesos
l’Ajuntament de Rubí fes
una modificació del Pla
General d’Ordenació per
tal que es puguin ampliar
aquestes instal·lacions després d’anys de demandes
per part dels professionals
que hi treballen i també dels
usuaris. Segons ha explicat
Ana M. Martínez, Salut s’ha
compromès a tirar endavant
aquesta ampliació a través
d’un acord de govern.

ACTUALITAT
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Troben un home mort
Bri�sh House obre les inscripcions per
en una barraca del Castell als cursos d’idiomes d’es�u i setembre

Concentració de dol
Unes 40 persones es van
concentrar divendres a la

Oberta la
convocatòria per a
cinc noves places
de policia local
a la ciutat

Les bases reguladores del
procés per incorporar cinc
nous agents de Policia Local ja s’han publicat i, per
tant, les persones interessades ja poden presentar
les seves sol·licituds.
Es tracta de cinc places
d’agent de Policia Local
que se sumen als vuit
que van superar les proves realitzades al 2021,
en aquest moments formant-se a l’Escola de Policia de Catalunya. També
hi ha quatre agents nous,
recentment incoporats
d’altres municipis.
El termini de presentació d’instàncies per optar
a les places finalitza el dia
18 de maig de 2022. / DdR

British House Languages, escola central

Els manifestants van culpar l’Ajuntament de la mort del Tareq. / L. L.

tarda davant de l’Ajuntament de Rubí per mostrar el condol per la mort
del Tareq, de nacionalitat
marroquina. José Multa,
portaveu de la zona d’horts
del Castell, considera que el
difunt “estava molt afectat i
estressat pel desallotjament
de la zona dels horts del
Castell”.
Els organitzadors de la
concentració culpen l’equip
de govern d’aquesta mort
i ho relacionen amb el fet
que dilluns s’iniciessin les
obres per desallotjar els
terrenys adjacents al Castell
i per la “manca de diàleg
i la voluntat d’arribar a un
acord i donar alternatives”
a la comunitat dels horts.
Durant l’acte també va
intervenir l’activista Martín

Pretel, qui va explicar que
el Tareq era un home senzill
que volia passar el seu dia
a dia amb pocs recursos.
Pretel considera que l’Ajuntament podria haver donat
una solució als usuaris de la
zona dels horts i que aquesta mort “ha de pesar sobre
les seves consciències”.
Sobre l’incendi que es
va produir abans de dictar la sentència judicial de
desallotjament dels horts,
l’exregidor rubinenc opina
que l’informe de Bombers
on no es podia determinar si
havia estat un incendi accidental o intencionat, hauria
de generar “un dubte suficient perquè l’Ajuntament
obrís una via de diàleg amb
la comunitat dels horts”. / L.
López-Redacció

L’escola d’idiomes Bri�sh
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d’inscripcions per als cursos
d’es�u i per al nou curs 20222023. Bri�sh House ofereix
classes presencials i online
de tots els idiomes amb una
gran varietat d’horaris i en
grups reduïts, és per aquest
mo�u que els seus grups
s’omplen ràpidament, i per
això recomanen a tots els
interessats que facin la seva
reserva de plaça el més aviat
possible. D’aquesta manera,
els alumnes poden triar
l’horari que més s’adequa a
les seves necessitats.
A l’es�u Bri�sh House ofereix
opcions per a totes les edats.
Per a nens i adolescents de 3 a
16 anys Bri�sh House ofereix
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que volen immersió 24 hores
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en l’anglès, ofereix el seu
campus a Irlanda i colònies
internacionals als Pirineus.
Per als adults ofereix cursos
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japonès, xinès, portuguès,
italià, i català i castellà per
a estrangers), classes de
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per tots els nivells i cursos
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oﬁcials
de
Cambridge
University (FCE, CAE i CPE).
Al setembre, Bri�sh House
comença cursos d’anglès
per a nens i nenes a par�r
d’1 any, joves i adults, tant a
les seves 2 escoles de Rubí,
com a les llars d’infants, a les
extraescolars de les escoles i
ins�tuts, i a les empreses.
En ocasió del seu 21 aniversari
que se celebra aquest mes
de maig, l’escola d’idiomes

ofereix descomptes especials
per als cursos d’es�u i per
al nou curs 2022-2023 si la
inscripció es fa durant aquest
mes. Les inscripcions ja estan
obertes i tothom està convidat
a provar una classe gra�s del
curs que més li interessi.
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
Per a aquest es�u i per al
nou curs, tots els rubinencs a
aprendre idiomes amb Bri�sh
House! Avanceu-vos, per no
quedar-vos sense la vostra
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Detenen dues persones
per intentar robar en un
local al carrer Prim
La Policia Local ha detingut
aquest dissabte dues persones que intentaven entrar
a robar en un local situat
al carrer General Prim. Pels
volts de les 16 h, la policia
va rebre l’avís que hi havia
uns homes que havien entrat en un local per la força.
El cos d’agents va arribar a
la zona i va detenir un dels
presumptes delinqüents.
L’altra persona va ser
detinguda mentre fugia del
lloc dels fets i els agents
van poder recuperar alguns
dels objectes que acabava
de sostreure. Una de les
dues persones detingudes
té antecedents per delictes
contra la propietat, segons
informa la Policia Local.

Detenen dos homes més
que volien ocupar un immoble
D’altra banda, el dilluns la
Policia Local va detenir dues
persones més, en aquest
cas al carrer Verge de Fàtima, quan presumptament
es disposaven a accedir a un
local per ocupar-lo. La porta
de l’espai ja havia estat forçada amb eines.
Els detinguts tenen antecedents per delictes contra la propietat. En aquest
cas, també van ser els ciutadans els que van alertar la
Policia Local, que agraeix als
rubinencs la col·laboració
ciutadana, imprescindible
per tal d’evitar aquests delictes. / DdR

Esplai

d’estiu en anglès de 3 a 12 anys
Campus d’estiu en anglès de 13 a 16 anys
Pots fer-ho sencer, o dies i setmanes soltes!

100% in English! Inscripcions obertes!
Inscriu-te

al maig i tindràs un 10 % de dte.
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Una persona va trobar dijous de la setmana passada
un home mort en una de
les barraques ubicades a la
zona d’horts del Castell. Els
Mossos d’Esquadra van explicar hores més tard que no
s’havia descobert cap indici
de criminalitat i que la mort
era per causes naturals.
L’home mort es deia
Tareq, tenia uns 40 anys i,
segons aquestes fonts, vivia
temporalment en aquesta
zona. Precisament, l’Ajuntament havia iniciat dilluns
el desallotjament de tota
aquesta àrea a instàncies
judicials.
La comunitat marroquina
local s’ha mostrat molt colpida per la mort de l’home,
ja que era molt conegut i
estimat, i li va fer dimarts un
homenatge a la mesquita on
van assistir amics i alguns familiars. També s’està encarregant de la repatriació del cos
a Tetuán, d’on era originari.
En declaracions a Ràdio Rubí,
Anuar el Maimouni, vicepresident de l’Associació Rubí Sociocultural i Integració (ARSI) i
amic de Tareq, ha assenyalat
que no creu que la seva mort
estigués relacionada amb la
situació dels horts ni per cap
tema de subsidis.

growing together!

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

935860825

635901918 - Av. Barcelona 21, RUBÍ
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La Botiga al Carrer se
celebrarà l’11 de juny
REDACCIÓ

Comerç Rubí ha anunciat
que La Botiga al Carrer,
que es fa en col·laboració
amb l’Ajuntament, està
prevista per l’11 de juny. Es
tracta de la quinzena edició
d’aquesta activitat, que els
dos darrers anys no s’ha
pogut fer per culpa de la
pandèmia.
L’horari de La Botiga
al Carrer serà de 10 h a

ACTUALITAT
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21 h i es farà per l’illa de
vianants del centre de la
ciutat. A més, a la plaça
Doctor Guardiet es farà
una activitat amb el Col·
lectiu d’Il·lustradors i Il·
lustradores de Rubí (CIRC) i
l’entitat Sant Galderic.
Els restauradors i boti·
guers interessats a partici·
par ja es poden inscriure a
través del correu electrònic
info@viurubi.com o bé tru·
cant al telèfon 606 03 63 92.

Rubí Solidari recupera el programa
d’acollida d’infants saharauis
REDACCIÓ

L’entitat local Rubí Solidari
torna a impulsar aquest any
el programa Vacances en
Pau, d’acollida d’infants sa·
harauis. Aquesta iniciativa,
que fa anys que es desenvo·
lupa a Rubí s’havia deixat de
fer durant el 2020 i el 2021
per culpa de la pandèmia
de covid.
Ara, l’entitat, juntament
amb la Delegació Saharaui
a Catalunya i l’entitat Poble
Saharaui es torna a recu·
perar aquest programa de
solidaritat amb els infants
del Sàhara Occidental. Va·
cances en Pau consisteix en
l’acollida de nens saharauis
que viuen als campaments
de refugiats de Tindouf per
part de famílies catalanes
durant els dos mesos d’es·
tiu. El projecte té diversos
objectius, un dels quals
és facilitar que els infants
puguin passar l’estiu lluny
de les dures condicions
climatològiques dels camps
de refugiats, ubicats en·
mig del desert del Sàhara.

Durant dos anys el programa ha estat aturat per la pandèmia de covid. El 2019 van arribar cinc infants saharauis
a la ciutat i es va celebrar una festa de benvinguda. / Arxiu

També s’aprofita aquesta
estada perquè passin una
revisió mèdica i en cas de
necessitar-ho puguin rebre
tractaments específics i per
reforçar la seva alimentació.
D’altra banda, el pro·
grama també busca consci·
enciar la ciutadania sobre
la situació en què es troba
la població del Sàhara Oc·
cidental i especialment de
les famílies que fa més de
40 anys que resideixen els
camps de refugiats situats
al sud d’Algèria.

A més, Vacances en Pau
facilita l’apropament entre
els dos pobles i l’intercanvi
cultural.
Es busquen famílies
d’acollida
Després d’aquesta atu·
rada de dos anys per la
pandèmia, Rubí Solidari
està buscant famílies que
aquest estiu puguin acollir
un infant saharaui durant
els mesos de juliol i agost.
També s’està treballant
perquè els nens que arri·

bin puguin participar en
els casals d’estiu i crear
una xarxa relacional al seu
voltant. Les persones inte·
ressades a participar en el
programa poden enviar un
correu electrònic a vacan·
cesenpaurubi@rubisolidari.
org o bé contactar a través
d’Instagram (@vacancesen·
pau_rubi).
L’últim any que es va
poder fer el programa, el
2019, la ciutat va acollir cinc
infants i es va fer una festa
de benvinguda.

La ciutat celebra la Quinzena de les
diversitats per combatre estereotips
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí, a
través del servei de Ciuta·
dania, impulsa la Quinzena
de les diversitats, una pro·
gramació d’activitats que
té com a objectiu combatre
els estereotips i prejudicis i
reivindicar la diversitat com
un valor positiu i enriquidor.
La proposta, que tindrà lloc
entre el 10 i el 21 de maig,
inclou espectacles, tallers i
xerrades en diferents espais
de la ciutat.
La Quinzena de les diver·
sitats arrenca el 10 de maig
amb un taller per aprendre
com preparar un autèntic te
marroquí (Centre Cívic del
Pinar 17 h) i inclou l’acte de
reconeixement als veïns i
veïnes de Rubí procedents
d’altres països que han com·
pletat el circuit formatiu
sobre competències lingü·
ístiques, culturals i laborals
catalanes. La trobada de
final de curs tindrà lloc el 18
de maig a les 17.30 h al pati
de l’Ateneu.
El 21 de maig de 17 h a
19 h, a la plaça Nova Estació,

es posarà en marxa ‘El tren
contra els rumors i estere·
otips’, a càrrec de la Xarxa
Antirumors. L’activitat està
pensada com una gimcana,
oberta a tothom, en què els
participants pugen a un tren
imaginari. Durant l’activitat
hi haurà espectacle de balls
i música tradicional de dife·
rents països.
El programa també in·
corpora l’acte de cloenda del

Les activitats
es faran entre el
10 i el 21 de maig
en diversos espais
de la ciutat
projecte Biblioteca Humana
el 18 de maig de 10 h a 13 h,
al pati de l’Ateneu. L’Ajunta·
ment, en col·laboració amb
la Fundació UniPau i la Di·
putació de Barcelona impul·
sen una Biblioteca Humana
amb l’alumnat de 4t d’ESO
de l’Institut La Serreta per
treballar la diversitat i la no
discriminació. La Biblioteca
Humana és una biblioteca

formada per persones, en
lloc de llibres, que compar·
teixen les seves històries de
vida i experiències amb els
adolescents, amb la finalitat
de desfer prejudicis i pro·
moure la diversitat.
En clau educativa, durant
tot el mes de maig, s’oferirà
als centres educatius locals
tallers amb l’objectiu de fer
reflexionar l’alumnat sobre
les causes i les conseqüèn·
cies de la discriminació i les
desigualtats i la riquesa de
la diversitat.
Completen el programa
un taller teòric i pràctic de
drag, a càrrec del col·lectiu
Kaipé (13 de maig a les
17.30 h, a l’Espai Jove Torre
Bassas); un taller de teatre
sobre els conflictes de con·
vivència entre veïns i veïnes
(17 de maig de 17.30 h a
19.30 h, a la Sala d’Exposici·
ons de la Biblioteca Mestre
Martí Tauler) i l’espectacle
‘Contes del món’ de les
germanes Baldufa de la Cia.
Tanaka Teatre, que es podrà
veure els dies 10, 12, 17 i 19
en diferents espais públics
de la ciutat.
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ACTUALITAT

Jornada lúdica al parc de la Pau i
la Natura després de millorar l’espai
REDACCIÓ

Després d’executar una re·
novació del parc de la Pau
i la Natura, l’Ajuntament de
Rubí ha organitzat una jorna·
da lúdica per tal que la ciuta·
dania redescobreixi aquest
espai. La festa tindrà lloc
aquest dissabte a partir de
les 10.15 h i s’allargarà fins
al migdia. Hi haurà activitats
de petanca i pràctiques de
joc i tir, amb la col·laboració
del Grup Petanca 25 de
Setembre, circuits i llança·
ments a cistella i porteria, a
càrrec del CEB Sant Jordi i el
Juventud 25 de Septiembre,
i una masterclass de zumba,
una sessió de body combat
i una altra de campi body
combat, a càrrec del gimnàs
Duet Sports. A més, a l’àrea
d’esbarjo de gossos hi haurà
una activitat canina entre les
10 h i les 12 h amb professio·
nals de l’etologia.
Els participants en les
activitats esportives rebran
una peça de fruita dels pa·
radistes del Mercat, mentre
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S’han plantat gairebé un centenar d’arbres. / Localpres-Ajuntament

que els que assisteixin a
l’activitat canina es podran
endur una ampolla d’aigua
per esbandir les miccions
dels gossos. També es re·
partiran plantes de Font del
Ferro.
Una norantena d’arbres
nous
Pel que fa a les millores de

l’espai, destaca la plantació
d’una norantena d’arbres
nous que trenquen la plan·
tació mono específica que hi
havia fins ara de pollancres.
S’han plantat salzes, koelre·
utèries, aurons, morera de
paper, freixes i sòfores.
A més, s’han fet diverses
actuacions amb el camí del
parc, tenint en compte que

el pendent entre el tram de
la pista de bàsquet i el pas de
vianants del carrer Edison no
era adequat per un sender
de sauló. La nova rampa ha
permès ordenar els accessos
de la cantonada del parc en
direcció a la zona de jocs
infantils i el camí de sauló,
a més de facilitar la pujada i
delimitar la zona de pas de
forma diferenciada al prat
d’herba existent.
D’altra banda, s’ha
arranjat la pista esportiva,
que va ser pintada fa uns
mesos, i s’ha adequat la
zona d’esbarjo per a gossos,
instal·lant una font a fora
del recinte i bancs, a més de
plantar nous arbres.
Per acabar, s’ha opti·
mitzat la il·luminació de la
zona, especialment a l’àrea
propera a la zona d’esbarjo
de gossos i s’ha implantat un
sistema de telegestió per mi·
llorar l’eficiència energètica.
Totes aquestes actua·
cions realitzades durant els
darrers mesos han tingut un
cost de 120.700 euros.

Obertes les sol·licituds
per demanar ajuts
pels casals d’estiu
L’Ajuntament de Rubí ha
obert el període de sol·
licitud per demanar les sub·
vencions dels casals d’estiu.
Com el 2021, el consistori
subvencionarà directament
les famílies usuàries amb
la voluntat de garantir que
tots els infants de la ciu·
tat tinguin accés als casals
independentment de la
capacitat econòmica de les
famílies.
Les sol·licituds es poden
presentar fins al 17 de maig
preferentment en línia a tra·
vés de la seu electrònica o a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
de l’Ajuntament, amb cita
prèvia. Per complimentar
la sol·licitud de forma ade·
quada, el consistori posa
a disposició de les famílies
un vídeo tutorial que es pot
consultar a www.rubi.cat/
casalsdestiu.
Les famílies que tinguin
dificultats per formalitzar
la sol·licitud poden adre·
çar-se al punt de suport
per a tràmits telemàtics, el

dimarts i dijous de 9 h a 11
h al Centre Cívic del Pinar i
els dimecres i divendres de
9 h a 11 h a l’Associació de
Veïns de Les Torres. A més,
el Servei d’Educació posa a
disposició de les famílies un
espai de suport específic al
Rubí Forma els dies 5, 11, 13
i 18 de maig de 16 h a 18 h.
En aquest cas, cal demanar
cita prèvia al Servei d’Edu·
cació a través del correu
electrònic educacio@ajrubi.
cat o trucant al 93 588 70 00
extensió 63 62.
Els casals d’estiu orga·
nitzats per les associacions
de famílies de les escoles
públiques d’infantil i primà·
ria es realitzaran del 4 al 29
de juliol i s’adrecen a infants
que estiguin cursant des
de P3 fins a 6è de Primària
durant el curs 2021-2022.
En funció de la renda de
la unitat familiar la subven·
ció podrà ser del 75%, del
50% o del 25%. Per poder
accedir als ajuts caldrà estar
empadronat a Rubí. / DdR

Unes 1.500 persones han participat en
les activitats del Dia de la Terra
Del 22 d’abril a l’1 de maig,
Rubí ha acollit diverses ac·
tivitats relacionades amb la
commemoració del Dia de la
Terra, organitzades per l’Ajun·
tament amb la col·laboració
de múltiples entitats, entre
les quals hi ha Rubí d’Arrel, el
Centre d’Estudis Rubinencs
o el Col·lectiu d’Il·lustradors i
Il·lustradores de Rubí.
L’acte central de la progra·
mació va ser aquest dissabte,

amb l’organització de la Fira
de la Terra a les places Doc·
tor Pearson i Nova Estació.
Prop de 700 persones han
gaudit d’aquesta proposta
que comptava amb la par·
ticipació d’una seixantena
de col·laboradors entre
entitats, pagesia i comerços
locals. Els assistents van
poder trobar parades de
comerços que ofereixen
productes ecològics i de

proximitat, una mostra de
pagesia local o propostes
relacionades amb activi·
tats que van desenvolupar
l’Esbart Dansaire, l’Agru·
pament Escolta Guspira o
Ecocasa.
També es va ubicar en
aquesta fira un punt d’in·
formació ambiental, on es
van repartir 250 mostres
gratuïtes de compost fet a
partir de restes orgàniques

domèstiques, i la parada de
la Trocalleria, l’espai d’inter·
canvi d’objectes usats.
Més enllà de la fira, des
del 22 d’abril s’han fet di·
verses activitats, com ara
l’activitat juvenil Encistella i
recicla, visites a diferents les
masies, l’acció de voluntariat
ambiental per recuperar el
patrimoni rural de Can Pòlit
o la visita de camp per co·
nèixer els ratpenats. / DdR

Una de les activitats del Dia de la Terra. / Localpres-Ajuntament
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En el darrer Ple municipal, el regidor
de Mobilitat, Rafael Güeto, va avançar
que els ajuntaments de Rubí, Sant
Cugat i Castellbisbal havien arribat a un
acord per proposar a la Generalitat una ruta
alternativa per al bus que arriba ﬁns a l’Hospital de Terrassa. Ho va fer durant el debat
d’una moció presentada per Alternativa que
precisament demanava millores en el servei
de transport públic cap als hospitals de referència dels rubinencs, situats a Terrassa.
La línia que actualment presta el servei
que va de Sant Cugat ﬁns a l’Hospital de
Terrassa passant per Rubí té una trentena

EDITORIAL

La ruta de l’hospital
de parades i té una freqüència d’un vehicle
cada hora. Des del centre de Rubí es triga
una hora a arribar al centre hospitalari en
autobús, un recorregut que en cotxe es fa
de mitjana en uns vint minuts.
Fa molts anys que els tres municipis
reivindiquen un servei més àgil i amb més
freqüència per arribar a un centre sanitari

i encara que la línia s’ha millorat suprimint
algunes parades a Terrassa, el servei continua sent molt millorable.
Racionalitzar aquest servei és millorar
la qualitat de vida de les persones que han
d’anar a aquest centre hospitalari, sovint
persones grans que no poden conduir o
que ni tan sols tenen carnet o cotxe i que

ARTICLE D’OPINIÓ

a vegades han d’anar diverses vegades en
poc temps.
Tenint en compte que passaran molts
anys ﬁns que aquests tres municipis tinguin
un hospital de referència, si és que algun dia
s’arriba a construir, celebrem que Rubí, Sant
Cugat i Castellbisbal hagin acordat una ruta
alternativa de transport, més àgil, per tal
de traslladar a la Generalitat la necessitat
de millorar el servei. Esperem ara que l’administració catalana, que és qui té la competència del transport públic interurbà, es
prengui seriosament la proposta i solucioni
d’una vegada aquest dèﬁcit.

FOTODENÚNCIA

Manca de control, oportunitats perdudes
Roger Masalias
Gómez. Regidor
d’Esquerra Rubí

El passat dia 31 de març vam celebrar
el Ple ordinari corresponent a aquell
mes i entre els punts tractats hi ha la
Liquidació del Pressupost de l’exercici
2021. L’Informe està realitzat per la
Intervenció Municipal i com cada
any ens diu que la manca de mitjans
personals i tècnics no fan possible
assolir una imatge ﬁdel de la situació
del nostre Consistori.
Aquesta mancança fa que es perdi el control del seguiment de l’execució de les inversions i això comporta
la pèrdua d’ingressos subvencionats.
Ja l’any 2021 van perdre una important subvenció de la Diputació de
Barcelona per a la millora i modernització dels polígons industrials que

tant ho necessiten, si el que volem és
atraure noves empreses d’alt valor
afegit i que les que ja hi són se sentin
ben tractades i respectades, cosa que
ara no passa. Aquestes empreses,
majoritàriament, tenen treballadors
i treballadores rubinenques, que
també veuen com l’entorn i els accessos als seus llocs de treball es van
degradant dia a dia.
Un altre punt tractat, i que és
conseqüència d’aquesta falta de
control, és l’augment dels saldos de
dubtós cobrament, que a més creix
any rere any i que, pel que sembla, no
saben aturar. El que signiﬁca aquest
augment continuat és que hi ha alguns contribuents que no paguen, i
això, a banda del perjudici que crea
a la Tresoreria de l’Ajuntament, és
un menysteniment per als ciutadans
conscients que sí que paguen els

El Tuit de la setmana

impostos.
Al Ple de març, la regidora també
va explicar que encara no han utilitzat cap dels 2 crèdits que a principis
del 2021 el nostre Ajuntament va
signar per un total de 18,5 milions
d’euros, que va incorporar al pressupost de l’any passat i que emparaven
una sèrie d’inversions. Al contrari,
n’hi ha que ja han canviat de destinació, fent evident la desorientació i
la falta de projecte de ciutat. Farem
aquestes inversions o bé farem
aquestes altres…
Segurament després de 20 anys
de govern és lògic aquest esgotament, aquesta falta d’il·lusió i projecte de ciutat.
És hora de fer un canvi radical a la
gestió del nostre Consistori si el que
volem és millorar la vida dels nostres
conciutadans.

4 de maig

MobilitatRubí
@mobilitatrubi

Dipòsit legal: B 35129-1993

Hola @aigua_cat i
@agentsruralscat,
possible abocament
al #TorrentdelsAlous
(#Rubicity i
#SantCugat)
A/C @AjRubi i @
AndresMedranoRU
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Amb la col·laboració:

Més manteniment i sancions, si són necessàries.
Per una ciutat més neta.
Imatge del carrer Lumière, aquest dimecres. Restes d’obra i residus
varis, al mig del carrer. Sense paraules.
Isabel Martínez

OPINIÓ
Jaume Parras
Exdocent
de secundària i
exdirector d’institut

El català és la columna vertebral de
la nostra identitat col·lectiva i, per
aquest motiu, fa segles que es troba
amenaçat, menystingut i perseguit.
Aquest fet és tan manifest, tan
palmari, que no caldria referir-s’hi
si no fos per les recurrents tergiversacions que provenen dels poders
de l’estat, un estat que voldria
veure anihilada la nostra llengua i
la nostra identitat. Podríem remuntar-nos a 1561, quan el Tribunal
del Sant Ofici obligà que “no se
escriban los procesos en lengua
catalana”; o a Francisco Quevedo, a
sou del comte-duc d’Olivares, quan
afirmava el 1640, “Son los catalanes
aborto monstruoso de la política”.
José Patiño, superintendent de
Felip V, prohibia en 1715 el català a
les escoles: “... que en las escuelas
no se permitan los libros en lengua
catalana, escribir y hablar en ella
dentro de las escuelas”, o la Llei
Moyano, de 1857, d’Instrucció Pública, que establia que sols es podia
ensenyar en castellà a les escoles, o
a tantes portades del ABC i d’altres
diaris de Madrid, com el gener del
1914, quan es llegia: ”A los catalanes se les brinda la ocasión dos
términos inarmónicos: ó reducirse
en su solar limitado ó sumarse a
la ola de los pueblos ascendentes
que hablan castellano”, o al dictador Franco quan, el 1939, deia:
“La unidad nacional la queremos
absoluta, con una sola lengua, el
castellano y una sola personalidad,
la española”. És només una petita
mostra d’una llista llarguíssima
que ha crescut enormement en els
darrers anys, amb els Aznar, Rajoy,
Casado, Guerra, Bono, i etc, etc...
Alguns encara recordem com,
durant la Transició, des de Madrid
se’n reien de la voluntat de normalització lingüística del català.
Deien que el català no podia ser un
idioma universitari, científic. Que
no tenia entitat per ser l’idioma de
l’ensenyament. Fou aleshores que
les institucions catalanes van ser capaces de bastir elements normatius
per garantir l’ús de la nostra llengua
i la cohesió de la nostra societat. La
Llei de Normalització Lingüística a
Catalunya fou aprovada el 6 d’abril
de 1983 al Parlament i ho fou amb
un consens total, per 105 vots a
favor i 1 abstenció. Va ser la clau de
volta sobre la qual es va construir
el model d’immersió. Imperfecte,
amb el temps necessitat d’ajustos i
correccions, certament, però cohesionador i vertebrador. Es començà
a aplicar el curs 1983-1984 a 19
escoles de Santa Coloma de Gramenet amb uns resultats molt positius.
Després vingueren un reguitzell de
normes per bastir el Sistema Educatiu Català. Cal destacar-ne el Decret
75/1992, de 9 de març (ara farà 30
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El català a les aules
“El català ara és normatiu, sí, però moltes
de les classes no es fan en català. Fins i tot, en certs aspectes,
la situació és pitjor que fa trenta anys”
anys), pel qual s’establia l’ordenació
general de l’ensenyament de l’educació infantil, l’educació primària i
l’educació secundària obligatòria a
Catalunya. Érem molts els que pensàvem aleshores que aquell decret
seria la garantia de la immersió.
La llei de Política Lingüística fou
publicada el 9 de gener de 1998
(fa 24 anys) i venia a reformar i
actualitzar la Llei de Normalització;
la Llei d’Universitats el 2003 (fa 19
anys); el nou Estatut d’Autonomia
s’aprovà, com a llei orgànica, el
2006 (fa 16 anys) i establia que
el català era la llengua vehicular i
d’aprenentatge en l’ensenyament.
En la mateixa direcció es regulava

a la Llei d’Educació de Catalunya
del 2009 que va ser impugnada pel
Partit Popular al Tribunal Constitucional, el qual va resoldre, 10 anys
més tard, derogar-ne 10 articles.
Menteixen els que pretenen
fer-nos creure que l’ús del castellà
als centres docents és baix. Situats
en un context d’agressió constant
envers el català, de vegades soterradament, d’altres des del govern
de l’estat o fent servir l’aparell
judicial espanyol, les normes aprovades no han estat suficient per
garantir l’ús adequat del català
als centres educatius i la situació
actual és greu. Així ho revelen les
dades recollides pel Consell Superior d’Avaluació, a 4t d’ESO. L’ús
del català com a llengua habitual
d’interacció als centres educatius
ha disminuït molt en els darrers 15
anys. És molt baix quan la interacció
es fa entre els alumnes a la classe:
ara el fan servir sempre només el
21,4% dels alumnes, mentre que
el 2006 el percentatge era del
67,8%. El retrocés afecta també
el professorat: només el 46,8%

s’adreça sempre en català al grup,
quan fa 15 anys ho feia el 63,7%.
I pel que fa a la interacció entre
alumnes i professors, a finals del
curs passat eren tan sols el 39,4%
els que s’adreçaven sempre en
català als docents, mentre que el
2006 ho feien el 56%. Aquesta és
la realitat de l’ús habitual del català
als instituts.
Per altra banda, pel que fa als
nivells competencials assolits en el
coneixement de la Llengua Catalana i la Castellana pels nostres alumnes, els resultats de les avaluacions
ens indiquen que el coneixement
que tenen és similar en castellà i

en català i dins la mitjana d’altres
comunitats autònomes. Així les
Puntuacions Mitjanes Globals recollides pel Consell Superior d’Avaluació el curs passat ens donen un 76
en Català i un 73,5 en Castellà, entre els alumnes de 6è de Primària,
i un 76,5 i un 78 entre els alumnes
de 4t d’ESO. Dit d’una altra manera,
els nostres alumnes coneixen tan
bé el castellà com el català i el fan
servir força més. Res a veure amb
les tergiversacions interessades
que s’han fet servir per justificar
les sentències que obliguen a fer
més classes en castellà, trencant el
nostre model d’immersió.
A Rubí, tot i que han estat
moltes les iniciatives dels centres
educatius per millorar l’ús del català
d’ençà dels precedents d’immersió,
anteriors a 1984, de les Escoles
del CEPEC (La Torre de la Llebre i
la Schola), la realitat és que estem
lluny dels nivells desitjats i que es
retrocedeix. En aquest punt cal ser
vehement i bel·ligerant. L’ús del
català és una eina necessària per
garantir l’educació compromesa,

crítica i inclusiva que ens demana
el segle XXI. Quan s’argumenta que
“El que és important és la bona
comunicació i no la llengua” per
justificar deixar d’utilitzar el català,
en realitat estem menystenint els
nostres interlocutors, tractant-los
com a no capaços.
Deixeu-me posar un exemple
de quan jo era el director de l’Institut La Serreta. Aleshores es va
assumir col·lectivament que tots els
Treballs de Recerca de Batxillerat
fossin redactats en català (excepte
els dels departaments de Castellà
i d’Idiomes Estrangers). Que els
materials escrits i l’expressió oral ho
siguin en català requereix un seguiment adequat per part del professorat i les direccions dels centres.
Aleshores vàrem ser bel·ligerants
perquè estàvem convençuts de la
importància qualitativa que tenia
el fet que l’alumnat de batxillerat
expressés el contingut de la seva
recerca en català.
A les universitats catalanes
la situació no és millor i només
el 40% dels Màsters i Postgraus
s’anuncien en català i no sempre
s’hi fan. Malgrat el que s’afirma des
de certs mitjans, cap estudiant no
està mai obligat a utilitzar el català
per intervenir durant la classe ni a
l’hora de respondre els exàmens o
fer els treballs d’avaluació. Al contrari, de vegades, docents i alumnes
són obligats a canviar de llengua i
deixar arraconat el català malgrat
estar anunciat com impartible en
aquella assignatura. No fa gaire, la
UAB va haver de rectificar i permetre al professor Jordi Juanico de fer
les seves classes en català. Aquest
havia expressat que abandonaria
la docència i denunciat que la UAB
l’obligava a fer les classes i el material docent en castellà després
d’estar anunciades com a impartibles en català.
Fa trenta anys, el Decret
75/1992 ens va fer creure que el
català esdevindria una llengua
pròpia normal a l’ensenyament,
perquè tot l’alumnat passaria com a
mínim deu anys a l’escola fent servir
el català. Comptàvem que el decret
es faria complir eficientment. A
més, l’any 1994, el Tribunal Constitucional emetia una sentència
favorable a la immersió lingüística
en català a l’ensenyament, cosa
que ara sembla inversemblant. Al
cap de pocs anys ja ens vam adonar que no s’obligaria a complir ni
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el decret 75/1992 ni les normes
posteriors. D’aleshores ençà, una
part del professorat ha desistit de
fer les classes en català, de vegades
cansats de picar pedra, de vegades
per manca de seguretat en el seu
domini, altres amb el fals argument
què el que importa és tenir una
bona comunicació amb l’alumnat
amb independència de la llengua
que s’utilitzi, quan en realitat els
dos aspectes estan íntimament
relacionats.
Actualment, l’ús del català a
l’ensenyament està legislat. No
estem com durant el franquisme,
com quan jo tenia 12 anys i, a l’escola Montserrat, mossèn Sebastià
Bech ens feia classes de català
amb el Signe de l’Albert Jané, a la
tarda, d’amagatotis. El català ara
és normatiu, sí, però moltes de les
classes no es fan en català. Fins i
tot, en certs aspectes, la situació
és pitjor que fa trenta anys. Als
centres arriben docents que tenen
el nivell per poder fer les classes
en català, però no tothom ho fa.
Hi ha qui opta per fer bona part de
la docència en castellà. Cal veure
només els materials quotidians de
centres, com ara, vídeos d’alumnes,
presentacions i exercicis en Moodle
o Classroom per adonar-nos de les
mancances en l’ús del català. On sí
que hi ha un ús molt alt del català
és en els documents oficials. Les
programacions i els projectes de
Centre són fetes en català i en els
projectes lingüístics apareix que
la llengua de l’ensenyament és el
català. Als centres, el professorat
fa 30 anys que esmerça moltíssimes
hores en la documentació, sovint
en detriment d’una major atenció
a l’alumnat.
Que les classes es fan arreu en
català ha estat sempre una quimera. Ja sé que fer tot l’ensenyament
en una llengua no assegura que les
persones la parlin efectivament,
però és molt greu que no puguem
garantir que es compleixi la legislació que permetria que tota la
ciutadania de Catalunya dominés
la llengua pròpia. Cal que, des del
Govern de Catalunya, s’articulin
els mecanismes per garantir un
ús adequat del català a les aules.
Soc dels que creu que la salut del
català depèn de cadascun de nosaltres, però també estic convençut
que no totes les actituds tenen la
mateixa dimensió. En aquest sentit,
és especialment greu i denunciable el comportament lingüístic
de càrrecs públics permetent que
no es compleixin les lleis de normalització o d’alguns periodistes
transmetent prejudicis i falsedats.
Arribats aquí, cal afirmar que el
futur del català no depèn sols dels
qui el voldrien anihilar sinó, sobretot, d’aquells que el fem servir i
que volem garantir-li normalitat i
dignitat com a factor de cohesió.
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Multitudinària festa de Sant Antoni Abat, que
recupera la participació d’abans de la pandèmia

La rua dels Tres Tombs va aplegar milers de ciutadans que van voler seguir la desfilada. / J. A. Montoya

CRISTINA CARRASCO

Rubí ha tornat a gaudir
aquest cap de setmana
d'una nova edició de la festa
de Sant Antoni Abat, organitzada per la Societat Sant
Antoni Abad amb el suport
de l'Ajuntament, després
de dos anys de restriccions
a causa de la pandèmia
de coronavirus. I ho ha fet
recuperant tots els actes
multitudinaris, convidant la
ciutadania a sortir al carrer
i a gaudir de les diferents
activitats programades.
Com és habitual, l'acte
més participatiu ha estat
la popular rua dels Tres

Tombs, que va tenir lloc
diumenge al migdia. La cercavila amb una cinquantena
de carros i carruatges, tirats
per cavalls, egües, mules o
burros, amenitzada amb
dues bandes musicals, va
atreure molts rubinencs i
rubinenques que van omplir
places i carrers per seguir la
desfilada.
Enguany, la rua va arrencar i finalitzar a l'aparcament del Rubí Forma i, com
a novetat, la benedicció dels
animals va tenir lloc a l'avinguda Barcelona a l'alçada de
la plaça Pearson. Molts ciutadans van portar a aquest
punt les seves mascotes per

‘Deseo’, el cavall
que va obrir
la rua, va desfilar
exhibint la tècnica
peu a terra
De raça frisona, raça coneguda també com ‘la perla
negra’, pel seu pel negre i
la seva espectacular bellesa, ‘Deseo’ és el cavall que
va obrir, com és habitual
des de ja fa alguns anys,
la rua dels Tres Tombs a
la ciutat. Domat pel rubinenc Jac Conesa, genet
professional amb més de
50 anys d’experiència en
el món del cavall, ‘Deseo’
va sorprendre el públic
desfilant d’una forma que
encara no s’havia vist a la
ciutat. Així, el genet no
anava muntat sobre el
cavall, sinó que caminava
al seu costat o a prop de

ser beneïdes, en un acte
que va estar amenitzat amb
la música de la Banda Rubí
Segle XXI.
Altres activitats
La 163a edició de la Festa
de Sant Antoni es va iniciar
divendres al vespre amb la
missa solemne en honor de
Sant Antoni Abat a l'església
de Sant Pere.
Dissabte al matí va tenir lloc la plantada de la
bandera a l'Ajuntament i a
la tarda, va ser el moment
de la concentració a la plaça Guardiet i la rebuda a
la banderera, honor que
enguany ha recaigut en

Montserrat Comellas, la banderera d’enguany, acompanyada pels cordonistes, Oriol i Sergi Cortés. / J. A. Montoya

Montserrat Comellas Roura,
i els cordonistes Oriol i Sergi
Cortés Comellas.
Després de la baixada de
la bandera, va tenir lloc una
cercavila musical pel centre,
amb la Banda de Cornetes
i Tambors de Can Ros de
Cabrera, que va acabar a
l'Ajuntament on va tenir
lloc la recepció institucional.
Un concert i el posterior
ball de societat a càrrec de
l'Orquestra Maravella a la
carpa de Doctor Guardiet,
que va acollir un nombrós
públic, va posar punt final
a les activitats de dissabte.
La jornada de diumenge
va arrencar a les 8 h amb

l'esmorzar del Traginer a les
instal·lacions de la Unió Petanca Les Torres. Per primera vegada, la Societat Sant
Antoni Abad va repartir les
botifarres, la cansalada i el
pa, i cada grup d'assistents
es va encarregar de fer a la
brasa el seu propi esmorzar
amb les barbacoes que hi
havia. El nou format va tenir
molt bona acollida.
A més, la Societat Coral
Unió Rubinenca va oferir
una cantada de caramelles
que va amenitzar l'esmorzar. Ja a mig matí va tenir
lloc una cercavila musical
pel centre, abans de la rua
dels Tres Tombs.

La festa va finalitzar diumenge al vespre a la carpa
de Doctor Guardiet amb un
espectacle musical a càrrec
de la Cobla Contemporània i
l'Escola de Sardanes Flor de
Neu, que també va registrar
bona entrada de públic.
"Estem molt satisfets
per com ha anat la festa i
perquè la gent ha tornat
a sortir al carrer omplint
places i carrers", assenyala
Manel Bamala, president
de la Societat Sant Antoni
Abat, qui afegeix que "tots
teníem moltes ganes de recuperar la festa com abans
de la pandèmia, i ho hem
aconseguit".

CURIOSITATS

El genet Jac Conesa amb ‘Deseo’, durant la rua. / J. A. Montoya

la cua de l’animal, el que va
mostrar la plena confiança
en el cavall. Es tracta d’una
antiga tècnica denominada
a regnes llargues o treball a

peu de terra, a través de la
qual el cavall aprèn a realitzar tots els moviments
de la doma d’una forma
molt distinta. / DdR

La benedicció dels animals que la ciutadania va portar a la rua va tenir lloc a l’avinguda Barcelona, a l’alçada de
la plaça Doctor Pearson, i va estar animada amb la música de la banda Rubí Segle XXI. Enguany, a la desfilada
només hi van participar dues bandes, una al principi i una segona al mig, seguint les directrius del nou Protocol
de Benestar Animal de la ciutat. / DdR

CULTURA

Divendres, 6 de maig de 2022

ART

11

DANSA

L’artista Miquel Planchart inaugura Més de 2.000 alumnes rubinencs
a Terrassa ‘De formes deformes’ ballen per celebrar el Dia de la Dansa

Una de les imatges de la mostra. / Miquel Planchart

REDACCIÓ

Després de la bona acollida
que ha tingut la mostra
‘De formes deformes’ de
l’artista rubinenc Miquel
Planchart a Tarragona, on
s’ha mantingut durant gairebé tres mesos, l’exposició
aterra aquest dijous a La
Factoria Cultural de Terrassa (rambla d’Ègara, 340),
on es podrà visitar ﬁns al 9
de juliol.
E n a q u e sta m o st ra
d’imatges en 3D, sota el
títol ‘De formes deformes’,
Planchart combina de nou
el seu bagatge en la tècnica
estereoscòpica amb el món
de la natura. Segons l’autor,
la mostra és un exercici
d’eclecticisme visual basat
en una interpretació personal i a la vegada agosarada

de l’aplicació de la tècnica
estereoscòpica a l’hora de
tractar la fotografia. Una
experiència diferent, on
cada imatge és una obra per
si mateixa, on l’abstracció
i el ﬁgurativisme es confonen, transportant l’espectador a espais nous, mons
i paisatges onírics rostres
imprecisos i composicions
surrealistes.
La tècnica aplicada en
aquestes imatges és la de
l’anàglif, utilitzant els colors del sistema additiu: el
vermell, primari, i el cian,
secundari, donen com a resultat la possibilitat de veure de forma estereoscòpica,
és a dir, en tres dimensions,
a través d’unes ulleres amb
uns ﬁltres adequats. La primera lectura de cada imatge, sense ulleres d’anàglif,

té interès per l’originalitat
que aporta visualment. En
una segona lectura, ja amb
ulleres, la imatge se’ns presenta alterada, duent-nos
a una altra dimensió dins
de la mateixa fotografia,
percebent una profunditat
visual inimaginable i també
formes indetectables a simple vista.
La mostra s’inaugurarà
aquest dijous a les 19 h i
es podrà visitar de dilluns
a dissabte de 16 a 21 h i
diumenges i festius els dies
de funció.
D’altra banda, aquesta mateixa exposició, en
aquest cas es doblarà l’exposició original, a mitjans
de juny es muntarà a Girona
i romandrà exposada ﬁns al
gener de 2023 al Museu del
Cinema de Girona.
Dos artistes rubinencs exposant a Terrassa
Amb aquesta exposició de
Planchart, ja són dos els rubinencs que estan mostrant
la seva obra a la Factoria
Cultural de Terrassa. I és
que el pintor Miquel Mas
va inaugurar a l’abril l’exposició ‘Rastres, Rostres i
Retrats’, una selecció de
retrats que ha creat al llarg
de la seva dilatada trajectòria artística. La mostra de
Mas es podrà visitar ﬁns al
16 de juliol.

Miquel Mas torna a l’Aula Cultural
per mostrar ‘L’ànima de les coses’
REDACCIÓ

REDACCIÓ

Els alumnes de 1r a 4t de
Primària de les escoles rubinenques van participar
divendres en la tradicional
ballada dels centres educatius amb motiu del Dia
Internacional de la Dansa
que es commemora el 29
d’abril. L’acte, organitzat
per l’Esbart Dansaire amb el
suport de l’Ajuntament, es
va celebrar per primer cop
des de l’inici de la pandèmia
i per primera vegada els
balladors van actuar en tres
espais de forma simultània:
la rambla del Ferrocarril, el
pavelló de La Llana i l’era de
Ca n’Oriol.
Prop de 1.500 infants
van ballar a la rambla del
Ferrocarril; 678 ho van fer
al pavelló de La Llana i 652,
a l’era de Ca n’Oriol. Pel
que fa a les peces, els de 1r
i 2n van ballar el ‘Ball de la
Civada’, el ‘Ball de cascavells
de Cardona’ i ‘Com una ﬂor
sempre més’. Els de 3r i 4t
van interpretar ‘L’Indiot’, el
‘Ball de bastons’, ‘Rigodons’

i ‘El general Bum Bum’.
L’entrada de les Gitanes
va tancar l’acte en tots els
cursos. L’alcaldessa, Ana M.
Martínez, i altres membres
del govern van estar a la
rambla del Ferrocarril.
Abans de l’espectacle, es
va fer la lectura del manifest
del Dia de la Dansa, que
enguany va consistir en un
text del ballarí i coreògraf
Toni Jodar: “Les maneres de

ballar són inﬁnites i qualsevol indret és un bon lloc per
ballar. Pels qui encara no ho
tenien clar, la pandèmia va
acabar de demostrar-ho:
tancats a casa, la dansa
donava sentit a aquell racó
fosc del passadís, a la sala
d’estar, a la cuina, al balcó
o al dormitori de llençols
rebregats on ballàvem i, tot
d’una, es convertia en un teatre d’aforament galàctic”.

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí

L’artista Miquel Mas inaugurarà dijous de la setmana
vinent a les 19 h l’exposició
‘L’ànima de les coses’ a l’Aula Cultural. Mas va estrenar
aquesta sèrie a la galeria
Soler Casamada de Terrassa l’any 1997 i es va poder
veure a l’Antiga Estació de
Rubí l’any 2000.
En ‘L’ànima de les coses’,
Mas mostra allò que els
artistes no solen compartir,
com són alguns dels seus
procediments creatius més
personals. L’exconseller de
Cultura, el rubinenc Joan
Manuel Tresserras, amic de
l’artista, assenyala que en
aquesta mostra Mas, artesà
i artista, revela “quina es

La rambla del Ferrocarril va ser un dels espais on els infants van ballar amb motiu de la commemoració del
Dia de la Dansa. / Ajuntament-Localpres

L’artista amb algunes de les obres de la sèrie. / Cedida

la genealogia d’alguns dels
seus trucs de màgia plàstica; quines són les etapes
de preparació abans de la
posada en escena; quines
partitures prepara (...)”.
Amb aquesta mostra a

Rubí, l’artista arrenca un
itinerari artístic per la nostra ciutat, coincidint amb
el 60è aniversari de la seva
primera exposició, que va
fer quan només tenia 13
anys al Casal Popular.
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DANSA

L’Esbart Dansaire de Rubí
recupera les Gitanes al carrer
per la Festa Major d’enguany
REDACCIÓ

Després de dos anys d’aturada obligada per la pandèmia
de coronavirus, l’Esbart
Dansaire de Rubí ha anunciat que enguany tornaran les
Gitanes al carrer a la Festa
Major de Sant Pere.
L’entitat ja ha donat a
conèixer el calendari que
ha preparat per tal que els
grups puguin assajar. Els
primers assajos seran dilluns
9 de maig i 16 de maig a les
21 h a l’Espona, i continuaran el 23 i 30 de maig a les
21.30 h al pavelló del Regina Carmeli. Aquest espai
també acollirà els primers
assajos de juny que seran el
8 (dimecres) i el 13 (dilluns)
a les 21.30 h.
Finalment, els assajos
generals tindran lloc el 20
i 27 de juny a les 21.30 h al
pavelló de La Llana.
L’entitat anima la ciutadania a participar en la ballada per tal de fer una festa
tan participativa com sigui

CULTURA
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possible, després de les dures restriccions dels últims
dos anys, i assenyala que
l’única condició imprescindible són les ganes de passar-s’ho bé. A més, recorda
que els assajos serviran per
aprendre a aquells que s’animin per primera vegada i per
refrescar i recordar a aquells
que ja tinguin experiència.
Per assistir als assajos,
l’Esbart recorda que cal
portar calçat amb sola de
pell o bé mitjons per ballar.
La ballada de Gitanes al
carrer, una de les activitats
més populars de la Festa
Major de Sant Pere, tindrà
lloc el 2 de juliol a l’Escardívol.
La concentració dels
grups de dansaires participants serà a la rambla del
Ferrocarril, des d’on s’iniciarà una cercavila pels carrers
del centre fins a l’Escardívol.
Finalment, l’entitat també
ha recordat que el dilluns 6
de juny se celebrarà la festa
dels Xatos a Sant Muç.

TEATRE

La companyia Xip Xap porta a Rubí
el clàssic ‘El llop i les 7 cabretes’

El muntatge és una fidel representació del conte del llop i les cabretes. / Cedida

REDACCIÓ

El teatre municipal La Sala
acull el 8 de maig a les 18
h la representació de l’espectacle familiar ‘El llop i
les 7 cabretes’, de la companyia Xip Xap. Es tracta
d’un muntatge teatral en

què s’explica el clàssic conte
del llop i les cabretes amb
el protagonisme especial
de la cabreta més petita,
tal com recollia la història
original. L’astúcia del llop
i el joc col·lectiu de les cabretes permeten construir
un divertit joc dramàtic amb

un punt de reflexió sobre la
cultura rural.
L’espectacle està recomanat per als infants entre
els 2 i els 7 anys i les entrades tenen un preu de 6
euros i de 5 euros per als
socis de La Xarxa, l’entitat organitzadora de l’espectacle.

CINEMA
La Sala acull la
projecció del film
‘Libertad’, primer
llargmetratge de
Clara Roquet
Una adolescent que passa
les vacances d’estiu a la
Costa Brava amb la seva
família sent que no acaba
d’encaixar fins que coneix
una altra noia de la seva
edat, la filla de la cuidadora de la seva àvia, que
pateix Alzheimer. Aquesta
és la història amb la qual
la directora d’Osona debuta
amb un llargmetratge, ‘Libertad’, que ha estat guardonat enguany amb el Goya
a millor direcció novella i el
Gaudí a la millor pel·lícula
en llengua no catalana.
La pel·lícula, interpretada per Maria Morera,
Nicolle García, Nora Navas
i Vicky Peña, es projectarà
al teatre municipal La Sala
aquest divendres 6 de maig
a les 20 h dins del marc
del Cicle Gaudí, que vol
difondre el cinema català.
Les entrades tenen un cost
de 4,50 euros o de 3 euros
amb descompte. / DdR

GEGANTS

Tres colles geganteres locals participen en una jornada
solidària contra el càncer infantil a Lliçà de Vall
REDACCIÓ

La colla dels Gegants de
Rubí, la colla gegantera
de l’escola Teresa Altet i
la colla Amigos de Rubí
van participar dissabte
passat a Lliçà de Vall, juntament amb altres colles
geganteres arribades de
diferents punts de Catalunya, a una festa solidària
per recaptar diners per

DIVENDRES 6 DE MAIG
-Cinema: ‘Libertad’. Cicle
Gaudí. A les 20h a La Sala.
Preu: 4,5€|3€.
DISSABTE 7 DE MAIG
-Mercat de la Numismàtica i el Col·leccionisme. A
les 8h a la pl. del Mercat.
Org.: Associació Numismàtica de Rubí.
-Jornada ciutadana al parc

la lluita contra el càncer
infantil. Tots els diners recollits seran per l’Hospital
Sant Joan de Déu.
La iniciativa, promoguda
per la colla gegantera de Lliçà
de Vall sota el nom ‘Fes un
pas de gegant contra el càncer’, va durar tot dissabte i va
consistir en una jornada lúdica amb activitats variades.
El programa d’activitats
va començar amb un esmor-

AGENDA

zar solidari, una plantada de gegants, una milla
popular solidària en què
van participar més de 100
persones, jocs infantils i
tallers diversos, una cercavila amb totes les colles
geganteres participants,
un espectacle de màgia,
un dinar solidari al qual
es van aplegar més de 400
persones, diverses activitats a la tarda, teatre, i

de la Pau i la Natura. A les
10 h al parc de la Pau i la
Natura. Activitats esportives, de dansa i canines.

La Sala. A càrrec de la Cia.
Xip Xap. Per a infants de 2
a 7 anys. Preu: 6€|5€. Org.:
La Xarxa.

-Música per a petita infància: ‘Els colors del metall’.
A les 11h i a les 12h a
l’Ateneu. Per a infants d’1
a 5 anys.

DILLUNS 9 DE MAIG

DIUMENGE 8 DE MAIG
-Teatre familiar: ‘El llop i
les 7 cabretes’. A les 18h a

-Conferència: ‘L’apassionant món de la genealogia’. A càrrec de Francesc
Manau. A les 18h a la Biblioteca. Org.: Aula d’Extensió Universitària.
DIMARTS 10 DE MAIG

finalment la festa final de
cloenda amb el DJ Quique
Tejada.
Amb totes les donacions voluntàries recollides
per lluitar contra el càncer
infantil es van recaptar
11.000 euros que es donaran a l’Hospital Sant Joan
de Déu.
Aquest pròxim dissabte
dia 7 de maig es continuarà
amb la recaptació per llui-

La Colla Gegants de Rubí, a Lliçà de Vall. / M. A. López Extremera

tar contra el càncer infantil
amb un torneig de pàdel

solidari a les pistes Les
Argelagues de Lliça de Vall.

EXPOSICIONS

-Conte teatralitzat: ‘Diversitat intercultural i convivència’. A les 17.30h a la
pl. del Pinar. A partir de
6 anys.
-Ioga en família. A les 18h
a l’escola Pau Casals. A
partir de 6 anys.
DIMECRES 11 DE MAIG
-Conte teatralitzat. A les
17.30h a la pl. Neus Català.

L’ànima de les coses. Exposició de Miquel Mas.
A l’Espai Expositiu Aula
Cultural fins al dia 23 de
juliol.

Dona la volta a l’alcohol.
Fins al 19 de maig a la
Torre Bassas.
Érase una vez Boada.
Mostra de dibuixos d’El
Víbora. Fins al 4 de juny a
la Biblioteca.
En el camí. Exposició foto-

gràfica de Xavier Oller de
paisatges de Sud-amèrica.
Fins al 29 de maig a l’Antiga Estació.
La Catalunya de 19201930. Memòria retrobada. Fotografies del fons
Roisin. Fins al 22 de maig
al Museu Municipal Castell.
Mostra en homenatge a
l’artista Pepa de Haro. A
l’Escola d’Art i Disseny fins
al 20 de maig.

ESPORTS
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La UE Rubí guanya al Júpiter (3-2) i certifica
la permanència a Primera Divisió Catalana

Permanència assegurada
per al Rubí, però no exempta de patiment. La Unió
Esportiva va fer els deures
d’última hora a costa d’un
Júpiter que va vendre molt
cara la derrota (3-2). Els dos
històrics del futbol català
van estar acompanyats per
les seves aficions, que van
omplir les grades de Can
Rosés.
El Júpiter va avançar-se
en el marcador en el minut
11 amb una centrada lateral
per la banda dreta de Barry
que Aleix no va poder fer
res per aturar. Ruy Gama
i Padillo van disposar de
dues ocasions, però l’experimentat Rafa Leva va tancar
la porteria i els intents dels
rubinencs no arribaven a
materialitzar-se.
Ja a la segona part, la
reacció del Rubí va ser fulgurant, acorralant el Júpiter
a la seva pròpia àrea, que va
intentar resistir la pressió.
Els atacs de Ruy i companyia

L’equip va celebrar la permanència amb l’afició. / Cedida

no van trigar a trobar l’objectiu d’igualar el partit. De
fet, en el minut 58, va ser el
propi Ruy Gama qui va rebre una magistral centrada
de Padillo, de nou el millor
del partit, i va enviar l’esfèrica al fons de la xarxa amb
una acrobàtica rematada al

segon pal.
Amb l’empat a un gol,
el Rubí es ficava de nou
al partit, quan el visitant
Barry va poder fer el segon
pel Júpiter, però va enviar
la pilota als núvols. Iván
Méndez va tenir també el
2-1 per al Rubí però també

va enviar l’esfèrica fora.
Després d’aquesta errada va
arribar el segon del Rubí. Va
ser Sidy Be, que s’acabava
d’incorporar al partit, qui
va rematar una centrada de
Miraash. Era el minut 78 i el
marcador reflectia un 2-1.
El gol va ser molt celebrat

per l’afició blanc-i-vermella
i momentàniament l’equip
estava salvat.
Ja en temps de descompte, Roger Gorrea va
robar una pilota al mig
del camp, la va cedir en
profunditat a Marcos Sinobas, golejador del filial que

debutava a la categoria, qui
va marxar de dos defenses
i sol davant el porter el va
batre amb una subtil vaselina. Can Rosés esclatava i
cos tècnic i aficionats van
tornar a envair la gespa per
festejar el gol.
En l’últim sospir, el Júpiter va retallar distàncies
després d’un xut fora de
l’àrea de Sergio Álvarez, que
va rebotar entre els dos pals
de la porteria defensada
per Aleix i finalment va
entrar. El col·legiat va xiular
el final i aficionats i jugadors
van celebrar la permanència a Primera Catalana.
Toca passar pàgina i
treballar per planificar la
pròxima temporada i la
possible continuïtat de Juan
Romero. El tècnic assenyala
que “toca seure i intercanviar impressions amb
la direcció esportiva per
posar-nos d’acord i veure
si seguim el nostre camí
junts”. / UE Rubí

FUTBOL | SEGONA DIVISIÓ RFEF

L’estadi de Can Rosés acollirà el play-off d’ascens a
la Segona RFEF, amb queixes per l’estat de la gespa
resultat continua sent un
empat, es classificarà directament l’equip que millor ha
quedat a la fase regular i no
hi haurà tanda de penals.

La UE Olot entrenant-se a la gespa de Can Rosés. / UE Olot
MARTA CABRERA

El play-off d’ascens del grup
català a la Segona Divisió
RFEF, la quarta divisió del
futbol estatal, es jugarà a
l’estadi de futbol de Can
Rosés. Així ho ha decidit la
Federació Catalana de Fut-

bol, després que la UE Rubí
oferís el terreny a principi de
temporada.
El primer partit serà el 7
de maig a les 18 h entre la
UE Olot i la UE Sant Andreu.
El segon partit es disputarà
el 8 de maig a la mateixa
hora i enfrontarà el CP San

Cristóbal i el Girona FC B. La
final dels dos equips classificats es jugarà el 15 de maig
a les 19 h i el guanyador
es classificarà per a la fase
estatal. Els partits són eliminatoris i en cas d’empat
es jugarà una pròrroga. Si
disputats els 120 minuts el

Crítiques per l’aforament i
l’estat de la gespa
Després de saber que Can
Rosés serà la seu del play-off
a la Segona RFEF, els equips
participants s’han queixat
a la federació per aquesta
designació, segons recullen
diversos mitjans locals.
Una de les queixes és
la poca capacitat de la graderia, que només compta
amb una zona de tribuna
amb seients i que limita a
750 els aficionats per cada
equip. L’altra és per l’estat de
la gespa de Can Rosés, que
es va instal·lar el 2020, però
que consideren que rellisca
molt. De fet, fa uns mesos,
el coordinador del club, José
Quereda ‘Pirri’, es va queixar
als mitjans de comunicació
rubinencs d’aquesta circum-

stància.
Durant les darreres setmanes, l’Ajuntament ha
estat millorant el camp i
segons ha explicat aquest
migdia l’alcaldessa, el tema
ha quedat “solucionat”. El

Els equips
participants,
l’Olot, el San
Cristóbal, el
Girona B i el Sant
Andreu, s’han
queixat a la
Federació perquè
la gespa rellisca
director esportiu de la UE
Rubí, Iván Fernández, també ha dit que la setmana
passada l’Ajuntament va
tirar més sorra al terreny
de joc per evitar les relliscades: “És una gespa d’última
generació i és cert que al
principi relliscava una mica,
però a poc a poc s’estan fent

millores i ja no rellisca tant.
De fet, nosaltres portem tot
l’any jugant i competint a
Can Rosés”.
Els equips que participaran en la fase d’ascens han
estat entrenant ja al camp o
ho faran els pròxims dies per
tal de poder tenir una primera presa de contacte amb
el terreny de joc. Alguns
s’han queixat precisament
després dels entrenaments
de l’estat de la gespa a través de les xarxes socials.
La Federació Catalana ha
informat que Rubí ha estat
l’únic municipi que ha accedit a cedir les seves instal·
lacions, després que L’Hospitalet i Sant Boi retiressin
l’oferiment que van fer fa
uns mesos. Les entrades per
veure els partits tenen un
cost de 10 euros i es poden
comprar a través del web
de la Federació Catalana de
Futbol, tot i que en principi
estan reservades als aficionats dels clubs participants.
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L’Horitzó Can Mir perd al camp del
líder en un partit molt disputat

FUTBOL | SEGONA CATALANA

Un gol d’Aitor dona la victòria a l’Olímpic
Can Fatjó davant el líder, el Sarrià (0-1)
JOSÉ VERDE

El Prodis La Maurina i l’Horitzó Can Mir van disputar un gran
partit a Terrassa. / Cedida

Tot i que l’Horitzó Can Mir va
perdre 4-2 davant el Prodis
La Maurina, va ser un gran
partit el disputat el dissabte 30 d’abril al Camp de La
Maurina de Terrassa. Era
un partit difícil on el conjunt
rubinenc visitava el líder de
la categoria de 2a divisió de
la Weleague7.
L’equip rubinenc va entrar en el partit molt concentrat conscient que estava
jugant davant del primer
classificat i que qualsevol
errada la podia pagar molt
cara. Tot el partit va estar
molt anivellat, la prova va
ser que faltant pocs minuts
pel final el marcador assenyalava un empat a dos gols

que feia justícia al joc desenvolupat pels dos equips.
L’Horitzó Can Mir va remuntar per dos cops els
avantatges dels egarencs,
però va caure derrotat al
final, mercès a dos gols en
els últims minuts, que van
decantar el partit que s’havia encarrilat bé amb un gol
de Rubén Martin i un altre
de penal d’Ayoub El Kassah.
Amb aquesta derrota
i a manca de dos partits
per acabar la fase regular,
l’Horitzó Can Mir lluita per
classificar-se en el segon lloc
de la taula i poder tenir uns
encreuaments millors en els
play-offs de la competició. /
CEF Horitzó Can Mir

BÀSQUET ADAPTAT | LLIGA CATALANA

L’equip A de bàsquet del CE Horitzó,
classificat pels play-off de 1a Divisió
El primer equip de bàsquet
del CE Horitzó va passar amb
nota el tràmit de jugar el seu
partit ajornat de la primera
jornada de la Lliga Catalana
de 1a Divisió davant els Lluïsos de Gràcia femení, a qui
va guanyar 30-16.
Els nois de Sara Zabalgo
van anar sempre pel davant
en el marcador i a poc a poc
van anar incrementant el
seu avantatge, gràcies sobretot a un Pablo Plaza que
va estar pletòric en atac i va
ser l’autor de 18 punts del
conjunt vallesà.
Però va ser una victòria
coral de tot l’equip, que va
lluitar de principi al final per
classificar-se pels play-offs i
lluitar pel títol de Primera
Divisió.
Pel CE Horitzó van jugar: Pablo Plaza (18), José
Roldan (8), Toni Torres (2),
Alex Fortea (2), Helena Corbella, Efrain Escalona i Isaac
Garcia.

Victòria del B
Victòria clara del segon
equip del CE Horitzó davant
el Prodis B (52-4), en el partit ajornat per la pandèmia
de Covid-19 de la primera
fase de la Lliga Catalana de
4a divisió de bàsquet de la
federació Acell.
El conjunt de Ruth Vinuesa va sortir molt endollat al
partit i no va deixar cap opció de victòria als egarencs,
que van lluitar del primer a
l’últim minut.
Magnífica actuació d’Alberto Torralbo, autor de 10
punts amb 5 de 7 en tirs de
dos, i de Jordina Cuevas, en
l’aspecte anotador.
Pel C.E. Horitzó van jugar: Jordi Cuevas (14), Darek
Vera (12), Alberto Torralbo
(10), Enric Largo (8), Fidel
Pera (4) i Daniel Latre (4).
Amb aquesta victòria,
l’equip B acaba la fase regular de la Lliga en primera
posició i invicte. / CE Horitzó

Quarta jornada consecutiva
de l’Olímpic Can Fatjó sense
perdre, inclosos dos partits
contra els dos primers classificats del grup. Després de
dues setmanes d’aturada,
per la Setmana Santa i per
una jornada de descans, hi
havia incertesa sobre si els
de Can Fatjó mantindrien
la ratxa de victòries. Tot i
això, l’equip dirigit per Juan
Carlos Rodríguez es va preparar a consciència per enfrontar-se al líder del grup,
el Sarrià. Un partit, a més,
que era al camp del rival,
un terreny de joc complicat
perquè, tot i complir amb
les mides reglamentàries,
és molt reduït.
L’Olímpic Can Fatjó va
treballar dur durant tot el
partit per aconseguir puntuar, ni que fos a l’últim minut
de joc i així va ser. En el 89,

El gol d’Aitor, en el minut 89, va donar la victòria a l’Olímpic. / Cedida

gràcies a Aitor, va aconseguir la victòria i els tres
punts. Aitor es converteix
amb aquest gol en el màxim
golejador del club rubinenc.
Amb aquesta victòria, el
conjunt de Can Fatjó suma
33 punts i s’allunya de la
zona de descens directe,

gràcies a aquests tres nous
punts.
Diumenge vinent, 8 de
maig, l’Olímpic rebrà la
visita d’un dels candidats
a l’ascens, el Valldoreix FC,
equip que va caure derrotat
a Mirasol per 0-2 en el partit
d’anada.

Els de Can Fatjó hauran
d’intentar aconseguir una
nova victòria per consolidar-se en una zona fora
de perill a la classificació.
El partit serà a les 12 h al
Municipal de Can Fatjó i el
club espera que l’afició sigui
un jugador més.

FUTBOL | TERCERA CATALANA

El Veinti s’imposa en el derbi contra la
UE Rubí B i es queda a tres punts del líder
J. GONZÁLEZ

El Municipal de Can Rosés
va acollir dissabte a la tarda
el derbi local entre el filial
de la Unió Esportiva Rubí i el
CF Juventud 25 de Septiembre, un partit corresponent
a la jornada 26 del grup 6
de la Tercera Catalana, que
es va emportar el Veinti
per 1-3.
El conjunt de Richard
Giménez va mostrar el seu
potencial durant la primera
part i un doblet de Marçal,
amb gols en els minut 6 i 20,
va posar per davant el Veinti
al marcador. Amb el 0-2 es
va arribar al descans d’una
primera part que va poder
acabar amb un resultat més
ampli per al conjunt del 25
de Setembre.
A la represa, el Rubí B va
sortir amb més intensitat i
va comptar amb diverses arribades amb perill, però que
no va arribar a materialitzar.
En el minut 63, va ser el
defensor del Veinti Saúl qui
va aconseguir el tercer gol
pels visitants, després d’una
rematada des de la frontal
que va tocar un jugador lo-

Els jugadors van celebrar la victòria amb l’afició i al vesturari. / Cedida

cal. En aquesta segona part,
tots dos equips van comptar
amb diferents oportunitats
que no van acabar de pujar
al marcador. Fins que a falta
de 10 minuts pel final del
partit, Samba Babacar feia
el gol de l’honor per al jove
conjunt dirigit per Jose Quereda ‘Pirri’, que malgrat la
derrota va mostrar un bon
joc al llarg del partit.
El Veinti però, va tirar
d’experiència i va saber imposar el ritme de joc al llarg

del partit. I així, amb l’1-3
al marcador es va arribar al
final del partit.
Cal destacar el gran ambient a les grades del Municipal de Can Rosés, plena
amb les dues aficions, amb
molt de color i càntics i
malgrat la pluja dels primers
minuts.
Va ser la setena victòria
consecutiva per al CF Juventud 25 de Septiembre que
es col·loca a 3 punts del primer lloc, a falta de 4 partits

per disputar-se, després de
la derrota en aquesta jornada del líder, el San Lorenzo.
La propera jornada, el Veinti
jugarà a casa davant del CD
Can Parellada, diumenge a
partir de les 12 hores.
Per la seva banda, el
Rubí B es manté quart a la
classificació, a 7 punts del
tercer, el Sant Cugat. Aquest
cap de setmana, es desplaçarà a Matadepera per jugar
contra l’equip local dissabte
a les 19 h.
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NATACIÓ | COMPETICIONS

BOXA | VETLLADA

El CNR disputa una doble sessió de
natació a Manresa amb bons resultats

Vetllada de boxa amateur al Gimnàs Vega
amb combats desiguals per als rubinencs

Els equips de natació infantil i
absolut del Club Natació Rubí
(CNR) van disputar durant el
cap de setmana passat, la 6a
jornada de Lliga Infantil i el
Trofeu Primavera, organitzats
pel CN Minorisa a les seves
instal·lacions a la capital del
Bages. Les competicions es
van disputar en dues sessions, repartides entre dissabte i diumenge. El Natació Rubí
va estar representat per onze
nedadors i nedadores que
van competir en un total de
44 proves.
Els esportistes rubinencs
participants van millorar les
seves marques personals en
la majoria de proves disputades. Cal destacar els nous
records del Club que Hèctor
Ramos ha establert en les
proves de 50 i 100 metres
esquena.

El Gimnàs Vega, situat al
carrer Verge de Fàtima, va
organitzar dissabte passat
una vetllada de boxa amateur, durant la qual es van
disputar un total de tretze
combats.
Per als boxejadors rubinencs, la sort va ser desigual.
Sebastián Vargas, tot i que
va fer un bon segon assalt,
va haver d’abandonar en el
tercer per problemes físics
que li van impedir continuar
competint en plenitud de
condicions.
Álex Ruana, per la seva
banda, va dominar els tres
assalts del seu combat, imposant-se clarament per
punts i demostrant que té
molta boxa als seus guants.
Finalment, Abde Agribach va disputar un combat
molt igualat, en el qual va
haver d’aprofitar la seva experiència per tal de guanyar

Waterpolo
També durant el mateix cap
de setmana es va disputar
un torneig a Lloret de Mar,
el Women Spring Cup. El
CN Rubí va participar amb
dos equips de waterpolo;
un equip infantil i un cadet.
L’equip cadet va assolir una
meritòria segona posició,

Nedadors del CNR que van competir a Manresa, / Cedida

mentre que l’infantil va aconseguir la desena posició.
Triatló
Pel que fa a la secció de
triatló, es va disputar el X

International Infinitri Half
Triathlon de Peñíscola, on el
triatleta del CN Rubí, Jordi
Garcia Tey, va finalitzar en
la 118a posició de la seva
categoria V1M. / CNR

RESULTATS COMPETICIÓ WATERPOLO
CN. SANT FELIU

CADET FEMENÍ

6-10

UE. D’HORTA

BENJAMÍ A

6-2

CE. MEDITERRANI

BENJAMÍ A

6-1

JUVENIL MASCULÍ

C.N. MATARÓ

5-19

El campió espanyol de billar ofereix
una exhibició al Casal del c. Magallanes

Joan Josep Barrientos, al centre, amb alguns dels assistents a l’exhibició. / Cedida

de Billar, que organitza l’entitat pels seus associats i que
començarà l’1 de maig i fins
a finals de juny.
Una quarantena de persones van assistir dimecres
a l’espectacle presentat i
amenitzat per Juan de Dios
Osuna, que anava explicant

el rival a punts, un oponent
que no li va posar les coses
gens fàcils. Els diferents combats de la vetllada van fer
vibrar el públic assistent, que
va omplir les instal·lacions.
Entre aquests, cal des-

tacar que hi havia l’actual
campió d’Espanya de pes
ploma, Cristóbal Lorente, i
també el futur aspirant al
títol mundial de pes superlleuger, Sandor Martín. / L.
Julián

ATLETISME | MILLA

BILLAR | EXHIBICIÓ

El campió d’Espanya de billar, Joan Josep Barrientos,
ha fet una exhibició al Casal
Civic del carrer Magallanes,
una activitat organitzada
per l’Associació de la Gent
Gran de Rubí. L’exhibició va
coincidir amb l’obertura del
campionat Rànquing Social

Dos moments del combat del rubinenc d’Abde Agribach, qui va aconseguir
imposar-se al seu rival. / Cedida

les diferents modalitats de
jugades i les seves dificultats.
Els assistents a l’exhibició
van poder gaudir de les diferents modalitats de billar
artístic i van aplaudir els
inversemblants moviments
de les boles i les caramboles.
/ DdR

Xavi Rico, campió de la Milla de Santa
Eulàlia de L’H en categoria veterà C
El triatleta rubinenc Xavi
Rico, de l’equip Kronosport, s’ha proclamat
guanyador de la Milla de
Santa Eulàlia de L’Hospitalet en la categoria de
veterà C.
L’atleta ha aconseguit
finalitzar la prova amb un
temps de 5’35” després de
completar un recorregut
de 200 m amb 8 girs de
180 graus.
La competició, on hi
van participar nombrosos
atletes, va ser una matinal
atlètica amb un temps
excel·lent. / DdR

Xavi Rico va acabar la prova amb un temps de 5’35. / Cedida

